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SADC e Total põem mais pressão sobre Nyusi
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Contratados há três meses para
a linha da frente contra Covid-19
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SADC e Total põem mais pressão sobre Nyusi
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Esta quarta-feira, o chefe de Estado aﬁrmou, em Cabo Delgado,
que Moçambique nunca recusou
apoios, mas deve escolher quais
os indicados, entre os oferecidos
pelos amigos e países vizinhos.
“Impõe-se a correcta escolha
pelos moçambicanos do tipo de
apoios”, provenientes de “amigos
e países vizinhos perante a ameaça”, disse.
“Nunca recusámos apoios, pois
várias vezes aﬁrmámos que nenhum país é capaz de combater
sozinho o terrorismo”, frisou o
estadista.
“Estas acções envolvem a costa
do oceano Índico, assim como o
controle migratório das fronteiras
que partilhamos, esforços conjuntos em diferentes tipos de meios
e recursos, incluindo inteligência
“ e “irão contribuir para prevenir
a radicalização, o terrorismo e desastre humanitário que acarrecta”,
acrescentou.
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órgão que está sob grande pressão regional e da União Africana
para aceitar uma intervenção militar externa. O jornal soube que,
contrariando a maioria dos membros, o antigo estadista, Joaquim
Chissano, posicionou-se contra
a intervenção externa, assinalando que o país deve apenas aceitar
apoio logístico e formação e que
Moçambique devia liderar o processo.
A Renamo, representada por Julião Picardo, antigo deputado do
partido e que já concorreu à presua sidência, no último Congresso, argumentou a favor da intervenção militar.
Não participaram da reunião do
Conselho do Estado o presidente
da Renamo, Ossufo Momade, e
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Mas o SAVANA sabe que, sem
muitas saídas perante uma guerra
que está a colocar a nu as fragilidades do país e a afugentar os
únicos empreendimentos que vinham sendo a aposta da elite económica rendista do país, o partido no poder começa a admitir a
necessidade de uma intervenção
militar estrangeira, em Cabo Delgado, o que pode abrir caminho
para mudanças na abordagem de
total rejeição. O que, para o presidente, não é “orgulho vazio”, mas
“sentido de soberania” e de saber
que nenhuma guerra é vencida se
não for claro, desde o início, o que
deve ser feito pelo próprio país e
o que deve ser feito pelos aliados”.
Na recente reunião do Conselho
de Estado, Filipe Nyusi disse ao

s:

Ataques de Cabo Delgado colocam Nyusi na prova dos nove

Três mil homens para Cabo
Delgado
No documento vazado esta semana e, mais tarde, apresentado à
Troika do Comité Ministerial do
Órgão de Cooperação nas Áreas
de Política, Defesa e Segurança,
a missão técnica da SADC, que
trabalhou em Cabo Delgado,
propõe, entre outras medidas, o
envio de 2.916 militares e meios
logísticos para apoiar as Forças
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“Nunca recusamos apoio”
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São más notícias, uma atrás da
outra, para um país que continua
a fazer contas dos prejuízos causados pelo ataque de 24 de Março
à vila de Palma.
A missão de avaliação técnica
da Comunidade de Países para
o Desenvolvimento da África
Austral (SADC), que este mês
trabalhou em Maputo e Cabo
Delgado, defende o envio de perto de três mil homens para combaterem os “Al-Shabaab”, como
são localmente conhecidos os
combatentes jihadistas que, desde Outubro de 2017, dilaceram o
norte de Moçambique.
A decisão da aceitação ou não
da proposta seria conhecida esta
quinta-feira, 29, na Cimeira Extraordinária de chefes de Estado
da SADC, que devia decorrer
em Maputo. Entretanto, à última hora, a reunião foi adiada,
sob alegação de indisponibilidade dos presidentes do Botswana,
Mokgweetsi Masisi, e da África
do Sul, Cyril Ramaphosa.
Mas o SAVANA sabe que Maputo está “irritado” com o vazamento do relatório da missão
de avaliação técnica da SADC.
O documento, com estampa de
“SADC restrito”, começou a ser
publicado pela imprensa mais de
24 horas antes da Cimeira Extraordinária da Troika do Órgão
de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança.
Na reunião, havida esta quarta-feira, na capital moçambicana,
que devia anteceder a Cimeira
Extraordinária dos Chefes de Estado, a Troika do Comité Ministerial do Órgão de Cooperação
nas Áreas de Política, Defesa e
Segurança e Maputo concordaram que precisavam de mais
tempo para trabalhar nas suas
políticas.

de Defesa e Segurança (FDS)
no combate contra o extremismo
violento em Cabo Delgado.
A força seria constituída por três
batalhões de infantaria de 630
soldados cada, dois esquadrões
de forças especiais de 70 soldados
cada, uma brigada de infantaria
com 100 homens, seis helicópteros, dos quais dois de ataque, dois
armados e mais dois de logística,
dois navios de patrulha de superfície, um submarino, duas aeronaves, sendo uma de vigilância marítima e outra aeronave de apoio
logístico, equipamento e pessoal
de apoio.
A base das operações seria Nacala-Porto, na província de Nampula, de onde seriam lançadas as
ofensivas para Cabo Delgado.
Para a missão técnica, a força da
SADC deve ser desdobrada imediatamente para apoiar as FDS
a conter a ameaça terrorista e o
extremismo violento em Cabo
Delgado.
Mas a missão também ofereceu
uma opção alternativa de fornecer apenas apoio logístico e de
formação a Moçambique, mas
o seu relatório deixa claro que a
intervenção militar é a opção preferida.
A sociedade civil criticou, violentamente, o relatório da equipa
técnica da SADC, considerando-o como uma “avaliação de necessidades militares”, que ignora
a dimensão social do conﬂito,
incluindo causas internas de uma
guerra que não se resolve apenas com soluções militares, mas
com outras intervenções, como
a promoção de emprego e outras
iniciativas que reduzam à vulnerabilidade de jovens facilmente
recrutáveis.
A equipa técnica que avaliou as
necessidades de Moçambique no
combate ao extremismo integrou
especialistas militares e de inteligência de Botswana, liderou o
grupo na qualidade de presidente do órgão de Cooperação nas
Áreas de Política, Defesa e Segurança, e da África do Sul, Zimbabwe Angola, Malawi e Tanzânia,
este último que tem sido pouco
colaborativo com Moçambique
na luta contra o extremismo.
A missão resultou da decisão tomada na Cimeira Extraordinária
da Dupla Troika da SADC, realizada a oito de Abril, em Maputo. Além de encontros na capital
moçambicana, a missão reuniu
com cheﬁas militares, em Cabo
Delgado. Entre várias revelações,
conﬁrmaram o que os anúncios
oﬁciais têm negado: a ocupação
de Mocímboa da Praia, desde
Agosto de 2020, pelos combatentes do Ansar al-sunna.
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a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica
Macamo.
Antes, Nyusi tinha ouvido, no
dia 9 de Abril, os argumentos do
Conselho Nacional de Defesa e
Segurança, antes de se reunir com
o Conselho de Estado.

m mês depois do ataque
à Palma, o país continua
a fazer uma caminhada
turbulenta. Esta semana, mais duas notícias aumentaram a pressão sobre Maputo,
que corre agora atrás do prejuízo do Al-sunaa. Na segunda-feira, a Total confirmou ter
saído de Afungi, colocando um
dos troféus da Frelimo cada vez
mais distante: o gás. Em menos
de 24 horas, uma missão técnica da SADC colocou mais uma
prova de fogo contra Filipe
Nyusi: aceitar quase três mil homens estrangeiros no combate à
insurgência jihadista, em Cabo
Delgado. Com a equação difícil, a Cimeira Extraordinária da
Troika dos Chefes de Estado, na
qual Maputo devia se decidir, foi
adiada para uma data a anunciar.

Sem consensos, a Cimeira Extraordinária da Troika dos Chefes de Estado da SADC, na qual Maputo devia aceitar ou não
intervenção militar estrangeira, foi adiada para uma data a anunciar
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O NKC argumentou que o foco
global no envolvimento do Estado Islâmico tornou mais fácil
para o Governo ignorar os fracassos políticos e a corrupção que
alimentaram a insurgência.
E, com o país em turbulência, o
presidente da República disse,
esta segunda-feira, aos seus homólogos dos Países Africanos de
Língua Oﬁcial Portuguesa (PALOP), que o país está estável.
Aos violentos ataques de Cabo
Delgado, o presidente chamou de
“focos de instabilidade” garantindo que “o país goza de estabilidade política e as instituições estão
a funcionar com toda a normalidade”.
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Palma. Tonela acrescentou que a
retomada total das obras dependerá da restauração da segurança
na área, algo que o Governo está
trabalhando para conseguir.
Apesar de ser uma “zona especial
de segurança” com o objetivo de
cobrir um raio de 25 km ao redor
do local, os insurgentes lançaram
vários ataques dentro da área,
provando que estavam mais bem
preparados do que antes e apresentando novos desaﬁos de segurança, acrescentou o NKC.
Também disse que a resposta do
Governo aos ataques terroristas
deve ir além da intervenção militar e incluir o desenvolvimento
social e econômico da região.

Total abandonou por completo o acampamento de Afungi. Pelo menos até ao restabelecimento da segurança e da
estabilidade, “de forma sustentada”
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Horas antes do vazamento do
relatório da Total, a petrolífera, Total, estava a conﬁrmar um
outro golpe nas costas do país e,
particularmente, da sua liderança,
que desde 24 de Março está com
a calculadora na mão a resolver
uma equação que, um mês depois,
está ainda longe de bater certo.
Era o anúncio, na segunda-feira,
da declaração de “força maior”
no Projecto de Gás Natural Liquefeito (LNG, na sigla em inglês), conﬁrmando a retirada, de
Afungi, de todo o pessoal afecto à
construção do maior investimento petrolífero em África, avaliado
em cerca de USD 23 milhões.

trabalhos no projecto de gás antes
de 2022.
Em Maio próximo, o presidente
Filipe Nyusi voa para a França
para obter uma melhor compreensão da situação da perspectiva da Total e encontrar-se com
o seu homologo francês, Emmanuel Macron.
De acordo com o ministro da
Energia, Max Tonela, citado pela
Agência Lusa, a Total manteria
seus contratos principais para o
projeto, mas cancelaria alguns
contratos com subcontratantes
para reduzir custos.
A empresa suspendeu as obras
de construção do projeto, após
o ataque terrorista na cidade de
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Força Total

A multinacional francesa argumentou a activação da cláusula de
“força” maior com a evolução da
situação de segurança no norte de
Cabo Delgado.
Deixa claro que o regresso ao terreno depende do restabelecimento da segurança e da estabilidade
na província, “de forma sustentada”.
De acordo com o presidente
do Conselho de Administração
(PCA) do Instituto Nacional de
Petróleos (INP), Carlos Zacarias,
a “força maior” declarada pela Total não é relativa ao contrato com
o Estado, mas com as empresas
subcontratadas, que forneciam
bens e serviços à multinacional
francesa.
A declaração signiﬁca que a Total
não pode honrar os compromissos com as suas subcontratadas,
nem se responsabilizar pelo incumprimento dos acordos celebrados.
Em entrevista ao canal privado de
televisão STV, na noite desta terça-feira, o PCA do INP disse que
o Governo está em contacto com
a Total para um melhor encaminhamento da situação, estimando
entre seis a 12 meses o período
que pode durar a suspensão.
Na manhã de quarta-feira, em
entrevista à estação pública de rádio, Carlos Zacarias precisou que,
caso a “força maior” se prolongue
por mais de um ano, por exemplo,
as partes terão de sentar e estudar
como sanar a situação.
Entretanto, a consultora NKC
African Economics considera improvável que a Total reinicie os

:

Uma outra constatação da equipa
técnica é sobre o ﬁnanciamento
do grupo, cujas fontes incluem
pessoas e entidades privadas baseadas em países como África
do Sul, Tanzania, RDC, Uganda,
Burundi, bem como sindicatos
de exploração ilegal de recursos
naturais, como madeira, pedras
preciosas e tráﬁco de drogas e
marﬁm.
No recente ataque à vila de Palma, prossegue o relatório, os atacantes usaram armamento novo,
mas, a conﬁrmar um dos frequentes relatos sobre a guerra de
Cabo Delgado, o relatório também refere que algumas armas
são arrancadas das mãos FDS. Os
insurgentes comunicam-se por
telefones satélites e rede móvel.
A Movitel é a sua rede preferível,
revela o documento.
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Troquei o meu cartão SIM para LTE 5G ready
e agora vibro com a velocidade da Internet.

Termos e condições aplicáveis.
A troca do cartão é grátis
em qualquer loja Tmcel.

“REDE LTE” EM EXPANSÃO: COBRE MAPUTO, MATOLA E MARRACUENE.
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No país e pelo mundo

Buchili no encalço dos bens de caloteiros
Por Raul Senda
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parcerias nas áreas de recuperação
de activos e cooperação jurídica em
matéria penal.
Neste contexto, form emitidos 12
pedidos de assistência mútua legal,
que tiveram como destino a Africa
do Sul, Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Portugal, Suíça,
Tailândia e Turquia.
De referir que, dos pedidos remetidos, cinco foram para a África do Sul,
sendo que dois foram efectuados no
âmbito dos processos de investigação da proveniência e circunstâncias em que ouro puro, avaliado em
cerca de ZAR 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de rands), foi
apreendido, no Aeroporto Oliver R.
Tambo - Johannesburg, na posse de
dois cidadãos moçambicanos saídos
do nosso país com destino a Dubai,
Emirados Árabes Unidos.
Outros dois pedidos, estão relacionados com os processos em curso na
Procuradoria da Cidade de Maputo,
efectuados à República da África do
Sul e têm a ver com a recuperação de
activos, como sejam imóveis, móveis
e dinheiro, no âmbito das dívidas
ocultas.
O último está relacionado com o
processo atinente à investigação da
apreensão de USD 1.033.545,00
(Um milhão e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco dólares
americanos), na posse de três cidadãos de nacionalidade paquistanesa,
no Aeroporto Oliver R. Tambo - Johannesburg, idos de Moçambique
com destino à Dubai, Emirados
Árabes Unidos.
Frisou que em diversos processos-crime tramitados, foram apreendidos mais de 600 milhões de
meticais, congelados nos bancos comerciais e depositados no Banco de
Moçambique.
Foram, ainda, apreendidos 19 imóveis 99 móveis. Destes últimos 81
viaturas, de diferentes marcas e
modelos, 14 motorizadas, quatro
pequenas embarcações, entre outros
bens.
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372/11/P/2020.
Este processo visa prosseguir com a
instrução preparatória, relativamente a outros agentes que tenham solicitado e/ou beneﬁciado de dinheiros
ou bens, no âmbito da contratação
subjacente a estes processos, tendo
sido, até ao momento, constituídos sete arguidos, três dos quais a
aguardar decisão sobre pedido de
extradição, apresentado pelo Estado
moçambicano às autoridades dos
Estados Unidos da América. “Como
ﬁzemos referência em informações
anteriores, trata-se de um crime
transnacional, que envolve várias
jurisdições, tendo sido emitidos pedidos de auxílio, nas investigações,
relativamente a factos ocorridos nos
Estados Unidos da América, Líbano, Reino Unido, África do Sul,
Argélia, Emirados Árabes Unidos,
Portugal e Turquia. Por enquanto,
obtivemos a resposta dos Emirados
Árabes Unidos, aguardando-se o
pronunciamento dos restantes”, disse Buchili.

