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Promessas de Nyusi para o quinquénio

De boas intenções 
o inferno está cheio!
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Perante convidados  nacio-
nais e internacionais que 
acorreram, nas primeiras 
horas, desta quarta-feira, 

à Praça da Independência, Filipe 
Nyusi tomou posse para o seu se-
gundo mandato no cargo de Pre-
sidente da República. Como tem 
sido de praxe, Nyusi apresentou 
uma lista de boas intenções e pro-
messas para o desenvolvimento do 
país, partes das quais não conse-
guiu materializar no seu primeiro 
mandato. 

Voltou a destacar a agenda da paz 

como prioridade, o respeito ao 

pensar diferente e que a democra-

cia e a inclusão não sejam apenas 

palavras emblemáticas. Prometeu 

um combate sem tréguas à corrup-

ção, sublinhando que não haverá 

pequenos e nem grandes corruptos 

e muito menos tocáveis ou intocá-

veis.

O juramento de cumprir e fazer 

cumprir à Constituição da Repú-

blica e a recepção de símbolos de 

poder selaram o momento de in-

vestidura do chefe de Estado saí-

do das últimas eleições, uma ceri-

mónia dirigida pela Presidente do 

Conselho Constitucional, Lúcia 

Ribeiro.  Para além de individua-

lidades nacionais, a cerimónia 

contou a presença de 10 chefes de 

Estado e outros convidados dentre 

chefes de governo e representantes 

de países ou organismos interna-

cionais. 

Intervindo no mesmo local onde 

há cinco anos proferiu um discur-

so de quebra de ciclo,  que deixou 

muitos moçambicanos esperanço-

sos, Filipe Nyusi agradeceu aos ór-

gãos eleitorais pelo trabalho desen-

volvido no último pleito eleitoral 

no qual foi proclamado vencedor.

Apresentou aquilo que espera que 

seja a sua principal agenda de go-

vernação que passa por desenvolver 

Moçambique, desde que o referido 

desenvolvimento não seja feito à 

custa da injustiça, da prepotência e 

da desigualdade. 

Passou em revista alguns pontos da 

sua anterior governação como as 

negociações com o falecido líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, que 

resultaram na assinatura do Acordo 

de Paz  e Reconciliação Nacional. 

Mas, antes, os consensos levaram a 

aprovação do pacote de descentra-

lização e o arranque do processo de 

Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração (DDR) que, segundo 

Nyusi, ainda deve ser acelerado e 

consolidado. Assinalou que tudo 

que o seu executivo irá fazer nos 

próximos cinco anos assenta nas 

conquistas alcançadas no anterior 

quinquénio para o estabelecimento 

de uma paz efectiva e duradoura.

“ A paz foi e será a nossa priorida-

de absoluta. No mandato que ago-

ra começa continuaremos a apostar 

na preservação da paz como con-

dição indispensável do desenvolvi-

mento. Continuaremos, nem que 

isso nos custe a vida, a defender e 

promover a paz”, disse.

Manifestou abertura para estimu-

lar o diálogo, franco e aberto como 

mecanismo privilegiado de preven-

ção e resolução de conflitos e pro-

moção da coesão nacional. Nyusi 

tem se apresentado como um ver-

dadeiro príncipe da paz, o que con-

trasta com a realidade do país que 

vive sob espectro de guerra, quer na 

zona centro e na província de Cabo 

Delgado.  Aliás, os poemas e músi-

cas apresentadas na secção cultural 

da investidura foram direccionados 

na vertente de que Moçambique é 

terra de paz graças a Nyusi. 

 O PR apontou  a seca que afectou 

a zona sul, as cheias na zona norte, 

as inundações e ciclones tropicais 

cíclicos como Idai e Kenneth, a 

queda de preços dos produtos de 

exportação no mercado interna-

cional como alguns dos principais 

constrangimentos verificados ao 

longo do seu primeiro mandato, 

cujo peso conjugado poderia criar 

condições para que a sua governa-

ção não desse certo. Acrescentou a 

suspensão do apoio financeiro ao 

Orçamento de Estado por parte de 

parceiros internacionais e as acções 

terroristas que tem palco em Cabo 

Delgado e os ataques da zona cen-

tro do país. 

É seu entender que as referidas 

adversidades colocaram a prova a 

nossa resiliência e a capacidade de 

transformar obstáculos em oportu-

nidades.  

Estrategicamente, Nyusi  não fez 

menção as dívidas ocultas que ge-

raram crise de dívida, agravaram a 

inflação até ao redor de 28%, alto 

custo de vida para os moçambica-

nos e encerramento de empresas 

colocando na rua da amargura mi-

lhares de nacionais. 

Pensar diferente

Numa abordagem politicamente 

correcta, o recém empossado chefe 

do Estado apelou a recepção das 

ideais dos que pensam fora do sta-

blishment. “Não tenhamos medo 

de quem pensa diferente. O pensar 

diferente é uma riqueza”, disse. 

É no pensar diferente, prosseguiu,  

que se encontram alternativas para 

solucionar os nossos problemas. 

Vincou que os tratados e acordos 

são imprescindíveis para sanar 

conflitos, mas é no respeito pelos 

que pensam diferente que está o 

segredo da verdadeira reconciliação 

dos irmãos moçambicanos. 

A distância entre a teoria e prática 

vai longe, porque os milicianos di-

gitais ligados ao regime não são to-

lerantes a este desiderato.  Dispo-

nibilizou-se Nyusi, a trabalhar no 

aprofundamento e no crescimento 

da democracia multipartidária des-

tacando que a democracia e inclu-

são não podem ser apenas palavras 

emblemáticas. 

“Não haverá inclusão nem parti-

cipação do cidadão nos processos 

da governação se cada um dos mo-

çambicanos não tiver as mesmas 

oportunidades de acesso aos servi-

ços  básicos, à justiça e aos recursos 

nacionais . Trabalharemos para que 

se alcance esse estatuto de igualda-

de”, anotou.

Exortou a necessidade de um de-

bate livre que respeite o pensamen-

to e as liberdades de cada moçam-

bicano, aludindo que a mentira, as 

ofensas e violência verbal não cons-

troem a democracia.  Para Nyusi, a 

democracia não oferece apenas o 

direito de votar e escolher quem 

governa, ela é um regime de diá-

logo e compromisso, tendo por isso 

apelado a prevalência do princípio 

de abertura sempre que o interesse 

nacional estiver em causa. 

Combate à corrupção 
Nyusi projectou aquilo que espera 

desenvolver por cada sector do seu 

novo ciclo  governativo com desta-

que para as áreas de infraestruturas 

económicas, de energia, turismo 

e pesca sem com isso descurar  a 

atenção a agricultura e industria-

lização com as quais espera levar 

avante a sua agenda de promoção 

de emprego para jovens, que foi a 

sua bandeira de campanha eleito-

ral. Argumentou que não haverá 

desenvolvimento de Moçambique 

sem o envolvimento de jovens e 

como forma de melhor monitorar 

as questões relacionadas a juventu-

de e emprego irá funcionar ligado 

a presidência um gabinete que vai 

lidar exclusivamente com estas 

matérias.  

 O combate à corrupção foi, sem 

dúvidas, uma das áreas que mere-

ceu bastante atenção, numa altura 

em que há indicações de envolvi-

mento das elites da Frelimo, in-

cluindo o chefe de Estado, no pro-

cesso das dívidas ocultas. 

Segundo Nyusi, o combate à cor-

rupção será continuado em todas 

suas vertentes. Para tal, será exigida 

a integridade, ética e deontologia 

profissional ao funcionário e agen-

te do estado por forma a consolidar 

a cultura de transparência, presta-

ção de contas e responsabilização 

a todos níveis da administração da 

coisa pública. Prometeu um com-

bate cerrado e sem tréguas à cor-

rupção, porque não haverá peque-

nos e grandes corruptos, tocáveis e 

intocáveis.   

“Neste exercício de combate à 

corrupção nos distanciaremos dos 

que pretendem substituir a acção 

institucional da justiça por uma 

operação de caça às bruxas”, disse.  

Ainda neste quinquénio pondera 

avançar com a criação do fundo 

soberano que para além de ser um 

instrumento de poupança finan-

ceira poderá ajudar a proteger a 

economia do impacto da flutuação 

dos preços das matérias primas no 

mercado internacional. Explicou 

que o fundo terá ainda a missão de 

apoiar os esforços de diversificação 

de economia através de canalização 

de recursos para o desenvolvimen-

to dos sectores não tradicionais, 

com destaque para o sector agrário 

e a industrialização. Para Nyusi, o 

Fundo Soberano que deverá provir 

das receitas provenientes da explo-

ração dos recursos minerais não 

pode constituir uma fonte de des-

vios e de enriquecimento ilícitos. 

Deste modo, compromete-se que 

não se vai avançar para a criação do 

fundo sem garantir a prevalência 

dos princípios de boa governação, 

transparência, responsabilização e 

independência.

No que diz respeito ao sistema fi-

nanceiro, disse que o diálogo com 

os credores das dívidas ocultas será 

inevitável, tudo na perspectiva de 

reforçar a confiança do país junto 

dos parceiros de cooperação para 

o desenvolvimento e dos mercados 

financeiros nacionais e internacio-

nais. No capítulo doméstico, olha 

para o combate à inflação como 

prioridade com o intuito de criar 

um ambiente favorável a atracção 

de investimento directo nacional e 

estrangeiro, mas acima de tudo re-

duzir o custo de vida dos cidadãos.   

Governo de resultados 
No banquete servido no palácio da 

Ponta Vermelha, o Presidente da 

República deu indicação da com-

posição do seu próximo Governo. 

Numa altura em que os bastidores 

dão conta de pressões partidárias 

para nomeação ou não de algumas 

figuras para o cargo de ministros, 

Nyusi disse ser imune a pressões, 

pese embora elas existam na demo-

cracia, sendo que a única pressão 

que pesou sobre ele na constituição 

do novo executivo foi o interesse 

nacional.

O novo governo, de acordo com 

Nyusi, será composto por 60% de 

caras novas, o que constitui uma 

oportunidade a outros compa-

triotas de diferentes experiências. 

Comprometeu-se a melhorar o 

indicador de equilíbrio de género  

e rejuvenescer a media de idades. 

Justificou a renovação em alta do 

seu grupo de trabalho apontando 

que o balneário Moçambique é de 

altíssima qualidade. 

Aos novos timoneiros exigirá o PR 

trabalho em equipa, satisfazendo as 

exigências do povo, dando prefe-

rências aos desfavorecidos através 

de obras concretas como a constru-

ção de escolas, centros sanitários, 

energia, água e estradas.

A prioridade vai ainda para a pro-

dução e disponibilização da comi-

da e cultura de rendimento, o que 

passa por usar as competências 

atribuídas para construir um go-

verno prático e focalizado nos re-

sultados. 

O caderno de intenções de Nyusi
Por Argunaldo Nhampossa

A ausência dos partidos da Renamo e do Movimento Democrá-

tico de Moçambique (MDM) foi notória, durante a tomada de 

posse que teve lugar dois dias depois da dos deputados das duas 

bancadas serem investidos na Assembleia da República. O Porta-

-voz da Renamo, José Manteigas, disse que o seu partido pautou 

pelo boicote por não reconhecer os resultados eleitorais de 15 de 

Outubro. Para Manteigas, tomar parte daquela cerimónia seria 

defraudar os eleitores que votaram no seu partido e o respectivo 

candidato. Quanto a assunção de Ossufo Momade ao estatuto de 

segundo candidato mais votado, Manteigas disse que o partido iria 

se pronunciar oportunamente.

No mesmo diapasão, avançou o secretário geral do MDM, José  

Domingos, que disse que ausência se deveu a insatisfação com o 

processo eleitoral de 15 de Outubro e que não poderiam enganar 

o povo. Relativamente ao facto  de terem tomado posse na AR, 

Domingos referiu que o parlamento é o local apropriado para da-

rem seguimento a contestação dos resultados e lutar em prol de 

mudanças. 

Oposição ausente

Nyusi defende que democracia e inclusao não podem ser meras palavras
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Ossufo Momade diz que “seria um 
escândalo” ir à tomada de posse do PR
Apesar de discordar da 

eleição e da investidura 
de Filipe Nyusi, Ossufo 
Momade diz que conti-

nuará a dialogar com um Governo 

que não reconhece. O líder da Re-

namo assegura que não tem a am-

bição de integrar o novo Governo.

Ossufo Momade estava na lista de 

convidados para a cerimónia de 

tomada de posse do Presidente Fi-

lipe Nyusi, que decorreu esta quar-

ta-feira, na capital moçambicana. 

Mas o líder do maior partido da 

oposição decidiu recusar o convite, 

por uma questão de ordem moral. 

“Seria um escândalo se me vissem 

a participar naquelas cerimónias”, 

disse em entrevista exclusiva à 

DW África.

Sobre a eventualidade de um con-

vite para integrar o novo Governo 

do Presidente Filipe Nyusi, o líder 

da Resistência Nacional Moçam-

bicana (RENAMO) garantiu que 

não é esse o seu objectivo, mas 

mostra interesse em ver os seus 

quadros ocuparem cargos de go-

vernador que alega ter vencido.

Quanto à manifestação à escala 

nacional que o maior partido da 

oposição moçambicana prometeu 

para contestar as eleições de Ou-

tubro passado, Ossufo Momade 

assegura que não desistiu e nega 

que a sua realização seja extempo-

rânea.

DW África: Foi convidado a par-

ticipar na cerimónia de empossa-

mento do Presidente Filipe Nyu-

si?

Ossufo Momade (OM): Sim, sim. 

Eu recebi o convite.

DW África: E participou na ceri-

mónia?

OM: Não, não pude estar lá. Por-

que não tenho moral e o povo ia-

-me confundir...

DW África: Então foi uma espé-

cie de boicote da sua parte?

OM: Não, é para o povo saber que 

eu não estou aliado a ele [Filipe 

Nyusi]. Já recebi muitas mensagens 

a dizer que Ossufo foi comprado... 

E se me vissem a participar naque-

las cerimónias de empossamento 

seria um escândalo, na medida em 

que não posso separar-me muito 

do meu povo.

DW África: Mas vai continuar 

a dialogar com um Governo que 

não reconhece?

OM: Vou continuar, na medida em 

que tenho de respeitar os princí-

pios do meu presidente, o falecido 

presidente Dhlakama, e temos de 

pôr fim à ansiedade da população 

moçambicana para que tenhamos 

paz em Moçambique.

DW África: Aceitaria ser nomea-

do para um cargo ministerial ou 

outro alto cargo no Governo de 

Filipe Nyusi?

OM: Não, essa não é a minha am-

bição. A minha ambição é traba-

lhar para o povo moçambicano e 

continuar com aquele propósito 

de cumprir com o manifesto do 

partido RENAMO.

DW África: A RENAMO acei-

taria que algum alto quadro seu 

fosse nomeado para trabalhar no 

Governo de Filipe Nyusi?

OM: Nós gostaríamos que as 

nossas províncias nos fossem en-

tregues, para que pudessem ser 

dirigidas pelos nossos dirigentes, 

aqueles que a população moçam-

bicana gostaria que pudessem di-

rigir. Esta é que é a nossa vontade. 

Se o Presidente da FRELIMO os 

indicar para que dirijam aquelas 

províncias, aquele que é o senti-

mento da população moçambica-

na, nós estaríamos muito, muito, 

muito livres, para que pudéssemos 

ver esse sentimento.

DW África: E para cargos minis-

teriais?

OM: Para cargos ministeriais, não 

sei se ele tem esse projecto. Agora, 

isto é o sentimento que o próprio 

Governo pode dar, na medida em 

que vai escolher qualquer cidadão 

que é da sua preferência.

DW África: E em relação ao es-

tatuto da oposição, algo que o an-

terior líder da RENAMO nunca 

aceitou. O senhor Ossufo Moma-

de estaria interessado em aceitá-

-lo?

OM: Em primeiro lugar, eu não 

sou o segundo mais votado. Sou o 

primeiro mais votado. E, aliás, não 

é nenhuma oferta, é a vontade da 

população moçambicana ver Os-

sufo Momade a governar o país. 

Neste momento, aquele que está 

em segundo lugar, não é oferta do 

partido FRELIMO, é aquele que 

a lei está a prever. Agora, dizer que 

eu vou aceitar ou não vou aceitar, 

isso vai depender do meu partido.

DW África: A RENAMO amea-

çou organizar manifestações à 

escala nacional para contestar os 

resultados eleitorais. Para quando 

é que isso está previsto?
OM: Nós ainda não temos uma 

data. E esse propósito ainda não 

está ultrapassado, na medida em 

que nós estamos a trabalhar com a 

sociedade e, quando chegar a altu-

ra, nós vamos poder informar para 

que todo o mundo saiba qual é o 

interesse dos moçambicanos.

DW África: Não será extempo-

râneo, se considerarmos que o 

Parlamento foi empossado, o Pre-

sidente da República também foi 

empossado e que em breve conhe-

ceremos o novo Executivo?

OM: Não, não é verdade o que 

está a dizer, na medida em que isto 

é uma democracia, o povo tem de 

se organizar, a população tem de 

ser informada, para dizer que a 

população moçambicana está com 

a RENAMO e nós contamos com 

esse apoio. 

Ossufo Momade
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Apesar do Presidente da 

República, Filipe Nyusi, 

ter desafiado, esta segun-

da-feira, os deputados da 

Assembleia da República (AR) a 

desconstruírem a imposição da di-

tadura do voto da Frelimo na apro-

vação de diferentes instrumentos 

legais e por via disso ter apelado à 

incessante busca de consensos en-

tre as partes, a Renamo diz que a 

prática faz recear um possível re-

torno à ditadura, dada a maioria 

exagerada do partido no poder. 

A solene cerimónia de  investidura 

dos  deputados da Assembleia da 

República e a eleição de Esperança 

Bias como nova presidente daquele 

órgão de soberania do Estado mar-

caram o arranque da IX legislatu-

ra da chamada casa do povo. Bias, 

de 62 anos, substitui a Verónica 

Macamo do cargo, que dirigiu o 

parlamento moçambicano durante 

os últimos dez anos. A sessão de 

abertura foi dirigida pelo Presiden-

te da República, Filipe Nyusi,  e o 

deputado mais velho, Eduardo da 

Silva Nihia, 72 anos, cumpriu com 

a formalidade de ler o termo de 

compromisso de honra, num par-

lamento em que a deputada mais 

nova é Mércia Viriato, de   23 anos. 

Eleita pelo círculo eleitoral de Tete, 

Mércia é natural da província de 

Inhambane, e é tida como exemplo 

de superação pela sua deficiência 

física. Não tem membros superio-

res, escreve e faz outras tarefas com 

os membros inferiores.

Diferentemente da anterior legis-

latura em que a revisão da Cons-

tituição resultou da negociação 

com a oposição, a IX legislatura 

é marcada por uma maioria qua-

lificada da bancada parlamentar 

da Frelimo com 184 deputados. 

A Renamo detém 60 assentos e o 

Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM), conta com seis 

deputados. 

De um total de 250 deputados, a 

Renamo tinha no mandato ante-

rior 89 membros, e o MDM 17. 

A composição desproporcional das 

bancadas foi objecto de  atenção do 

Presidente da República, durante 

a sua intervenção, ao apelar às três 

bancadas para que apostem no diá-

logo como única forma de colher 

consensos e, acima de tudo, coloca-

rem os interesses dos moçambica-

nos em primeiro lugar.

“Este formato pode criar a percep-

ção de que tudo será decidido pela 

bancada maioritária. Esta é a per-

cepção que deve ser desconstruída 

através de um trabalho consisten-

te, visando a criação de consensos 

sempre que possível, particular-

mente em matérias estruturantes 

da vida nacional. Tenham sempre 

presente que, acima das bancadas 

parlamentares, está Moçambique 

e o povo moçambicano que repre-

sentais”, disse Nyusi.