am

tidade e Residência, com imposição
de obrigações especíﬁcas
Assim, com a decisão proferida no
acórdão em alusão, todos os arguidos serão submetidos a julgamento,
pelos crimes de que foram pronunciados, aguardando-se, por enquanto, pela marcação da respectiva data.
Em relação ao processo autónomo
número 536/11/P/2019, que corria
termos de instrução preparatória, na
Procuradoria da República da Cidade de Maputo, Buchili disse que foi
deduzido, a 9 de Novembro de 2020,
um despacho de acusação provisória
contra 4 arguidos, um dos quais o
antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, e três antigos trabalhadores do Banco de Moçambique que
aguardam os trâmites subsequentes
em liberdade e proferido despacho
de abstenção, contra dois arguidos.
Na mesma data de acusação, o processo foi remetido ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo onde, sob
o número 58/2020-10a, corre seus
termos.
Frisou que o arguido, Manuel
Chang, foi acusado da prática dos
crimes de violação da legalidade
orçamental, corrupção passiva para
acto ilícito, abuso de cargo ou função, associação para delinquir, peculato e branqueamento de capitais
e, os três antigos trabalhadores do
Banco de Moçambique, incluindo
o ex governador Ernesto Gove, foram acusados da prática do crime de
abuso de cargo ou função.
A conclusão da instrução preparatória e consequente dedução de acusação, só foi possível com audição
em perguntas do arguido Manuel
Chang, no dia 20 de Outubro de
2020, no âmbito do pedido de auxílio judiciário mútuo em matéria
penal à Autoridade Central da República da África do Sul.
Com a conclusão da instrução
preparatória do processo número 536/11/P/2019, ordenou-se a
extracção de cópias de peças processuais pertinentes, com vista à
instauração de um novo processo
autónomo, autuado e registado na
Procuradoria da República da Cidade de Maputo, sob o número
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Rica em descrições e pobre em conteúdos, Buchili apresentou mais uma informação anual da PGR na AR
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Bastante rico em descrições sobre
o que aconteceu ao longo de 2020,
mas bastante pobre do ponto de
vista analítico para a correcção do
que de mal está a acontecer, o documento aborda, dentre vários temas, a questão das chamadas dívidas
ocultas. Aqui, a PGR volta a dizer o
essencial que sabe, a partir dos processos que correm internamente, até
em instâncias internacionais.
Ela não esconde a vulnerabilidade do sistema de pagamento usado
pelo Estado, realidade que abre espaço para o cometimento reiterado
de fraudes e incalculáveis prejuízos
ao Estado.
“A
criminalidade
económico-ﬁnanceira, onde se enquadra o
branqueamento de capitais, a corrupção, crimes tributários, burla
por defraudação, entre outros, vem
se soﬁsticando, com a adopção pelos criminosos, de vários artifícios
para o cometimento e usufruto dos
proventos do crime e, dessa forma,
escapar da sua responsabilidade”,
refere a dirigente, anotando que só
em resultado da prática de peculato,
o Estado tenha perdido, avaliando
pelos processos instaurados, cerca de
556.293.879,01MT.
Sobre o mediático processo atinente
as dívidas ocultas, a mais alta ﬁgura
da magistratura do Ministério Público referiu que depois
de recebida a acusação deﬁnitiva
pelo tribunal, no processo número
18/2019-C, contra 20 arguidos, dos
quais 11 em prisão preventiva e 9 em
liberdade, a 19 de Agosto de 2019,
foi proferido despacho de pronúncia
e ordenada a prisão de mais 8 arguidos. Como é de direito, os arguidos,
inconformados com o despacho de
pronúncia, recorreram para o Tribunal Superior de Recurso (TSR), que,
por sua vez, conﬁrmou o despacho
de pronúncia contra 19 dos 20 arguidos, por acórdão, de 5 de Junho
2020, tendo despronunciado uma
arguida.
Mais uma vez inconformados, continua, interpuseram outro recurso
para o Tribunal Supremo (TS) que
por acórdão, de 9 de Março de 2021,
manteve a pronúncia contra todos os
arguidos.
Sublinha que relativamente ao pedido de reapreciação das medidas
de coacção, o Tribunal Supremo
manteve a prisão preventiva de sete
arguidos, tendo ordenado a restituição à liberdade a 11, mediante pagamento de caução e Termo de Iden-

e complexa situação do terrorismo
que, em Cabo Delgado, continua a
semear verdadeiros horrores.
Segundo ela, para a responsabilização dos indivíduos envolvidos nestes
ataques armados, durante o ano de
2020, foram instaurados 13 processos, com um total de 58 arguidos,
em prisão preventiva, dos quais 47
homens e 11 mulheres, de nacionalidade moçambicana e iraniana, contra 28, do ano anterior.
De acordo com a PGR, tendo em
conta a complexidade do assunto,
sugere-se a adopção de um plano
nacional de combate ao terrorismo e
extremismo violento, que congregue
várias sensibilidades e iniciativas,
tendo em conta as diversas componentes que este tipo de criminalidade integra.
“É que, não se pode enfrentar o crime de terrorismo desassociado de
outros tipos legais de crimes que se
mostram a ele conexos, quais sejam,
os tráﬁcos de armas, de drogas e de
pessoas; exploração ilegal de recursos minerais, ﬂorestais e faunísticos;
branqueamento de capitais e ﬁnanciamento ao terrorismo”, disse Buchili.
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m mais um informe anual
à Assembleia da República
(AR), a Procuradora-Geral
da República, Beatriz Buchili, apontou a pandemia da Covid-19 como uma das principais
causas para o não cumprimento
efectivo do plano de actividades
da sua instituição. Indicou ainda
as restrições financeiras derivadas
da crise económica que assola o
país e a falta de legislação específica para criminalizar certo tipo de
infracções como factores que terão
condicionado o desempenho da
instituição que dirige no combate
à criminalidade.

Extradição de Manuel
Chang
Relativamente ao processo de extradição do antigo Ministro das
Finanças, em Fevereiro de 2020,
Moçambique retirou o recurso do
Tribunal Constitucional, bem assim
do Tribunal Supremo de Apelação
da África do Sul, na expectativa de
que o Ministro da Justiça e Serviços
Correccionais daquele país iria reanalisar o processo com a brevidade
possível.
Contudo, a demora na resposta dos
pedidos de cooperação, parte dos
quais expedidos em 2017, continua
a constituir constrangimento para
a celeridade dos processos, pois as
diligências em causa mostram-se essenciais na busca da verdade material, atento à natureza transnacional
dos crimes.

Recuperação de activos
Segundo Buchili, a PGR privilegiou
o estabelecimento de contactos com
instituições congéneres, nomeadamente da África do Sul, Portugal
e Brasil, visando a promoção de

Terrorismo em Cabo
Delgado
O relatório reserva duas páginas
para abordar a intricada, dilacerante

5HQGLGDjVRÀVWLFDomRGRV
raptores
Estranhamente, apesar de o fenómeno ser bastante antigo e colocar-se
como um dos principais problemas
quando se fala de criminalidade e
insegurança no país, a Procuradoria
Geral da República parece estar rendida com a perícia dos bandos que
operam nessa área. É um sindicato
criminal que, a avaliar pelo discurso
da PGR, efectivamente está a passos
largos à frente da pouca ou inexistente inteligência das autoridades
moçambicanas.
“Um dos constrangimentos na investigação dos crimes de rapto prende-se com a soﬁsticação dos modus
operandi dos criminosos, recorrendo,
actualmente, ao uso de plataformas
electrónicas para as suas comunicações, no planeamento e execução de
rapto, bem como para a cobrança de
valores de resgate”, sublinha.
Segundo a Procuradora, no ano passado foram registados 18 processos,
contra 15 do ano anterior, havendo
um incremento em três processos.
Segundo se sabe, o assunto “raptos e
sequestros” já provocou a paralisação
da actividade empresarial na cidade
da Beira, como forma de os agentes
económicos pressionarem o Governo/Estado a cumprir o seu papel de
protecção ao cidadão.
Pela gravidade e falta de respostas
ao assunto, muitos empresários preferem abandonar o país depois de
conseguirem pagar os resgates exigidos pelos bandos.
O documento aborda, igualmente,
ilícitos eleitorais, matéria que muito
interessa à oposição política, tendo
em conta o histórico do que se considera “fraude eleitoral sistemática”.
Em torno das causas dos ilícitos

Continua na página 6
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USD100 milhões para resposta de emergência

ADIN com pernas para andar
— mais 700 milhões de dólares estão a caminho
Por Francisco Carmona, em Pemba

D

Ministério do Público sobre o signiﬁcado destes factos.
“Insisto novamente e lhe pergunto.
Que compromisso tem vossa excelência com New Men, a “Três beijos”, o partido Frelimo e outros caloteiros que estão livres e passeiam a
sua classe, quando os seus comparsas
transpiram no Língamo [celas do
SERNIC] e nas outras cadeias deste
país. Qual é a razão do tratamento
diferenciado no calote das dívidas
ocultas?” - questionou Muchanga,
procurando ainda questionar e compreender as reais circunstâncias e
causas que permitiram que 80 contentores de madeira desaparecessem
do porto de Pemba, em Cabo Delgado.
Aquele deputado questionou ainda
sobre desenvolvimentos existentes

sobre a captura e responsabilização
dos actores do desaparecimento do
jornalista Mbaruco e outros.
Por sua vez, a bancada do MDM,
entre outras questões, quis saber
da PGR se o país não tinha, ainda,
informação sobre os reais canais de
ﬁnanciamento ao terrorismo.
A Frelimo, como habitualmente
acontece, limitou-se a aplaudir e a
“mandar vivas” ao Governo e à PGR,
alegadamente pelo facto de estarem
a trabalhar em benefício do povo.
Esta bancada classiﬁcou o relatório
como bastante esclarecedor e convincente, apesar de ter feito reparo
na forma como os autos são elaborados nas unidades policiais, daí que
pediu à PGR mais acções de formação e capacitação para toda a máquina da administração da justiça.
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Enquanto preparava-se a assinatura dos 100 milhões de dólares de
resposta de emergência, o Banco
Mundial anunciava a aprovação de
Moçambique para beneﬁciar da janela de Alocação para Prevenção e
Resiliência (PRA), desbloqueando
cerca de 700 milhões para ADIN.
Adicionados aos 100 milhões assinados nesta quarta-feira, este valor
junta-se também à janela de Estratégia de Parceria de País (Country
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Horas antes da assinatura formal
do acordo, Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na companhia de
Reiner Frauenfeld, representante
da UNOPS, visitou a região de
Ntokota, no distrito de Metuge,
zona que alberga parte importante
dos deslocados de guerra, vindos
do distrito de Quissanga, cuja vila
sede localiza-se a 115 quilómetros
de Pemba. Está entre os mais afectados pela violência armada. O administrador de Quissanga também
se refugiou em Metuge.
São cerca de seis mil que estão
acomodados em Ntokota, onde
parte deles ouviu, num improvisado mini-comício, o ministro Celso
Correia a prometer mudanças para
os próximos seis meses.
Ainda nesta terça-feira, o Governo
reestruturou a ADIN, exonerando
o seu Presidente Armando Panguene e para o seu lugar foi buscar Ar-
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mindo Ngunga, até então Secretário de Estado da província de Cabo
Delgado, que, nos últimos tempos,
era alvo de críticas por alegados
pronunciamentos hostis contra organizações de ajuda humanitária,
que actuam em Cabo Delgado.
Porém, nos corredores do poder
argumenta-se que a escolha de
Ngunga, neste momento, é acertada por ser uma ﬁgura que acumulou conhecimento/experiência em
lidar com situações de emergência
na província. “Neste momento crítico era importante ter alguém que
já percorreu e tem o domínio do
terreno”, argumentou uma fonte
ligada ao Governo.

Mais 700 milhões

es
se

no

do projecto de emergência pelo
UNOPS visa colocar a experiência
e o conhecimento desta organização das Nações Unidas ao dispor
do Governo de Moçambique.

am

mensões a que a ADIN se propõe a
realizar”, frisou Filipe Nyusi.
Segundo Nyusi, o fundo servirá
para a construção, nos distritos de
acolhimento dos deslocados e nos
afectados, de infra-estruturas como
800 salas de aula, dez hospitais, 43
sistemas de abastecimento de água,
200 casas de professores, 136 infra-estruturas comunitárias, 20 mil
latrinas melhoradas e 40 casas de
banho públicas.
Com a duração de três anos, o programa é dirigido pela ADIN, mas
implementado conjuntamente com
UNOPS, um esforço, apurámos,
para garantir transparência, num
país que viu a sua credibilidade no
fundo do poço, resultante das chamadas dívidas ocultas contratadas
pela administração Guebuza ao arrepio das instituições.
Aliás, com limitado acesso aos
mercados ﬁnanceiros internacionais, como consequência dos danos
reputacionais provocados pelo escândalo das dívidas ocultas, os fundos do Banco Mundial têm sido a
tábua de salvação da administração
Nyusi, sobretudo, no capítulo de
projectos de desenvolvimento.
Formalmente, a implementação
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O programa de resposta à emergência em Cabo Delgado, no contexto
da ADIN, foi lançado pelo Presidente, Filipe Nyusi, e comporta três
vectores de intervenção, nomeadamente, construção e reabilitação de
infra-estruturas sociais, geração de
oportunidade de empregos e promoção de valores de cidadania.
O contrato para a implementação
do projecto foi assinado entre o
Ministério de Desenvolvimento
Rural (tutela a ADIN e o Fundo
Desenvolvimento Sustentável), liderado por Celso Correia e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projectos (UNOPS, sigla
inglesa), representado por Reiner
Frauenfeld. Fundando em 1973, a
UNOPS é um braço operacional
das Nações Unidas, cujo objectivo
é ajudar diferentes parceiros a implementarem projectos de ajuda
humanitária.
“Hoje damos mais um passo em
frente na nossa estratégia, que assegura a esperança da população e
desanuvia o ambiente de catástrofe
humanitária provocada pela guerra
na Província de Cabo Delgado e,
assim, concretizamos as duas di-

Partnership Framework – CPF, na
sigla em inglês) de duas parcelas de
150 milhões, já em marcha burocrática, que irão perfazer 1.1 mil
milhões de dólares para o desenvolvimento integrado da região Norte
de Moçambique, que comporta as
províncias de Nampula, Niassa e
Cabo Delgado.
“Este evento surge num momento
em que o Banco Mundial, ainda ontem (terça-feira), aprovou o acesso
de Moçambique ao Prevention and
Resilience Allocation (PRA), que
desbloqueia até USD700 milhões
para a prevenção de conﬂitos e
resiliência em Moçambique”, assinalou Idah Pswarayi-Riddihough,
directora do Banco Mundial para
Moçambique, Comores, Madagáscar, Maurícias e Seicheles.
A directora do Banco Mundial
considera que os fundos abrem uma
oportunidade de se prestar serviços
essenciais com maior intensidade e
abrangência, evitando-se o agravamento da crise humanitária. Lembrou, na presença do Presidente
Nyusi e do ministro, Celso Correia,
que o PRA traça uma visão e deve
ser acompanhado de projectos que
se traduzam em acção.
O PRA implica uma mudança
fundamental no envolvimento do
Grupo Banco Mundial em Moçambique, o que resultará na re-calibragem da carteira de projectos daquela instituição da Brettons
Woods no País, concentrando-se
mais na abordagem dos riscos de
conﬂito e violência.
“Esta re-calibragem acontece em
diálogo com o Governo de Moçambique e cobre as operações
existentes e futuras”, sublinhou
Michel Matera, chefe sectorial
e co-líder da equipa do PRA no
Banco Mundial.
A alocação dos fundos será feita
em parcelas e está sujeita a revisões
anuais do progresso feito pelo Governo.

Momento que marcou a assinatura do contrato para a implementação do projecto entre Celso Correia e Reiner Frauenfeld

Ca
na

epois de dúvidas sobre a
viabilidade da Agência do
Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN)
lançado pelo Governo em Agosto
de 2020, um programa de emergência orçado em 100 milhões de
dólares foi, nesta quarta-feira,
colocado em marcha em Pemba,
capital de Cabo Delgado, a província alvo de incursões de grupos
armados desde Outubro de 2017,
que está a provocar uma crescente crise humanitária com cerca
de 600 mil deslocados. O fundo
é uma doação da Associação Internacional de Desenvolvimento
(IDA), um braço do Banco Mundial, que financia actividades de
recuperação imediata.

Ac

Continuação da página 4

eleitorais e também da quase inexistente responsabilização, a PGR vai
buscar desculpas, uma vez mais, na
componente legal.
“Como já nos referimos em ocasiões anteriores, o quadro - jurídico
eleitoral apresenta-se disperso, com
constantes alterações legislativas,
muitas vezes nas vésperas das eleições, diﬁcultando o seu manuseamento e domínio entre os vários
actores e aplicadores da lei eleitoral.
É nossa convicção, que a sistematização e uniformização de legislação
eleitoral, num código, pode contribuir para a estabilidade e consolidação da legislação eleitoral, evitando-se a aprovação de regimes legais em
cada eleição e garantir a unicidade
e coerência do processo eleitoral”,
Beatriz Buchili.

Informe inconvincente
Levantando de novo as suspeições
sempre presentes sobre a intromissão do poder executivo no judicial,
a bancada parlamentar da Renamo
voltou a questionar as razões que sugerem estar a haver um tratamento
diferenciado no caso das pessoas e
entidades supostamente implicadas
no caso das dívidas ocultas.
Nisto, a maior bancada da oposição,
na Assembleia da República (AR)
buscou os casos de Filipe Nyusi, codiﬁcado por “New Man” na planilha
de pagamentos ilegais feitas pela
Privinvest, Maria Isaltina Lucas,
identiﬁcada por “Três beijos” e ainda o partido Frelimo, para concluir
que há pessoas e entidades que estão
a beneﬁciar-se de um tratamento
privilegiado. Fazendo fé à lista de

pagamentos ilegais, o actual Presidente da República terá recebido
transferências pela sua participação
no calote (na qualidade de ministro
da Defesa) um total de 1 milhão de
dólares, e o partido no Governo, um
total de 10 milhões de dólares.
Entretanto, contrariamente ao que
acontece com os outros receptores
de pagamentos, Filipe Nyusi, Isaltina Lucas e o partido Frelimo continuam imaculados no processo, como
se nada tivessem a ver com o escândalo, apesar de o antigo ministro da
Defesa Nacional e a antiga Directora Nacional do Tesouro terem, supostamente, sido ouvidos pela Procuradoria Geral da República.
Perante esta realidade, coube ao
deputado António Muchanga,
questionar a dirigente máxima do
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Imunização contra a pandemia de Covid-19

8UJHFODULÀFDomRGRSURFHVVRGHDTXLVLomRGHYDFLQDV
Por: Elias Nhaca

E

rn

jo
vo
@
no
u
lo
na
or

m

t.