De seguida, elencou cinco desafios 

para a presente legislatura, desta-

Renamo receia regresso a ditadura

cando a necessidade de  consolida-

ção da paz, a melhoria contínua do 

pacote eleitoral e dos instrumentos 

legais que visam a materialização 

do acordo de paz com enfoque na 

conclusão do processo de Desmili-

tarização,  Desmobilização e Rein-

tegração (DDR).

O segundo desafio está inserido no 

capítulo da descentralização, que 

requer um aperfeiçoamento, mas 

que também exigirá muita cautela 

na elaboração legislativa por forma 

a que as leis não se conflituem.

O terceiro é a necessidade da me-

lhoria contínua no quadro jurídico 

nacional para que seja cada vez 

mais equilibrado, moderno e ajus-

tado ao sistema político nacional e 

a administração local caracterizada 

pela governação dos primeiros go-

vernadores eleitos.

Segundo Nyusi, o quarto desafio 

tem a ver com a melhoria do qua-

dro legal atinente à promoção da 

economia, emprego, redistribuição 

da riqueza com enfoque para o bem 

estar dos moçambicanos, olhando 

para o potencial do crescimento e 

desenvolvimento do país. Por fim, 

falou do aprimoramento da legis-

lação em áreas estruturantes como 

planeamento e ordenamento terri-

torial, salvaguarda da fauna bravia e 

da biodiversidade.

Nyusi falou do significado do jura-

mento prestado pelos mandatários 

do povo, apelando para que seja 

cumprido na letra e no espírito, na 

vida pública e privada e muito em 

particular durante as sessões parla-

mentares. 

Avançou que o povo espera dos 

deputados a promoção de valores 

como o espírito de unidade nacio-

nal, concórdia, fraternidade, diálo-

go e harmonia sem distinção de cor 

política.

Receio de ditadura

O novo chefe da bancada parla-

mentar da Renamo, Viana Maga-

lhães disse que o principal desafio 

do seu partido nesta legislatura é 

de lutar para que a democracia seja 

uma realidade, “pois não podemos 

ter eleições que de ciclo em ciclo 

são uma farsa e fonte de geração 

de conflitos”. Entende que a luta 

da Perdiz é contra os resultados 

eleitorais que foram totalmente 

desproporcionais, ao ponto de criar 

uma maioria “viciada”.

“Receamos que possamos regre-

dir para a ditadura pela maioria 

exagerada da Frelimo. Ouvimos o 

Presidente da República falando da 

necessidade de desconstruir a ima-

gem da ditadura do voto e colocar 

em primeiro lugar os interesses dos 

moçambicanos, oxalá que não pas-

se de mera palavra, pois a prática 

tem sido outra”, disse Magalhães. 

Prometeu uma bancada de postura 

acutilante, sobretudo por saber que 

a maior parte do povo depositou o 

voto na Renamo e seu candidato, 

porém desviado pelos órgãos elei-

torais, pelo que a expectativa é de 

defender os interesses do referido 

povo.  

Aliás, foi neste sentido que justifi-

cou a decisão de tomada de posse 

dos deputados do seu partido, de-

pois de dias antes terem garantido 

boicotar a cerimónia. 

Segundo Magalhães, a tomada 

de posse não implica resignar da 

agenda de contestação dos resul-

tados eleitorais que, obviamente, 

será travada dentro e fora do par-

lamento. 

Em 2015, a Renamo também 

ameaçou não tomar posse face à 

contestação dos resultados eleito-

rais. Mas acabou por receber luz 

verde resultante dos consensos al-

cançados entre Nyusi e Dhlakama 

com a promessa de submissão do 

projecto de descentralização no 

Parlamento.

Recorrer à maioria  
Por seu turno, o novo chefe da 

bancada da Frelimo, Sérgio Pantie, 

vincou a aposta no diálogo para a 

busca de consensos na resolução 

dos problemas do país, mas dei-

xou claro que caso seja necessário 

tomar posições com bases mui-

to objectivas e com interesses dos 

moçambicanos, naturalmente, que 

a bancada maioritária irá exercer o 

seu papel.

Pantie sublinhou que a base é a 

busca de consensos, “dado que es-

tamos a construir o país o que é um 

processo de aprendizagem, mas há 

que trabalhar em prol da paz, uni-

dade nacional e sobretudo combate 

à pobreza”. 

Lutar para mudanças
Com a bancada mais pequena em 
toda a sua história parlamentar, o 
MDM entende que a questão de 
fundo não são os números, mas as 
ideias para a transformação do país. 
Para Lutero Simango, chefe da ban-
cada do MDM,  o principal desafio 
é de lutar para que haja mudanças 
que o país precisa, porque é preciso 
reinventar o Estado moçambicano 
e a única via para tal passa por usar 
armas legais e constitucionais para 
que isso aconteça, combatendo à 
pobreza e as injustiças eleitorais.  

Por Argunaldo Nhampossa

Intervindo instantes após sua 

investidura pela Presidente 

do Conselho Constitucional 

Lúcia Ribeiro, a nova presi-

dente da Assembleia da Repúbli-

ca,  Esperança Bias, agradeceu o 

voto de confiança e disse esperar 

apoio e colaboração de diferentes 

instituições nacionais. Manifes-

tou abertura para a trabalhar com  

todos e, acima de tudo, em con-

sensos para a promoção do bem 

estar dos moçambicanos. Bias, 

economista de formação e antiga 

Espero o vosso apoio
cerimónia de investidura dos de-

putados moçambicanos para esta 

IX legislatura, que decorreu nesta 

segunda-feira, 13 de Janeiro.

O eleito deputado é acusado de 

ter violado sexualmente e de for-

ma repetida uma menor que 13 e 

14 anos, entre 2018 e 2019, cons-

tando do processo  448  Primeira 

Esquadra Policial da Cidade de 

Xai-Xai, de 23 de Julho de 2019. 

No auto do Comando Provincial 

da Polícia da República de Mo-

çambique (PRM), citado pela 

publicação electrónica Carta de 

Moçambique, Alberto Niquice 

terá, por várias vezes, contactado 

a menor para manter encontros, 

alguns dos quais terminaram em 

relações sexuais.

Para Nzira de Deus, directora 

Executiva do Fórum Mulher, 

“ ao permitir-se que  Alberto 

Niquice tome posse, enquanto 

pesam sobre si graves acusações 

de violação sexual a uma menor, 

estar-se-á perante uma aberração 

política e ética, e a se enviar uma 

mensagem de que o parlamento 

moçambicano coaduna com ci-

dadãos de carácter e índole du-

vidosos”.

“A Assembleia da República( 

AR) estaria também a enviar a 

mensagem à região e ao mundo 

de que apenas aprova as leis para 

o “inglês ver”, e não para salva-

guardar os interesses supremos 

dos moçambicanos e das mo-

çambicanas”, lamentou.

A fonte referiu ainda que infe-

lizmente nenhuma resposta as 

OSC tiverem relativamente ao 

pedido de suspensão de acusa-

do junto da AR e do Conselho 

Constitucional.

Lembrar que a “casa do povo” 

aprovou recentemente a Lei 

nº 19/2019 de 22 de Outubro 

(Lei de Prevenção e Combate 

às Uniões Prematuras) e a Lei 

da Família que concorrem para a 

protecção e cuidados necessários 

para o bem estar e o interesse su-

perior da criança. 

Ministra dos Recursos Mineiras 

nos dois mandatos de Armando 

Guebuza, torna-se assim a segun-

da mulher a dirigir os destinos do 

parlamento moçambicano.  Foi 

eleita com 179 votos a favor, 

tendo 59 votos em branco e 8 

nulos, numa sessão presenciada 

por 246 deputados de um total de 

250 que compõem o AR.

Isto leva a entender que um de-

putado da Frelimo votou contra, 

visto que os deputados da oposi-

ção (os 66 da Renamo e MDM) 

estavam todos presentes enquan-

to a Frelimo teve quatro ausên-

cias.  

Deputado gazeta investidura
Após 30 organizações da socie-

dade civil moçambicanas (OSC) 

terem exigido, na última quinta-

-feira, em Maputo, a suspensão 

da tomada de posse do deputado 

Alberto Niquice, eleito pela Freli-

mo, acusado de violar sexualmen-

te uma menor na província de 

Gaza.  Este não se fez presente na 

Esperança Bias

Nyusi quer um parlamento que previlegia diálogo
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A CTA – Confederação das Associações Económicas de Mo-
çambique vem por meio desta felicitar a Sua Excelência, Eng. 
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente de Moçambique pela eleição 
e investidura para mais um mandato de 5 anos, 2020-2024. A 
CTA acompanhou atentamente o discurso inaugural e apreciou, 
positivamente, a visão nele contido. 

No discurso inaugural, a CTA registou alguns aspectos de gran-
de interesse do sector privado em Moçambique, nomeadamente 

e sua capacitação, a abordagem para a melhoria do ambiente de 
negócios no geral, bem como a priorização de sectores produti-
vos tais como a agricultura e indústria.

o sector produtivo, a CTA partilha da visão da criação de um 

mostra-se imprescindível para a alavancagem sólida e competi-
tiva dos sectores produtivos. 

De igual forma, a CTA comunga com a necessidade da criação 
de uma Instituição Financeira de Desenvolvimento com linhas 

para as PME´s, podendo constituir como uma alternativa viá-
vel face as condições pouco favoráveis que o mercado ofereceo 
que o mercado dispõe actualmente. -

papel similar, para evitar a duplicação de esforços e dispersão 
de recursos.

de todo o processo logístico deos insumos para a agricultura 
que tem afectado, grandemente a sua produtividade. Por ou-
tro lado, e é importante que, gradualmente, a despesa de in-
vestimentos no sector seja descentralizada.  Isto é,aqui, sendo a 
agricultura uma prioridade constitucional, vale a pena avaliar 

manuseamento de insumos.

-
tunidades de emprego deve basear-se na desburocratização dos 
seus processos relevantes, na prossecução dos seus negócios, 

criação massiva de empregos para jovens.

-
cesso de ligação remove barreiras ao acesso da energia para a 

produtos e serviços pelo sector privado para o segmento da po-
-

“ambiente de negócios, em Moçambique, não pode estar refém 

prevarica, ou premeditamente para tirar vantagens ilícitas, ou 
por falta de capacitação, na implementação de normas ou refor-

para os que pretendem empreender”.  

REACÇÃO DA CTA SOBRE O DISCURSO INAUGURAL DE SUA 
EXCELÊNCIA, ENG. FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Comungamos desta visão, e numa comunicação recente, após a 

-
-se ao facto de que, uma das razões dessa queda, tinha/tem sido a 

-

Isto demonstra que a sua visão de se concentrar, também, no ho-
mem implementador, pode produzir resultados. 

A CTA oferece a sua colaboração para, em conjunto, implementar 
um programa de monitoria a nível nacional sobre como os proces-

-
-

aplicação de normas relevantes para negócios, logrando os resulta-

A deterioração da situação macroeconómica vivida foi prejudicial 
para as empresas, particularmente as PMEs que suportaram um 
fardo elevadíssimo, pelo que, o foco de Sua Excelência, o Presi-
dente da República, na contínua melhoria da gestão macroeconó-
mica faz perspectivar ao sector empresarial um futuro mais pre-
visível na sua gestão empresarial e busca da recuperação da sua 
situação.

O Fundo Soberano projectado vai ser uma peça crucial para a gestão 
macroeconómica prudente e transparente na aplicação dos recursos 

tendo em conta a questão inter-geracional.

-
ses para 4 meses, o levantamento da proibição de importação de 
camiões de volante a esquerda, o visto de fronteira e harmonização 

-

agricultura e pescas, a revisão pontual do código comercial, a intro-
dução de novas normas cambiais, a implementação do Acordo de 
Facilitação de Comércio e a eliminação da inspecção pré-embarque.

a agricultura, bem como da aprovação de uma lei de Conteúdo Na-
cional. A CTA, igualmente, defende uma maior previsibilidade do 
processo legislativo em Moçambique, pelo que defende a introdu-

-
sulta pública na elaboração de leis, tornando o processo previsível 
e inclusivo.

-
gurar.

Pela Melhoria do Ambiente de negócios!



PUBLICIDADE 7Savana 17-01-2020 PUBLICIDADE

 

 

 

 

Matrículas para 2020 
 
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas 

para matricular novos ingressos da           7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 
12ª classe por apenas 600,00 meticais.  
 
 
 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do 
bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague ou contactar 
através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355. 

Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 
uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada,
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

Valor a negociar, sem intermediário
Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155
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Numa cerimónia carrega-
da de muito simbolismo, 
o gigante casco da pla-
taforma flutuante que 

irá extrair gás natural na Área 4 

da bacia do Rovuma (Coral Sul 

FNLG) foi lançado, nesta terça-

-feira, pela primeira vez, à água, 

na ilha de Geoje, na Coreia do 

Sul. A cerimónia, que contou 

com a presença dos representan-

tes dos parceiros do Projecto Co-

ral Sul, decorreu na doca 3, do es-

taleiro naval da Samsung  Heavy 

Industries (SHI), um dos maiores 

construtores navais do mundo, e 

dos três maiores da Coreia do Sul. 

Fundada em Agosto de 1974, a 

SHI tem três docas secas e cinco 

flutuantes.

A plataforma, cuja construção foi 

iniciada em Setembro de 2017, 

com o corte da primeira chapa 

de aço, marco, na altura, assina-

lado pelo ministro dos Recursos 

Minerais e Energia, Max Tonela, 

está a ser executada nos estaleiros 

da SHI, em Geoje, a uma hora de 

carro mais a sul da cidade de Bu-

san. Está a cargo de um consórcio 

formado pela SHI da Coreia do 

Sul, Technip da França, e JGC do 

Japão. 

O Casco tem 432 metros de com-

primento, 66 metros de largura e 

42 metros de altura, o equivalente 

a um prédio de oito andares. Tem 

um peso de 140 mil toneladas, 

sendo um dos mais pesados do 

mundo. Foram necessários mais 

de dois mil blocos, que juntos for-

maram 24 gigablocos, com 16 mil 

toneladas.

O casco da Coral Sul FLNG tem 

uma capacidade de armazena-

mento de 234 mil metros cúbi-

cos de gás. A unidade flutuante 

de liquefação é alimentada por 

seis poços submarinos e tem uma 

Gás do Rovuma

Coral Sul dá passos animadores
Por Francisco Carmona, em Geoje, Coreia do Sul

capacidade de liquefação de 3.4 

MTPA (milhões de toneladas por 

ano). 

“Os ganhos, no modelo inicial 

do projecto, para o Estado (mo-

çambicano) são de 19 mil milhões 

de dólares. Serão os ganhos que 

o país vai ter durante os 25 anos 

do projecto. Mas como ainda há 

investimentos a serem feitos e 

custos a serem consolidados pode 

haver mudanças nos números”, 

argumentou Carlos Zacarias, 

PCA do Instituto Nacional de 

Petróleos (INP), o regulador do 

sector em Moçambique. 

Segundo os técnicos envolvidos 

na construção, a plataforma está 

preparada para resistir aos mais 

severos eventos climatéricos. 

O projecto Coral Sul é o primeiro 

aprovado pelos parceiros do bloco 

da Área 4 para a exploração dos 

depósitos de gás natural desco-

bertos na bacia do Rovuma.

Bloco residencial e energia
Segundo explicou o italiano Luca 

Fraccenda, engenheiro respon-

sável pela construção do casco, a 

partir do momento em que será 

lançado à água, começam todas 

as actividades de integração de 12 

módulos e um bloco residencial, 

que estão a ser construídos no 

estaleiro. O bloco residencial, que 

será montado num dos extremos 

da plataforma possui, para além 

de salas de diversão e internet 

café, 150 cabines para acomodar 

um máximo de 350 pessoas. Terá 

ainda uma componente de anco-

ragem ligada aos equipamentos 

submarinos, que está a ser cons-

truída em Singapura. 

Os 12 módulos, que foram aco-

plados por cima do casco, nesta 

quarta-feira, dia em que Filipe 

Nyusi tomava posse em Maputo, 

como Presidente formalmente 

eleito no sufrágio universal de 15 

de Outubro passado, foram pre-

parados para toda a operação de 

liquefação do gás. Mas um deles, 

com oito turbinas, será respon-

sável pela produção de energia 

eléctrica, que irá abastecer a pla-

taforma. O módulo tem capaci-

dade instalada para produzir até 

250MW, cerca de sete vezes mais 

do que a energia que abastece 

toda a província de Cabo Delga-

do, onde gravitam as grandes ope-

rações de gás em Mocambique. 

Segundo dados da Electricidade 

de Moçambique (EDM), toda a 

província de Cabo Delgado tem 

uma ponta de 33.8 MW. A ca-

pital, cidade de Pemba, consome 

18MW. 

A integração dos módulos será 

concluída no final do ano corren-

te e, em finais de 2021, parte para 

Moçambique, onde será instalada 

no alto mar, a 50 quilómetros da 

península de Afunji e 200 quiló-

metros da costa de Pemba, cidade 

onde o consórcio tem  parte im-

portante das suas operações de 

logística. 

Actualmente, o consórcio usa o 

Porto de Pemba, num acordo co-

mercial com os Caminhos de Fer-

ro de Moçambique (CFM), assim 

como a base logística da empresa 

francesa Bollore Africa logistics, 

que investiu cerca de 12 milhões 

de euros na aquisição e monta-

gem de um cais flutuante para o 

apoio logístico à pesquisa de gás 

em Moçambique. 

A controversa Base Logística de 

Pemba, controlada  por capitais 

nigerianos (51%), e muito contor-

nada pelos principais actores do 

gás em Cabo Delgado, sobretudo 

a Anadarko, ainda não foi equa-

cionada.  

Cabo Delgado também é pal-

co de ataques de malfeitores que 

ensombram o efeito positivo dos 

ganhos com os megaprojectos de 

gás na região. 

A maioria das empresas já incor-

poram um agravamento de riscos 

nos custos logísticos quando deci-

dem investir.

“Estamos a monitorar os proble-

mas de segurança, mas a maior 

parte das nossas operações serão 

na fábrica flutuante. Temos opera-

ções logísticas em Pemba e escri-

tórios em Maputo. No mar, o ris-

co de pirataria vinda da Somália, 

baixou, mas estamos a monitorar”, 

comentou ao SAVANA, um des-

tacado quadro da MRV, fazendo 

notar que há entendimentos com 

o Governo para questões de segu-

rança. 

Moçambicanos 
Cerca de quatro mil trabalhado-

res operam no Estaleiro Naval da 

Samsung, incluindo quatro enge-

nheiros moçambicanos formados 

em universidades do país, e que 

estão envolvidos nas operações de 

construção do casco. 

Uma delas é Fernanda Cossa, 

32 anos, formada em Engenha-

ria Ambiental pela Universidade 

Técnica de Moçambique (UDM), 

e Gizela Zoro, 36 anos, também 

formada na mesma instituição 

privada de ensino superior. 

“São desafios importantes. Esta-

mos cá a aprender do que se faz de 

bom no mundo”, rematou Zoro. 

As duas, recrutadas pela Empre-

sa Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH), a parceira moçambicana 

no projecto, beneficiaram de um 

curso complementar na África do 

Sul e, desde Setembro de 2019, 

trabalham no casco na área de 

Higiene e Segurança no Trabalho. 

Felibesto Dias, 32 anos, é enge-

nheiro mecânico formado pela 

Universidade Eduardo Mondla-

ne. Actua no casco, como enge-

nheiro de tubulação. “É um dos 

meus maiores desafios”, frisou. 

Ao que apurámos, cerca de 800 

jovens moçambicanos serão re-

crutados nas universidades do 

país para a realização de estágios 

no âmbito do projecto Coral Sul 

FLNG. 