//

s:

tp

ht

:

gr

le

Te

o

ln

Ca
na

sa própria vivência nos meses de Janeiro e Fevereiro mostram que este
vírus não dá tréguas. Precisamos de,
a todo custo, evitar o início de uma
terceira vaga da pandemia no nosso
país, cuja intensidade pode ser mais
violenta do que as vagas anteriores.
Não podemos relaxar porque temos uma experiência negativa do
que acontece quando deixamos de
cumprir as medidas de prevenção e
combate à Covid-19”.
Nyusi destacou que tem havido
uma interpretação errada sobre o
processo de desconﬁnamento, entendido como o ﬁm da pandemia
e do cumprimento das medidas de
prevenção. O que resulta, explicou,
num relaxamento generalizado na
observância das medidas preventivas com consequente agravamento
da transmissão do vírus.

e/
n

face à aquisição de vacinas para que,
além dos mecanismos de doação, se
garanta que se vão atingir as metas
estabelecidas.
Observou ainda que é preciso garantir uma ﬁscalização cerrada nas
fronteiras para que se evite a entrada “da variante indiana e brasileira
que pode levar a uma terceira vaga
catastróﬁca, tendo em conta as fragilidades do nosso sistema nacional
de saúde”.
O pesquisador, na sua avaliação à
comunicação do último domingo
do Chefe de Estado, disse que, a
questão da queda dos índices de infecção e a questão económica contribuíram para o relaxamento das
medidas preventivas.
Por outro lado, na sua comunicação
de domingo último, Filipe Nyusi
chamou atenção sobre os cuidados
que devem existir como forma de
evitar o início de uma terceira vaga
de infecções.
“Não podemos baixar a guarda neste combate contra a Covid-19. A
experiência de outros países e a nos-

am

plano do país que vai além da iniciativa Covax, por exemplo, desde a
fonte de capital e o tipo de vacinas
que serão adquiridas para o importante processo de imunização.
Estes dados, segundo a fonte, são
importantes para que haja, não só
transparência, mas também percepção de como o processo de imunização vai continuar a ser gerido.
Secundando os pronunciamentos do Presidente da República,
o pesquisador reforçou a ideia de
que o relaxamento de medidas
preventivas não signiﬁca o ﬁm da
pandemia, pois ainda se continua
com a possibilidade de se observar
uma terceira vaga de infecções que,
como muitos especialistas tem advertido, pode ser mais dura.
E para retardar essa vaga, é preciso, para além de manter o recolher
obrigatório e proibição do consumo de álcool em locais de grandes
aglomerações, continuar com o
processo de vacinação”.
Segundo observa Cavelane, o Governo deve exibir a sua projecção
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CIP exige clareza e transparência no processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19

“Relaxamento de
medidas”
Apesar de Filipe Nyusi constatar
que a pandemia da Covid-19 con-
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Na óptica Cavelane, que tem pesquisado sobre a matéria ligada ao
coronavírus, o relaxamento de medidas preventivas anunciadas neste
domingo era expectável, tendo em
conta os objectivos de desenvolvimento estabelecidos, que o país
precisa cumprir. Porém, fundamenta, que se espera ainda explicações
do executivo sobre como vai fazer
para adquirir as vacinas, pois considera que não é suﬁciente que “se
diga apenas que o mesmo vai provir
do Orçamento do Estado, mas é
importante saber como ele vai ser
assegurado” e saber para que ele vai
servir tendo em conta que se está
no risco de observar uma terceira
vaga de infecções.
Segundo a fonte, explicações são
necessárias ainda para que se conheçam as vacinas que o Estado
vai adquirir para o processo de
imunização pois, “contávamos, por
exemplo, com a vacina da Índia,
mas tivemos a informação de que
a Índia vai privilegiar o consumo
doméstico”, tendo em conta a sua
actual situação, o que vai implicar
em transformações nas opções do
mercado.
Para o pesquisador, além de relaxar
as medidas, é preciso conhecer o

tinua a demonstrar impacto negativo na saúde, na economia e na
sociedade, o chefe de Estado optou
por aliviar alguns sectores tendo em
conta o decréscimo nos índices de
infecção e mortandade.
Filipe Nyusi optou por permitir a
abertura dos casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias,
centros culturais e similares, não
devendo estes exceder a 40% da
capacidade máxima do local, em
observância ao protocolo emitido
pelas autoridades sanitárias. Prosseguindo, autorizou a abertura das
piscinas dos estabelecimentos hoteleiros para uso exclusivo dos hospedes destes, não devendo exceder
30% da sua capacidade máxima,
bem como o alargamento do horário de funcionamento dos centros
comerciais aos Domingos, feriados
e dias de tolerância de ponto.
Fez a extensão das áreas abrangidas pelo recolher obrigatório, que
apenas estava em vigor na área
metropolitana do Grande Maputo
e nas capitais provinciais, passando
também a ser observado nas vilas
de Manhiça, Gondola e Massinga
e nas cidades de Chókwé, Maxixe,
Dondo, Moatize, Mocuba, Nacala,
Cuamba e Montepuez.
Nos eventos do Estado, o número
de participantes não deve exceder
a 100 pessoas, excepto em casos de
natureza imperiosa, desde que devidamente justiﬁcados.
Alargou o número máximo de visitas permitidas aos estabelecimentos
penitenciários para duas pessoas
por mês, por cada recluso, e a autorizou a retoma do campeonato
nacional de futebol, Moçambola,
porém, mantendo-se interdita a
presença do público.
As medidas entraram em vigor
desde o dia 27 de Abril, estando em
vigor durante trinta dias.

al

mbora concorde com o último pronunciamento do
chefe de Estado, Filipe
Nyusi, que culminou com o
relaxamento de algumas medidas
preventivas contra a Covid-19, o
pesquisador do Centro de Integridade Pública (CIP), Ben Hur
Cavelane, defende que o Governo
deve clarificar e apresentar o plano
a ser usado para garantir o financiamento para a aquisição das vacinas contra o novo coronavírus,
bem como o tipo de imunizantes
que o país vai adquirir.
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país e mundo celebram, neste sábado, o dia internacional do trabalhador no meio de incertezas e
insegurança laboral resultantes da
pandemia da Covid-19.
Em comunicado de imprensa enviado à
nossa redacção, a Nova Democracia (ND)
apelida a massa laboral de heróis da nossa
economia e frisa que esta efeméride deverá
servir para reivindicar os direitos e reﬂectir
sobre o papel do trabalhador.
Lamenta o facto de a maioria dos trabalhadores moçambicanos enfrentarem problemas de fome, exclusão, precariedade, insuﬁciência de oportunidades de qualiﬁcação,
marginalização, desigualdades sociais, carreiras proﬁssionais congeladas e incertezas
perante uma concertação social de posições
decadente e em férias prolongadas.
“Um país de corrupção endêmica, onde se

combate os pobres e não a pobreza e, onde
há quem pretenda que o cartão vermelho
valha mais que o BI, somos depauperados
pelo déﬁce de políticas públicas inclusivas e
por um regime insensível aos problemas da
classe trabalhadora já conﬁnada à uma perspectiva distante da inserção e ausente de alternativas económica”, lê-se no documento.
A fonte avança que assinala-se o dia de trabalhador numa altura em milhares de empregos estão a ser perdidos e muitos outros
precarizados, uma condição agravada pelo
terrorismo em Cabo Delgado, pela tensão
militar na região Centro, pela covid-19 e
pelos efeitos adversos dos choques climáticos um pouco por todo o país, gerando insegurança generalizada e violentos atropelos à
legislação laboral.
Frisa que nos últimos tempos têm naufragado a esperança de milhões de moçambi-

canos, variando entre os que foram brutalmente retirados do sector informal sem a
criação de mercados alternativos e os compulsivamente retirados das regiões ricas em
recursos ou veem a promessa da economia
extractivista transformada em pesadelo, elevando o exército de desempregados no país.
O ND frisa que de um aumento salarial
em 2017 que só abrangeu quem auferia o
salário mínimo, a situação da reforma da
política salarial vai se deteriorando ao longo
do tempo, derrapando do aumento de 6.5%,
correspondentes à 259 meticais em 2018, à
anulação do habitual reajuste em 2020, para
o adiamento das negociações incertas para
este ano.
Em meio à todo este cenário, o cidadão comum é o último nos benefícios enquanto os
dirigentes de topo desconhecem qualquer
sacrifício

“O sistema de discussão do salário mínimo à reboque dos empregadores, torna os
trabalhadores presos a salários irrealistas,
fazendo com que mesmo as empresas com
capacidade para pagar mais o façam. Enquanto o metical dá sinais de reanimação,
os preços do pão, dos produtos de primeira
necessidade, enﬁm da cesta básica, teimam
subir, signiﬁcando menos dinheiro nos bolsos dos cidadãos e mais despesas na conta
familiar. É este trabalhador depauperado,
com sua renda expropriada, mesmo sendo
ﬁel nos seus impostos, que desconhece os
critérios de selecção dos beneﬁciários do
fundo de assistência no quadro da covid-19,
o qual ao fragmentar a pobreza por bairros,
frustrou a promessa de priorizar moçambicanos mais impactados pela pandemia”,
lamenta
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Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-111/

externo. Por essa razão, o sector agrário nunca produziu
H[FHGHQWHV VX¿FLHQWHV TXH OLEHUWDVVHP UHFXUVRV SDUD D
industrialização e terciarização numa base fundamentalmente
endógena (“a partir de dentro”).
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A integração perversa criou, em muitas circunstâncias e
momentos, rupturas nos equilíbrios de ocupação do território
e capacidade produtiva, entre as famílias e a natureza e
nas relações sociais e de poder a nível local. São exemplos
dessas realidades, o regime de trabalho forçado, as culturas
obrigatórias, a semi proletarização, os aldeamentos, as
aldeias comunais e os reassentamentos, a expropriação
de terras, etc. As migrações económicas aumentaram as
densidades populacionais e a sobre-utilização/exploração
dos recursos pelos próprios camponeses em busca de meios
de sobrevivência.
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O campesinato tem sido, ao longo de séculos, uma classe social
explorada (no sentido do seu empobrecimento e extracção
de recursos - trabalho e excedentes produtivos), seja por via
da escravatura, trabalho forçado/obrigatório, assalariamento
e semi-assalariamento, seja pela extracção de excedentes
e venda de produtos a preços baixos e integração perversa
no mercado. No âmbito das comunidades, aos camponeses
são retirados recursos fundamentais para a reprodução e
sustentabilidade dos sistemas de produção, como a terra (e
DIHUWLOLGDGHGRVVRORV DVÀRUHVWDVDIDXQDEUDYLDHWF,VWR
é, além da extracção de valor e de recursos, o predadorismo
dos recursos naturais desestrutura os sistemas de produção,
cria pobreza que força a migrações, com consequente
geração de sistemas de produção insustentáveis devido às
densidades populacionais crescentes em determinadas zonas,
e sobreexploração de recursos naturais como estratégia de
sobrevivência. Os camponeses considerados guardiães da
natureza, tornam-se predadores dessa natureza quando em
contexto de pobreza e de “entrantes” em novas realidades e
espaços territoriais.
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Os camponeses, em cada contexto, demonstraram optar por
estratégias de integração e resistência a medidas políticas e
ideológicas dos poderes “a partir de cima” e à penetração do
capital nas suas diversas formas de actuação. Os processos
de diferenciação económica, regra geral, foram impostos
por propósitos políticos, de funcionalidades e de vantagens
económicas para os sistemas políticos e económicos de
cada período, assentaram, regra geral, na potenciação
GDV HVWUDWL¿FDo}HV FOkQLFDV H pWQLFDV SUpH[LVWHQWHV TXH
simultaneamente, aumentaram essas diferenças com bases
materiais e económicas introduzidas pelos regimes e pelo
capital, e com reforço dos poderes locais através de relações
com o Estado, acesso a recursos, aumento das manifestações
com base em simbolismos e representatividades sociais.

Ac

Numa perspectiva de longo prazo, existem características
qualitativas estruturais que, sem se alterarem no fundamental,
sofreram ajustamentos em função dos sistemas políticos,
dos modelos económicos, das formas de actuação do capital
e das dinâmicas sociais próprias de cada região. Até ao
momento, nem durante o colonialismo, nem no período pósindependência, existiram transformações fundamentais nos
sistemas de produção, nas tecnologias, nos modos de vida da
maioria dos camponeses e nas suas relações com a natureza.
,VWRVLJQL¿FDTXHQmRH[LVWLUDPUHJLPHVSROtWLFRVHPRGHORV
HFRQyPLFRV VX¿FLHQWHPHQWH GXUDGRXURV H FRP FDSDFLGDGH
de transformação estrutural das realidades.
As relações entre o campo e as cidades e com o sector externo
foram desfavoráveis para a economia rural e para a agricultura,
o que se traduz na transferência de valor veiculada pelas
cadeias de valor que concentram a acumulação nas fases
de comercialização, transformação e distribuição e no sector

Analisando a relação da Frelimo, enquanto movimento
de libertação nacional e como partido no poder pósindependência, independentemente das narrativas políticas e
ideológicas, pode-se concluir que existiu, ao longo dos anos,
diferentes formas utilitárias de relações com o campesinato:
na luta de libertação nacional, os camponeses eram a base de
recrutamento e de acolhimento de guerrilheiros, serviam para
o transporte de material de guerra e de mantimentos, escudo
e sentinelas de protecção das bases militares; na primeira
fase, após a independência, os camponeses se transformariam
em operários das empresas estatais e de cooperativas com
base na propriedade colectiva da terra e as aldeias comunais,
como forma de organização urbana e social, para facilitar a
prestação de serviços públicos, o recrutamento da mão-deobra e o controlo político da população; após as reformas
económicas e o sistema multipartidário, os camponeses
deixaram de ter atenção em termos de políticas públicas no
sentido da sua transformação no âmbito do desenvolvimento
económico, reduzindo-se às funções de produtores de
mercadorias (alimentos e commodities), mão-de-obra para
as empesas do agronegócio. Em período eleitoral, acontecem
algumas acções do partido Frelimo por via das instituições do
Estado (distribuição de sementes e fertilizantes, publicitação
de inaugurações como poços de água, escolas, estradas,
pontes, etc.), com o objectivo de captação de votos. Não existe
na narrativa ou em estudos realizados, a compreensão dos
sistemas de produção e dos modos de vida, a inventariação
dos anseios e necessidades da população, priorização na
alocação de recursos e investimentos públicos, entre outros
aspectos.
$ SREUH]D R OLPLWDGR FRQKHFLPHQWR H LQIRUPDomR R Gp¿FH
da consciência e do exercício da cidadania, a inexistência
de uma organização representativa dos camponeses como
classe social, entre outros aspectos, facilitam a manipulação
eleitoralista face a uma baixa capacidade reivindicativa e
tornam o custo de oportunidade do voto camponês muito
barato.
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Financiamento político, um dos antídotos da democracia em Moçambique
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um simples acto relativo ao ﬁnanciador e ao partido, mas deve ser objecto de monitoria e controlo público.
O legislador moçambicano deﬁne o
ﬁnanciamento aos partidos políticos
sob o prisma público, ou seja, na base
de fundos públicos e igualmente de
15
origem privada . No entanto, seja
fundo de base privada, seja fundo público, são todos elementos de declaração às entidades públicas. Passamos a
analisar, abaixo, os mecanismos de ﬁnanciamento, apontado igualmente as
suas limitações:
Quotização dos seus membros – esta
metodologia de ﬁnanciamento é, teoricamente, a principal fonte de sustentabilidade de diversas organizações
que se fundam na base de comunhão
de ideais entre seus membros. A quotização não é exclusiva aos partidos
políticos. As associações (as ditas organizações da sociedade civil) têm discursivamente a sua base fundamental
de funciona- mento deﬁnida através
de contribuição dos seus membros.
No entanto e em concreto, as contribuições dos membros são fracas
e não representam quase nada no
16
ﬁnanciamento das organizações .
Nos partidos políticos, as quotizações
são muitas vezes mobilizadas de forma discricionária quando se trata de
indicação para cargos importantes.
Recorre-se a elas apenas para discriminar alguns e considerar outros, sem
forçosamente depender de um critério objectivo de contribuições. Finalmente, as quotas, mesmo se discursivamente importantes e, não são uma
fonte fundamental de ﬁnanciamento
dos partidos, embora existam, em alguns casos, “membros exemplares” no
cumprimento (como aqueles de dever
de cargo electivo em alguns partidos).
Doações e legados – de acordo com a
lei, as doações aos partidos políticos
devem ser declaradas aos órgãos estatais cuja competência é o registo
dos partidos. É necessário ainda que
os partidos beneﬁciários das doações
indiquem a origem, a natureza e os va17
lores doados .
Obviamente, este tipo de ﬁnanciamento é relativamente abstracto, para
além de ser apenas ideal. Embora seja
indicação legal, não existem elementos
que permitam compreender a natureza de doações e legados de que os partidos políticos dispõem. À excepção
dos dois principais partidos, a Frelimo
e a Ranamo, que, dentro das negociações de instauração de clima de paz,
herdaram o património do erário do
Estado – a Frelimo na onda de saída
do Estado colonial e a Renamo no
processo de negociações da paz pós-conﬂito dos 16 anos – nenhum outro
partido tem registo de legados signiﬁcativos. Ade- mais, quanto às doações,
existem poucas evidênciais de registos
públicos sobre os seus doadores e sobretudo o mapeamento de seus interesses.
Os sponsors – em alguns momentos,
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1. O multipartidarismo depende da
sustentabilidade dos partidos políticos. De onde vem os recursos dos
partidos?
Mesmo que a conﬁança neles tenda
a baixar em todo mundo, os partidos
políticos continuam sendo os actores
centrais da democracia. Com efeito, é
através deles que se efectua o recrutamento das lideranças, a estruturação
das escolhas eleitorais e a formação
9
dos governos . Só estes aspectos devem justiﬁcar a necessidade de intervenção pública para quem se importa
pela sustentabilidade da democracia.
Enquanto os partidos políticos forem
frágeis, a democracia nunca conhecerá
10
uma maturação desejável .
A bom rigor dos termos, os partidos
políticos não devem ser concebidos
como empresas ou organizações particulares que apenas dizem respeito
aos seus membros. Uma vez que estes
visam, ao ﬁm de tudo, o alcance do poder público, os partidos são parte de
instituições de interesse público e, por
isso, todo cidadão tem o direito de exigir a transparência e integridade não
só nos modos de seu funcionamento,
bem como nos modos de gestão dos
fundos público ou privados a eles con11
cedidos .
Com efeito, o regime jurídico dos partidos políticos moçambicanos, embora
de forma ainda muito incipiente, deﬁne os partidos como sendo “[...] organizações de cidadãos constituídas com
objectivo fundamental de participar
democraticamente na vida política do
12
país [...] ”. Este conceito é expressivo quanto à necessidade de difusão
da actividade pública dos partidos
políticos vis-à-vis o objectivo último
de bem-estar da colectividade, atra13
vés da sua função de representação .
Heuristicamente, o partido político,
embora congregando um número de
cidadãos juntos por uma visão comum
ou por constelação de interesses, o seu
objectivo de expressar-se sobre a vida
pública ou, naturalmente, de dirigir os
destinos de um país, fazem dele uma
14
organização de interesse colectivo .
Nestes termos, o ﬁnanciamento dos
partidos não deve ser considerado

gr

le

Te

o

ln

ss
o

no

es
se

Ac

mente podem encontrar no ﬁnanciamento dos partidos um ambiente fértil para acções contra o Estado.
De forma exploratória, analisamos,
numa primeira fase, as dinâmicas de
regulação de ﬁnanciamento de partidos políticos como elemento fundamental de instauração de práticas
democráticas, sobretudo em contexto
de transição de partido-único ao multipartidarismo. Numa segunda fase,
através do estudo do ﬁnanciamento
das campanhas eleitorais, exploramos
as vias para a instauração de democracias transparentes e protecção da
integridade pública e do Estado, mormente através de monitoria dos mecanismos de ﬁnanciamento dos partidos
políticos.