O gás, que será explorado pelo 

consórcio liderado pela italiana 

ENI, já foi vendido na totalidade 

à BP, que, em Outubro de 2016, 

assinou um acordo para a compra 

da totalidade da produção duran-

te 20 anos.

 O Campo Coral, onde o gás foi 

descoberto pela ENI em 2012, 

contém cerca de 450 mil milhões 

de metros cúbicos de gás natural.

O bloco Área 4 tem como dono 

a Mozambique Rovuma Ventu-

res (MRV), uma parceria detida 

pelos grupos ENI (25%), Exxon-

Mobil (25%) e China National 

Petroleum Corporation (20%), 

que em conjunto controlam 70%, 

estando os restantes 30% dividi-

dos em partes iguais entre o gru-

po português Galp Energia, sul-

-coreano Kogas e a ENH.

Prevê-se que o início da produção 

aconteça a 1 de Junho de 2022. 

Em Novembro do mesmo ano, 

deverá ter lugar a saída do primei-

ro navio cargueiro transportando 

gás liquefeito. 

Moçambique passará a ser o 3º 

maior produtor do gás natural 

no mundo, depois do Qatar e da 

Austrália.



PUBLICIDADE 9Savana 17-01-2020 PUBLICIDADE

EDITAL|2020

Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico 

indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

 22 de Janeiro de 2020, das 8:00H

 8:30H (Laboral) e 17:30H (Pós-laboral). 

Escola/Curso Vagas
PesoDiurno Peso

Disciplinas Requisitos
Disciplina 1 Disciplina 2 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

r

n

F

200

50

50

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS

s

on  Auditoria

stão Financeir ros 

s eting

stão de Recur  

150

150

150

60

60

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

a P

a P

a P

a P

a P

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E 
TECNOLOGIAS 

ngenharia In a 50%120

60

50%

50% 50%

Física

a Física

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E ARTES 

Arquitectur

Direito

45

150

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

A

50% 50%

50% 50%

Desenho a

P História

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

30

50% 50%

50% 50%

50% 50%

às 18:00H.

No âmbito das condições gerais de ingresso no Ensino Superior, previstas na lei n° 27/2009, de 

29 de Setembro (Lei do Ensino Superior, artigo 23, n° 5 alínea a)) na qual a condição de acesso à 

formação conducente ao grau académico de Licenciatura é a conclusão, com aprovação, da 12ª 

classe ou equivalente, o ISCTEM torna público que irão decorrer no dia 23 de Janeiro de 2020, 

Testes de Diagnóstico e Entrevistas Vocacionais para admissão aos cursos que a seguir se 

indicam:

Para mais informações contacte:
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Foi uma quarta-feira de surpre-

sas na Rússia, tanto para quem 

lá vive quanto para quem a vê 

de fora. No discurso sobre o 

estado da nação, o Presidente Vla-

dimir Putin anunciou a intenção de 

promover uma série de alterações à 

Constituição, que definiu como for-

ma de “melhorar a democracia”, mas 

que foi vista por muitos analistas 

como forma de o próprio se perpe-

tuar no poder. Entre as reformas, o 

homem que gere os destinos do país 

há 20 anos propõe que sejam os de-

putados no Parlamento a nomear 

o primeiro-ministro e os restantes 

membros do executivo, retirando 

esse poder ao chefe de Estado. Ten-

do em conta que o mandato presi-

dencial termina em 2024, é este um 

sinal de que Putin encontrará forma 

de continuar a comandar o país, 

mesmo que noutra cadeira?

Certo é que pouco depois do dis-

curso, o primeiro-ministro, Dmitry 

Medvedev, anunciou a saída de cena. 

As alterações que ouviu Putin pedir 

“mudam substancialmente não ape-

nas muitos artigos da Constituição, 

mas também o equilíbrio de poder 

executivo, legislativo e judicial”, con-

siderou, numa despedida anunciada. 

Já no discurso de ano novo, recorda 

o “New York Times”, Medvedev 

tinha citado o compatriota Anton 

Chekhov com um cheiro a fim. “Não 

devemos esquecer que quanto mais 

novo o ano, mais próxima a morte, 

mais extensa a careca, mais sinuosas 

as rugas.”

Sónia Sénica, investigadora do Ins-

tituto Português de Relações Inter-

nacionais (IPRI), confirma que a 

surpresa não é tanto a saída, mas a 

altura em que acontece. “Não agora, 

não tão cedo, e não com uma certa 

sensação de mal-estar entre am-

bos.” Num primeiro momento da 

manhã, conta Sénica ao Expresso, 

os analistas acreditaram que have-

ria um acordo entre os dois homens 

fortes do país. “E Medvedev tem 

um discurso de aceitação claro [das 

palavras do Presidente].” Enquanto 

Governo, disse o primeiro-ministro 

demissionário, “é óbvio que devemos 

garantir ao Presidente do nosso país 

a capacidade para tomar todas as 

decisões para isto [alterar a Consti-

tuição]”. Mas o facto de o discurso e 

a demissão terem acontecido quase 

em simultâneo “é estranho, como se 

tivesse sido uma atitude reativa, não 

preparada”, acredita a investigadora.

Dmitry Medvedev era primeiro-

-ministro da Rússia desde 2012. 

Nos quatro anos anteriores, tinha 

sido Presidente do país, no inter-

valo de tempo em que o lugar não 

esteve ocupado por Putin. Na altura 

impedido pela Constituição de exer-

cer três mandatos seguidos, Putin 

passou a primeiro-ministro, numa 

troca de cadeiras que permitiu que 

voltasse a ser elegível para a presi-

dência em 2012, onde se mantém 

desde então. Os dois conhecem-se 

há décadas, dos tempos em que tra-

balharam juntos em São Petersbur-

go, e “Medvedev foi sempre fiel a 

Putin”, lembra José Milhazes. O co-

mentador, que foi jornalista e corres-

pondente em Moscovo durante mais 

Alterações à Constituição e queda do governo 
na Rússia vão perpetuar poder de Putin? 

de 30 anos, concorda que o próprio 

Medvedev “não esperava esta jogada” 

do Presidente que tão bem conhece. 

“Mas o facto de se ter demitido não 

significa que não tenha sido a pedido 

de Putin.”

A Rússia vive uma “situação eco-

nómica e social difícil”, explica o 

comentador. “E isto foi visto como 

uma forma de Putin impulsionar o 

Governo, nomeando um novo, e di-

zendo que com Medvedev não ia lá.” 

No discurso sobre o estado da nação, 

o Presidente elogiou o trabalho do 

executivo, mas vincou que nem to-

dos os objetivos foram cumpridos.

Ainda assim, José Milhazes discorda 

que tenha havido desconforto entre 

os dois. “Que me lembre, só houve 

uma vez em que não estiveram de 

acordo, sobre a intervenção estran-

geira na Líbia, que Medvedev não 

vetou no Conselho de Segurança 

da ONU”, como Putin pretendia. 

O comentador é da opinião que o 

agora ex-primeiro-ministro “nunca 

foi autónomo, teve sempre linhas 

vermelhas” num poder por ele exer-

cido, mas desenhado pelo chefe de 

Estado. Talvez Medvedev “não se 

importasse de tentar novamente a 

presidência”, mas aceitou sempre o 

papel de subalternidade imposto por 

Putin. E talvez por isso, crê Milha-

zes, “ele agora não foi afastado, nem 

castigado. Vai continuar à frente do 

partido [o Rússia Unida, de Putin, 

atualmente no poder] e ser nomea-

do para um cargo que ainda nem 

existe”, que é o de “número dois” do 

Conselho de Segurança russo, um 

órgão conselheiro para questões de 

segurança e a que Vladimir Putin 

também preside.

 
A mão do Presidente
Com a mão do Presidente em qua-

se todos os órgãos de soberania, a 

pergunta é obviamente repetida: es-

tará Putin a preparar novas formas 

de gerir os destinos do país quando 

abandonar a presidência, em 2024? 

Ou estará a preparar um eventual 

sucessor para essa altura, em que terá 

71 anos?

Para a segunda pergunta, a resposta 

é “complicada” e “prematura”, diz a 

investigadora do IPRI, da Univer-

sidade Nova de Lisboa. Um “Presi-

dente forte” como Putin não abre o 

horizonte a outros líderes, “a não ser 

que apareça outra geração de políti-

cos, fora do mainstream russo”.

Já para a primeira, Sónia Sénica diz 

que o que já se sabe “indicia que 

sim, que [Putin] se quer perpetuar 

no poder”. As propostas de altera-

ção à Constituição ainda não são 

totalmente conhecidas, mas darão 

mais poder ao primeiro-ministro e 

ao Parlamento, sem no entanto pôr 

em causa o sistema político pre-

sidencialista russo. José Milhazes 

concorda que há opções em aberto 

para que Putin se mantenha como 

líder incontestado, nomeadamen-

te a criação de novas centralidades, 

numa liderança até aqui fechada na 

figura do Presidente. “Putin poderá 

tornar-se uma espécie de Guarda do 

Regime, se for escolhido para lide-

rar o Conselho Nacional”, um órgão 

que “já existe, mas [que] ainda não 

está na lei”, composto pelos mais al-

tos dirigentes do país. Não seria uma 

novidade. “Seria exatamente como 

acontece no Cazaquistão, em que 

esse guarda do regime é, na prática, 

quem controla os destinos do país.”

Antes de entrarem em vigor, as pro-

postas de Putin terão de passar por 

uma consulta popular, a que a im-

prensa internacional se tem referido 

como “um referendo”, ideia recusada 

pelo Kremlin. José Milhazes diz que 

esse não é o único detalhe da Rússia 

que escapa a quem a vê do Ocidente. 

“A política russa é bizantina, como 

se costuma dizer, resolve-se nos ga-

binetes, não nas ruas.”

 
 “Os russos valorizam mui-
to a força”
Ao contrário do que aconteceu em 

2008, com o salto de Vladimir Pu-

tin para o executivo, não se esperam 

manifestações de insatisfação po-

pular. O Presidente é admirado por 

boa parte da população — venceu as 

presidenciais de 2018 com mais de 

76% dos votos — e controla a opo-

sição ao ponto de, diz Sónia Sénica, 

“não se poder dizer que a Rússia seja 

uma democracia na definição clássi-

ca do termo”. “Há quem a considere 

híbrida”, afirma a investigadora, que 

acredita existirem “especificidades” a 

explicá-lo. “O cidadão comum russo 

dá primazia ao sentimento de segu-

rança, especialmente em momentos 

em que sinta alguma ‘russofobia’. 

Valoriza muito a força”, que Putin 

nunca deixou de transmitir. A rela-

ção com o Ocidente continuará ten-

sa, sobretudo em ano eleitoral nos 

Estados Unidos e enquanto corre a 

investigação sobre a ingerência russa 

nas presidenciais norte-americanas 

que elegeram Donald Trump em 

2016.

É por isso que é tão difícil ver para 

a frente. “Putin secou tudo à volta 

dele”, aponta José Milhazes. “Agora 

vai ter que construir um novo líder, 

educá-lo.” Na opinião do comen-

tador, nada impede que esse líder 

seja Mikhail Mishustin, até aqui 

diretor-geral da Autoridade Tribu-

tária Federal russa, escolhido agora 

para primeiro-ministro interino, em 

substituição de Medvedev, até às 

legislativas do próximo ano. “Falei 

com colegas russos que o conhe-

cem e que dizem que Mishustin é 

um homem longe da política, mas 

um economista muito forte, muito 

ligado às novas tecnologias e que 

revolucionou toda a organização do 

sistema fiscal russo”, partilha Milha-

zes. “É muito cedo para falar, mas 

se como primeiro-ministro mostrar 

competência, Mishustin pode assu-

mir um lugar de destaque nos próxi-

mos anos.” (Expresso.pt)

A 
empresária Isabel dos 
Santos admite ser can-
didata à presidência de 
Angola. A revelação 

surge em entrevista à RTP. “É 

possível”, admite em resposta 

a uma pergunta directa sobre o 

tema, depois de afirmar que fará 

o que tiver de fazer para “defen-

der e prestar os serviços” ao seu 

país. A filha do antigo presiden-

te angolano José Eduardo dos 

Santos argumenta que está a ser 

alvo de perseguição judicial em 

Luanda para ser neutralizada 

politicamente.

“Não podemos utilizar a cor-

rupção, ou a luta contra a cor-

rupção, a suposta luta contra a 

corrupção, de forma selectiva 

para poder neutralizar o que nós 

achamos que podem ser futuros 

candidatos políticos”, afirma 

Isabel dos Santos, referindo-se a 

uma luta pelo poder no MPLA.

Isabel dos Santos admite candidatar-se 
à presidência de Angola

As declarações surgem depois de o 

Tribunal Provincial de Luanda, a 

pedido do Ministério Público an-

golano, ter decretado em Dezem-

bro o arresto das contas bancárias 

da empresária, do marido, Sindika 

Dokolo, e do português Mário da 

Silva, bem como as suas participa-

ções sociais em nove empresas por 

prejuízos ao Estado de quase 1137 

milhões de dólares (mais de mil mi-

lhões de euros).

Luanda acusa os três de “ocultar 

património obtido às custas do Es-

tado” e afirma que a filha do antigo 

Presidente de Angola, “por intermé-

dio do seu sócio Leopoldino Fra-

goso do Nascimento, está a tentar 

transferir alguns dos seus negócios 

para a Rússia, tendo a Polícia Judi-

ciária portuguesa interceptado uma 

transferência de dez milhões de eu-

ros que se destinava à Rússia”.

A empresária, por sua vez, acusou 

os serviços de segurança de Ango-

la de terem entrado nos servidores 

das suas empresas em Portugal e 

“forjado e falsificado” provas contra 

si. Numa entrevista publicada no 

Financial Times, a filha do ex-presi-

dente de Angola, que em Portugal é 

accionista da Galp, da Nos, do Euro-

bic e da Efacec, disse estar disposta a 

defender-se nos tribunais angolanos, 

embora tenha pouca confiança no 

sistema judicial.

Na entrevista que deu na noite des-

ta quarta-feira à RTP, Isabel dos 

Santos respondeu a várias questões 

sobre as alegadas irregularidades 

empresariais e vantagens de que 

terá beneficiado por ser filha de José 

Eduardo dos Santos.

O tribunal de Luanda acredita que 

os seus negócios lesaram o Estado 

angolano em mais de 1.136 milhões 

de dólares, “uma sentença baseada 

em várias mentiras”, disse. A em-

presária garantiu que todos os seus 

negócios sempre foram “bem co-

nhecidos”, que sempre trabalhou “de 

forma transparente” e que a afirma-

ção de que lesou o Estado é “falsa”. 

Afirmou que sempre foi muito es-

crutinada por ser filha do ex-Pre-

sidente e que sempre colaborou 

com as autoridade das maneiras 

que foram necessárias.

Isabel dos Santos respondeu 

também às acusações de que terá 

tentado transferir alguns dos seus 

negócios para a Rússia. “Não tive 

reuniões com ninguém para ven-

der parte das minhas empresas. 

Outra alegação falsa é de uma 

tentativa de mandar dinheiro 

para a Rússia, nunca dei ordem 

para transferir dinheiro algum 

para negócio algum na Rússia”, 

referiu, sublinhando que também 

não é verdade que tenha sido um 

sócio seu a dar essa ordem.

A empresária voltou a afirmar que 

existe uma vontade política por 

detrás desta acusação e que a jus-

tiça Angola “não é independente”. 

Questionada sobre se receia o ar-

resto do seu património em Por-

tugal, Isabel dos Santos afirmou 

que acredita que a justiça portu-

guesa é “prudente” e que Portugal 

Vladimir Putin e Dmitry Medvedev
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Proprietários das barracas 
destruídas no mercado 
de Campoane, no distri-
to de Boane, na província 

de Maputo, acusam o conselho 

Municipal da Vila de Boane 

(CMVB) de vender o espaço, que 

os terá prometido, para que con-

tinuassem com as suas activida-

des.

Trata-se de 15 barracas que fo-

ram destruídas em Outubro de 

2017, cujo objectivo era dar lu-

gar a construção de uma estrada 

pavimentada com cerca de dois 

quilômetros.

Na altura, o Conselho Municipal 

da Vila de Boane, autor das de-

molições, terá tranquilizado os 

proprietários garantindo que se-

ria identificado um outro espaço 

e que seriam construídas as res-

pectivas barracas. As mesmas, até 

foram construídas, mas segundo 

contam os nossos entrevistados, 

os novos ocupantes não são os 

legítimos proprietários, ou seja, 

os que viram suas barracas serem 

destruídas há pouco mais de dois 

anos.

José Massinga é proprietário 

de uma das barracas destruídas. 

Vendia material de construção. 

Conta que nunca pensou que um 

dia veria o esforço de uma vida 

toda ser destruído, mas hoje tem 

de procurar um novo espaço para 

dar continuidade ao negócio.

“Eu vendia no mercado Cam-

poane há 12 anos e, de repente, vi 

a minha vida mudar da dia para 

noite. Eu e mais catorze pessoas 

fomos retiradas das barracas que 

construímos com muito esforço”, 

disse Massinga.

A nossa fonte conta que, depois 

das demolições, o Presidente do 

CMVB, Jacinto Loureiro, terá se 

reunido com os vendedores e ga-

rantiu que estes, em pouco tempo, 

poderiam ocupar as novas barra-

cas, que estavam a ser construídas 

na mesma altura que a estrada, 

para dar mais celeridade ao pro-

cesso.

Para o espanto dos outros pro-

prietários, as novas barracas, que 

supostamente foram construídas 

para eles, foram ocupadas por 

pessoas que não pertenciam ao 

grupo lesado, sendo pouco claros 

os critérios arrolados para a sua 

ocupação. 

“Dos quinze proprietários das 

barracas, apenas um conseguiu 

espaço. Nem sabemos como ele 

conseguiu, mas ele está lá a ven-

der, enquanto nós esperamos pela 

boa vontade do município”, acres-

centa.

Procuramos o único proprietário 

Após destruição das barracas

Vendedores do mercado Campoane 
indignados com Município

que conseguiu uma barraca no 

novo espaço, mas este se mostrou 

indisponível para falar sobre o 

assunto. A única informação que 

nos deu foi a de que não podia 

falar sobre assunto, porque não 

cabia a ele.

Enquanto alguns vendedores 

alimentam a esperança de ver 

a justiça ser feita e recuperar os 

seus espaços, outros  desistiram, 

pois acreditam que esta é uma 

luta perdida, optando assim, por 

procurar um espaço por conta 

própria, e dar continuidade ao seu 

negócio. 

“Cansei de ir atrás do município. 

Arrendei um espaço e continuo 

a vender as minhas coisas. Não 

posso parar, porque é através do 

negócio que consigo sustentar 

a minha família”, explica Ana, a 

também proprietária duma das 

barracas destruídas. 

Uma fonte que não quis se iden-

tificar por temer represálias, ga-

rantiu a nossa reportagem que o 

CMVB privilegiou na distribui-

ção das barracas os membros e 

simpatizantes da Frelimo, partido 

que governa o município, desde 

que este foi elevado a esta catego-

ria, em 2013.

A fonte vai ainda mais longe afir-

mando que, durante as reuniões 

que mantinham com o municí-

pio, recebiam ameaças, e que era 

deixado claro que se quisessem 

recuperar os seus espaços tinham 

de se juntar ao Partido do Presi-

dente. Acrescentando ainda que 

existe uma clara influência par-

tidária. 

Vereador – assunto 
resolvido
Contactado pelo jornal, o verea-

dor de Actividades Económi-

cas do CMVB, Bormino Pita, a 

quem nos foi indicado como sen-

do o mais indicado para falar so-

bre o assunto, começou por dizer 

que o assunto está ultrapassado. 