am

as dinâmicas dos partidos políticos são
pouco conhecidas. É paradoxal que ao
mesmo tempo que a democratização,
grosso modo, equivale ao multipartidarismo, pouco se sabe sobre os partidos
políticos, considerados actores fundamentais das democracias. Pouco se
sabe sobre sua composição, sobre as
dinâmicas de formação de suas elites,
sobre as ﬁssuras internas e, sobretudo,
sobre o ﬁnanciamento para a sua sustentabilidade e durabilidade ao longo
do tempo. Assim, os partidos políticos
funcionam como vasos fecha- dos e
1
secretos .
Com efeito, os interesses clientelistas
de diversa inﬂuência de que são vítimas os partidos políticos transformam-nos em intermediários da informalidade ou mesmo de crimes contra
o Estado. Não são pouco os exemplos
de interesses privados que estruturam
a sua legitimidade pública por via de
instrumentalização dos partidos políticos. Nos últimos tempos, quase em
todo lado, multiplicaram-se os big
men que se interessam e investem nos
partidos políticos como tácticas de
contorno aos princípios do Estado2 .
Nesse quadro, parece razoável aﬁrmar
que a falta de transparência dos partidos políticos pode contribuir para
3
“criminalização do Estado” , para
injustiças eleitorais, assim como para
a privatização do espaço político e
acomodação de conﬂitos contra a população.
A multiplicação dos partidos políticos
que acompanhou o processo de transição para os regimes democráticos não
se fez corresponder pelo conhecimento sobre as dinâmicas que estruturam
o funcionamento dos mesmos, muito
menos pelos efeitos democráticos de
sua existência.
Muito rapidamente, os partidos políticos transformaram- se em “monstros
antidemocráticos”, na medida em que
se estruturam como agrupamentos
de saque ao erário público, de conluio entre um conjunto de membros
aglutinados com o único interesse de
privatizar o espaço e os bens públicos4. Isso resulta, de certa forma, na
perda de interesse pela política, como
evidenciam as abstenções eleitorais5.
Por exemplo, de acordo com os media,
o endividamento oculto, ou seja, as
chamadas dívidas ocultas, estão intrinsecamente associados ao ﬁnanciamen6
to ilícito de campanhas eleitorais e a
origem e desenvolvi- mento de actividades de conﬂitos armados, qual seja
a auto-proclamada Junta Militar da
7
Renamo .
Se, ao longo do tempo, os actores
políticos relevantes em Moçambique
se mostraram pouco interessados em
uma verdadeira regulamentação em
matéria de ﬁnanciamento aos parti8
dos políticos , parece ser urgente um
debate
virado para tal. Ademais, o avanço dos
conﬂitos militares e a desestabilização
de que Moçambique é alvo actual-
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pesar de o processo de democratização tender a se centrar
no multipartidarismo, as dinâmicas dos partidos políticos são pouco conhecidas. É paradoxal
que ao mesmo tempo que a democratização, grosso modo, equivale ao multipartidarismo, pouco se sabe sobre os
partidos políticos, considerados actores fundamentais das democracias.
Pouco se sabe sobre sua composição,
sobre as dinâmicas de formação de
suas elites, sobre as ﬁssuras internas e,
sobretudo, sobre o ﬁnanciamento para
a sua sustentabilidade e durabilidade
ao longo do tempo. Assim, os partidos políticos funcionam como vasos
1
fechados e secretos .
Com efeito, os interesses clientelistas
de diversa inﬂuência de que são vítimas os partidos políticos transformam-nos em intermediários da informalidade ou mesmo de crimes contra
o Estado. Não são pouco os exemplos
de interesses privados que estruturam
a sua legitimidade pública por via de
instrumentalização dos partidos políticos. Nos últimos tempos, quase em
todo lado, multiplicaram-se os big
men que se interessam e investem nos
partidos políticos como tácticas de
2
contorno aos princípios do Estado .
Nesse quadro, parece razoável aﬁrmar
que a falta de transparência dos partidos políticos pode contribuir para
3
“criminalização do Estado” , para
injustiças eleitorais, assim como para
a privatização do espaço político e
acomodação de conﬂitos contra a população.
A multiplicação dos partidos políticos
que acompanhou o processo de transição para os regimes democráticos não
se fez corresponder pelo conhecimento sobre as dinâmicas que estruturam
o funcionamento dos mesmos, muito
menos pelos efeitos democráticos de
sua existência. Muito rapidamente, os
partidos políticos transformaram-se
em “monstros antidemocráticos”, na
medida em que se estruturam como
agrupamentos de saque ao erário público, de conluio entre um conjunto de
membros aglutinados com o único interesse de privatizar o espaço e os bens
4
públicos . Isso resulta, de certa forma,
na perda de interesse pela política,
como evidenciam as abstenções elei5
torais . Por exemplo, de acordo com
os media, o endividamento oculto, ou
seja, as chamadas dívidas ocultas, estão
intrinsecamente associados ao ﬁnanciamento ilícito de campanhas eleito6
rais e a origem e desenvolvimento de
actividades de conﬂitos armados, qual
seja a autoproclamada Junta Militar
7
da Renamo .
Se, ao longo do tempo, os actores
políticos relevantes em Moçambique
se mostraram pouco interessados em
uma verdadeira regulamentação em
matéria de ﬁnanciamento aos partidos
8
políticos , parece ser urgente. Apesar
de o processo de democratização tender a se centrar no multipartidarismo,
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sobretudo do ciclo eleitoral, em particular para o partido Frelimo, apare- cem, esporadicamente, individualidades que publica- mente prestam
donativos de apoio às campanhas, seja
através de alocação de material físico,
de ajuda ﬁnanceira ou de exposições
de leilão de bens valiosos do partido
ou dos seus membros. Este tipo de ﬁnanciamento é provavelmente o mais
signiﬁcativo, sobretudo nos tempos de
campanhas. Porém, o ﬁnanciamento
não ocorre sem trocas. Os sponsors são
geralmente políticos investidores, no
sentido em que o seu patrocínio aos
partidos políticos tem em vista um
benefício de troca nos seus negócios
privados ou ainda na ocultação de
actos ilícitos dentro do aparelho de
18
Estado .
Não surpreende, por exemplo, o boom
dos big men na esfera da governação
local, mas também ao nível central,
interessados em controlar as arenas
do poder público como dispositivos
de ﬂexibilização dos seus negócios.
Contrariamente, há tendência de leituras que associam tal processo apenas
ao partido governamental. Isto ocorre
mesmo para os partidos da oposição,
com destaque para o MDM e a Re19
namo . In- felizmente, este tipo de
ﬁnanciamento geralmente se as- socia
a algum nível de criminalização dos
espaços públicos, seja através de tráﬁco
de inﬂuência ou ainda fuga ao ﬁsco.
No seu extremo, este ﬁnanciamento
pode potencialmente contribuir para
sustentar conﬂitos, incluindo militares, sob auspício de apoio aos partidos
20
políticos .
Os actores político-administrativos ou
“correctores partidários” - uma leitura
em termos de práticas políticas em
contextos de baixos níveis de institucionalização das administrações públi21
cas mostra que outro tipo de ﬁnanciamento é originário de altos quadros
membros dos partidos que acumulam
simultaneamente posições de relevância na estrutura administrativa.
Isto ocorre sobre- tudo em sectores
administrativos de entrada de receitas
como a Autoridade Tributária, o Instituto de Segurança Social, autarquias e
empresas públicas. Quadros político-administrativos bem posicionados
nestes sectores aproveitam-se de suas
posições para servirem de actores de
ponte – os tais correctores partidários
– dos recursos públicos para ﬁnanciar actividades partidários ao mesmo
tempo que se aproveitam para benefícios individuais, sob imaginação de
protecção partidária, quase em troca
de garantia de manutenção dos postos
22
e cargos . O exemplo mais óbvio é a
tendência observável, nos últimos dias,
de processos-crime contra autoridades
municipais.
2. Financiamento dos partidos políticos através do Orçamento do EstaContinua na Pág. 12
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3. Outros mecanismos de financiamento. O tempo de antena e as
ONGs intermediárias do regime
multipartidário
O quadro legal de ﬁnanciamento aos
partidos políticos não deﬁne precisamente a que se refere de “outras formas de ﬁnanciamento” dos partidos
políticos. Pode-se subentender que
“outras formas de ﬁnanciamento” sejam os “apoios indirectos”. Tratamos
resumidamente de dois mecanismos
de ﬁnanciamento indirecto aos par-
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4. Em prol da transparência no financiamento dos partidos políticos
A transição dos regimes de partido
único ao multipartidarismo não pode
ser tida como um processo progressivo
que, uma vez alcançado, o novo regime
implante-se de per si. Há momentos
em que, materialmente, os ditos regimes multipartidários são mais predominados por um único partido ou por
poucos, pese embora a existência de
uma multiplicidade de partidos políticos. Há, igualmente, recuos em termos
de acção concreta resultante da existência de múltiplos partidos políticos.
Para que serve a existência de diversos
partidos políticos se o quotidiano de
governação apenas se manifesta na
vontade unilateral de um único partido? Aﬁnal, em termos materiais o que
seria a democracia multipartidária se
apenas é dominada pela ausência de
diversidade política?
Um dos grandes desaﬁos de aﬁrmação
da democracia em muitos contextos africanos está relacionado com a
funcionalidade dos partidos políticos.
Mesmo se o debate em volta destes
tende a ser marginalizado, eles continuam sendo a matriz fundamental da
gestão da vida colectiva nos regimes
democráticos. O ﬁnanciamento é apenas uma fórmula das tantas que podem ditar a melhoria da contribuição
dos partidos políticos na ediﬁcação de
Estados fortes. No contexto moçambicano, assolado por acções de conﬂitos militares, algumas pistas parecem
fecundas para melhorar o exercício
democrático através dos partidos políticos:
t ʪ Melhoria do regime jurídico de ﬁnanciamento dos partidos políticos.
Em contexto de exacerba- mento de
conﬂitos militares, é importante que
o quadro legal de ﬁnanciamento dos
partidos políticos incite cada vez mais
a transparência de fontes, valores e
utilização dos recursos, sob o risco de
estes reproduzirem espaços férteis de
ﬁnanciamento de conﬂitos;
tʪ Reforçar os mecanismos de controlo
de cumprimentos dos indicadores de
transparência de fundo dos partidos
políticos. A experiência mostra que,
apesar de existir alguns mecanismos
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(b) As ONGs de apoio ao multipartidarismo
O mercado da indústria de desenvolvimento, que se associa à emergência
dos regimes multipartidários em África, introduziu uma nova lógica de fun30
cionamento das entidades públicas .
Muitos dos parceiros internacionais
alinhados na lógica de Estado mínimo
e de escapismo às diﬁculdades de gestão
transparente por parte das entidades
estatais encontraram nas Organizações Não-Governamentais os parceiros ideias para apoiar as actividades
31
governamentais . Com efeito, é relativamente ﬂexível exigir mecanismos
de prestação de contas a uma ONG
que às entidades públicas com gigantescos procedimentos administrativos
públicos e sistemas administrativos ou
ﬁnanceiros fortemente burocratizados
e presos nos
32
arranjos políticos dos regimes . Nestes termos, as ONGs funcionariam
como intermediárias de ﬁnanciamen33
to às actividades públicas .
O ﬁnanciamento dos partidos políticos está igualmente alinhado na perspectiva descrita acima. Com efeito,
existem diversas ONGs que desenvolvem actividades em colaboração com
os partidos políticos. Estas ONGs
têm sido o principal mecanismo que
os parceiros ﬁnanceiros encontram
para apoiar indirectamente os partidos, muitas vezes vistos como carecendo ainda de um ‘desenvolvimento
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(Lei dos Partidos Políticos).
13. Albert O. Hirschman, Shifting Involvements:
Private Interest and Public Action, Princeton,
N.J: Princeton University Press, 2002.
14. Daniel Gaxie, Le Cens caché, Le Seuil, 1978.
15. Vide artigo 17 da Lei dos Partidos Políticos.
16. Para o caso moçambicano podem se contar
exemplos de organizações que fundam as suas
actividades na base das quotas, ao exemplo
das ordens dos médios, dos advogados, dos
engenheiros, etc. Mas mesmo esses os grandes investimentos são muito dependentes de
doações.
17. Vide artigo 18 da lei n.7/91, de 23 de Janeiro, Lei que Estabelece o Quadro Jurídico para
Formação e Actividade dos partidos políticos.
18. Jean-Patrice Lacam, ‘Le politicien investisseur. Un modèle d’interprétation de la gestion
des ressources politiques’, Revue française de
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de garantia de monitoria de ﬁnanciamento, o cumprimento continua
aquém dos princípios de uma boa
gestão e níveis de transparência devidamente alinhados com as boas práticas internacionais;
t Mapear interesses dos ﬁnanciadores dos parti- dos políticos e potenciais
efeitos negativos sob gestão do Estado.
Não só deve ser conhecida a fonte de
ﬁnanciamento como também é importante mapear interesses por detrás
dos ﬁnancia- dores. Há um risco considerável de captura do espaço político
pelos grupos económicos e seus interesses subjacentes;
t Financiamento das campanhas eleitorais mais estratégico. O equilíbrio
de recursos em campanhas eleitorais é
dos elementos mais importantes para
a justiça eleitoral. A disparidade de
recursos concorre para irregularidades
eleitorais como a compra de voto. O
ﬁnanciamento das campanhas deve
alinhar-se com uma vontade de tornar
os actores políticos mais responsáveis.
Um candidato eleito na base de corrupção elei- toral está em risco claro
de reproduzir injustiça na gestão pública.
t Auditorias sistémicas às ﬁnanças
dos parti- dos políticos. Os partidos
não devem funcionar como ilhas isoladas, que se auto-sustentam sem
mecanismos de prestação de contas.
Contraria- mente ao previsto em
termos legais, quase to- dos partidos
não publicam as suas contas para conhecimento público, muito menos as
mesmas são auditadas. Instaurar um
sistema coerente de auditoria ﬁnanceira dos partidos políticos, sobretudo em períodos próximos às eleições,
permitiria que não fossem vias fáceis
de tráﬁco de inﬂuência ou instrumentalização de interesses adversos aos
ideais dos partidos para com o espaço
público.
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n