Negou a informação segundo a 

qual os ocupantes das novas bar-

racas não sejam os proprietários 

dos empreendimentos destruí-

dos, pois antes das demolições 

foi feito um cadastro que serviria 

de base para o “reassentamento”, 

quando os novos espaços esti-

vessem concluídos. “Todos os 

quinze proprietários das barracas 

destruídas, receberam novas. As 

pessoas que fizeram essas decla-

rações não sei de onde surgiram, 

mas não pertencem ao grupo dos 

proprietários das barracas. Nós 

fizemos a nossa parte”, declarou. 

Sobre as declarações segundo as 

quais a ocupação das barracas 

tenha privilegiado membros ou 

simpatizantes do partido Frelimo, 

o nosso entrevistado garantiu que 

o município de Boane não tem 

cor partidária e que a justiça foi 

feita.

“Nós não trabalhamos com base 

no partido Frelimo. Atendemos o 

munícipe, sem procurar saber se 

pertence a um ou outro partido. 

Atribuímos barracas às pessoas 

que tinham barracas no troço 

abrangido pelas demolições”, 

acrescentou Pita.

Afirmou que todas as informa-

ções prestadas não passam de 

falácias, pois quem tem alguma 

reclamação deve se apresentar no 

município e não procurar outras 

formas de resolver o assunto.

Porém, os proprietários das bar-

racas destruídas rebatem as afir-

mações dadas pelo vereador de 

actividades económicas, pois 

garantem que, por várias vezes, 

tentaram uma comunicação com 

o município, mas nunca tiveram 

uma resposta concreta, senão ape-

nas promessas.

Consideram que o município 

apenas se importa com eles em 

época de campanha eleitoral. Nas 

últimas eleições autárquicas, a 

Frelimo ganhou o município de 

Boane com uma maioria confor-

tável.  

O prejuízo dos comerciantes vai 

muito além das barracas destruí-

das durante operação. Para voltar 

a trabalhar imediatamente, pre-

cisaram arrendar outros espaços, 

já que o governo municipal ainda 

não cedeu o mercado que pro-

meteu. Ao mesmo tempo, o mo-

vimento dos novos locais, onde 

ficam instalados, é fraco. 

O município da Vila de Boane 

foi instituído a esta categoria em 

Maio de 2013. Desde as primei-

ras eleições tem como presiden-

te Jacinto Loureiro, um antigo 

vereador das actividades econó-

micas na primeira passagem de 

Eneas Comiche (2003-8) pelo 

Município de Maputo. 

Os residentes da Vila de Boane, 

local onde está localizado a Bar-

ragem dos Pequenos Libombos, 

que abastece o Grande Maputo, 

ressentem-se da falta de diver-

sos serviços sociais básicos como 

água, energia eléctrica, saúde e 

educação, apesar dos avanços re-

gistados com a municipalização. 

(C. Sainda)

A 
decisão do Governo moçambicano 

de entrar na disputa pela extradição, 

para Moçambique, do ex-ministro 

das Finanças, Manuel Chang, está a 

custar milhões de meticais aos cofres do Es-

tado. Desde Julho de 2019, o Governo já pa-

gou, pelo menos, 23 milhões de rands (mais 

de 100 milhões de meticais) à firma de ad-

vogados “Mabunda Incorporated Attorneys 

At Law”, escritório sul-africano de advoga-

dos que representa a Procuradoria-Geral da 

República em tribunais da África do Sul no 

caso Chang.

O Centro de Integridade Pública (CIP) é 

contra a pretensão do Governo moçam-

bicano de extraditar Manuel Chang para 

Moçambique. Entende que Manuel Chang 

deve ser extraditado e julgado nos EUA e, 

posteriormente, transferido para Moçambi-

que, onde também poderá ser julgado. O CIP 

defende que a Procuradoria – Geral da Re-

pública deve desistir de tentar extraditar Ma-

nuel Chang para Moçambique e concentrar 

esforços na recuperação de activos das dívi-

das ocultas e na investigação e acusação dos 

arguidos já detidos em Moçambique. (CIP)

Advogados sul-africanos que assistem Manuel Chang

Governo moçambicano paga honorários 

de mais de 100 milhões de meticais

Proprietários de barracas em pé de guerra com município de Boane
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Anúncio de Vaga
Engenheiro de Compras Sénior para Serviços de Suporte
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Ajudar o Operation Procurement Manager
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Completou-se esta semana, 
o ciclo da tomada de pos-
se dos órgãos legislativo e 
executivo na sequência da 

eleições gerais e provinciais de 15 de 
Outubro de 2019, tendo deste modo 
tomado posse os deputados da As-
sembleia da República e o presiden-
te da República.

Tratou-se duma maratona que pôs a 

capital do país, Maputo, numa azá-

fama protocolar e diplomática, com 

a vinda de 14 chefes de Estado e de 

Governo com destaque para os paí-

ses da Comunidade dos Países da 

África Austral (SADC) e da Comu-

nidade dos Países da Língua Portu-

guesa (CPLP).             

Filipe Jacinto Nyusi, 61 anos de ida-

de e pai de quatro filhos, tomou pos-

se, nesta quarta-feira, 15, e iniciou 

o segundo mandato presidencial na 

qualidade de quarto presidente de 

Moçambique. A cerimónia da pos-

se presidencial durou cerca de três 

horas e foi marcada pelo discurso 

do empossado, actividades culturais, 

religiosas e desfile dos diferentes ra-

mos das forças de defesa e segurança. 

Nyusi chegou a Praça da Indepen-

dência com a esposa, Isaura Nyusi, 

cerca das 9:50, numa viatura pre-

ta 4x4 de marca Mercedes Benz, 

blindada, com chapa de matricula 

comum: AFV 801 MC. A viatura 

chegou rodeada de seis seguranças 

que corriam cercando-a ao estilo da 

segurança de Kim Jong – Un, líder 

da Coreia de Norte. Aliás, o mode-

lo de segurança norte-coreano foi 

adoptado desde à saída da viatura do 

palácio da Ponta Vermelha. Deixou o 

local por volta das 13 horas no com-

boio das viaturas protocolares.   

Na Praça da Independência, Filipe 

Nyusi e a esposa foram recebidos 

pela recém eleita presidente da As-

sembleia da República, Esperança 

Bias, que na altura estava acompa-

nhada pelo marido. Depois, as duas 

figuras mais importantes do Estado 

subiram com os cônjuges para a ten-

da principal, local onde decorreu a 

cerimónia de tomada de posse. Na 

enorme tenda, também teve direi-

to a vaga a Presidente do Conselho 

Constitucional (CC), Lúcia Ribeiro 

e os quatros filhos de Filipe Nyusi.

Pouco antes da chegada de Nyusi, 

o Mestre de Cerimónia anunciou a 

entrada dos chefes de Estado e do 

Governo presentes no evento. 

Trata-se de Cyril Ramapsosa, pre-

sidente da África do Sul; Edgar 

Lungu, da Zâmbia; Paul Kagamé, 

presidente do Ruanda; Emmerson 

Mnangagwa, do Zimbabwe; Haje 

Geingob, presidente da Namíbia; 

Marcelo Rebelo de Sousa, de Portu-

gal, Jorge Carlos Fonseca, de Cabo 

Verde; João Lourenço, presidente de 

Angola; Kailash Purryag, das Maurí-

cias; Mokgweetsi Masisi, presidente 

do Botswana; Edward Ssekandi, vi-

Investidura de Filipe Nyusi 

ce-presidente de Uganda; Mandvulo 

Dlamini, primeiro-ministro de Es-

watini – ex. Suazilândia; Francisco 

Pascual Assue, primeiro-ministro de 

Guiné Equatorial; Kassim Majali-

wa, primeiro-ministro da Tanzânia; 

Benjamim Nkapa, antigo presidente 

da Tanzânia entre outros  convida-

dos. 

Na Praça da Independência foi 

montado um enorme dispositivo de 

segurança. O controlo era feito por 

terra e por ar através dum helicópte-

ro e uma avioneta que, durante todo 

tempo da cerimónia, sobrevoam a 

zona. Por baixo também estavam 

vários agentes entre fardados e civis. 

Aliás, em cada dez pessoas era pos-

sível ver um segurança à paisana. No 

topo dos prédios em redor da Pra-

ça da Independência eram visíveis 

franco atiradores quer da casa Mi-

litar bem como do Grupo de Ope-

rações Especiais (GOE) da Unidade 

de Intervenção Rápida (UIR). 

População sem acesso a 
cerimónia 
Ao contrário dos eventos anteriores 

em que a população tinha vista pri-

vilegiada a tribuna principal, desta 

vez, os organizadores elitizaram por 

completo. Só altas personalidades 

podiam ter a vista privilegiada ao lo-

cal do encontro.

Para a cerimónia de tomada de posse 

de Nyusi, foram montadas sete ten-

das gigantes para a comitiva presi-

dencial, deputados da Assembleia da 

República, convidados estrangeiros e 

nacionais. 

A tenda principal estava no cen-

tro mesmo defronte do edifício do 

Conselho Municipal de Maputo. Do 

lado direito estavam os deputados da 

Assembleia da República, enquanto 

que na tenda esquerda da tribuna es-

tavam os chefes de Estado e do Go-

verno e membros do corpo diplomá-

tico acreditados em Moçambique. 

No local destinados aos deputados 

apenas foi ocupado por parlamen-

tares da Frelimo, visto que, quer os 

deputados da Renamo bem como do 

Movimento Democrático não se fi-

zeram presentes na cerimónia.

 Em frente ao pódio foi montada 

uma tenda enorme que albergava 

os antigos chefes de Estado, a viúva 

de Samora Machel, Graça Machel, 

membros da Comissão Política, mi-

nistros cessantes, primeiros secretá-

rios da Frelimo ao nível das provín-

cias, gestores das empresas púbicas, 

dos órgãos eleitorais entre outros 

convidados. 

Armando Guebuza chegou acom-

panhado pela esposa, Joaquim Chis-

sano estava sozinho enquanto que 

Graça Machel estava na companhia 

do filho Malenga Machel e a nora. 

Nesta tenda, as cadeiras não estavam 

identificadas, facto que algum modo 

embaraçou o protocolo, porque al-

guns individualidades que chegaram 

nas vésperas do início da cerimónia 

tiveram dificuldades de arranjar es-

paço para sentar. O protocolo viu-se 

obrigado a improvisar para arranjar 

lugares para Graça Machel, Alberto 

Chipande e esposa e Celso Correia 

e esposa.            

A mesma tenda serviu para albergar 

os jornalistas que no meio de muitas 

Cerimónia pública vedada ao público 
Por Raul Senda

Ilusório, repetitivo e longe 
da realidade prática é como 
alguns analistas classificam 
o discurso do Presidente da 

República (PR), Filipe Nyusi, 

na tomada de posse para o seu 

segundo mandato presidencial. 

Entendem que Nyusi tem sido 

especialista em discursos ricos 

cuja materialização prática é 

quase nula.

 

Para o académico Jaime Macua-

ne, o discurso inaugural do chefe 

de Estado, no que concerne à 

promoção das liberdades fun-

damentais,  é repetição do apre-

sentado a 15 de Janeiro de 2015, 

quando Filipe Nyusi tomou pos-

se pela primeira vez como Presi-

dente da República.  

Diz o analista que Filipe Nyu-

si não esteve à altura das pro-

messas, não fez autocrítica, não 

apontou fragilidades para de-

pois indicar o que vai melhorar. 

Ainda no campo das liberdades 

individuais, referiu que irá dar 

continuidade ao trabalho inicia-

do no mandato passado.

É o termo continuidade que dei-

xa o académico Jaime Macuane 

céptico quanto à tolerância, so-

bretudo àqueles que têm um 

pensamento contrário à ordem 

do dia da Frelimo. 

No seu discurso, o PR refere que 

renova o seu compromisso em 

respeitar a Constituição e actuar 

sempre como presidente dos 

moçambicanos, sem distinção 

na base de simpatias políticas, 

religião, género, raça, região de 

origem ou etnia. Também subli-

nhou que a nação é feita de di-

ferenças e que estas  devem  ser 

tomadas como mais valias para 

aquilo que é o destino de Mo-

çambique como país para além 

de ser uma nação onde todos se 

sintam em casa e que sejam par-

te da mesma família. Contudo, a 

prática, frisa o académico, mos-

trou a realidade contrária. Su-

blinhou que foi no mandato de 

Filipe Nyusi que houve índices 

gritantes de intolerância política 

e de perseguição a moçambica-

nos com um pensamento autó-

nomo. Portanto,  não acredita 

que essa forma de ser possa mu-

dar nos próximos cinco anos, a 

não ser que o Presidente mude 

de abordagem.

Tomada de posse segundo analistas ouvidos pelo SAVANA

Discurso ilusório e repetitivo

“Em 2015, o Presidente Nyusi fez 

um discurso emblemático e com 

muitas promessas. Desta vez, espe-

rava que fizesse uma introspecção, 

identificasse falhas e apontasse for-

mas de superá-las”, frisou. 

Quanto ao combate à corrupção, 

Jaime Macuane é também reticen-

te. Sublinha que o PR precisaria de 

muita coragem para enfrentar os 

seus camaradas e lutar contra este 

mal.

No entender do académico, para 

combater à corrupção, Nyusi pre-

cisaria de uma base forte de apoio 

dentro do seu partido. Porém, não se 

sabe se essa base existiria numa si-

tuação em que grande parte das eli-

tes partidárias da Frelimo se fizeram 

através do clientelismo e abocanha-

mento dos recursos públicos. 

Sobre a paz, o nosso entrevistado 

referiu que os acordos de paz en-

tre o Presidente do dia e a Renamo 

que até aqui foram assinados falham 

sempre na concretização. “Isso me 

leva a questionar se os acordos não 

são apenas projectos das lideranças 

que não colhem consenso das bases. 

Por exemplo, o acordo sobre a des-

centralização, que decorreu das ne-

gociações de paz, tinha como pedra 

de toque a eleição dos governadores. 

Mas as eleições foram o que se viu, 

com uma máquina bem eficiente de 

manipulação eleitoral até ao nível de 

base, que desvirtuou todo o proces-

so. Será que o plano sempre foi esse, 

ou a um dado momento os planos 

mudaram devido à pressão das ba-

ses? Não sei. Mas também do lado 

da Renamo, as coisas não foram 

conforme esperado. Os consen-

sos sobre a paz lá são frágeis, tanto 

mais que dessas divergências surgiu 

a Junta Militar. Ambos os lados – o 

Governo e a Renamo, têm tido difi-

culdades de implementar os acordos, 

que parecem ter várias vontades en-

volvidas e que não são devidamente 

conciliadas”. 

Sobre os ataques em Cabo Delgado, 

“há várias explicações, mas diferen-

tes actores, incluindo religiosos, rei-

vindicam que foram dados sinais de 

alerta. O problema aí é a capacidade 

e abertura de o Governo se munir da 

informação que lhe chega para me-

lhor governar. O Presidente Nyusi 

no seu primeiro mandato falou da 

uma tal de Governação científica. 

Não sei o que isso quer dizer, mas 

uma das coisas recomendáveis no 

processo decisório é usar informação 

para mitigar os riscos, reduzir a in-

certeza e tomar decisões consisten-

tes. Aqui me parece que muita infor-

mação útil foi ignorada e num certo 

momento até combatida, quando 

jornalistas foram presos, torturados 

e levados a Tribunal por reportar os 

acontecimentos de Cabo Delgado”.

Macuane refere que num país como 

o nosso, com altos índices de pobre-

za e muitas necessidades básicas a 

satisfazer, qualquer político fica ten-

tado a prometer muito mais do que 

se pode fazer. E, no jogo da demo-

cracia eleitoral, se torna ainda mais 

imperioso subir a fasquia quando se 

está no poder há muito tempo, com 

a agenda de resolver os mesmos pro-

blemas e ainda um longo caminho a 

percorrer. A tentação do populismo 

é maior. Mas também temos que ter 

em conta que neste mandato o país 

enfrentou uma crise fiscal aguda, 

decorrente das dívidas ocultas. Isso 

também reduziu a capacidade de o 

Governo cumprir com as promessas 

feitas para o mandato.

Quanto à omissão das dívidas ocul-

tas no seu discurso, o académico 

entende que é uma questão sensível 

e desconfortável para o Governo e 

para o próprio presidente, princi-

palmente tendo em conta as reve-

lações do julgamento de Boustani 

em Nova Iorque. É natural que evite 

esse assunto e se concentre em ques-

tões menos constrangedoras. Tocar 

nesse assunto seria abrir uma porta e 

deixar sair fantasmas, num momen-

to de celebração da vitória, da apre-

sentação do projecto para os pró-

ximos cinco anos, e da sinalização, 

aos moçambicanos, de que é com o 

Presidente Nyusi que vai dar certo.

Transformar a teoria em 
prática 
Edson Cortez, director do Centro 

de Integridade Pública (CIP), é da 

opinião de que há que transformar 

a teoria em prática, visto que Filipe 

Nyusi parece estar a ser especialista 

em discursos ricos cuja materializa-

ção prática é quase nula.

“Ele deve parar de ler discursos 

brilhantes e fazer coisas na práti-

ca. Chega de teoria. Nós queremos 

ver as coisas acontecerem. Não é o 

discurso que cria emprego, combate 

à pobreza ou à corrupção. Não é o 

discurso que trás a paz. São acções 

concretas. É isso que exigimos do 

presidente Nyusi”, frisou.

Edson Cortez referiu que, em 2015, 

o PR fez um discurso brilhante e 

com muitas esperanças, mas findo os 

cinco anos verificou-se que foi um 

dos piores mandatos.

Diz o activista que no mandato 

passado, Filipe Nyusi, escolheu a 

paz como uma das prioridades. Fez 

alguns movimentos nesse sentido. 

Contudo, a realidade mostra que 

esta aposta falhou porque vai para o 

segundo mandato com dois confli-

tos por resolver. Os ataques na re-

gião centro e a violência protagoni-

zada pelos insurgentes na província 

de Cabo Delgado.

Explica que a instabilidade da região 

centro é de fácil resolução, porque os 

presumíveis responsáveis são conhe-

cidos e conhece-se as motivações. O 

mesmo já não se pode falar de Cabo 

Delgado que, após dois anos, ainda 

não se conhecem os rostos dos ata-

cantes. Portanto, o desafio é enorme. 

Refere que Filipe Nyusi inicia o seu 

mandato com um país mergulhado 

num caos sob ponto de vista eco-

nómico com o grosso da população 

moçambicana a viver numa situação 

de pobreza extrema. 

“O presidente tem desafios reais, o 

que implica que deve trabalhar se-

riamente para supera-los. Ademais, 

com uma maioria qualificada no 

parlamento não pode, findo cinco 

anos, vir nos dizer que não conse-

guiu porque o poder legislativo não 

colaborou. Não há como isso acon-

tecer porque o parlamento é domi-

nado pelo seu partido”, explicou.

Sobre a questão da inclusão e tole-

rância, duas palavras bastante des-

tacadas no discurso do PR, Edson 

Cortez referiu que seria bom para os 

moçambicanos bem como para Mo-

çambique se a Frelimo privilegiasse 

o diálogo  construtivo com todas as 

forças vivas da sociedade e que tam-

bém fosse aberto ao pensamento 

diferente.

“Infelizmente a realidade mostra que 

a Frelimo não está para  moçambi-

canos diferentes. Em Moçambique, 

só prospera quem está alinhado com 

a Frelimo. Até inventaram esqua-

drões de morte para eliminar todas 

vozes incómodas. Isso não é ser to-

lerante, isso não é aceitar diferenças, 

isso não é respeitar os princípios de-

mocráticos. Portanto, o discurso  do 

Presidente está em contra-mão com 

o que acontece”.