institucional’. Este mecanismo de ﬁnancia- mento tem, no entanto, duas
limitações: por um lado, as actividades
são geralmente programadas pelas
ONGs, sem um directo envolvimento
dos partidos. Assim, a sua implementação aparece como kit “pronto a consumir” por parte dos partidos políticos,
o que pode diﬁcultar a sustentabilidade e continuidade pós-implementação
pelas ONGs. O exemplo mais gritante
são as formações ou ainda os workshops
de que os partidos são convocados
como participantes, com pompa de
cobertura mediática. Estes eventos
são muitas vezes descontinuados. A
segunda limitação está relacionada aos
partidos seleccionados. Geralmente,
trata-se de partidos com assento parlamentar aparentemente por serem
parte de um importante órgão de soberania das democracias multipartidárias e, talvez, por já se supor possuírem alguma ‘organização mínima’. As
ONGs, igualmente preocupadas pela
visibilidade, encontram, nos partidos
com assento parla- mentar, actores
estratégicos para a visualização das
suas actividades, participando assim
no agravamento da marginalização
dos partidos extraparlamentares. São
quase inexistentes as organizações que
colaboram de forma sistemática com
partidos extraparlamentares. In ﬁne, a
intermediação das ONGs no ﬁnanciamento dos partidos políticos reproduz
a estrutura dominada pelos partidos
que exercem o (ou aproveitam-se do)
poder sobre as estruturas do Estado.
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ti- dos políticos, sendo o primeiro
referente ao (a) acesso aos meios de
comunicação pública e privado pelos
parti- dos políticos e, outro, ao (b)
apoio proporcionado pelas Organizações Não-Governamentais.
(a) O complexo tratamento partidário
do tempo de antena
O tempo de antena atribuído aos partidos políticos em tempos eleitorais
nos órgãos de comunicação públicos
pode ser considerado como um ﬁnanciamento indirecto. Mesmo o uso de
órgãos de comunicação privados, apesar de não existir uma obrigatoriedade
legal, tende a ser uma prática que permite o equilíbrio de presença dos par27
tidos em programas . Obviamente,
estes espaços são também dominados
pelos partidos com assento na Assembleia da República.
Não existe um consenso sobre a utilização do espaço cedido pelos órgãos
de comunicação aos partidos políticos, por duas razões: por um lado, os
órgãos de comunicação acusam os
partidos políticos de falta de agenda,
o que explica a não utilização devida do tempo de antena concedido;
por outro lado, os partidos políticos,
sobretudo os da oposição, reclamam
que órgãos de comunicação social, em
particular os públicos, manipulam os
conteúdos, a temporalidade, a posição,
a tonalidade e outras técnicas de jogos
de tendência de cobertura em favor do
partido governamental. O facto é que
o acesso aos espaços mediáticos transformou-se, nos últimos tempos, em
verdadeira manifestação democrática,
onde os actores políticos se digladiam
em expor os seus ideais de acção po28
lítica . Paradoxalmente, em tempos
distantes dos ciclos eleitorais, os partidos políticos, sobretudo os extraparlamentares ou de pequena expressão,
são praticamente ausentes nos órgãos
de informação. Parece razoável propor
um debate urgente sobre a cobertura
mediática, tempo de antena e outros
instrumentos de regulação de acesso
político aos meios de comunicação
– sobretudo no contexto da revisão
da Lei 18/91, de 10 de Agosto (Lei
de Imprensa) e de busca de uma paz
susten tável – como fundamentos de
maturação da democracia multiparti29
dária .
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do: justiça, transparência e credibilidade política
O Estado moçambicano, através de
seu orçamento geral, tem prevista uma
verba para ﬁnanciamento dos partidos
políticos. Uma certa literatura indica
que este ﬁnancia- mento visa dois ob23
jectivos fundamentais : por um lado,
combater a corrupção no pressuposto
de que os partidos ﬁnanciados através
de fundos públicos teriam uma certa
autonomia e se emancipariam dos aliciamentos ﬁnanceiros de grupos económicos e seus interesses subjacentes.
Por outro lado, estaria na base uma
pretensão de construir “justiça política” entre os concorrentes diferenciados apenas pelas suas capacidades ﬁ24
nanceiras . Nestes termos, o Estado
garantiria um mínimo básico para as
actividades dos partidos. Com efeito,
o regime jurídico sobre ﬁnanciamento
dos partidos políticos veda a possibilidade de qualquer outro tipo de ﬁnanciamento pelas pessoas colectivas de
direito privado e utilidade pública que
não seja o previsto pelo Orçamento do
25
Estado (OE) .
Materialmente, o ﬁnanciamento
através do OE ocorre sobretudo nos
momentos de intensidade política,
no ciclo eleitoral, particularmente
através do ﬁnanciamento às campanhas eleitorais. Em momentos fora
do ciclo eleitoral, apenas os partidos
com assento no Parlamento é que são
contemplados. Outras formas de canalização de recursos públicos para os
partidos encontram-se camuﬂadas na
ﬂuidez entre a administração do Estado e interesses político-partidários
como, por exemplo, no Estatuto Especial do Líder do Segundo Partido
26
com assento parlamentar ou ainda
nas Presidências de Conselho de Administração das empresas participadas
pelo Estado. Existem várias outras
práticas partidárias ou partidariza- das
no quotidiano da administração.
Efectivamente, com o ﬁnanciamento através do OE a grande parte dos
partidos políticos quase que se concentra aos períodos eleitorais após a
aprovação para participar no escrutínio. Aliás, esta deve ser uma das
justiﬁcações que explica que grande
parte dos partidos políticos aparecem
sobretudo neste período eleitoral e se
mantém relativamente desaparecidos
após as eleições. Os partidos extraparlamentares passam grande parte do
tempo pouco animados e quase sem
relevância no processo de governação.
A tentativa de constituir plataformas
extraparlamentares resultaram muitas vezes em fracassos. Com efeito,
seja o ﬁnanciamento através de OE,
assim como outros ﬁnanciamentos
(vide infra) têm tendência a se basear
na disposição de assentos parla- mentares pelos partidos políticos. Ora, tal
metodologia tende a marginalizar os
pequenos partidos e reforçar o controlo do espaço público pelos principais
partidos, sobretudo a Frelimo e a Renamo. Não surpreende que estes dois
sejam os principais actores políticos
em períodos não eleitorais, enquanto
os partidos extraparlamentares transformam-se exclusivamente em partidos eleitorais (que apenas manifestam
suas acções durante o ciclo elei- toral).
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2 - Marshall Sahlins, ‘Poor Man, Rich Man,
Big-Man, Chief: Political Types in Melanesia
and Polynesia’, Comparative Studies in Society
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Stephen Ellis, La Criminalisation de l’Etat en
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posicionados nos jogos políticos.
9. Benjamin Moﬃtt, ‘How Do Mainstream
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vida dos moçambicanos. Russell J. Dalton and
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CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE FIRMAS)

or

na

lo

Título dos Serviços: ADMINISTRADOR INDEPENDENTE PARA A ELABORAÇÃO DO DÉCIMO
RELATÓRIO DA ITIE DE MOÇAMBIQUE REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020.

Referência: C275

Ac

es
se

no

ss
o

Ca
na

ln

o

Te

le

gr

am

:

ht

tp

s:

//

t.

m

e/
n

ov

oj

Os Consultores podem associar-se em forma
de “Joint Venture” ou subcontratação para
O Governo de Moçambique, recebeu um IRUWDOHFHU DV VXDV TXDOL¿FDo}HV (QFRUDMD
&UpGLWR GR %DQFR 0XQGLDO SDUD ¿QDQFLDU R se que os consultores que manifestem
Projecto de Assistência Técnica para Gás e
interesse em associação indiquem o tipo de
Minas (MAGTAP) e pretende aplicar parte dos
fundos para custear serviços de consultoria. associação.
Os serviços de consultoria (“os Serviços”) Um Consultor será seleccionado de acordo
incluem: Assistir o Comité de Coordenação com o método de Selecção Baseado na
da ITIE Moçambique a produzir o Décimo Qualidade e Custo (QCBS  GH¿QLGR QDV
Relatório para a ITIEM de acordo com o Directrizes para Consultores.
Padrão de 2019 da ITIE, tendo como base
Informações adicionais poderão ser obtidas,
os dados do exercício económico de 2020.
no endereço abaixo, durante as horas
O Ministério dos Recursos Minerais e normais de expediente – 08:00 to 16:00
(QHUJLD FRQYLGD ¿UPDV GH FRQVXOWRULD
horas.
(“Consultores”) elegíveis para manifestarem
o seu interesse em prestar os serviços. Os As Manifestações de Interesse deverão ser
consultores interessados devem fornecer submetidas por escrito no endereço abaixo
informações demonstrando que reúnem (em-mão, correio, FAX, correio electrónico)
DV TXDOL¿FDo}HV UHTXHULGDV H H[SHULrQFLD até 14 de Maio de 2021.
relevante para prestar os serviços. Os critérios
de pré-selecção são: (i) Conhecimento e
experiência comprovada nos sectores de
petróleo, gás e mineração de Moçambique;
(ii) Perícia e experiência em contabilidade, Ministério dos Recursos Minerais e Energia
DXGLWRULDHDQiOLVH¿QDQFHLUDH¿VFDOLGDGH
'LUHFomRGH3ODQL¿FDomRH&RRSHUDomR
e (iii) Histórico comprovado em trabalhos
similares incluindo ter elaborado relatórios Projecto de Assistência Técnica para Gás e
de acordo com os recentes padrões da ITIE. Minas (MAGTAP)
Os Consultores interessados deverão prestar Av. Mao Tsé Tung nr. 820, R/C.
atenção ao parágrafo 1.9 das Directrizes do
Banco Mundial: Selection and Employment Tel. + 258 21 48 60 62
of Consultants under IBRD Loans and IDA
Credits and Grants, de Janeiro de 2011 Maputo - Moçambique
(“Directrizes para Consultores”), que Email: info.pm@magtap.gov.mz
estabelece a política do Banco Mundial sobre
FRQÀLWRGHLQWHUHVVH
aulemba@magtap.gov.mz
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Três anos após a morte

Sombra de Dhlakama não larga família da perdiz
Por Raul Senda

poder do dia. A morte de Dhlakama
tira um puzzle na peça o que impossibilita a reconstituição do grupo a
curto prazo, lamentou.
O académico também aborda a
gestão de Ossufo Momade e frisa
que, ao contrário do seu antecessor,
tem um discurso mais encostado para
o lado civil que militar, o que, numa
situação normal, seria de elogiar, mas
que, por um lado, há riscos de perder
um forte instrumento de pressão.
Aliás, sempre que não se entendesse
com o Governo, Afonso Dhlakama
recorria ao discurso militarista para
fazer a pressão e, dessa forma, tirar
alguns benefícios.
Fora disso, explica o académico, Ossufo Momade não está a conseguir
assegurar um barco que encontrou
a navegar no alto mar. O problema
até pode não ser dele, porque, por
mais de 30 anos, a Renamo teve a
sua liderança focalizada numa única
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Egídio Guambe
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Para o antigo membro sénior da Renamo e actual presidente do Partido
para a Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), Raul Domingos, os
três anos da morte de Afonso Dhlakama representam uma lacuna enorme
para a democracia.
Diz que não é por acaso que Dhlakama era apelidado de pai de democracia. Foi a forma que os moçambicanos
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mudanças e diminuir a sua arrogância.
“Com Dhlakama vivo não teríamos as
reivindicações de Mariano Nyongo. O
barulho de Nyongo deriva da incapacidade de alguns lideres em cumprir
devidamente com as atribuições que
lhes são incumbidas quer pelo povo
moçambicano assim como pelos próprios membros da Renamo”.
Para Raul Domingos, cada ano que
passa, há tendência de os membros do
Governo e do partido Frelimo serem
muito mais arrogantes e intolerantes,
mas que com Dhlakama vivo essa arrogância podia, em algum momento,
ser freado, pelas suas intervenções.
O presidente do PDD recusou abordar o modelo de gestão de Ossufo
Momade por achar que é um assunto que cabe aos membros da Renamo, contudo, apelou aos membros do
maior partido da oposição para usar
o dia 03 de Maio, como uma data de
reﬂexão sobre o que agradaria ao falecido líder se estivesse vivo, quer dentro
assim como fora do partido. Também
apelou no sentido de a liderança da
Renamo se inspirar nas convicções de
Afonso Dhlakama e devolver esperança aos moçambicanos.
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Morte de Dhlakama alterou
a dinâmica política

ln

Ca
na

pessoa. Portanto, a organização
estava abaixo do seu líder.
“Ossufo não está a se mostrar um
líder capaz de uniformizar o partido, a sua visão política ainda não
é do domínio público e, internamente, não está a conseguir construir uma base única de liderança
e ainda não conseguiu legitimar a
sua autoridade”, lamenta.
A fonte acrescenta que outro
problema da actual liderança da
Renamo deriva do facto de não
ter conseguido construir consensos quando foi conﬁada o poder
dentro da organização. Isto é,
quando assumiu a presidência da
Renamo, Ossufo Momade não
conseguiu fazer uma transição
pacíﬁca e está a enfrentar muitas diﬁculdades de se fazer como
oposição.
Para Guambe, mais do que uma
visão política clara para fazer
sombra ao Governo do dia, Ossufo Momade assumiu o gabinete
do líder do segundo partido mais
votado por uma questão clientelista e económica e não como
um instrumento de demonstração do plano de governação
de oposição.
Para o bem da democracia multipartidária em Moçambique,
Egídio Guambe diz que Renamo
deve reﬂectir sobre a sua situação
interna após a morte de Dhlakama, sob o risco de a Frelimo voltar a ser um partido único que
comanda a oposição.
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e a exclusão em torno do diálogo
político com o Governo fez com que,
após a morte, a outra parte, alterasse
os conteúdos dos entendimentos.
Egídio Guambe frisa que isso resulta
do modelo de gestão adotado pelo
próprio líder.
“Afonso Dhlakama guiou-se pela
personiﬁcação do poder e a sua morte
encontrou todos de surpresa e sem
ideias para dirigir a organização sem
o líder carismático”, explica.
A fonte conta que três anos após a
morte, a Renamo não conseguiu se
refazer e o seu dia-a-dia é alimentado
por improvisos.
Frisa, por exemplo, que, após os acordos de paz de 1992, onde uma parte
da Renamo veio para cidade e outra
ﬁcou no mato, Afonso Dhlakama
conseguiu aglutinar as duas Renamos, e de acordo com o momento
e interesses, quando fosse activada,
cada uma delas estava pronta para
satisfazer o líder. Porém, com a sua
morte, a unicidade acabou, as ﬁcções
exteriorizaram-se e as divisões exacerbaram-se.
Acrescenta que, neste momento, o
futuro da Renamo é incerto e se a
crispação actual continuar, há fortes
probabilidades do partido reduzir
ainda mais o número de deputados
na Assembleia da República.
“A morte de Afonso Dhlakama
limitou a capacidade da Renamo de
se reinventar e tornar-se um movimento político alternativo. Deixou
de ser uma organização que aglutina
diferentes grupos insatisfeitos com o
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gídio Guambe, docente
da Faculdade de Letras
e Ciências Sociais da
Universidade Eduardo
Mondlane, olha para a morte do
líder histórico do maior partido
da oposição como uma questão
complexa, porque Dhlakama tinha adquirido um papel relevante, enquanto intermediário no
processo de transição do regime
de partido único para o multipartidarismo.
Afonso Dhlakama foi, no seu
entendimento, um elemento
fundamental nalgumas reformas
políticas que o país registou após
a independência e serviu como
voz dos grupos marginalizados
pelo regime dominante.
“Era uma ﬁgura indispensável e
incontornável na história da democracia moçambicana”, disse.
Sublinhou que uma das consequências directas da morte do
presidente da Renamo foi a manipulação e retracção do processo
de Descentralização e de DDR
(Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração).
Em parte, explica Guambe, essa
manipulação deveu-se à culpa do
próprio Afonso Dhlakama, que
limitou o diálogo com o Presidente da República, Filipe Nyusi,
na sua pessoa e não envolveu
outras pessoas como é o caso de
quadros da Renamo ou mesmo
ﬁguras independentes.
Para o académico, o secretismo

:

Ossufo Momade ainda não legitimou sua autoridade

m

stituir numa verdadeira alternativa é o
seu pecado original.
Apontam para a incapacidade do partido em propor um projecto político
nacional alternativo, reduzindo-se apenas a um discurso político simples-

t.

Olham para uma Renamo estruturalmente perdida, quando a questão é
construir-se como paradigma alternativo ao seu histórico rival, a Frelimo.
Mas outros defendem, ainda, que a
incapacidade da Renamo de se con-

//

Aﬁrmam que a Renamo de hoje vive
ainda dos dividendos do carisma do
seu histórico líder, sem o qual, muito
pouco conseguem fazer para corrigir
os erros cometidos pelo próprio Dlhakama.

fundamentais dessa nova Renamo”,
elucida Conrado.
Por seu turno, o académico Egídio
Guambe indica que, com a morte
de Dhlakama, muitas questões sobre
a sucessão ﬁcaram em aberto, explicando que, com o líder vivo, ninguém dava conta de que toda a vida
do partido estava em sua volta, e que
com o seu desaparecimento físico as
consequências dessa autocracia seriam
enormes.
“A Renamo não está se a refazer,
não está a ter foco e tem estado a se
afundar e o risco de a Frelimo voltar
a ser um partido único e comandante
da oposição é enorme”, lamentou
Guambe.
Para os nossos entrevistados, hoje, a
Renamo está dividida e a Junta Junta
Militar liderada por Mariano Nyongo
é face visível da existência de alas dentro da organização.

s:

Afonso Dhlakama morreu há três anos, mas o seu carisma continua a ensombrar a Renamo
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Defendem que a mão dura com que
Afonso Dhlakama dirigiu o partido,
até certo ponto não abriu espaço para
a criação de uma linha de sucessão à
altura da grandeza do partido.
Explicam que a Renamo é uma organização de dimensão nacional com
milhões de membros e simpatizantes,
mas que, por muito tempo, focou-se
numa única ﬁgura, o que deixou os
restantes intervenientes despreparados para assumir os desaﬁos da era
pós-Dhlakama.

mente diferente do da Frelimo, mas
com muito pouca substância como
uma verdadeira alternativa de governação.
“Penso que quem não imaginou que
a sua vida poderia terminar abruptamente foi o presidente Dhlakama, e
arrisco a dizer que nunca se colocou
a questão de um dia sair da liderança
do partido. Penso que ele nunca se
imaginou fora da liderança da Renamo em toda a sua extensão, e ninguém da Renamo imaginava o partido
sem o seu líder, que mais do que um
líder era um pai para muitos dos seus
ﬁéis. O presidente Dhlakama era uma
ﬁgura tão carismática, tão mítica que
era muito complicado imaginar uma
Renamo sem ele. Ele mesmo foi o responsável por esta situação. O modelo
autocrático, misturado com a herança
da cultura gestionária dos tempos
da guerra, foi um gravíssimo pecado
que ele deixou com a Renamo actual.
Conhecemos a história das expulsões,
exclusões, ou ainda eliminações dentro da Renamo”, prega o politólogo,
Régio Conrado.
Conrado explica que Afonso Dhlakama era uma ﬁgura que não tolerava
alguém que lhe ﬁzesse sombra ou que
fosse potencialmente mais querido do
que ele dentro e fora do partido. Tudo
isso levou não só à redução das possibilidades de surgimento de um potencial substituto, mas também paralisou
as energias que poderiam ter dado à
Renamo outra dimensão política pósDhlakama.
Para os nossos entrevistados, este
problema não desapareceu na Renamo actual. O problema do despreparo da Renamo pós-Dhlakama não
é de ausência de pessoas internas com
capacidades para renovarem o partido,
mas a cultura organizacional da Renamo é tão pesada que a sombra de
Dhlakama está presente em todos os
sentidos.
Afonso Dhlakama morreu aos 65
anos, na região da Gorongosa, para
onde se refugiou após as emboscadas
dos dias 12 e 25 de Setembro bem
como do dia 8 de Outubro de 2015.
Referem que com Dhlakama, a Renamo teve a vantagem de ter um líder
carismático e que era mais propenso
à união interna, com todos os problemas conhecidos. Mas hoje, segundo
consideram, mesmo que tente salvar
as aparências, a Renamo anda esfacelada, mormente, entre as elites políticas e militares, e entre as próprias
elites políticas que se digladiam em
surdina.
Avançam ainda que dentro da Renamo, há pessoas da primeira linha
que não comunicam. Isso é facilmente
visível.
Um outro aspecto levantado pelos
nossos entrevistados é que a Renamo pós-Dhalakama não consegue
ainda ser substantivamente aberta ou
democrática no seu próprio seio. “A
cultura autoritária e militar, em que
quando o chefe fala todos ouvem e
seguem, continua uma das marcas

tp

A

ssinala-se, no dia 3 de
Maio, o terceiro aniversário
do desaparecimento físico
de Afonso Dhlakama, figura que dirigiu a Renamo por 39 anos
e assinou dois acordos de paz com o
Governo de Moçambique. Dhlakama sucumbiu a uma doença até aqui
publicamente desconhecida, na serra
de Gorongosa, província de Sofala.
Analistas ouvidos pelo SAVANA entendem que a Renamo não consegue
se livrar da sombra do seu líder carismático, que o partido está fragilizado
e Ossufo Momade, o novo líder, ainda não conseguiu impôr a sua autoridade dentro da organização.