Cortez continua a sua explanação 

referindo que o discurso da tomada 

de posse não passa de mais uma can-

tiga para o boi dormir.

No que concerne ao combate à cor-

rupção, o director do CIP é da opi-

nião de que ainda não há vontade 

política para o combate a este mal.

Cortez diz que, se de facto o PR 

está comprometido na luta contra 

a corrupção, na primeira sessão do 

parlamento, deveria submeter uma 

proposta de revisão constitucional 

cujo cerne é a diminuição dos seus 

poderes.

ciclo governativo do PR equi-

para-se a mesma comida servi-

da em pratos novos e num em 

voo de baixa altitude. Isto quer 

dizer que tudo quanto Nyusi 

disse, naquele discurso, foi lido 

há cinco anos com a diferen-

ça do contexto que marcava 

a ruptura com administração 

Guebuza.

Segundo Nuvunga, a cultura 

de diálogo, o respeito para com 

os direitos humanos, a liberda-

de de opinião e de expressão 

que voltaram a ser referencia-

dos, nesta quarta-feira, não 

foram  colocados em prática 

no passado. Disse que o man-

dato de Nyusi abriu com o 

assassinato de Gilles Cistac e 

fechou com tentativa de rapto 

de Matias Guente, o que revela 

intolerância ao pensar diferen-

te , exclusão política. Ajuntou 

isto às nomeações de elemen-

tos de G40 que tem feito nos 

últimos tempos como sinal de 

fechamento de espaço ao pen-

sar diferente, o que é aliado aos 

comentadores/analistas selec-

cionados a dedo para o debate 

de ideias em  canais públicos.  

Aliás, falou dos resultados elei-

torais, a exclusão das candi-

datura de Samora Machel Jú-

nior e de Venâncio Mondlane  

como outros exemplos de falta 

de inclusão política. 

Relativamente ao combate à 

corrupção disse que o discurso 

vai ao encontro da prática de 

proteção das elites corruptas 

do partido, porque caso seja 

exigido a responsabilização 

deste grupo vai alegar que não 

coaduna com a caça às bruxas 

e que se deve deixar  a justiça 

trabalhar, sendo que sem pres-

são de renovar o mandato, por-

que a lei veda, vai se reconciliar 

com o grupo que está actual-

mente detido. Mas paralela-

mente a isso aponta Nuvunga 

que vai se notar que muitos 

que não fazem parte das elites 

serão responsabilizados devido 

a corrupção. Em suma, enten-

de que o discurso do PR deve-

ria perspectivar projectos ma-

cro como a descentralização, 

as fontes das finanças públicas 

para alimentar os diferentes 

projectos.  

dificuldades procuraram registar o 

momento da cerimónia.

É que a segurança e o protocolo do 

evento, incluindo a equipa de comu-

nicação da presidência da Repúbli-

ca, entenderam que os jornalistas 

responsáveis pela cobertura da ceri-

mónia deviam estar longe da tribuna 

principal. Assim, quer os repórteres 

fotográficos bem como da televisão 

só podiam captar as suas imagens há 

mais de 30 metros de distância.   

A população recolhida em diferen-

tes bairros das cidades de Maputo, 

Matola e nos distritos de Boane e 

Marracuene chegou à Praça da In-

dependência nas primeiras horas 

transportados em autocarros das 

empresas municipais de Transportes 

Públicos e das empresas privadas. 

Já na praça da independência os 

populares foram aglomerados por 

detrás das tendas sem vista ao palco 

da cerimónia e debaixo de um sol in-

tenso. A temperatura prevista para a 

cidade de Maputo nesta quarta-feira 

era de 32 graus centígrados.

Na Praça de Independência, foram 

montados telas gigantes, mas refle-

xão solar não permitia a sua visibi-

lidade.   
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Frisa, por exemplo, que o PR devia 

pedir ao parlamento para lhe retirar 

o poder de nomear, indicar e demitir 

o Procurador Geral da República, 

escolher figuras para juízes presi-

dentes do Tribunal Supremo, Ad-

ministrativo e do Conselho Cons-

titucional. Nyusi deve devolver ao 

poder judiciário a independência de 

facto, quer em termos de actuação 

bem como financeiros.

“Enquanto o poder judiciário conti-

nuar a reboque do poder executivo, 

com o chefe de Estado e presidente 

da Frelimo na frente, todos os dis-

cursos de combate à corrupção con-

tinuarão uma falácia”, salientou.

Mesma comida e pratos 
novos
Para o académico Adriano Nuvun-

ga, o discurso inaugural do novo 

Jaime Macuane

Edson Cortez

A cerimónia de investidura de Filipe Nyusi foi marcada por uma excessiva militarização

Os “patrões” só viram a posse do seu “empregado” nas telas montadas a longos metros da tribuna
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Anúncio de Vaga
Recrutador Sénior 

Objectivo da Função: 

atempadamente o Plano de Recrutamento da em-

Principais Responsabilidades: 

contacto para o recrutamento;

-

recrutadas pela Coral FLNG;

-
nos de recrutamento com base nas necessida-
des apresentadas;

-

Coral;
-

-

-
cia em candidatos pré-seleccionados;

as políticas e procedimentos de recrutamento 

-

-

-

Projecto Coral;

-
tamento a serem atribuídas de tempos em tem-

-

nacional e internacional;
-

-
didato;

precisos;
-

-

-

da empresa;

Local de Trabalho: 

seu CV até o dia 22 de Janeiro de 2020
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Objectivo da Função: 

-
-

-

-

Principais Responsabilidades:

qualidade de acordo com os procedimentos do ERP;
-

-

-
-

sa;

-
pras da empresa;

-

-

-

-
-

-

contínuo atendimento ao cliente com alta qualidade;

mercado;
-

cesso de procurement;

apropriado;

-

-

-

 
-

-
ment;

solicitada;

-

-

-
primentos e equipamentos;

outras áreas;
-

-
do necessário;

-

-
-
-

-
22 de Janeiro de 2020 para o 



18 Savana 17-01-2020OPINIÃO

Cartoon
EDITORIAL

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

Maputo-República de Moçambique

KOk NAM
Director Emérito

 Conselho de Administração:
Fernando B. de Lima (presidente) 

e Naita Ussene
Direcção, Redacção e Administração:

AV. Amílcar Cabral nr.1049 cp 73
Telefones:

(+258)21301737,823171100, 
843171100

Editor:
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Francisco Carmona

(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)

Redacção: 
Raúl Senda, Argunaldo Nhampossa e 

Armando Nhantumbo 

Naita Ussene (editor) 
e Ilec Vilanculos

Colaboradores Permanentes: 
Fernando Manuel, Fernando Lima, 

António Cabrita, Carlos Serra, 
Ivone Soares, Luís Guevane, João Mosca,   

Paulo Mubalo (Desporto)  e 
Venâncio Calisto (Cultura).

Colaboradores:
André Catueira (Manica)
Aunício Silva (Nampula)

Eugénio Arão (Inhambane)

Maquetização: 
Auscêncio Machavane e 
Hermenegildo Timana.

Revisão
E.P

Publicidade 
Benvinda Tamele (82 3171100)

(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)

Distribuição: 
Miguel Bila

(824576190 / 840135281)
(miguel.bila@mediacoop.co.mz)

(incluindo via e-mail e PDF)
Fax: +258 21302402 (Redacção)

82 3051790 (Publicidade/Directo)
Delegação da Beira 

Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Telefone: (+258) 82 / 843171100

savana@mediacoop.co.mz
Redacção 

admc@mediacoop.co.mz
Administração

www.savana.co.mz

Leiamos o começo de uma pa-

rábola contada pelos Padres do 

Deserto (os eremitas egípcios 

do século III): «Havia um ho-

mem que se tornava mais pesado a 

cada vez que pensava em Deus. De 

tão pesado o seu camelo dobrava as 

pernas. E de cada vez que ele pensava 

na morte tornava-se mais pesado. E o 

seu camelo dobrava as pernas.»

Ora, pensar em Deus devia tornar-

-nos mais alegres e mais feliz o passo 

do nosso camelo. Reflectir na morte 

também não nos torna mais pesados, 

sobretudo quem acredite que esta 

vida é uma passagem. O que pode 

afinal levar-nos a mortificar o nosso 

camelo? Talvez carregarmos como 

mochila a culpa de algo ou os nos-

sos preconceitos, o que nos veda uma 

percepção mais límpida da realidade.

Havia um monge budista, novato, 

que ia com o seu mestre, mais ve-

lho. Estavam em peregrinação. Che-

gam à margem de um rio onde uma 

mulher, tão esbelta como aflita, lhes 

pede: Podiam ajudar-me a chegar à 

outra margem? Num acto contínuo, o 

monge mais velho pegou na mulher 

ao colo e atravessou-a para o outro 

lado. Despedem-se e seguem o seu 

caminho. Uma hora depois, atreve-

-se o seu discípulo, perturbado, a 

reclamar: Ainda não percebo como 

pôde o mestre tocar no corpo daquela 

mulher!? Responde o Mestre: O quê? 

Ainda estás a pensar nisso? Porque o 

mais velho, num acto funcional, fez o 

que tinha a fazer e depois ao largar 

a mulher largou o problema; o mais 

novo é que ficou a enredar-se na ideia 

do que Deus, ou a Lei, ou o Dogma 

“achariam” sobre isso, e aí o seu espí-

rito ficou pesado. 

Saídos das iguarias das festas deve-

mos agora procurar a leveza justa, 

para conseguirmos que as soluções 

encontradas para os nossos proble-

mas não se tornem nós, matéria in-

quinada.

É evidente que a questão actual é 

como sermos lúcidos sem ficarmos 

desesperados. Esta questão vale para 

Parábolas
metade do planeta.

Contudo, também nunca devemos 

esquecer que tornar-se adulto é passar 

da idade dos contrários para a idade 

das complementaridades, para um 

outro modo de olhar as coisas.

Se alguém diz o contrário ao que 

penso e sou capaz de entender esse 

meu oposto como complementar, vou 

crescer em consciência e em com-

preensão.

Isto que vale para a sageza da vida 

devia ter correspondência na vida po-

lítica.

A maturidade democrática não está 

apenas na celebração dos ritos que 

legitimam as instituições democráti-

cas, um mero aspecto formal da coisa, 

mais importante é a construção da 

simpatia, o compromisso com o outro, 

o respeito que lhe devemos, escutan-

do a sua dor, expectativas e angústia, e 

não impondo a autoridade do poder. 

Estar-junto é ser um conjunto sensí-

vel, sendo uma comunidade política a 

comunidade de um sentir. O proble-

ma do político, cito Bernard Stiegler, 

consiste em saber como estar juntos, 

como viver juntos e suportar-se como 

conjunto, através e a partir das nossas 

singularidades.

De algum modo, é esta também a li-

ção que podemos tirar de uma pará-

bola de Schopenhauer, a parábola da 

distância justa. 

Conta Schopenhauer: «...Num ge-

lado dia de inverno, os membros de 

uma sociedade de porcos-espinhos 

aglomeraram-se bem juntinhos para, 

por meio do calor mútuo, se prote-

ger do congelamento. Porém, logo 

sentiram os espinhos uns dos outros, 

e trataram de se distanciar. Quan-

do a necessidade de aquecimento 

os aproximou outra vez, repetiu-se 

o segundo mal, de modo que foram 

jogados entre uma e outra miséria até 

encontrarem uma distância justa em 

que pudessem suportar a situação da 

melhor maneira possível. 

É assim que a necessidade de com-

panhia, nascida do vazio e da mono-

tonia do próprio íntimo, impele os 

seres humanos a se procurar, mas suas 

muitas qualidades desagradáveis e de-

feitos intoleráveis afastam-nos nova-

mente. A distância justa que por fim 

encontram, e que é capaz de possibili-

tar a convivência, consiste na cortesia 

e nas boas maneiras... É verdade que 

devido a ela a necessidade de aque-

cimento mútuo é satisfeita apenas de 

maneira incompleta, mas, em com-

pensação, não se sente as picadas dos 

espinhos.»
Facilmente encontramos esse padrão 
na nossa vida. As nossas necessidades, 
obrigações, a monotonia, e até o medo 
de ficarmos sozinhos, motivam-nos 
a unir-nos aos outros, mas quando 
percebemos as diferenças e as dificul-
dades de convivência (os espinhos), 
afastamo-nos, por acharmos que não 
nos fazem bem. Contudo, precisamos 
delas. Levará tempo até encontrar-
mos a distância justa; na qual pode-
mos reforçar-nos mutuamente, sem 
mais feridas.
Entretanto, é preciso olhar descom-
plexadamente para os problemas in-
ternos e aceitar os nossos espinhos, 
para começar a tratá-los. 
Por exemplo, a ameaça de Matsan-
gaíssa da Junta Militar de perpetrar 
ataques durante o regresso às au-
las, em Fevereiro: “Na província de 
Manica e Sofala não quero ver, este 
ano, [as turmas] da primeira à sétima 
classe. Não quero ver sequer a cara de 
nenhum professor nestas escolas”, é o 
patético grito de desespero de quem 
não pôde crescer e tornar-se adulto. 
Que carências faltou aqui resolver?
Outro: um dos problemas locais é 
que o pobre não é nunca nosso – é 
de outro. É o pobre do outro. Das or-
ganizações humanitárias, do PNUD, 
dos direitos humanos, da opinião pú-
blica ocidental (isto é, dos países que 
nos colonizaram), da Unesco, ou é da 
Zambézia, dos Xhopes, dos Macon-
des não é nosso, porque continuamos 
tribalisticamente a excluir-nos. Se 
fosse em Esparta, a minha proposta 
seja: que cada família moçambicana 
adopte um filho de outra província. 
Troquem-se os filhos.  

Mais um ponto de viragem foi marcado, na última quarta-feira, com 

a investidura do Presidente Filipe Nyusi para um segundo mandato, 

marcado por um discurso empolgante e de esperança, que deve servir 

de fonte de inspiração para que os moçambicanos acreditem que o 

futuro lhes pertence. 

Numa cerimónia preparada à altura da ocasião, na presença de cerca de uma 

dezena de Chefes de Estado de países vizinhos e amigos, dos deputados da As-

sembleia da República e de outros dignitários nacionais e estrangeiros, Nyusi só 

podia se superar a si mesmo.

A sua mensagem de inclusão, de reconciliação, de compromisso com o desen-

volvimento de uma economia robusta e de respeito pelo pensamento adverso 

traça uma agenda nacional que deverá transformar positivamente Moçambique 

durante os próximos cinco anos.

“Que o perdão, a tolerância e o sentido de pátria prevaleçam no nossos corações”, 

foi o último salvo no discurso de Nyusi, depois de um vigoroso apelo, em que 

nas várias línguas nacionais mencionou a palavra “trabalho”, para sublinhar que 

só será com muito esforço que os moçambicanos poderão transformar a face do 

seu próprio país.

O discurso foi, na essência, a retoma da sua intervenção no acto de investidura 

dos 250 deputados da Assembleia da República, dois dias antes, onde o Presiden-

te procurou desfazer o equívoco de que a esmagadora maioria parlamentar de que 

o seu partido goza seja interpretada como instrumento de negação dos pontos 

de vista da oposição na tomada de decisões importantes sobre a vida do país, e 

visando esmagar as liberdades dos cidadãos.

“A composição parlamentar... onde a bancada da Frelimo é maioritária, não pode 

desembocar na desvalorização do diálogo parlamentar. Essa condição maioritá-

ria não pode reduzir a importância do debate de ideias e da escuta das ideias e 

sugestões vindas de outras forças políticas”, disse Nyusi, salientando que a opo-

sição representa milhões de moçambicanos “cobertos pela mesma bandeira da 

moçambicanidade”. 

Perante o crescente sentimento de que Moçambique está a resvalar para um Es-

tado autocrático, onde ideias contrárias às do regime não só não são toleradas 

como também são energicamente combatidas, Nyusi tratou de tranquilizar a to-

dos: “Não tenhamos medo de quem pensa diferente”, disse. “O pensar diferente é 

uma riqueza; é no pensar diferente que encontramos alternativas para solucionar 

os nossos problemas”.

Já na Ponta vermelha, onde ofereceu um almoço aos seus convidados, Nyusi re-

tomou o seu discurso reconciliatório, sublinhando que, apesar de ser Presidente 

da Frelimo, “também é mais verdade que a Presidência da República não é um 

cargo partidário”,  reafirmando que “sou Chefe de Estado e Presidente de todos 

os moçambicanos”. 

Considerou que para que a democracia  se torne vencedora, “é preciso que o ven-

cedor se comporte como se não houvesse maiorias nem minorias”.

Um outro tema bastante recorrente em Moçambique, e que domina o pensamen-

to de muitos moçambicanos é a exclusão, um fenómeno que se manifesta na mar-

ginalização de todos aqueles que não se revêem na Frelimo ou que são críticos ao 

governo. Ela configura-se no bloqueio ao acesso a várias oportunidades na esfera 

económica, no emprego, na mobilidade dos funcionários ao nível da administra-

ção pública e mesmo no acesso ao ensino, sobretudo o de nível superior.

A resposta de Nyusi é que “não basta proclamar que não se pretende excluir. É 

preciso incluir de forma clara e substantiva”. Contudo, ressalvou que a inclusão 

não deve resultar “na simples atribuição de cargo a quem é da oposição... Incluir 

é ouvir os que pensam diferente, é dar oportunidades iguais a todos, é exercer a 

justiça social, é promover o emprego”. 

Foi ainda na Ponta Vermelha onde Nyusi fez despontar o seu pensamento sobre 

os pergaminhos com que se cose uma economia saudável e robusta, e que abre 

espaço para a prosperidade.

“A estabilidade e o rigor macroeconómicos são uma condição  imprescindível 

para o crescimento. Um país bem governado precisa de um estado austero con-

sigo próprio. Queremos Moçambique a crescer acima da média, queremos que a 

inflação continue controlada, queremos uma despesa pública assente em critérios 

sustentados”, disse.

Prometeu que o seu governo não deixará “derrapar a despesa, nem deixaremos 

disparar a dívida... Devemos comprometer-nos com uma regra; finanças sau-

dáveis e economia em contínuo crescimento permitem uma sociedade menos 

desigual, mais justa e mais equitativa 

Tudo isto deve ter sido música para os ouvidos de muitos daqueles que apontam 

para o despesismo como uma das características dominantes do governo, muitas 

vezes impulsionado por imperativos políticos, que ultrapassam o sentido de pru-

dência imposto pelas instituições nacionais responsáveis pela gestão da economia.

Na esfera política, muitas vezes o que se diz em público entra em contraste mar-

cante com o que vai na alma e na prática do dia-a-dia, onde o instinto de he-

gemonia e de ódio  invariavelmente se sobrepõem à racionalidade humana. As 

boas intenções devem também ser materializadas no desarmar da violência que 

se descarrega contra verdadeiros ou presumíveis opositores, e num combate des-

comprometido contra a corrupção.  

Numa cerimónia marcada por um claro boicote por parte dos principais partidos 

da oposição com representação parlamentar, este maravilhoso discurso de Nyusi 

será testado pela realidade que nos espera nos próximos cinco anos, e sobretudo 

pela forma transparente como se gerem os principais processos que legitimam o 

poder dos governantes.  Para já, só podemos desejar que ele seja muito bem suce-

dido, um sucesso que será, em último lugar, de todos os moçambicanos. 

Uma nova viragem para o sucesso? 
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Em Sofala, apresento ape-

nas as minhas recentes 

observações. Em Julho, 

do ano de 2019 escalei a 

EPC de Muguruzo, no Distrito 

de Machanga. No recinto dessa 

escola estão construídas casas 

de alvenaria para os professores. 

Observei que as casas estão/es-

tavam em estado de degradação. 

Quis saber as razões. A respos-

ta do “chefe” da circunscrição 

foi: “…aqui não há energia…os 

professores preferem residir na 

vila sede de Machanga. Eles ma-

drugam para virem dar as aulas 

aqui… sim, é triste, mas as casas 

estão abandonadas mesmo…o 

Estado investiu nessas casas”. É 

coisa para dizer, que nem sem-

pre a falta de habitação para 

professores, em certos pontos 

dos distritos, está na origem do 

possível fraco desempenho es-

colar das crianças. Sou defensor 

da erradicação da palhota como 

habitação e continuo a defender 

que o Estado deve, na medida do 

possível, garantir habitação para 

professores, enfermeiros e ou-

tros Agentes e Funcionários do 

Estado (AFE) que tiverem sido 

Calendário Escolar Descentralizado em 
Moçambique: Utopia? (3)
Por Raúl Chambote

re-locados nos distritos. Isso re-

duziria a pressão que esses AFE 

têm em ajustar os seus salários 

para cobrir inúmeras despesas 

individuais e familiares. Confes-

so que a situação de abandono 

de casas pelos professores me 

preocupou e eu precisava captar 

a questão de fundo: porquê os 

professores abandonavam as ca-

sas construídas pelo Estado? São 

casas boas e bem construídas, 

que o Ciclone Idai não destruiu.

No entanto, um professor da 

mesma escola que acompanhou 

a conversa, já na nossa saída, me 

segredou o seguinte: “…mas o 

chefe, se esqueceu de informá-lo 

que ao longo do ano muitos pais 

levam consigo seus filhos para 

a produção do sal;... ele é chefe 

daqui mas não ajuda a sensibi-

lizar os pais das crianças sobre 

a importância da educação. E, 

nós os professores, ficamos sem 

alunos…”. Então, percebi que os 

meus interlocutors tinham mais 

coisas por dizer. Tomei nota, 

mas não tive o contraditório, 

pois nenhum pai/encarregado de 

educação estava connosco. Por 

questões óbvias, não quis que-

brar o protocolo. Então, veio-

-me a ideia de estabelecer uma 

analogia: o que o gado bovino 

significa para alguns distritos na 

zona sul de Moçambique, o sal o 

é para Machanga enquanto fac-

tor que influencia no absentismo 

das crianças em idade escolar. 

No dia seguinte (17 de Julho 

2019), em conversa com o pes-

soal dos SDEJT em Machanga, 

aprendi que a questão do absen-

tismo dos alunos naquele dis-

trito está, em parte, relacionado 

com a produçao do sal e, tam-

bém, com a falta de capacidade 

dos SDEJT monitorarem o pro-

cesso de ensino-aprendizagem 

nas escolas de forma sistemática. 

“…se tivéssemos barcos... repa-

re que temos 15 ilhas aqui e a 

maioria das escolas estão por lá”. 

Naquele momento, aprendi que 

nem sempre os tais “meios cir-

culantes” que os AFE solicitam 

nos seus planos anuais de activi-

dades (PdAs) se resumem à via-

turas 4x4. Contextos específicos 

requerem respostas específicas. 

É para dizer que se o Distrito 

de Mossurize exige viaturas 4x4 

para aceder às escolas, as condi-

ções do Distrito de Machanga 

vão, certamente, exigir barcos e 

viaturas 4x4 para terem acesso à 

certo número de escolas.

De modo geral, em Tete, Ma-

nica e Sofala, situações há em 

que crianças em idade escolar 

ou fazem companhia aos encar-

regados para a sementeira, sacha 

e colheita, ou ficam de “guarda” 

nas casas durante a ausência dos 

pais. Das informações recolhi-

das em Macossa, Mossurize e 

Machaze, as crianças podem 

estar ausentes das aulas por um 

período superior a trinta dias ou 

mesmo nunca mais regressar as 

aulas. Mais uma vez, a questão 

dos significados atribuídos a es-

sas actividades influenciam no 

absentismo das crianças e im-

põem desafios que a Lei 1/2018 

e Lei 18/2018 podem resolver se 

o MINEDH acolher favoravel-

mente o significado material da 

governação descentralizada.

Devo aqui frisar que as questões 

aqui levantadas não são novas 

e creio que várias pessoas já as 

tenham observadas, mas com 

interesse diferente ou atribuiem-

-nas significados diversos, ou 

ainda, optaram pela resignação 

à educação formal das crianças 

nas zonas rurais. É precisamen-

te, sobre a implícita resignação 

à educação formal das crianças 

nas zonas rurias que recoloco as 

seguintes questões de reflexão 

iniciada na parte 1 deste artigo: 

Primeira, que significado ma-

terial é atribuido ao artigo 88, 

número 1 e, artigo 113, número 

1, ambos da CRM e, conjugados 

com a Lei 18/2018, Secção II, 

no artigo 3, alinêa “a) educação, 

cultura, formação e desenvol-

vimento humano equilibrado e 

inclusivo é direito de todos os 

moçambicanos” e “b) educação 

como direito e dever do Esta-

do”? Segunda, como se resolve 

o absentismo de alunos em áreas 

onde factores sócio-económicos 

– gado bovino, peixe, sal, venda 

de amendoím, doces e outros - 

tem maior peso que a educação 

formal? Terceira, como é que o 

MINEDH pode conjuntamente 

reflectir com os Governos Des-

centralizados o que parece ser 

resignação à educação formal 

da nossa sociedade para com as  

crianças nas zonas rurais onde 

questões sócio-económicas e só-

cio-culturais prevalecem?  Quar-

ta, em que medida a nova lei de 

descentralização (Lei 1/2018) 

pode ajudar MINEDH e os 

distritos a resolver o absentismo 

que resulta de questões sócio-

-económicas e sócio-culturais?

As paredes pintadas de 

branco e o tecto azul 

celeste conferiam àque-

la sala uma dimensão 

ilusória de espaço sem limites. 

Esta fantasia era alimentada 

ainda pelo facto de que o mobi-

liário era sóbrio: uma mesa, seis 

cadeiras, um armário/estante de 

peça única, mais para o cum-

prido do que para o largo, dois 

sofás de dois lugares cada, qua-

tro ou cinco almofadões espa-

lhados, um pouco ao acaso pelo 

chão, no centro uma mesinha de 

Jambir. 

As paredes estavam ornamen-

tadas ou salpicadas, como quei-

ramos, por quadros de desenhos 

ou pintura do Idasse, do Victor 

Sousa e do Samate Mulungu, 

Entardecer
peças de cerâmica da Inês Ro-

cha e do Eusébio Mpfumu, e 

ainda, fotografias do António 

Muchal, Martinho Fernando, 

Naíta Ussene e José Cabral. 

Como que de propósito, duas 

ou três máscaras do Mudunga-

zi, em cima do armário-estante, 

um televisor e um sistema de 

som. 

Aquela hora de fim de tarde, 

a luz do sol, que entrava obli-

quamente, mergulhava todo 

este universo num mar doura-

do de ouro velho, de paz, tran-

quilidade e cheios de um calor 

tépido. Por frente do sofá, dois 

pares de chinelos, um de adulto 

e outro de criança. Avô e neta 

dormiam profunda, plácida e 

tranquilamente naquele fim de 

tarde, indiferentes a voz juvenil 

que nos intervalos do programa 

que passava na televisão conta-

va “não sou de ninguém/sou de 

todo o mundo/e todo mundo é 

meu também”. No sistema de 

som, os Beatles invocavam um 

passado, presente e futuro, o ti-

tulo da música é ‘‘yesterday’’. 

É assim que acabam os dias das 

pessoas que se sentem felizes, 

com pequenos pormenores da 

vida, pormenores os quais os 

outros seres mais bem aven-

turados não dão importância 

e justamente por isso são seres 

infelizes.

O avô e neta dormiam plácida,  

profunda e tranquilamente na-

quele fim de tarde banhada por 

sol, paz, tranquilidade e sonhos.

Yesterday. 

Facebook (especialmen-

te) e Twitter desempe-

nham hoje o papel de 

bálsamos, de calmantes, 

de algo como ciberproma-

zebam. São os herdeiros dos 

velhos amigos confidentes e 

das velhas amigas confidentes, 

dos ombros humanos torna-

dos velharias, das amizades de 

rua, das camaradagens clás-

sicas, são mecanismos subs-

titutos, compensatórios. Pro-

vavelmente, as redes sociais 

desempenham também o 

papel pagão dos confessioná-

rios religiosos, dos clérigos de 

antanho, Mark Zuckerberg, 

Jack Dorsey, Evan Williams, 

Biz Stone e Noah Glass são 

os criadores do cibersacerdó-

cio e da ciberconfissão. Eles 

são, afinal, ciberclérigos. Con-

fissões, fotos, exclamações, 

descrições da vida pessoal, pe-

didos de apoio, apelos, multi-

plicação de redes de “amigos” 

(multidões ciberdomesticadas 

e ciberdigeridas no clique de 

um mouse), etc. - tudo isso é 

um complexo vital e compor-

tamental de grande intensi-

dade, uma busca intensa de 

ciberempatia.

Nota: o que acabais de ler tem 

o selo das hipóteses.

Facebook e Twitter
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Aquando da tomada de pos-

se, no primeiro mandato, 

num discurso politicamente 

correcto e produtor de uma 

onda de esperança, o povo tornou-se 

sinónimo de patrão. Nada de ambi-

cioso havia nisso. “O povo é o meu 

patrão” tornou-se numa marca. A 

bolha tinha o campo preparado para 

explodir. Entretanto, forças internas 

do seu partido funcionaram em con-

tra-mão. Mesmo a ida à Gorongosa 

para ir capturar um aperto de mãos 

do falecido A. Dhlakama não foi 

suficiente por ter contrariado àquilo 

que uns tantos apregoavam como es-

tando fora da postura de um chefe de 

Estado que se preze. Mas, percebeu-

-se que a bolha brilhou pelo efeito 

de atracção de uma bolha contrária. 

Quando se esperava que um aperto 

de mãos resolvesse tudo, começaram 

a emergir duas ondas: a onda “Cabo 

Delgado” e a do “Centro” do país. 

Os desafios de uma bolha amiga
Duas ondas que ofuscaram a bolha que 

tinha tudo para explodir. Nem o “Acor-

do de Shoprite” conseguiu engrandecer 

bolha alguma que fosse. Tanto mais que 

outras bolhas apareceram em praça pú-

blica confundindo a importância da bo-

lha-mor: a bolha “fantasmas de Gaza”, a 

bolha “capim” e a bolha “Jean Boustani”. 

Mas isso não impediu que a nossa bolha 

amiga, num abanão que só poucos resis-

tem, permanecesse incólume. As bolhas 

“alas” internas até ganharam forma, mas 

a bolha “Chang” preferiu endireitar os 

óculos e esperar.

Nesta segunda onda iniciada a 15 de Ja-

neiro de 2020 a nossa bolha amiga man-

dou um sorriso com brilho de despedida. 

Discursou bonito como é de praxe. Mas 

deu para perceber que está comprome-

tido com acções que “mudem” o País 

para melhor. Assim do jeito “futuro me-

lhor”, que ninguém sabe por que razão 

foi abandonado. Aliás, o futuro melhor 

continua. Discursou bonito prometen-

do trabalho e não propriamente uma 

despedida. Todos os 3000 convidados 

ouviram-no (atentamente ou não): sa-

bem que com a vitória retumbantemente 

esmagadora a Constituição pode vir a 

ser alterada, dependendo dos desejos da 

nossa bolha amiga. Mas, para quem ima-

ginou o efeito do piri-piri servido à bo-

lha visionária que experimentou engatar 

um terceiro mandato à moda africana, 

ainda tem presente a lição do ardor na 

ponta da língua. Entretanto, dependen-

do da “boustanização” dos processos e da 

necessidade de provar que a nossa bolha 

amiga não tem o rabo preso poderemos 

ter uma partidarização do terceiro man-

dato, porque individualmente não terá o 

“start” necessário. Associado a isso está o 

facto de a nossa bolha amiga contar com 

o cinismo das bolhas do clube “game 

over” que funcionam como um freio dos 

que têm crença num segundo mandato. 

E o que pode frear? Da União Euro-

peia só ca esteve o Presidente português, 

pouco dado a ruídos e mais focado 
nos avanços. Começou o freio ou os 
outros presidentes não foram convi-
dados? “Problemas de agenda”! Estas 
bolhas europeias não sabem separar 
as águas. A questão do dito fundo 
soberano entrou no discurso de to-
mada de posse tipo “calma, não é 
agora que vamos oxigenar as finan-
ças”; uma oxigenação que poderá pe-
sar a favor das próximas campanhas 
eleitorais do partido no poder. 

Cá entre nós: a nossa bolha amiga tem 
muitos desafios. A questão da paz é sem 
dúvida crucial ao desenvolvimento e à 
bênção dos recursos minerais. Pelo his-
tórico, não é aconselhável fazer um se-
gundo mandato com lambe-botas e “sim 
senhores”, estes fazem parte do clube 
dos que adiantam o “game-over”, não 
fazem e não deixam-fazer, desgastam 
a imagem do timoneiro e combatem a 
corrupção a todos os níveis. 

O 
mundo tem uma questão muito 

importante para gerir com o Irão 

- evitar que este consiga produzir 

armas nucleares. Com essa capa-

cidade militar, o regime iraniano seria 

uma terrível ameaça numa região ainda 

estratégica por causa do petróleo e desde 

sempre muito instável.

Não apenas por pôr Israel em perigo, mas 

também porque Israel e seguramente 

a Turquia, a Arábia Saudita e o Egipto 

tudo fariam, nesse caso, para ter a mesma 

capacidade militar, numa escalada que 

seria tudo o que o Médio Oriente não 

necessita. Mais, se os arsenais nucleares 

foram até hoje instrumentos de dissuasão 

e não de produção de guerra, numa região 

tão volátil e com lideranças tão imprevi-

síveis, ninguém poderia apostar em que 

não fossem uma porta aberta para trans-

formar as tragédias regionais de hoje em 

catástrofes mundiais de amanhã.

Obama acautelou os interesses mundiais 

no acordo com o Irão que restringia a 

sua possibilidade de progredir no cená-

rio nuclear a troco de redução das san-

ções económicas. Foi este caminho que 

Donald Trump unilateralmente rompeu, 

ignorando as outras partes no acordo - a 

Europa, a Rússia e a China - e lançando o 

mundo numa situação muito mais incerta 

na verdadeira questão que este tem com 

o Irão.

Nesta frente estamos hoje muito mais 

em risco do que quando Trump foi eleito. 

Paulo Pedroso *

Há menos poder de pressão sobre as au-

toridades iranianas, as quais aproveitam 

todos os pretextos para enfraquecer o seu 

compromisso com a comunidade inter-

nacional. É certo que as outras partes não 

se retiraram do acordo, mas que efeito 

prático poderá isso ter, quando a estraté-

gia americana de regressar a sanções eco-

nómicas pesadas implica também para 

qualquer empresa sedeada em qualquer 

parte do mundo que as viole o corte do 

acesso aos bancos americanos?

Donald Trump acredita na guerra eco-

nómica e o elemento essencial da sua es-

tratégia para o Irão são as sanções. Mas 

décadas de sanções já demonstraram que, 

se elas condenam o povo iraniano ao so-

frimento e enfraquecem o seu apoio ao 

regime, nunca o derrubarão, porque ele 

não assenta na legitimidade democráti-

ca, mas na legitimação teológica de um 

estado policial. Quem, mesmo dentro do 

regime, acreditou no contrário, acabou 

sempre morto, preso, banido ou fugido.

O mundo tem um segundo problema 

sério com o Irão. A sua estratégia de in-

fluência no Médio Oriente não assenta 

no controlo de Estados, mas no treino, 

armamento e coordenação estratégica de 

milícias que no Líbano, na Palestina, no 

Iraque, no Iémen têm capacidade para 

desencadear guerras civis, para condicio-

nar governos e sobretudo para manter 

pressão permanente sobre os aliados dos 

americanos, incluindo aquele que tem 

mais influência na política americana e 

dela mais depende, Israel. Essas milícias 

também tiveram um papel na derrota do 

Daesh. Mas, com este muito enfraque-

cido, podem agora voltar às suas priori-

dades de sempre. Deste ponto de vista, a 

eliminação do chefe militar supremo da 

unidade de elite iraniana que prestava 

apoio e conduzia essas forças é um acto 

típico das guerras do século XXI. Parece 

um assassinato de uma pessoa, mas é a 

eliminação de um puro alvo militar. Os 

EUA reduziram neste gesto, efectiva-

mente, a capacidade operacional irania-

na. Mas, ao fazê-lo, Trump passou uma 

linha vermelha que nem os EUA nem 

o Irão haviam alguma vez passado, a da 

eliminação recíproca de altas figuras do 

regime. Não é de esperar que o gesto não 

seja lido em Teerão como uma grande 

ameaça, nem que deixe de ser incorpora-

do na sua doutrina estratégica e planea-

mento de acções futuras. Mais, este gesto 

é completamente contraditório do alega-

do desinteresse de Trump pela evolução 

do Médio Oriente e o seu discurso sobre 

a necessidade de acabar com guerras in-

termináveis.

Este passo não tornou o Médio Orien-

te nem o mundo mais seguro. Mas pode 

ter racionalidade do prisma do apoio 

aos aliados americanos. A estratégia de 

Trump, a ter alguma linearidade, é a de 

dar espaço a Israel, à Turquia e à Arábia 

Saudita para que tentem dominar a re-

gião. A médio prazo, o maior adversário 

destas três potências regionais é o Irão e 

neste momento é-o em grande medida, 

através das milícias que o General elimi-

nado treinava, armava e orientava estra-

tegicamente. Os EUA podem, pois, ter 

prestado um serviço muito relevante aos 

seus aliados locais. E como o Irão é um 

regime mais previsível do que as análises 

superficiais fazem crer, a resposta iraniana 

pode ser na região e não necessariamente 

dirigida directamente aos EUA.

O Médio Oriente continua a arder num 

conflito mortífero, que já destruiu o Lí-

bano, a Síria, o Iraque e o Iémen e a que 

assistimos, os europeus, com razoável 

indiferença, excepto quando gera contin-

gentes de refugiados e emigrantes. E nós 

só estamos a falar de uma possível guerra 

entre os EUA e o Irão que não vai acon-

tecer.

Precisávamos de outra estratégia ame-

ricana para diminuir a instabilidade no 

Médio Oriente. Mas isso é improvável 

antes de 2021 e começa a também não 

ser muito provável depois disso. Pelo que 

é de esperar que o Médio Oriente conti-

nue a arder muito depois de noticiários 

se afastarem deste episódio, que quer 

Trump quer os ayatollahs vão enterrar 

rapidamente.

* Colunista do jornal Diário de Notícias

O mundo tem uma questão com o Irão mas 
Trump agrava-a todos os dias
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Eu

Sempre achei que fosse uma 

criança diferente.

Tinha gostos, vestia, ouvia 

músicas diferentes.

Recordo-me de amigas minhas 

chamarem-me por “esquisita”, e por 

mais estranho que pareça, eu não 

levava a mal, eu gostava de ser es-

quisita.

Desde as primeiras viagens que fiz 

quando pequena em família, notei 

que despertara algo em mim que 

me prendesse ao exterior. Sabia que 

o mundo tinha muito mais para me 

oferecer. Muito mais do que a mi-

nha terra natal.

Amo Moçambique, sou orgulho-

samente “marronga” (não entremos 

em discursos de falta de patriotis-

mo nem nada do género) mas sa-

bem quando o peixe sente-se fora 

d’água? Pois é, era assim que eu me 

sentia.

Toda a história tem um 
início…
Como prenda de passagem, os meus 

pais ofereceram-me uma viagem a 

Europa.