Raúl Domingos
encontraram para engrandecer o seu
papel no processo de transformação
política de Moçambique, depois da
instalação do partido único.
“O comprometimento de Dhlakama com a causa que defendia era tão
enorme de tal forma que, mesmo com
as conquistas alcançadas em 1992,
não descansou. Continuou a lutar de
tal forma que a morte lhe encontrou
nas matas a defender a sua ideologia,
que era de ver um Moçambique completamente democratizado e livre das
amarras políticas”, elogiou.
Raul Domingos é da opinião de que,
se Afonso Dhlakama estivesse vivo, a
dinâmica política seria outra. Sente
que hoje, reina um vazio enorme no
seio das lideranças dos partidos da
oposição, sobretudo aqueles que têm
assento no parlamento, no sentido de
convencer o Governo a fazer certas

Morte de Dhlakama foi um
ÁDJHORjGHPRFUDFLD
O politicólogo, Régio Conrado, é da
tese de que com ou sem Dhlakama, a
natureza do processo democrático nacional não mudaria substancialmente.
Sublinha que não tem dúvidas de que
a morte de Dhlakama é um ﬂagelo
muito grande para a democracia ainda
em construção em Moçambique. Todavia, é preciso dizer que não obstante
Dhlakama ter sido essa grande ﬁgura
nacional, o que ele não conseguiu
fazer é mudar o essencial do processo
político nacional.
“O grande problema de Dhlakama é
ter levado muito a sério a ideia de ser
pai da democracia moçambicana, ao
ponto de esquecer que o mais importante na sua luta seria de mostrar que
a democracia é uma cultura que inicia dentro das próprias organizações
políticas”, explica.
Nesse quesito particular, continua o
académico, não foi positiva a sua actuação e a democracia moçambicana,
hoje, tem os seus problemas embora
demonstre algumas melhorias relativamente ao passado.
“Penso que a própria Frelimo tem a
profunda consciência que não se pode
mais permitir ser excessivamente arrogante, violenta, mesmo que ainda
acredite que a democracia só é aceitável quando não questiona os fundamentos da sua própria existência. E
aqui penso que o que se pode chamar
de sociedade civil fez muito mais do
que os partidos da oposição, e, muito
particularmente, do que a própria Renamo”.
Régio Conrado, doutorando em Ciências Políticas na França, descreve que
com a morte de Dhlakama perdeu-se
o único homem em Moçambique que
era apto em desaﬁar frontalmente o
partido no poder e, hoje, esse papel

0HVPROHJLWLPDGRSHOR&RQJUHVVR2VVXIR0RPDGHFRQWLQXDFRPGLÀFXOGDGHVGHPDQWHUDFRHVmRHXQLmR
entre os membros do partido

vai sendo transferido para as organizações da sociedade civil.
É nessa senda que o académico entende que a verdadeira contribuição
para a democracia moçambicana,
mesmo que os partidos sejam importantes, virá da sociedade civil.
“Os partidos da oposição, incluindo a
Renamo, estão em situação de morte
cerebral, o que facilita os processos
que têm como ﬁto a criação de um
partido hegemónico, que é o grande
cancro da nossa democracia”, acredita.
Sublinha que apesar destes problemas,
é preciso dizer que, contrariamente ao
que muitos prognosticavam, a Renamo pós-Dhalakama, com todos os
seus problemas, conseguiu resistir ao
perigo da sua dissolução, o que mostra
que a Renamo é um corpo social suﬁcientemente apropriado pelas diferentes categorias da sociedade.
“A existência da Frelimo enquanto
partido político respeitável é intrinsecamente dependente da existência
da Renamo enquanto partido mais ou
menos pertinente. Por isso que, pouco
importa o que acontecesse, o partido
governamental não tem nenhum interesse em que a Renamo desapareça.
Quer uma Renamo frágil, moribunda,
mas que ainda respira, mesmo que seja
em situação de coma. É o elemento
exterior para legitimar o seu discurso
democrático e ter as graças dos parceiros de cooperação”, argumenta o
académico Régio Conrado.
Continua a sua explanação referindo
que uma das diﬁculdades que a Renamo tem hoje é de romper consigo
própria. A Renamo ainda é, mesmo
com Ossufo Momade, um partido que
gira à volta da ﬁgura do presidente do
partido, o que deixa entender que se
Dhlakama morreu, ele vive no substrato cerebral da sua elite dirigente
e dos seus militantes. Para Conrado,
contrariamente a muitos analistas,
Ossufo Momade, contra todas as intempéries, conseguiu que o partido
não se dissolvesse, que o caos não se
instalasse de forma perene.
“Ossufo Momade dirigiu, primeiro

interinamente, e, segundo, como
presidente eleito, a Renamo num momento em que grande parte dos prognósticos eram péssimos. E mesmo que
haja hoje conﬂitos, desuniões ou ainda
facadas dentro da Renamo de Ossufo,
ao menos ele conseguiu que a Renamo não seguisse o exemplo da Unita
em Angola que se transformou num
reduto de percevejos que mais lutam
para a sua glória do que para a glória
do partido.
Sustenta que isso não foi porque o seu
rival não estivesse interessado em ver
a Renamo em situação de fraqueza
extrema, mas porque, tendo visto que
tinha cometido erros no seu primeiro
ano como dirigente máximo da Renamo, conseguiu ser mais aberto a determinadas discussões com grupos que o
viam como intruso na presidência do
partido, por razões que podem ser vistas na forma como funciona a bancada
Renamo na Assembleia da República.
Régio Conrado diz que é preciso não
esquecermos que para além dos problemas de ordem puramente organizacional, dos desaﬁos típicos de uma
organização que ainda se ressentia da
morte do líder, questões étnicas foram
igualmente um grande desaﬁo para
Ossufo Momade.
Explica que a Renamo é principalmente originária de Sofala e Manica, e se alastrou em todas as outras
províncias de Moçambique. Este
problema ainda não está resolvido,
como não está resolvido o problema
étnico na própria Frelimo. Um outro
desaﬁo que Ossufo tem é que não é
Dhlakama e não tem a mesma ﬁbra e
menos ainda a mesma legitimidade de
que gozava Dhlakama.
Frisa que é um militar, foi deputado
sem grande proeminência política,
discursiva e retoricamente longe do
presidente Dhlakama.
Refere que em todo caso, Ossufo
soube, se impor como o líder do partido. A sua radicalidade em relação ao
Mariano Nyongo, ﬁgura infeliz desse
processo de transição, foi um passo
importante para a transformação de

Ossufo em ﬁgura de primeiro plano
dentro e fora do partido.
Para o politólogo Régio Conrado,
Mariano Nyongo, de forma inesperada, contribuiu para fortiﬁcar Ossufo Momade dentro do seu partido.
E, Ossufo foi suﬁcientemente estratégico por não ter aceite negociar com
Nyongo. Isto mostrou, em certa medida, que ele era o que comandava o
partido e os próximos tempos podem
ser favoráveis a Ossufo.

Coesão interna
Para o politólogo Régio Conrado, o
grande problema de Ossufo, para não
manter a unidade, tem que ver com a
sua fraca legitimidade em alguns sectores dentro da Renamo e ser politicamente quase que inaudível mesmo
que pareça ter boa vontade.
“Todas as transições foram conﬂituosas, algumas criaram rompimentos.
Hoje não há rompimentos públicos
porque as elites da Frelimo dependem,
para a sua reprodução económica, social, da dita unidade do partido. É por
isso que todos os tipos de criminosos
estão inﬁltrados no partido no poder,
pois sabem que ganham fazendo parte
dele. A Renamo de Ossufo é pobre,
tal como a de Dhlakama. Não havendo recursos suﬁcientes para distribuição interna, para cooptar ou ainda para acomodar os riscos de divisão
são sempre muito grandes”, ﬁnalizou.

Régio Conrado
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Hortêncio Langa
Recordar é morrer a prestações
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aquela manhã, o correspondente da RDP África em
Maputo, Orfeu de Sá Lisboa,
dedicou o espaço de três ou
quatro minutos que lhe são dados,
diariamente, a falar de Hortêncio
Langa. Por uma razão justiﬁcada por
ele: é que, naquele dia, o Hortêncio
Langa celebrava setenta anos de vida.
Achei, cá comigo, um pouco despeitado, que era exagero. Quatro
minutos de rádio a falar de um homem cuja carreira se iniciou naquela
lenga-lenga de viola de lata, lata de
azeite de oliveira, e cordas de ﬁo de
pesca, lá no interior de Manjacaze ou
Chibuto, a tocar gaita, é conversa por
demais cansativa.
Isto embora, cinquenta anos depois,
eu reconheça no Hortêncio Langa
um dos maiores guitarristas, compositores e instrumentistas da música
ligeira moçambicana.
Não tem nada a ver uma coisa com
a outra.
Tanto mais que, uma semana depois,
para alimentar os meus remorsos,
caiu em cima de mim a notícia de que
o Hortêncio Langa estava morto. Ou
seja, morreu com setenta anos e dez
dias. Ou pouco mais ou menos.
Por bem ou por mal, o Hortêncio
Langa pertence à minha geração: eu
tenho agora sessenta e oito. Somos
duma geração que, embora tenha
nascido no campo, teve a sua infância, adolescência, juventude e idade
adulta na periferia de uma grande cidade: Lourenço Marques ou Maputo.
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epois de o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário
ter dito aos deputados da Assembleia da República que não
lhes poderia prestar informação sobre questões militares, porque este assunto compete apenas aos militares, os chefes das
brigadas de apoio do seu partido às províncias apareceram em várias
reuniões com os seus militantes a reiterar que Moçambique não pode
aceitar a presença de militares estrangeiros.
Em defesa dessa posição, foram apresentados alguns exemplos de
alegado insucesso de intervenções militares estrangeiras noutros países. Um deles, veio do Secretário-Geral da Frelimo, Roque Silva, que
apontou o caso do Afeganistão, o qual, nas suas palavras, apesar de ter
forças estrangeiras ainda não conseguiu derrotar o terrorismo.
Foi, de qualquer modo, uma analogia infeliz. As forças aliadas não foram ao Afeganistão para derrotar o terrorismo. Para se ser justo com a
história, o facto é que depois dos ataques de 11 de Setembro, em 2001,
o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconheceu, à luz do
Direito Internacional, a legitimidade dos Estados Unidos darem uma
resposta adequada, em legítima defesa, face ao facto daqueles ataques
terem sido programados a partir do Afeganistão.
As declarações do Primeiro-Ministro, e face aos factos subsequentes,
sugeriam que questões que não podem ser abordadas com os representantes do povo, na Assembleia da República, podem ser discutidas
livremente em reuniões entre os membros do partido no poder.
Pode ser que no meio de toda a pressão, o Primeiro-Ministro não
tenha encontrado as palavras certas para transmitir de forma clara o
seu pensamento, o que é perfeitamente compreensível. Mas se não foi
um equívoco, é importante lembrar que ao abrigo da Constituição da
República, o Estado moçambicano guia-se pelo Primado da Lei, onde
não é uma questão de opção individual a questão de se a acção dos militares subordina-se ou não ao poder civil, exercido por instituições reconhecidas e legitimamente estabelecidas para esse ﬁm. Seria, por isso,
altamente discutível se em Moçambique, a Assembleia da república
não possui legitimidade para interpelar o Governo sobre matérias que
digam respeito à segurança nacional.
Obviamente que tratando-se de áreas especializadas, há questões técnicas e operacionais que devem ser do fórum estritamente militar, da
polícia ou dos serviços de segurança, onde os proﬁssionais destas áreas
devem gozar de independência e de liberdade na tomada de decisões
ao seu nível. Mas as decisões políticas sobre os objectivos que eles
devem lutar para alcançar cabem ao poder civil, do qual a Assembleia
da República é parte legítima.
Decisões sobre se o país deve ou não pedir apoio militar externo, e
mesmo sobre onde adquirir o equipamento de combate cabem ao poder civil. É lógico que tais decisões são tomadas depois de devidamente informadas por uma avaliação técnica e proﬁssional sobre a qual os
detentores do poder civil não são competentes.
O Primeiro-Ministro não era obrigado a dar respostas imediatas. Mas
podia ter dito que o Governo iria se organizar para prestar essa informação à Assembleia da República através dos mecanismos formais
de comunicação existentes entre os dois órgãos. Sem ter que revelar
segredos, seria uma atitude de respeito pelo órgão legislativo e de ﬁscalização da acção executiva. Dizer, de forma descarada, que os deputados não têm qualquer papel a desempenhar na decisão sobre compromissos que Moçambique assume com outros Estados é uma ofensa
grave ao princípio de que a soberania é exercida pelo povo, através dos
seus representantes na Assembleia da República. Seria motivo mais
do que suﬁciente para o Primeiro-Ministro encontrar mecanismos de
se retratar.
A noção de que os militares, ou outras forças de defesa e segurança devem estar acima de qualquer nível de supervisão política tem resultado
na impunidade com que os direitos de cidadãos são violados em nome
da luta contra o terrorismo, contra o crime ou em defesa da segurança
do Estado. Sugere, em última instância, a rendição da autoridade civil
do Estado perante o poder militar, pondo em causa a natureza democrática do Estado.
A história recente de Moçambique mostra que o escândalo das dívidas ocultas só foi possível porque, mais uma vez, evocando-se motivos
ligados à segurança do Estado, o parlamento foi posto à margem de
todo o processo. Os erros do passado servem também para aprender
sobre como não repeti-los no futuro. E esta é uma dessas oportunidades.
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de Matalane. O que é feito deles? E
delas?
Um dos artistas mais célebres da música foi parar a Bilibiza pelo simples
facto de fumar suruma. Sobreviveu,
voltou a Maputo, e uma das músicas
mais emblemáticas da sua carreira
tem justamente esse título: “Bilibiza”.
Nos anos oitenta, eu e mais um colega da fotograﬁa íamos regularmente para Ulongué, sede do distrito da
Angónia, num voo directo, com a
seguinte programação: levar combustível para o Complexo Agroindustrial
da Angónia e trazer batata, feijão e
suruma para os altos oﬁciais da Força
Área e também para os altos dignitários da nomenclatura.
O Hortêncio Langa gravou várias
canções. Numa delas, os versos são os
seguintes: “Desde ontem / que você
marca gazeta na escola / aﬁnal para
onde é que você vai fumar suruma /
fumas suruma e só falas ‘djô’, ‘djô’ /
numa de que você é ‘cut’ / por que é
que, em vez disso, não pegas numa
enxada / que te fará repuxar fumo
pela cabeça / a construir Moçambique”.
Hoje, compreendo que o que nos
movia, a mim, ao Hortêncio Langa,
ao João e ao André Cabaço, ao Arão
Litsuri, ao Jaimito, ao Zeca Tcheco,
ao Pedro, ao Milagre e ao Alexandre
Langa, era a crença de que tudo se
pode mudar para melhor.
Continuo a acreditar que sim.
Falar dessa geração faz-me sentir
que, aﬁnal, recordar é morrer lentamente num fogo brando.
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Quando, em 1975, foi proclamada a
Independência, o Hortêncio Langa
tinha vinte e cinco anos, e eu tinha
vinte e três.
E cantávamos coisas, o Hortêncio
Langa, o Arão Litsuri, o João Cabaço, o André Cabaço, o Zeca Tcheco,
Rabadab Zamtaka, o Jaimito Machatine, o Pacha Viegas, o Sox, o
Milagre Langa, Pedro Langa, a dizer
coisas que hoje podem parecer idiotices, mas a gente acreditava, do género
“Zimbabwe, você vai vencer” ou “Angola, você venceu” ou “O Savimbi e o
Holden Roberto são inimigos de Angola / o líder de Angola é o MPLA”.
Quarenta e cinco anos depois, quem
diria isso?
Quarenta e cinco anos depois, quem
diria que roubar é crime em Moçambique?
Quem diria também que, em Moçambique, para ser ladrão é preciso
andar à noite a vasculhar os quintais
dos vizinhos, quando se sabe que se
pode roubar de uma forma cómoda,
impune, atrás de uma secretária a assinar documentos cuja circulação não
só é estritamente restrita como também nunca chegará ao conhecimento
do público.
O Hortêncio Langa foi parar à reeducação logo depois da Independência por se ter envolvido com uma das
suas alunas na Escola Secundária do
Noroeste. Depois voltou.
Hoje, há o caso dos instrutores que
engravidaram um batalhão de instruendas na Escola Prática da Polícia
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Moçambique pressionado
Por Américo Maluana*
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Não é apenas nos países africanos
em que as grandes companhias
continuam ávidas em ver os seus
projectos a avançar, conforme foi
evidenciado a partir dos exemplos
de Uganda e da Tanzania. Na Ásia
Ocidental, a queda na demanda
global de energia e o colapso dos
preços de petróleo não foi suﬁciente para impedir o Qatar de avançar
com a expansão do maior projecto
de LNG do mundo, com as atenções viradas para as oportunidades
de investimento no exterior11. Trata-se do projecto North Field East,
cuja decisão ﬁnal de investimento
foi anunciada no dia 8 de Fevereiro,
com um custo orçado em cerca de
28,75 biliões de dólares, “o que o
torna um dos maiores investimentos do sector de energia nos últimos
anos, além de ser a maior adição de
capacidade de LNG de todos os
tempos, e o projecto de LNG mais
competitivo do mundo”, como realçou Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro da Energia e CEO da petrolífera estatal Qatar Petroleum12.
Parece que a estratégia do Qatar
consiste em dissuadir outros potenciais fornecedores de LNG e
superá-los em escala, baixos custos
de produção e co-produção de condensados e gás de petróleo liquefeito (LPG, na sigla inglesa)13. Jessica
Jaganathan, da Agência Reuters,
descreve as ambições da Qatar
Petroleum como um movimento
de expansão ousado para apertar o
controlo do mercado global de gás,
num contexto em que as empresas
concorrentes lutam para, no mínimo, atingir o preço de equilíbrio.
O projecto North Field East contempla duas fases de expansão. Na
primeira fase, espera-se que a produção de LNG aumente em cerca
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Devido à escalada de violência
agravada pela incapacidade das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) em garantir segurança de
pessoas e bens, a Total foi obrigada
a suspender as suas actividades por
duas vezes. Primeiro foi em Janeiro
deste ano, quando os terroristas foram travados às portas de Afungi,
onde se localiza o acampamento
da Total. A segunda suspensão por
tempo indeterminado seguiu-se ao
ataque brutal na vila de Palma, a
menos de 30 quilómetros de Afungi. O assalto à Palma começou justamente no dia 24 de Março, pouco
tempo depois de a Total ter anunciado a retoma gradual das actividades de construção do complexo
industrial de Afungi.
Segundo escreve a agência Africa
Intelligence, o CEO da Total, Patrick Pouyanné, claramente já não
tem muita conﬁança nas autoridades de Moçambique, especialmente nas suas Forças Armadas e nos
serviços de inteligência (SISE). A
Africa Intelligence faz notar que os
dirigentes da Total parecem se sentir desiludidos com o moçambicano
Filipe Nyusi devido à escalada da
violência, mesmo depois de, numa
reunião realizada a 18 de Janeiro
com Patrick Pouyanné, ter dado assegurado o envio de mais efectivos
das FDS para garantir a segurança
num raio de 25 km em torno de
Afungi8.
No dia 20 de Março, ou seja, quatro (4) dias antes do ataque à vila
de Palma, o Ministro dos Recursos
Minerais e Energia, Ernesto Max
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muito acima do que se podia imaginar, de tal forma que questões de
segurança não foram devidamente
ponderadas para fazer face ao novo
contexto do boom do gás. Mas o
desaﬁo da volatilidade dos preços
no mercado internacional, aliada às
possibilidades de entrada de novos
fornecedores de LNG da América do Norte, Austrália, Tanzania
e Sudeste da Ásia sempre foi bem
conhecido e bem identiﬁcado nos
instrumentos de orientação do Governo para a gestão do sector, com
destaque para o Plano Director do
Gás (PDG).
Portanto, ultrapassadas as questões
de segurança, que são a condição
sine qua non para o avanço dos projectos, há uma necessidade urgente
de o Governo voltar a usar o PDG
como
referência
instrumento
orientador, apostando em adicionar valor ao gás no País, através da
produção e exportação de produtos
acabados (GTL, metanol, fertilizantes, energia eléctrica, GPL, entre outros), por via dos quais pode
colocar Moçambique na rota da
industrialização.
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de 40%, ou seja, de 77 para 110
mtpa até 2026. Na segunda fase,
em 2027, a capacidade poderá aumentar para 126 mtpa, o suﬁciente
para atender às necessidades totais
de importação do Japão e da Coreia
do Sul - o primeiro e terceiro maior
importador de GNL do mundo,
respectivamente. Os planos expansionistas da Qatar Petroleum, que
já ﬁgura no ranking global como
a maior produtora de LNG (vide
a ﬁgura abaixo), irão aumentar o
fornecimento na próxima década
e potencialmente reduzir os preços
ainda mais14, o que eleva a pressão
sobre os seus rivais com custos mais
altos, entre os quais se identiﬁca
Moçambique.
Para além da hegemonia que é
sustentada pelos longos anos de
exploração, o Qatar tem o preço
como uma vantagem competitiva.
A ﬁgura a seguir mostra os principais preços de equilíbrio para os
projectos sancionados para o período compreendido entre 2019 e
2021. É possível que a Área 1 da
bacia do Rovuma tenha um preço
de equilíbrio estimado de 5,5 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu). O Qatar
Gas LNG ﬁgura com o preço de
equilíbrio mais baixo entre os principais projectos futuros, estimado
em 4,5 USD/mmBtu. Por outro
lado, Papua LNG, com um “break
even” estimado em mais de 8 USD/
mmBtu, é um dos projectos mais
caros. Em 2019, a Federal Energy
Regulatory Commission (FERC)
atingiu um novo recorde em aprovações de projectos de exportação
de LNG dos EUA, e Moçambique
e os Estados Unidos dominavam
a lista de projectos de LNG e se
posicionavam para um crescimento signiﬁcativo de exportações de
LNG15.
Dados mais recentes e aliados ao
novo projecto de expansão, indicam
um preço de equilíbrio de apenas 4
USD/mmBtu para o Qatar, estando num nível ainda mais baixo. Para
Giles Farrer, Directora de Pesquisa
da Wood Mackenzie, com um preço de equilíbrio de longo prazo de
pouco mais de USD 4/mmBtu, o
Qatar está bem no ﬁnal da curva de
custo global de LNG, ao lado dos
projectos árticos da Rússia. Deste
modo, o Qatar procura consolidar
ainda mais a sua participação no
mercado e provavelmente colocará
pressão sobre novos potenciais fornecedores de LNG que ainda não
têm DFI, que podem descobrir que
aquele país asiático garantiu uma
posição segura em novos mercados16. Conforme observa Alex Dewar, citado pela Reuters, o Qatar
já é de longe o produtor de LNG
de custo mais baixo. Seu preço de
equilíbrio é estimado em cerca de
USD 4/mmBtu, em comparação
com cerca de USD 5 a USD 8/
mmBtu da Rússia, Moçambique e
Estados Unidos17.
O desaﬁo actual de Moçambique
em relação ao terrorismo em Cabo
Delgado parece estar em níveis
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Ambições expansionistas
do Qatar
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Total rescinde contratos
com fornecedores
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Apesar dos efeitos negativos da
pandemia da covid-19 na economia global que provocaram uma
queda dos preços das principais
commodities, o sector de hidrocarbonetos continua a registar grandes
investimentos. A nível de África,
destacam-se os recentes avanços
da petrolífera francesa Total em
Uganda e Tanzania. No dia 11 de
Abril, a Total anunciou a sua decisão ﬁnal de investimento (DFI)
para o desenvolvimento dos campos Lake Albert, cujo início de
produção está previsto para 20251.
Na mesma ocasião, o Uganda e a
Tanzania assinaram acordos com a
Total e a estatal chinesa CNOOC
para a construção de um oleoduto
orçado em 3,5 bilhões de dólares
para o transporte do petróleo ugandês até ao litoral da Tanzania, concretamente no porto de Tanga2.
Adicionalmente, a recém-empossada Presidente da Tanzania, Samia Suluhu Hassan, deu um novo
alento ao projecto de gás natural liquefeito (LNG na sigla em inglês)
de Lindi, orçado em 30 biliões. O
projecto de LNG de Lindi envolve
dois blocos operados pela anglo-holandesa Shell e um bloco operado pela norueguesa Equinor, todos localizados em alto mar e com
volume total de 35 triliões de pés
cúbicos de gás recuperável. O gás
será extraído em águas profundas e
transportado até à costa para a sua
liquefacção no complexo industrial
a ser instalado em Lindi, a cerca de
100 quilómetros do alto mar.
A administração do falecido Presidente tanzaniano John Magufuli
tinha colocado de lado o projecto
de LNG para concentrar-se no
oleoduto da África Oriental que
vai ligar o hinterland à costa do
Oceano Índico (na Tanzania), permitindo assim o escoamento do petróleo de Uganda para os mercados
internacionais3.
À semelhança do que sucedeu na
bacia do Rovuma, as reservas de
gás natural da Tanzania foram
descobertas na última década,
precisamente a partir de 2010. Mas
a chegada de Magufuli ao poder em
2015 retraiu os investidores devido
à sua postura nacionalista que o levou a “endurecer” a legislação ﬁscal
aplicável ao sector de hidrocarbonetos4.

Tonela, numa entrevista à Lusa,
garantiu que a plataforma ﬂutuante
do projecto Coral-Sul FLNG (será
o primeiro a produzir gás natural
na bacia do Rovuma) estará em
águas moçambicanas no primeiro
trimestre de 2022. Na mesma ocasião, Max Tonela assegurou também que “para 2024 está previsto o
arranque da unidade de extracção e
liquefacção em terra da Área 1, liderada pela Total, que aponta para
uma produção de 13,12 mtpa (milhões de toneladas por ano)”9.
Apesar do optimismo em relação
ao projecto liderado pela Total, a
mais recente suspensão por tempo
indeterminado e a rescisão de contratos com fornecedores aumenta
as incertezas sobre o futuro do gás
da bacia do Rovuma. Esta suspensão vai afectar signiﬁcativamente
um grande número de empresas e
suas ligações ao longo da cadeia de
valor10. Aliás, os ataques em Cabo
Delgado estão a ter efeitos negativos na economia e o sector privado
(CTA), sem incluir o ataque de 24
de Março, estima prejuízos na ordem 209 milhões de dólares e cerca
de mil empresas encerradas.

Enquanto isso, Moçambique não
só operou reformas legais e institucionais, como também acomodou
muitas exigências dos operadores
da bacia do Rovuma, através do
Decreto-lei nº 2/2014, de 2 de Dezembro, que estabelece o Regime
jurídico e contratual especial aplicável aos projectos de gás natural
liquefeito das Áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma5. Essa abertura “luz
verde” a três projectos de LNG,
nomeadamente Projecto Coral-Sul
FLNG, Projecto Golﬁnho/Atum e
o Projecto Rovuma LNG, apesar
deste último ter sido apenas uma
“decisão inicial de investimento”.
Trata-se de projectos liderados por
grandes empresas do sector petrolífero, como a francesa Total na Área
1 (Projecto Golﬁnho/Atum); a italiana Eni e a americana ExxonMobil na Área 4 (projectos Coral-Sul
FLNG e Rovuma LNG).
Entretanto, o avanço dos projectos
orçados em 50 biliões de dólares6
está ameaçada devido aos ataques
terroristas em Cabo Delgado. As
primeiras incursões dos terroristas
datam de 2017, mas a escalada de
violência que teve início em 2020,
quando quatro sedes distritais e dezenas de aldeias foram assaltadas,
suscitou dúvidas sobre o futuro dos
investimentos na bacia do Rovuma7.
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nquanto em Moçambique
reinam incertezas sobre a
retoma dos projectos da
bacia do Rovuma devido
aos ataques terroristas, na vizinha Tanzania e no Uganda foram
anunciados avanços significativos
em projectos petrolíferos liderados pela francesa Total, a mesma
empresa que fechou as portas
em Afungi devido à insegurança. Fora de África, o Qatar está a
avançar com a expansão do maior
projecto de LNG do mundo, uma
estratégia que pode reduzir o espaço de manobra para entrada de
novos players no mercado de hidrocarbonetos.

*Investigador do CDD
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co.mz/2021/04/16/economia/desenvolvimento/cabo-delgado-mais-de-mil-empresas-encerradas-e-209-m-perdidos-devido-aos-ataques-cta/
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15.
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Afonso Dhlakama foi escudo do povo
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permitindo até que o Presidente Filipe Nyusi o
fosse visitar à Serra da Gorongoza.
Com a sua enorme experiência política e militar, mostrou-nos como a violência indirecta
mata mais do que a «violência directa».
Com as suas contribuições e sugestões políticas, à luz da Constituição da República e respondendo aos anseios de todos os Moçambicanos, fez entender ao Presidente
Nyusi que o país deveria ﬁcar numa situação ﬁrme e segura, mas independente de inﬂuências.
A Segurança Nacional deve garantir a capacidade do Estado em preservar o modo de vida
dos seus cidadãos. Por isso, ele sempre defendeu
que os Comandos da RENAMO, ontem jovens
como nós, a bem da Nação, fossem integrados
nas Forças de Defesa e Segurança. Dhlakama sempre mobilizou o melhor que há em nós.
Partiu, mas deixou a sua marca na nova estrutura do Estado Moçambicano, com a proposta
da descentralização que, infelizmente, está sendo desvirtuada. Desde os Acordos de Roma,
celebrados em 1992, que Dhlakama contribuiu
conceitualmente para que o Estado e as suas estruturas se moldassem e se ediﬁcassem na base
de novos alicerces democráticos.
Pela sua palavra e pelo seu exemplo, Afonso Dhlakama, na prática, vimos que uniu os
Moçambicanos de todas as idades.
A visita do Presidente Nyusi à Serra da Gorongosa foi o sinal de ter compreendido que o
general Dhlakama era portador de uma mensagem multiculturalista, homem com a alma de
um ser jovem, superior e aberto para todos.
Ele tinha verdadeiramente todos os Moçambicanos no coração e por isso a sua morte, se é
motivo de dor, não é o ﬁm da esperança para
uma vida melhor.
Ele partiu, mas ﬁcamos nós, para continuar a
sua missão!
Mantendo vivo o seu sonho de um país livre e
democrático, lugar onde Moçambicanos sejam
verdadeiramente iguais em oportunidades e direitos.
Dhlakama foi descansar depois de 42 anos ao
serviço do povo.
Na parte ﬁnal da elegia convidei a todos a se
inspirarem em Dhlakama, um homem de causas.
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tar, têm por base as fortes convicções humanistas e os valores democráticos que sempre orientaram a sua prática política.
Nunca se esqueçam de que, mesmo perseguido pelo sistema e regime vigentes, foi capaz
de recusar o conforto e os luxos que lhe ofereciam para lutar pela liberdade.
Se a liberdade hoje ecoa em todos os cantos de
Moçambique, isso se deve à sua incansável luta.
Um exemplo também para as mulheres moçambicanas, que não devem esquecer que, se
a Constituição de Moçambique consagra hoje
direitos iguais a homens e mulheres, isso se deve
aos Acordos de Roma.
Afonso Dhlakama dedicou toda a sua força e
inteligência ao propósito de garantir condições
de justiça e igualdade a todas as mulheres jovens
e não só, muito sacriﬁcadas pelo sistema e regime vigentes deste 1975.
Porque foi capaz de interpretar os sonhos
e os desejos dos cidadãos moçambicanos mais
maltratados, Dhlakama tem um lugar de primeiro plano na história de Moçambique.
Em 1994 realizaram-se as primeiras eleições democráticas e, apesar de não ter sido empossado formalmente como Presidente da
República, Afonso Dhlakama foi eleito Presidente de Moçambique no coração dos mais
desfavorecidos, dos mais injustiçados, de todos
aqueles que o sistema colocou - e continua a colocar - na periferia da sociedade.
O presidente Afonso Dhlakama já não está
connosco ﬁsicamente, mas está bem vivo no coração de todos os moçambicanos!
Se temos a liberdade de nos expressar livremente por todos os lugares deste nosso belo país a
ele o devemos.
A sua presença carismática, de trato afável, simpática, foi estrutural para impedir a propagação
da tirania. Para tal, abdicou de uma vida própria,
dedicando, desde a mocidade, todas as suas horas e energias à causa da nossa liberdade e do
nosso progresso como seres humanos.
Afonso Dhlakama é um exemplo para o Povo
moçambicano.
Estamos recordados de que com a sua determinação e graças a uma estratégia de negociação serena e inteligente, colocando Moçambique acima dos seus interesses particulares
e partidários, o Presidente Dhlakama declarou unilateralmente o cessar fogo ilimitado,
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peito dos direitos humanos, pelo bem-estar dos
povos e pela defesa das nossas riquezas naturais.
Partiu Afonso Dhlakama mas ﬁcou a herança
dos seus ideais que são mais um património que
todos os Moçambicanos devem preservar!
Ideais de um herói e ﬁlho do povo que enriquecem a nossa cultura e reforçam a defesa das
nossas tradições, dos nossos recursos naturais,
contra a destruição da terra e das ﬂorestas, em
defesa das savanas, das praias, dos lagos e dos
rios, da fauna e da ﬂora que dão brilho ao nosso
Moçambique.
Perdemos o Pai da Democracia Moçambicana,
mas ﬁcaram os seus ideais para guiar a nossa
prática em defesa da liberdade de pensamento
e expressão.
As lágrimas que toda a sociedade verte são sinal
da dor que ﬁcou.
Mas é grande a determinação da maioria dos
jovens, futuros chefes de família e toda a sociedade em transformar essa dor em energia, para
lutarmos ainda com mais força pela liberdade e
por um futuro melhor!
Continuemos a celebrar a vida de Afonso
Dhlakama com o compromisso de prosseguir o
caminho de progresso que nos mostrou e cumprir os objectivos da obra que tinha em mãos:
consolidar a democracia, promover a justiça social e garantir um futuro melhor para o nosso
povo.
O Povo Moçambicano esteve com Afonso
Dhlakama e dará continuidade à luta contra
arbitrariedades e tiranias, celebrando a vida humilde mas de bravura, nos campos, nas cidades,
nas vilas, nas localidades e nas povoações, crianças e jovens, idosos, homens e mulheres que todos se inspirem no homem que Dhlakama foi.
Uma vez, o Pai da Democracia disse:
«Eu estou aqui, não porque quero estar, mas
porque quero que todos moçambicanos se sintam parte de Moçambique.»
Essas simples palavras traduzem a realidade
moçambicana do passado e do presente!
Afonso Dhlakama, com grande cumplicidade e
apoio do Povo Moçambicano, estava a construir
a estrada do nosso futuro.
A sua vida deve ser um exemplo para todos nós
não importa a idade.
Para os jovens moçambicanos, que são o nosso futuro- a força, a determinação e a coragem
que ele nos ensinou a cultivar e a interpre-