Foram os 30 dias mais curtos da mi-

nha vida. Pude ver outras culturas, 

outras mentalidades, outras formas 

de viver. Outros hábitos, outros 

idiomas, outras etnias. Daí tive a 

certeza...é aqui onde pertenço.

Após regressar à casa, pensei em 

“mil e duas” formas de convencer os 

meus pais a tornar esta ideia surreal 

numa realidade. A famosa lei da 

atração: “Eu quero! Eu posso! Eu 

consigo! Graças ao meu percurso 

académico, aos meus pais e a uma 

força maior que eu sei que existe, 

consegui uma bolsa de estudos para 

uma das melhores faculdades de 

Engenharia e Tecnologias da Eu-

ropa, o Instituto Superior Técnico. 

Incrível não é? Daquelas sensações 

difíceis de explicar, apenas sentem-

-se. O orgulho é tanto que não cabe 

À Minha filha
no peito, materializa-se, e transbor-

da pelos olhos. Mas por trás desse 

orgulho vem o medo. Medo de fa-

lhar, medo de não conseguir, medo 

de não superar as expectativas.

A despedida….
Odiada por todos, mas com ela so-

mos obrigados a viver.

Despedi-me dos meus tios, primos, 

irmãos, sobrinhos, e da minha irmã, 

ainda pequena, sem nada entender. 

Lembro-me de chegar ao seu por-

tão, dar-lhe um abraço tão forte, 

mas tão forte, pois naquele momen-

to vieram-me a cabeça centenas de 

momentos que nunca iria presen-

ciar. Eu não estaria ali para lhe aju-

dar quando precisasse, como fiz com 

os meus irmãos mais novos. Não iria 

estar nas etapas nem nos momentos 

marcantes de sua vida.

Dos Amigos,
Achámos que vão estar sempre ali 

para nós, mas não é assim tão linear.

“A distância não atrapalha, a distân-

cia é só um detalhe’’…meus caros: 

isso é mentira. A distância é como 

uma luz no fundo do túnel que vai 

ficando cada vez menor, e cada vez 

mais vamos tendo dificuldade de 

enxergar. É necessário um esforço, 

força de vontade e acima de tudo 

sentimentos verdadeiros para que 

ela não cresça, nem diminua. Eu sa-

bia que tomar esta decisão iria me 

afastar das pessoas que mais gosto, 

mas a vida é feita de escolhas, cer-

tas ou erradas, só a vida irá encami-

nhar-se de dar essa resposta.

Dos meus pais,
Nunca imaginei viver um dia longe 

da minha mãe. Mãe é o nosso chão, 

o nosso tecto, o nosso pilar, “…

aquela que cura com um abraço, que 

sara a ferida com um beijo, aquela 

quem deu à luz amor.”- João Doe-

derlein. 

Nenhuma mãe dorme sossegada 

com o filho no outro lado do mun-

do. É uma preocupação constante. 

Mas a última pessoa que eu imagi-

nei ver chorar, foi o meu pai. Nunca 

o vi derramar uma lágrima. O meu 

pai sabe esconder os seus sentimen-

tos como a ”mamana” esconde aque-

las notas dobradas no sutiã. Talvez 

por ter perdido as pessoas que mais 

amava, criou a sua própria forma de 

se proteger. Aquele momento nunca 

irá sair da minha memória.

Portugal.
Não é o País das Maravilhas. 

Ser estrangeiro, africano, estudante, 

não é fácil! Dizem-nos sempre para 

sermos fortes, mas quando existirá 

espaço para sermos fracos?

Os primeiros anos são os mais difí-

ceis. Desde o primeiro dia em que 

entras na sala de aulas e és total-

mente ignorada, desde o dia que 

corres e perdes o autocarro mesmo 

na tua cara e tens de esperar uma 

hora pelo outro a seguir, ou quan-

do estás entulhada de sacos do su-

permercado e parece que o mundo 

naquele instante decide conspirar 

contra o teu favor, cai tudo para 

o chão e ninguém te ajuda. Nem 

mesmo para carregar as malas de 

viagem quando as escadas parecem 

não ter fim.

Aniversários, Páscoa, Passagem de 

Ano, Natal, são sempre dias tristes. 

E se ficas doente, não tens ninguém 

para cuidar de ti a não ser tu pró-

pria. Tu é que fazes a tua canja, tu é 

que pegas em ti e vais ao Hospital a 

contorcer de dores.

Aquela menina que antes não lava-

va um prato, agora paga contas de 

luz, água, gás. O que era antes des-

conhecido (Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras, Finanças, Segurança 

Social, Loja do Cidadão, Consula-

do) passam a ser o nosso dia-a-dia. 

Pois é….de um dia para o outro 

tornamo-nos num adulto. E todas 

as lágrimas escorridas tornam-se 

lágrimas de vitória.

A sociedade sufoca-nos de pressão, 

obrigações e deveres, mas onde está 

essa mesma sociedade para ajudar-

-nos emocionalmente? Para apoiar-

-nos nas nossas decisões e encami-

nhar-nos? Saúde não é só física, é 

mental acima de tudo. Depressão é 

a epidemia do século XXI, e ainda 

existe um “tabu” por detrás disso. 

Muitos jovens desistem nos primei-

ros anos. Se és pai ou mãe, e estás a 

ler este artigo, deixa de apenas olhar 

e começa a observar o teu filho. Será 

que a profissão que sempre ideali-

zaste é o que ele realmente quer? 

Será que em todas as vezes que ele 

respondeu: “Estou bem.” Ele real-

mente estava?

“Um líquido é um estado de ma-

téria sem formato específico. Ele 

muda facilmente e molda-se ao seu 

recipiente. O corpo humano é 70% 

água.”

O ser humano está constantemente 

a mudar. Ser jovem é um descobri-

mento constante. Aquela cor ou sa-

bor, hoje já não te agrada, e se antes 

sonhavas em ser médico, hoje que-

res ser advogado……e não há mal 

nisso!

Levei anos entre Arquitectura, De-

sign de Comunicação, Design de 

Produto e agora finalmente encon-

trei a minha paixão: Design de Inte-

riores.  Foi um percurso longo, com 

os seus altos e baixos, mas acredito 

que nenhum ano foi jogado em vão, 

tudo fez parte de um processo.

Está na hora de abdicarmos da 

opressão, exigências e lamúrias, 

vamos abrir os braços e procurar 

entender a nossa essência, o nosso 

propósito nesta vida. Se isto levar 

anos…”Who Cares?’’ Cada pessoa 

tem o seu timing, cada pessoa cria o 

seu próprio legado. O apoio finan-

ceiro dos nossos encarregados é es-

sencial, afinal as propinas não caem 

do céu, mas o apoio psicológico é 

fundamental, pois sem ele, andamos 

apenas às voltas, sem direcção.

Calma….Também existe o 
lado bom da história! 
Viver na Europa para além de fa-
zer-me crescer como cidadã, como 
mulher, fez-me saber defender-me 
perante qualquer situação. Não per-
mito que ninguém passe por cima 
de mim ou falte-me o respeito! 
Deu-me independência, e fez-me 
conhecer a melhor companhia que 
existe nesta vida: a nossa! Quando 
aprendemos a gostar da nossa pró-
pria companhia, estamos preparados 
para enfrentar o mundo! Fazer uma 
viagem, ir ao cinema, restaurante, 
praia, sozinha…antes era impensá-
vel, hoje é completamento normal. 
Talvez se estivesse na minha terra 
natal ainda teria esse “medo”. Daí, 
pai ou mãe, se tiver oportunidade, 
mande o seu filho formar-se fora. 
Quero aproveitar este artigo para 
agradecer aos meus pais: Lélia Cris-
tina e António Marques, por tudo 
o que fizeram e fazem por mim. 
Apesar das discórdias, estão sempre 
presentes. Cada quarto, residência, 
apartamento, senhoria(o),amiga(o), 
vizinho, colega, professor que fi-
zeram parte deste meu historial, 
foram um aprendizado para a vida 
toda. 
E para ti, jovem, que ainda estás no 
labirinto da vida, se faltar ânimo, 
olha para o céu e encontra as forças 

que precisas!

KHANIMAMBO!

Maria Antónia Marques 

Leia se faz favor:  coluna desta se-

mana foi integramente feita pela 

minha filha Maria  Antónia Mar-

ques e que sirva sobretudo para que 

os jovens tenham também gosto 

pela escrita!

O 
treinador luso mo-

çambicano Abel 

Xavier, 47 anos, que 

foi, num passado 

não muito distante, afasta-

do do comando técnico dos 

Mambas por maus resulta-

dos, é um dos três candidatos 

a seleccionador da Zâmbia, 

segundo noticiou o jornal A 

Bola. Xavier teve a proeza, 

quando era seleccionador dos 

Mambas, entre 2016 e 2019, 

de conseguir duas vitórias 

históricas frente à selecção 

da Zâmbia, na fase de apu-

ramento para o último CAN, 

Abel Xavier candidato a seleccionador da Zâmbia
competição em que os dois países 

não foram por aí além. 

O processo de escolha do novo se-

lecionador está na fase terminal e 

o eleito será anunciado em breve. 

Mas o luso moçambicano terá for-

te concorrência do sérvio Milutin 

Sredojevic e do belga Ivan Min-

naert, ambos de 50 anos de idade.

Contrariamente ao que se passa no 

nosso país onde a escolha de treina-

dor é feita por dedo pelo presidente 

da federação no caso da Zâmbia 

há mais intervenientes. Neste caso 

vertente, o processo está a ser con-

duzido por uma equipa composta 

por um especialista da FIFA, um 

representante do ministério do 

Desporto e pela associação de trei-

nadores da Zâmbia.

Para já, a entidade que tutela o fu-

tebol local recebeu 60 candidaturas, 

reduzindo o número de candidatos 

para 20, numa primeira fase, para 

12, num segundo momento, e, fi-

nalmente, para três, nos quais cons-

ta, então, o nome do ex-seleciona-

dor de Moçambique.

Natural de Nampula, Abel Xavier 

estreou-se como jogador no Estrela 

de Amadora, tendo se transferido, 

depois para o Benfica. Após a con-

quista do campeonato em 1994, 

Abel Xavier alinhou mais uma 

temporada pelo Benfica, an-

tes de jogar fora de portas. 

Em 2013 começou a sua car-

reira de treinador no Olha-

nense. 

A administração do Olha-

nense SAD, em outubro de 

2013, rescindiu o contrato 

com Abel Xavier, que dirigiu 

a equipa em oito jogos e teve 

apenas duas vitórias. 

Em Dezembro de 2014, Abel 

Xavier for apresentado como 

novo treinador Farense e em 

2016 foi nomeado selecciona-

dor de Moçambique.Abel Xavier
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O 
antigo presidente da Fe-
deração Moçambicana 
de Ténis, Valige Tauabo, 
figura que impulsionou 

grandemente o crescimento da 
modalidade, especialmente du-
rante os seus dois mandatos, levou 
o país  a  participar  nas principais  
competições mundiais como a 
Fed Cup e Davis Cup,  para além 
de o ter levado para a classe B,  
algo que não acontecia na história 
da modalidade, diz deixar o cargo 
com sensação de dever cumprido, 
ainda que tenham ficado por rea-
lizar algumas tarefas. Aliás, tam-
bém foi no seu mandato em que se 
assistiu ao aumento substancial de 
atletas a aderirem a modalidade, 
incluindo os que se apresentavam 
com poucas posses sob ponto de 
vista financeiro.

Tauabo teve de interromper a pre-

sidência da FMT para responder 

a um chamamento, concretamen-

te, a sua nomeação para o cargo 

de administrador do Distrito de 

Palma, em Cabo Delgado. Numa 

verdadeira ascensão meteórica, 

poucos meses depois, a direcção 

do seu Partido, a Frelimo, o in-

dicou como cabeça de lista para 

governador daquela nortenha pro-

víncia de Moçambique e, por força 

dos resultados das eleições de 15 

de Outubro passado, vai, breve-

mente, iniciar essas novas funções. 

Tauabo substituiu ao cargo Arão 

Nhancale, que igualmente teve de 

se abdicar da presidência da fede-

ração para dirigir o município da 

Matola, onde viria a ser forçado a 

demitir-se. Tauabo nega que deixa 

a federação mais órfã.

‘‘Acima de tudo, deixo a presidên-

cia da federação numa altura em 

que muitas coisas que tínhamos  

esboçado para que acontecessem 

foram realizadas, mas não como 

queríamos que acontecessem em 

termos do tempo”, afirmou.

Explica, ainda, que como qualquer 

uma outra federação enfrentou al-

gumas dificuldades, principalmen-

te de natureza financeira. Anota 

que o outro problema é que, quan-

do a federação conseguia algum 

dinheiro, surgia outro desafio, que 

era a necessidade de implementar 

alguma iniciativa em tempo útil, 

uma vez que tudo acontecia no 

momento à posterior, ou seja, não 

conforme a calendarização.  “Cla-

ramente não éramos regulares na 

realização das nossas actividades ”, 

reconheceu.

Sabe-se que, durante os dois man-

datos, Valige Tauabo e seu elenco 

tinham traçado como uma das 

prioridades a construção de qua-

dras no Zimpeto, uma vez que as 

actuais, do Clube de Ténis, no jar-

dim Tunduro,  não estão ao nível 

dos padrões recomendados pela 

Federação Internacional de Té-

nis. Com persistência, ainda que 

não tenham sido construídas, há 

Valige Tauabo,  antigo presidente da FMT lança repto à nova direcção na hora de despedida

Construção das quadras no Zimpeto é inadiável
Por Paulo Mubalo

já passos adiantados para a plena 

efectivação desse ambiciosos pro-

jecto.

 O nosso entrevistado explica que 

graças à intervenção do Governo, 

o qual assinou um memorando 

com a FMT, este organismo foi à 

busca de fundos junto de alguns 

parceiros, com destaque para a 

FIT, a qual respondeu positiva-

mente ao pedido. Mas o dinheiro 

visava apenas a construção de qua-

dras, pois não contemplava outros 

itens, como a construção do centro 

social, bancadas, iluminação, água.

Decorrente da necessidade de se 

ter essas infraestruturas comple-

mentares, de modo a responder 

aos padrões internacionais re-

comendados pela FIT, a FMT 

lançou, internamente, uma forte 

campanha junto de potenciais par-

ceiros e os resultados são satisfa-

tórios, pois algumas estão a reagir 

positivamente prometendo apoiar 

esta ou aquela área.

 Contou que a esta altura se esta-

ria no processo da construção das 

quadras, mas tal não aconteceu, 

porque o local onde deveriam ser 

implantadas sofreu uma requalifi-

cação por parte do governo.

Mesmo assim, o assunto está ul-

trapassado, pois em Dezembro do 

ano passado “foi-nos atribuído o 

espaço e neste momento está-se 

nos últimos passos para o arranque 

das obras”.

Perdeu-se um gestor desporti-
vo e ganhou-se um governante
Tauabo, um gestor desportivo de 

mão cheia, mesmo até ao momen-

to actual em que está fora da insti-

tuição (FMT) nunca deixou de dar 

o seu contributo à actual direcção 

da federação. Longe da comunica-

ção social ou qualquer tipo de pro-

paganda tem dado força e alento 

aos seus membros, incentivá-los a 

trabalharem afincadamente para o 

crescimento da modalidade. 

Mas abre um parenteses para ex-

plicar que a questão das infraes-

truturas foi aflorada pelo Presi-

dente da República, Filipe Nyusi, 

nas visitas que fez à alguns orga-

nismos desportivos, incluindo o 

próprio MJD, na altura dirigido 

por Alberto Nkutumula.

 “O Presidente da República foi 

muito claro na sua abordagem e 

em relação ao ténis pediu ao Go-

verno para que construísse dois 

campos na cidade da Beira, sinal 

do seu comprometimento pelo 

desporto, de forma geral, e pelo té-

nis, de forma particular”, ajuntou.

Relativamente à participação de 

Moçambique em competições 

como Fed Cup e Davis Cup, 

Tauabo explicou que tal constitui 

motivo de orgulho, até porque não 

são todos os países que participam 

nesses eventos, pois, não basta o 

poderio financeiro para o fazê-lo.

 Explica que a direcção da FMT 

teve uma visão clara do que queria 

na modalidade e o primeiro passo 

que se fez foi sair da classe C na 

FIT, para a classe B, pois é nesta 

última onde há benefícios”. Le-

vamos os nossos projectos e apre-

sentamos àquele organismo inter-

nacional onde realçamos a nossa 

vontade de avançar”, o que, segun-

do a nossa fonte, viria a acontecer 

em 2013, durante o congresso da 

FIT, realizado em Paris, capital 

francesa, ao que se começou a as-

sistir a uma rápida internacionali-

zação do nosso ténis.

Com efeito, Moçambique foi elei-

to para ocupar várias áreas dentro 

da organização, incluindo a de se-

cretário - geral da região, em dois 

mandatos consecutivos, situação 

que iria continuar por mais alguns 

anos se Valige Tauabo não tivesse 

sido indicado para outras funções 

governativas.

 Aliás, ao nível dos corredores da 

Confederação Africana de Té-

nis, Valige Tauabo era apoiado 

por muitos países, e era apontado 

como futuro presidente deste or-

ganismo, isto graças ao seu dina-

mismo e contribuições que vinha 

fazendo nos fóruns internacionais 

em que tomava parte.

 “Confirmo, sim, que tinha tudo 

para dar certo, mas não posso de-

fraudar o interesse do meu país”, 

reagiu.

O antigo presidente da FMT ex-

plica, ainda, que na classe C onde 

Moçambique se encontrava as co-

tações eram relativamente baixas,  

250 dólares por ano, mas não havia 

muitas possibilidades de evoluir, 

porque não tinha voz activa na 

assembleia, para além de que não 

se beneficia de nada daquele or-

ganismo mundial, contrariamente 

à classe B, onde o cenário é to-

talmente diferente, pois há  mais 

benefícios , sobretudo de ordem 

material.

Valige Tauabo, antigo presidente da 
FMT

O 
Costa do Sol veio a público, esta semana, 

manifestar o seu desagrado com a atitude 

tomada pelo seu jogador Chawa, que à sua 

revelia, está a treinar na equipa sul-africana 

do TS Sporting, uma formação de segunda divisão.

Os canarinhos argumentam que ainda têm contrato 

com o atleta até 31 de Outubro de 2021 e que apenas 

tomaram conhecimento da ida do seu jogador àquele 

país através da redes sociais.

E como que a exibir a sua musculatura, o Costa do 

Sol diz que não vai abdicar dos seus direitos, daí que 

fez uma participação às entidades que regem o fute-

bol. Outrossim, entende a direcção canarinha, que a 

equipa sul-africana cometeu muitas irregularidades à 

luz das leis da FIFA, ao abordar e assinar um contra-

to com um jogador vinculado contratualmente com 

o CDCS.

Enquanto isto, o clube sul-africano terá já contactado a 

direcção canarinha no sentido desta permitir a transfe-

rência do jogador para a equipa do TS Sporting. 

Breves...breves...breves

Costa do Sol e TS Sporting de 
costas voltadas

O 
jogador da selecção nacional Raúl acaba de 

ser confirmado no Fafe, de Portugal, segundo 

deu a conhecer a direcção da Liga Desportiva 

de Maputo. 

Segundo o comunicado da Liga, Raúl vai ser jogador 

do Fafe até Junho de 2022.

Sabe-se que já passaram pelo Fafe outros jogadores 

moçambicanos, entre eles, Reinildo Mandava, Ge-

raldo e Bhéu.  Na sua página do Facebook , a Liga 

Desportiva de Maputo escreve: 

“A LDM-Liga Desportiva de Maputo informa a to-

dos os interessados que chegou a acordo com a Asso-

ciação Desportiva de Fafe, de Portugal, para a trans-

ferência do seu atleta e internacional moçambicano, 

Salimo Mustafá Salimo, mais conhecido por Raúl”. 

Ao atleta, a LDM agradece o excelente contributo e 

profissionalismo que, o jogador, de 22 anos, demons-

trou ao longo da época e deseja os maiores sucessos 

nesta sua nova trajectória.

Raúl no Fafe

A 
Selecção de futsal do nosso país, comandada 

pelo seleccionador Naimo Abdul, vai estagiar, 

de 16 de a 25 deste mês em Lisboa, Portugal, 

onde entre outras coisas vai realizar partidas 

de controlo com equipas lusas, incluindo a selecção de 

sub-21.

 Esta será a última etapa de preparação antes de atacar 

o campeonato africano da modalidade, marcado para 

Marrocos. Esta competição vai decorrer de 28 de Ja-

neiro a 9 de Fevereiro. 

Sabe-se que o nosso país, está inserido no Grupo “B”, 

juntamente com as selecções de Angola, Egipto e 

Guiné-Conacri. A estreia dos pupilos de Naimo Ab-

dul vai acontecer no dia 29 diante de Angola, ao que 

defrontará, em seguida, a Guiné-Conacri, dois dias 

depois, ou seja, dia 31. O último jogo da fase de grupos 

frente ao Egipto será disputado no dia 2 de Fevereiro. 

No último africano realizado em 2016 , na vizinha 

África do Sul,  Moçambique ficou em terceiro lugar, 

o que lhe valeu uma medalha de bronze, e claramente 

o objectivo para esta participação passa por melhorar, 

ainda mais, esta posição. Mas mais do que isso, se con-

seguir manter-se nos três primeiros lugares, terá ca-

rimbado o passaporte para disputar o campeonato do 

mundo, agendado para este ano na Lituânia, concreta-

mente entre os dias 12 de Setembro e 4 de Outubro.

Para já, a prestação da selecção nacional sob batuta de 

Naymo Abdul está a surpreender muitos fazedores do 

futsal pela positiva, pois tomou parte no último mun-

dial realizado na Colômbia.

Últimos acertos da selecção de futsal
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Anúncio de Vaga para Estágio 
Contabilista 

Objectivo da Função: 

Dar apoio ao chefe do departamento 
de contabilidade, no processamento 
de facturas, desde o recebimento até 
o pagamento, nos processos da con-

-

Principais Responsabilidades: 

-
cebidas, correspondentes aos con-
tratos no SAP;

de facturas em conjunto com os di-
ferentes Departamentos do usuá-
rio;

-
tema SAP;

-
nanceira e pagamento de facturas;

-

-

-
lo contabilístico;

-

-

Portuguesa

Meio Ambiente, respeitando regu-
lamentos legais, políticas da em-
presa, utilizando os sistemas de 

empresa esteja incluído em todos 

Local de Trabalho: 

23 de Janeiro 
de 2020, no seguinte E-mail: 
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Anúncio de Vaga

Objectivo da Função: 

do banco de dados do fornecedor, com base em sóli-

Principais Responsabilidades: 

-
-

tratégia do contrato e o plano de compras;

-

-

dos parceiros do projecto;

-
dores;

do fornecedor, por meio de análise periódica dos 

-

-

Qualidade do Fornecedor e Engenheiro de Confor-

em Engenharia ou Economia;
-

tróleo e Gás;
-

-
de;

-
mente em terminologia de contrato;

-

-
-

tos;

-
tas da empresa;

-
cisos;

-

-
-

cel;

-

pessoas, de acordo com o código de ética da em-
presa;

-
-

lamentos legais, políticas da empresa, utilizando 

Ambiente da empresa esteja incluído em todos os 

Local de Trabalho: 

23 de Janei-
ro de 2020 no seguinte E-mail: 
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Quando voltarmos todos a ser inteiros e não partidos, os 

ideais dos melhores filhos desta terra vão concretizar-se. 

Revelamos uma parte da narrativa do evento que abriu 

a semana.

«Digam-me, caríssimos: haverá outra coisa melhor do que ser 

moçambicano?». O sorriso rendido da novíssima Presidente da 

AR, Esperança Bias, a pentear-lhe a alma reveste-se de sinceri-

dade, rima com a alegria desabrida do deputado Agostinho do 

Rosário, mas o novo deputado Basílio Monteiro, tomado de sur-

presa, ainda a digerir a afirmação categórica, que me parece ter 

sido feita pelo deputado da Renamo, José Samo Gudo, de quem 

«ensina o pão nosso ao vigário». 

Machel falou e disse «A cultura é o sol que nunca desce». Os 

acordes, as canções, a poesia da cerimónia, elevando-se pelo ar, 

retemperaram o nosso orgulho nacional. Prova disso foram as 

belas interpretações feitas pela pequenada e pelos artistas mais-

-velhos, ressaltam a merecida homenagem a «Verdes Campos» 

do Grupo 1.º de Maio e a «Canção Para Paz» de Ana Juliana.

«Camarada, ainda não acredito que para ouvir sirenes tenho de ir 

à rua…» Isto é o que imagino que esteja a dizer a «mamã Veróni-

ca». «Pouco importa, o que conta é estarmos a viver este momen-

to, camarada», Margarida Talapa parece sossegar à ex-presidente, 

recorrendo a uma brandura inimitável.

Na sala da fraternidade, a imagem de convivência harmoniosa foi 

o refrão do dia. Tomaz Salomão, na sua pose característica abre 

o livro ao jovem deputado do MDM, Fernando Bismarque. As 

palavras que vestem a ocasião moram no olhar de cada um. 

A gingar também nos entendemos. Se eu dissesse que Benvida 

Levy e José Manteigas são compadres, apesar de vestirem ca-

misolas partidárias diferentes, pouca gente teria motivos para 

desmentir-me. É só procurar saber, onde foram esconder-se os 

olhos desta dupla. A resposta até parece simples: na fraternidade 

moçambicana e no coração deste poema. 

Moçambicanidade 
é isto, amigos! Outra 
coisa é javalismo…



 À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1358

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

O 
ex-deputado da Renamo 
Sandura Ambrósio foi de-
tido, na última terça-feira, 
sob ordens da Procurado-

ria Geral da República.

-

-

-

-

SAVANA 

-

-

-

-

Incursões da Junta Militar da Renamo no epicentro da detenção 

Ex-deputado da Renamo 
recolhido aos calabouços

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sandura Ambrósio

W
ha

ts
ap

p

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Em voz baixa

-

primeiro plano, parte da baixa e ponte Maputo-Katembe
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O 
BCI acaba de concluir a 
entrega de diplomas de 
mérito às cem Peque-
nas e Médias Empresas 

(PME) de Moçambique, distin-

guidas com o estatuto de “100 

Melhores PME”, no período 

2018-2019. O acto de entrega 

das distinções envolveu equipas 

regionais do BCI, ao longo do 

país, encabeçadas pelos respecti-

vos directores.

Recorde-se que a 7ª edição, 

2019, do Programa “100 Me-

lhores PME” teve como grande 

vencedora a empresa Mozam-

bique Manage Office (MMO), 

que arrecadou o BCI Melhor 

PME do Ano. O prémio PME 

Mulher Empreendedora foi con-

quistado pela empresa IMAL. 

Na categoria de PME Inclusão 

foi premiada a Terra Nova e, na 

BCI distingue melhores PMEs do país
de Inovação, a Tecnoplus.  
Desde a primeira edição do pro-
jecto, em 2012, o BCI tem assu-
mido o compromisso de parceiro 
financeiro, garantindo o seu alto 
patrocínio, sendo considerável o 
índice de crescimento anual, que 
contabilizou, na primeira edição, 
120 empresas inscritas e nesta 7ª 
edição 503 empresas.
Uma das apostas do BCI é as-
segurar que as PME encontrem 
um posicionamento no mercado 
que lhes permita participar em 
cadeias de valor centradas, hoje, 
nos grandes projectos nacionais, 
ou em sectores de actividade 
específicos que têm inequivoca-
mente mercado, a nível nacional 
e/ou internacional, factor essen-
cial para permitir mitigar o risco 
da actividade dessas empresas e, 
consequentemente, facilitando o 
seu processo de financiamento. 

(E.C)

A 
Organização das 
Nações Unidas para 
a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), 

em parceria com a Direcção 

Provincial de Agricultu-

ra, está a distribuir insumos 

agrícolas para mais de 12 mil 

famílias afectadas pelo Ciclo-

ne Kenneth e pelas recentes  

inundações  na Província de 

Cabo Delgado. 

O apoio incide sobre os dis-

tritos de Macomia, Mocím-

boa da Praia, Mecufi, Metuge 

e Quissanga, onde famílias 

recebem, cada, um kit com se-

mentes de milho, feijão e hor-

tícolas, incluíndo instrumen-

tos de trabalho como catanas 

e enxadas para que possam 

recuperar a produção perdida.

Os cinco distritos foram se-

lecionados com base nas aná-

lises feitas pelo Integrated 

Food Security Phase Classifi-

cation (IPC) sobre segurança 

alimentar e nutrição de Julho 

de 2019 de nível 3 (conside-

rada alta), que constatou que 

estes apresentavam alta preva-

lência e / ou risco de desnu-

trição aguda num período que 

varia entre Outubro de 2019 e 

FAO apoia 12 mil famílias afectadas pelo 
Kenneth e  inundações em Cabo Delgado

Fevereiro de 2020. 

Com a chuva que se faz sentir na 

região, com destaque para o nor-

te da província, os níveis dos rios 

subiram consideravelmente, dani-

ficando perto de 4 mil hectares de 

culturas diversas, segundo dados 

do Instituto Nacional de Gestão 

de Calamidades (INGC).

A FAO deu início à distribuição 

de sementes no distrito de Me-

tuge, um dos mais afectados pelas 

inundações desde Dezembro últi-

mo e onde cerca de 3000 famílias 

foram afectadas. 

O Director Provincial de Agri-

cultura de Cabo Delgado, Mário 

Haggai, afirmou que logo após o 

ciclone Kenneth, o Governo de-

senhou vários programas de sub-

sistência para que os produtores 

voltem aos campos e retomem os 

programas de produção.

 “Os nossos parceiros como a FAO 

e o Reino Unido responderam po-

sitivamente em poder financiar o 

processo do restabelecimento dos 

meios de subsistência para a po-

pulação que perdeu tudo por causa 

do impacto das tempestades”, disse  

Mário Haggai.

Este apoio é parte de um projecto 

da FAO em resposta à emergên-

cia, financiado pelo Departamento 

para o Desenvolvimento Interna-

cional do Reino Unido(DFID)  

em mais de dois milhões de dó-

lares, com o objectivo de restau-

rar os meios de vida da população 

que vive com base na agricultura e 

reduzir a situação de desnutrição 

aguda dos agregados familiares 

vulneráveis nesta província.

Segundo o Coordenador de Emer-

gência da FAO, Marco Falcone, a 

organização busca no momento 

mais financiamento para poder 

abranger  mais pessoas que estão 

a ser afectadas pelas chuvas nesta 

província.

“Conseguimos até agora um fi-

nanciamento de 2 milhões de dó-

lares pelo DFID, mas queremos 

chegar a mais distritos para que 

os produtores retomem a produ-

ção e possam garantir a sua 

segurança alimentar e de suas 

famílias”, afirmou.

Além da componente de 

produção agrícola, também 

estão em curso intervenções 

na educação nutricional e co-

municação para a mudança 

de comportamento social nos 

mesmos distritos, visando os 

grupos vulneráveis à nutrição, 

que incluem mulheres grávi-

das e lactantes, mães cuidado-

ras de crianças com menos de 

cinco anos de idade e mulhe-

res com crianças desnutridas. 

“Estamos também a incluir 

alguns pacotes para incentivar 

a produção e consumo de aves 

(galinhas) para que as pessoas 

possam diversificar a alimen-

tação e que não estejam em 

risco de desnutrição”, con-

cluiu o coordenador da FAO.

As actividades de educação 

nutricional serão integradas 

à distribuição directa de se-

mentes de hortícolas, rega-

dores e criação de parcelas de 

demonstração em grupo para 

a promoção de hortas casei-

ras, o que deverá beneficiar 

até 6.000 mães nos cinco dis-

tritos.
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A 
Escola Superior de 
Jornalismo (ESJ), uma 
instituição pública de 
ensino superior de âm-

bito nacional, com sede na cida-

de de Maputo, necessita de 600 

milhões de meticais para supor-

tar as despesas de construção 

do seu campus universitário. As 

instalações próprias da institui-

ção deverão ser construídas na 

cidade de Maputo, num terreno 

cedido já há alguns anos pelas 

autoridades municipais.

Este nível de necessidades mo-

netárias foi revelado, esta se-

gunda-feira, pelo director-geral 

daquela escola superior, quando 

questionado sobre o assunto, 

pelo mediaFAX, durante a ce-

rimónia de investidura dos 250 

deputados da Assembleia da 

República. 

Tomás Jane explicou que a di-

recção da escola por si dirigida 

tem vindo a empreender  “per-

sistentemente” acções de busca 

de parcerias capazes de apoiar a 

construção de infra-estruturas 

próprias. Entretanto, lamentou, 

“até aqui, nem água vem, nem 

água vai”.

“Já falamos com o Governo, 

mas, como sabe, agora nosso go-

verno não tem dinheiro. Por isso 

a nossa esperança são os parcei-

ros, mas também ainda não de-

ram nenhuma palavra de apreço 

ao assunto” – disse o dirigente, 

mostrando-se, entretanto, espe-

rançoso numa resposta positiva 

no futuro. 

A operar desde 2009, a Escola 

Superior de Jornalismo comple-

ta, este ano, 11 anos de existên-

cia formando profissionais de 

comunicação e informação. 

Actualmente, conta com 35 

professores do quadro, entre li-

cenciados, mestres e doutores 

para um universo de 600 estu-

dantes na cidade de Maputo e 

300 em Manica. 

Desde a sua criação, a escola 

tem vindo a funcionar nas ins-

talações da Escola de Jornalis-

mo, mas desde o pretérito 2019 

ocupa também alguns compar-

timentos do Estádio Nacional 

do Zimpeto. 

Outro desafio apontado pela 

direcção da escola para os pró-

ximos anos tem a ver com a me-

lhoria progressiva da qualidade 

de ensino, com o enfoque na ca-

pacitação do corpo docente, isto 

para que os estudantes possam 

aprender melhor e, deste modo, 

estarem melhor preparados para 

os múltiplos desafios que o mer-

cado coloca.

ESJ busca 600 milhões para 
construir campus próprio

Para Jane, a concretização da 

primeira e principal priorida-

de, a construção de um campus 

próprio, é qualquer coisa inego-

ciável por se acreditar que ins-

talações próprias são bastante 

importantes na lógica de me-

lhoramento e garantia de boa 

qualidade de ensino e aprendi-

zagem.

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na 
SAVANA FM . Proporcionamos para si pa-
cotes promocionais, contacte-nos através de:                          
84 1440048, 82 8944278 ou ainda através do 
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz           

SAVANA 100.2 FM
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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
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

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

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

  e

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30  
Últimas exibiçoes da “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo

A 
Agência Metro-
politana de Trans-
portes de Maputo 
(AMT) vai, breve-

mente, importar um total de 
80 autocarros de 40 lugares 
cada, movidos a gás natural, 
a serem alocados a operado-
res privados de transporte 
público de passageiros.

Para a materialização deste 

propósito, a AMT tem já as-

segurado um financiamento 

misto de cerca de 3.5 mi-

lhões de dólares norte-ame-

ricanos, segundo garantiu o 

ministro dos Transportes e 

Comunicações, Carlos Mes-

quita, durante a sua recente 

visita à Agência Metropoli-

tana de Transportes de Ma-

puto.

Mais 80 autocarros a 
caminho de Maputo

Este projecto resulta de um memo-

rando de entendimento celebrado, 

em Outubro do ano passado, entre 

a AMT e o sector privado, visando 

a promoção do uso de gás natural 

veicular.

Com estes meios prevê-se a aber-

tura de novas rotas da área metro-

politana de Maputo, nas zonas da 

Matola, Boane, Namaacha, Mapu-

to, Marracuene, Bobole, Manhiça 

e Magude.

O investimento vai flexibilizar ain-

da mais a mobilidade urbana, para 

além de concorrer para a redução 

da emissão de cerca de 10.500 to-

neladas de gases tóxicos, prejudi-

ciais à saúde humana e à camada 

de ozono, por ano.

No decurso da visita, Carlos Mes-

quita fez um balanço positivo do 

novo sistema de mobilidade urba-

na introduzido em Maputo, ten-

do apelado ao envolvimento 

activo do sector privado, para 

maior eficiência do serviço.

O transporte urbano de pas-

sageiros na área metropolita-

na de Maputo, que compreen-

de para além da capital do 

país, os municípios de Matola 

e Boane, bem como o distri-

to de Marracuene, conheceu 

grandes melhorias no ano 

passado, com destaque para a 

introdução do transporte pú-

blico 24 horas por dia.

“O desempenho da Agência 

Metropolitana de Transpor-

tes de Maputo é positivo. Os 

resultados de 2019 mostram 

que as metas foram alcança-

das. O Governo vai continuar 

a acarinhar este tipo de inicia-

tivas”, frisou o governante. 

O 
mês de Dezembro foi o 
mais severo com registo 
de aumento de preços na 
ordem de 1,28%, explica-

do, em grande medida, pelo agra-

vamento de preços de produtos 

frescos. O destaque vai para o to-

mate, a cebola, a alface e a couve. 

Tomando como referência a in-

flação média de 12 meses, o país 

registou um aumento de preços na 

ordem de 2,78%. As divisões de 

saúde, de educação e de restauran-

tes, hotéis, cafés e similares desta-

caram-se ao registar aumentos na 

ordem de 5,92%, 4,30% e 4,13%, 

respectivamente. 

A nível dos três principais centros 

urbanos do país, a cidade da Beira 

teve uma inflação mensal acima 

da média nacional com 2,55%, 

enquanto as cidades de Maputo e 

Dezembro foi o mês  
mais severo em 2019

Nampula estiveram abaixo da mé-

dia nacional, com 1,02% e 0,92%, 

respectivamente. 

Em relação à variação acumulada, 

a cidade da Beira foi a que teve a 

maior subida do nível geral de pre-

ços com 7,01%; seguida das cida-

des de Nampula com 4,54% e de 

Maputo com 1,80%. No que se re-

fere à inflação média 12 meses, as 

cidades da Beira registou a maior 

variação do nível geral de preços 

com 4,78%; seguida da cidade de 

Nampula com 3,12% e por último 

a cidade de Maputo com 1,94%.

Os dados recolhidos nas cidades 

de Maputo, Beira e Nampula em 

Dezembro findo, indicam que o 

país registou um aumento mensal 

do nível geral de preços na ordem 

de 1,28%. Os preços da divisão de 

alimentação e bebidas não alcoóli-

cas variaram em 3,94%.

Intitulado “Não Vai”, a nova 
música de Claúdio Ismael, no 
estilo Kizomba, foi produzida 
por Linobeats.

Cláudio começou a cantar em 

2005, porém o seu reconhecimen-

to nasce de um reality-show  no 

qual participou em 2010. Mesmo 

depois do reality, Cláudio não pa-

rou de cantar tendo oportunidade 

assinar com a Label Game Over

Cláudio Ismael lança 
o seu novo single

Entertainment de Dx Nuvunga 

em 2012.

No mesmo ano lança o tema “Pro-

messas de Amor” feito inicialmen-

te no estilo bossa-nova, um dos 

preferenciais do artista.

Em 2013, lança as músicas “Que-

ro ser teu papi” com a cantora 

Mimae e “A Tua Escolha“. Estes 

dois hits levaram Cláudio Ismael 

ao apogeu e ao reconhecimento 

internacional.