ln

H

á três anos, na Beira, ﬁz uma elegia
lamentando a morte do Pai da Democracia moçambicana, Afonso Macacho
Marceta Dhlakama.No dia três de Maio
de 2021 iremos recordá-lo, pela ocasião do terceiro ano do seu desaparecimento físico. Diante
de um mar de gente, eu comecei por dizer: estamos aqui, em representação dos milhões de Moçambicanos que conﬁaram na RENAMO para
ser a sua voz esclarecida e descomprometida em
todo o território nacional exprimindo a dor que
partilhamos pela inesperada partida de Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Dhlakama
Para a sua família, vão as nossas primeiras palavras, de profunda e sentida solidariedade!
Como falasse na qualidade de sua «discípula»- Presidente da Juventude da RENAMO, na
altura representante da Bancada Parlamentar,
mas também sobrinha expressei publicamente a gratidão ao meu tio querido, por tudo o
que me ensinou e pela oportunidade que me
deu de defender, junto dos meus concidadãos,
as suas ideias e os seus sonhos.
Avancei dizendo que os nossos corações estão
despedaçados por uma perda que muito nos
abala.
Todos nós, não mais poderemos conversar com
o nosso Presidente Afonso Dhlakama.
É inegável que sentimos a falta de ouvir os
seus ensinamentos sobre as políticas de governação, sobre a cultura do Partido e como
este pode contribuir para resolver os problemas
do nosso Povo.
Partiu o guerrilheiro, um general que desde
jovem iniciou a luta dos direitos dos povos de
África e do Mundo. O general dos generais!
Partiu um homem que era o escudo intransponível contra as injustiças dos poderosos, aquele que nos protegia dos abusos dos que usam a
governação para perpetuar tiranias e privilégios
próprios.
Por onde eu ando ouço as pessoas a reconhecer
o valor que Dhlakama teve e continua tendo na
história de Moçambique. Por isso acho actual
dizer que nos inclinamos, eternamente agradecidos, perante a memória daquele que, até ao
seu último sopro de vida, sempre se bateu com
enorme coragem pelos nossos direitos e liberdades, contra os tiranos e os seus exércitos e
polícias armados.
Não foi em vão a luta do nosso general pelo res-
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Estabilidade política versus ajuda militar
Ac

e, por um lado, vamos ouvindo
um discurso de defesa de existência de estabilidade política, de
que supostamente Moçambique
goza, por outro, vamos acompanhando a
reacção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) com
a proposta de envio de cerca de três mil
Homens para fazer frente ao terrorismo
em Cabo Delgado. Para quê aplicar este
remédio se o País vende publicamente
“estabilidade política”? O pesadelo do gás
com o tiro de “força maior” retira peso às
possibilidades de estabilidade económica
e, logo, de estabilidade política. Ou seja,
as várias estabilidades (política, militar,
social, económica, …) combinam entre si
em busca de um equilíbrio, de uma totalidade e não de uma parcialidade.
Na contradição acima, assim julgada por

nós, o aspecto que mais chama à atenção é a
musculação militar regional direcionada para
o combate ao terrorismo. Muito boas razões
existem para isso, uma vez que faz tempo que
se instalou a discussão em torno da questão
do pedido de ajuda militar a outros países (da
região ou fora desta), dada a “situação” que
se desenvolve na província de Cabo Delgado.
O impacto das acções de instabilidade militar
em Cabo Delgado é provincial, é nacional, é
regional, é internacional. Coercivamente, as
populações tiveram que abandonar os seus
hábitos e lugares, a sua zona de conforto familiar, a sua arte de sobrevivência, em busca
de lugares mais seguros como, por exemplo,
Pemba. “Mais seguros” para reiniciar a sua
luta pela sobrevivência, mais seguros para
livremente circular, opinar, concordar ou
discordar, desenhar o futuro com mão própria, turbinar a felicidade, etc. Dado o forte

impacto também psicológico da “situação”,
preferiram buscar essa mesma segurança em
províncias como Nampula, ou mais longínquas como Zambézia. Sabemos que essa movimentação extravasou as nossas fronteiras,
atingindo, por exemplo, a Tanzania. Mas, a
não declaração de guerra por parte de Moçambique interferiu ou interfere nas decisões
das autoridades (desse ou desses países) com
relação ao carácter da migração julgada como
claramente ilegal, derivando dai o respectivo
tratamento.
Mobilizam-se, hoje, iniciativas e campanhas
em prol da ajuda aos deslocados, particularmente mulheres e crianças. O “assunto Cabo
Delgado” é também percebido como possibilidade de instabilidade político-militar na
região da SADC. Tanto esta organização
regional, como a CPLP ou o Parlamento
Europeu já deram mostras de preocupação

relativamente aos grupos armados (insurgentes) que enveredam (ou têm enveredado) pelo extremismo violento (odioso) em
Cabo Delgado.
Cá entre nós: a intervenção militar (que supostamente se avizinha) da SADC ou de outras forças em busca de estabilidade no campo
militar em Moçambique pode ser um caminho,
ou mesmo um processo promotor do reforço da
soberania nacional, do restabelecimento da
estabilidade institucional não só à escala dos
pontos que passaram directamente pelo conﬂito como à escala provincial e nacional, dadas
as interconexões que se restabelecem. Quando
as interconexões que levam à ordem nacional
(re)impactarem positivamente na dignidade
de cada moçambicano podemos, então, falar de
estabilidade política, de crescimento da democracia, da economia, da cultura.
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Lurdes, Manhenche e Badrú na corrida à presidência da FMA

“Triunvirato” de luxo ?

Eu

Paulo Mubalo
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Quase três meses depois, Moçambola está de volta
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Largamente badalado, principalmente no ano passado, tanto
nos meios de comunicação social, como noutros sectores de
opinião, o Moçambola, na sua
versão 2021, vai retomar no próximo dia 8 de Maio, depois de ter
sido interrompido a 8 de Fevereiro, quando apenas tinham sido
realizadas quatro jornadas.
Sabe-se que a prova arrancou
no dia 16 de Janeiro, no meio
de muitas incertezas, sendo que
em 2020 não chegou a acontecer
devido à pandemia da covid- 19.
Mas o reatamento desta prova
implica mais responsabilidade
por parte de todos os intervenientes , clubes, federação e liga,
particularmente no concernente
ao cumprimento do protocolo
sanitário.
Isto porque esta foi uma das razões que fez com que só agora o
Chefe de Estado tivesse dado luz

verde para que a competição acontecesse.

Jornada escaldante
A prova reata com a disputa de duas
empolgantes partidas, na tarde de sábado, 8 de Maio, colocando frente
à frente, a Liga Desportiva de Maputo - Incomati de Xinavane, e o
Ferroviário de Maputo- Textáfrica de
Chimoio.
As restantes cinco partidas estão
marcadas para o dia seguinte, domingo . Para já o destaque vai para o despique União Desportiva de Songo Associação Black Bulls, tido à priori
de desfecho imprevisível.
Já o campeão em título, o Costa do
Sol, desloca-se à Quelimane para
defrontar o Matchedje de Mocuba,
num jogo em que o favoritismo recai para a turma canarinha, enquanto que em Nampula, o Ferroviário
daquela parcela do país recebe o seu
homónimo da Beira.

ov

e/
n

Enquanto isto, Kamal Badrú, um dos
prováveis candidatos à presidência da
Federação Moçambicana de Atletismo, não está a dormir à sombra
de bananeira. Com efeito, ao longo
deste ano fez a distribuição, às associações provinciais, clubes e núcleos
da modalidade, de cerca de cinco mil
manuais de iniciação em atletismo.
A iniciativa visa colmatar o déﬁce em termos de disponibilidade de
material técnico para os formadores
de atletismo no país, para além de
contribuir para melhorar os conhecimentos destes na matéria.
Intitulado “Guia prático de atletismo
para crianças”, o manual instrui aos
monitores sobre como tornar um petiz apaixonado pela corrida e outras
disciplinas a ele ligadas, para além de
garantir que a formação tenha a devida qualidade.
A produção e a distribuição do guia
prático de atletismo para crianças
tem um custo de 50 mil meticais,
sendo que contou, ainda, com o apoio
da transportes Lalgy e da Cartrack.
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Badrú distribui manuais de atletismo
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As três ﬁguras dispensam apresentação, e, segundo fontes inside, já
iniciaram os contactos com as associações provinciais como forma de
medirem o grau de aceitabilidade dos
seus programas.
O desejo de Lurdes Mutola vem já de
muito tempo, e de fontes insuspeitas
apuramos que ela goza de apoio de
muitas pessoas, algumas das quais retiradas da modalidade.
Essas pessoas reconhecem o valor e
prestígio da Lurdes Mutola, daí que
gostariam de vê-la a dirigir os destinos da modalidade.
Acrescentam, as nossas fontes, que
em função da sua experiência, Lurdes
Mutola poderia acrescentar mais valor à modalidade, sobretudo abrindo
portas para uma cada vez mais internacionalização da modalidade.
Entretanto, ao SAVANA, o presi-
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as eleições foram realizadas à
revelia do presidente da mesa de
assembleia geral. Esse assunto já é
do conhecimento da Secretaria de
Estado do Desporto e certamente
este organismo vai reavaliar e dizer
o que acha dessa eleição. Nós, como
FMA, impugnamos essas eleições,
porque sempre defendemos a transparência” , reagiu.

vo

dente da Federação Moçambicana
de Atletismo, Francisco Manhanche,
disse, recentemente, que a provável
candidatura de Lurdes Mutola à presidência deste organismo é bem vinda, tanto é que há espaço para todos.
“A Lurdes Mutola é bem vinda, nós
não estamos contra ela, ou contra a
sua pretensão de concorrer à FMA.
Ela é moçambicana, tem o direito de
concorrer, até porque é uma pessoa
do atletismo. Pessoalmente não tenho nada, absolutamente nada, contra a Lurdes Mutola. Se ela quiser
avançar, que o faça”, reagiu.
“Já em relação à minha pessoa, o que
lhe posso dizer é que se as pessoas
que me aconselharam a concorrer
nas eleições passadas voltarem a manifestarem interesse para que volte
fazê-lo, irei avançar. Nas últimas eleições concorri e, com apoio da minha
equipa vencemos. Eu estou entregue
às mãos daqueles que querem que o
atletismo avance”.
Anotou que “tenho a minha proﬁssão, sou engenheiro civil e muito trabalho a fazer e se concorro é para o
bem da modalidade”. “Nós criamos
uma equipa na federação bastante
trabalhadora, mesmo não recebendo
nada. Antes pelo contrário, tiramos
dinheiro do nosso bolso para fazer
andar o atletismo”.
Observou que há indivíduos que
caíram de paraquedas no atletismo
e a mesma situação aconteceu na
Associação Provincial de Atletismo
da Província de Maputo, onde

@
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pesar de ainda não serem
conhecidas as datas para a
realização da assembleiageral da Federação Moçambicana de Atletismo, a qual terá
como um dos pontos principais a
eleição do novo presidente daquele
organismo, há já três nomes que,
de forma titubeante manifestaram
interesse em concorrer, nomeadamente, Lurdes Mutola, a menina
de ouro do nosso atletismo, Kamal
Badrú, antigo secretário-geral da
federação, no mandato de Shafee
Sidat, e Francisco Manchenche, actual presidente da federação.
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Kamal Badrú

lo

Francisco Manhenche
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Lurdes Mutola
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Estando a passar pela Estrada Nacional número quatro, mais precisamente na esquina entre a EN 4 e a Avenida de Moçambique,
deparei com uma cena dramática, num local onde deveriam estar
pelo menos alguns elementos da Polícia Municipal.
É sabido, por todos, que na projecção da estrutura rodoviária, para
dar vazão ao intenso trânsito, sobretudo nas horas de pico, foi erguida ali uma ponte e que por lá têm estado e passado muitas pessoas, sobretudo senhoras (vulgo mananas), a expor e a vender os seus
produtos comerciais. Sendo esta, uma forma de subsistência para a
maioria delas!
No passado sábado, por volta das 18 horas e trinta minutos, o inevitável aconteceu: uma senhora ﬁcou gravemente ferida com a perca
de um pé…, num aparatoso choque que envolveu duas viaturas.
A vítima foi transportada para o Hospital Geral José Macamo com
ferimentos graves. O pé amputado ﬁcou no chão abandonado no
local do sinistro, por algum tempo!
Tudo aconteceu, pouco depois das 18 horas e trinta minutos, quando o camião que fazia o trajecto no sentido Bairro do Jardim-Cidade
da Matola, tentava contornar a EN4 e já na sua faixa de rodagem
acabou por colher o Toyota Ranex, que vinha no sentido: Porto de
Maputo vs EN4. Que por arrasto, acabou por atingir em cheio a
vítima, que por ali passava.
Concorreu para o acidente, o facto de o condutor do Toyota Ranex
não ter parado num sinal de STOP e ter cortado a prioridade ao
referido camião.
O condutor saíu inopinadamente de onde estava estacionado e ao
entrar na faixa de rodagem, revelou, além de grande imprudência, a
falta de observância básica das normas de condução.
A não observância das mais elementares regras de trânsito, está na
origem do acidente! O condutor do turismo já tinha transitado várias vezes na rua, em que o acidente ocorreu e o trânsito automóvel
é normalmente feito com muita prudência, recorrendo, os automobilistas à moderação da sua velocidade e, por vezes, ao sinal acústico,
para avisar os peões da sua presença.
O veículo ligeiro, circulava a uma velocidade inadequada às condições da via e sem ter assinalado a sua aproximação com o uso de
buzina, caso fosse necessário…
A culpa traduz-se num juízo de censura ao condutor, por não ter
adoptado um comportamento responsável, para evitar o acidente.
Quer porque não o previu (negligência inconsciente), quer porque
não veriﬁcou (negligência consciente).
O autor, ao conduzir o seu veículo ligeiro, se seguisse normalmente
atento à condução e respeitasse a prioridade do camião, não colidiria
com ele da forma como o fêz, vitimando a senhora e provocando
um acentuado grau de destruição.
Impõe-se ao condutor, que pretenda efectuar uma ultrapassagem,
que dê conhecimento dessa sua intenção ao condutor do veículo que
o precede, através do uso atempado do pisca e da sinalização por
sinais acústicos e/ou luminosos. A culpa pode resultar não só da indevida violação de uma norma estradal, como ainda de simples, mas
censurável falta de atenção e prudência.
De notar que aquela via é de intenso tráfego de peões, com o perigo
de ter podido ceifar as referidas vendedoras de rua; deixadas estar,
por falta de autoridade da Polícia Municipal.
Note-se que as vendedoras, estavam a escassos 15 metros do local
do acidente. Ou seja: poderia ter sido uma tragédia com outras dimensões.
A ocorrência foi registrada pela Polícia de Trânsito, que cortou o
Trânsito durante as operações de socorro à vítima.
Os dois condutores envolvidos no acidente foram assistidos no local,
mas não necessitaram de cuidados médicos.
No local tiveram que apresentar aos agentes a identiﬁcação, o título
de propriedade do veículo, da seguradora, bem como o número da
apólice.
Ambos condutores foram submetidos a exame de pesquisa de álcool, pelo sistema de ar expirado.
Claro que o papel das testemunhas no caso do acidente que presenciei, é relevante, como se depreende do disposto no art.152 do Cód.
Estrada e art. 166 do C.P.P. . Que estabelece a necessidade do auto
de notícia realizado, contendo dados identiﬁcativos de pelo menos,
duas testemunhas que possam depor sobre os factos e que devam
posteriormente assiná-lo.
Com a permissão das estimadas e estimados leitores desta coluna no
semanário Savana, irei continuar com o mesmo tema na próxima semana, mas e ainda a pensar no pé da senhora que ﬁcou amputado!!!...

O Desportivo de Maputo, mau
grado ter perdido o seu treinador
principal, recebe o Ferroviário de
Nacala, e o Ferroviário de Lichinga desloca-se à Vilankulo para
defrontar a equipa da chamada
terra de boa gente.
De salientar que à data da suspensão da prova, a Associação Black
Bulls liderava a tabela classiﬁcativa com 10 pontos, seguida pelas
formações do Ferroviário da Beira
e Associação Desportiva de Vilankulo, ambas com nove pontos.
Os lugares de despromoção são
ocupados pelo Ferroviário de
Nampula (03 pontos), Textáfrica
de Chimoio (03) e Matchedje de
Mocuba (01).
Claramente depois da interrupção
do certame, é difícil discernir sobre qualquer situação atinente ao
ritmo competitivo de cada uma
das equipas intervenientes na
prova, mas o nível de cada jogador
é que poderá fazer a diferença.

longoalcancebeleza1045@hotmail.com
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Paulina Chiziane e Dionísio Bahule
lançam “A Voz do Cárcere”
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pectos linguísticos, é possível, recriar o seu perﬁl social. Em certa
medida tal nos levaria a deduzir
que são, muitas vezes, os rostos
de crime mediano que caiem nas
malhas da justiça em comparação com os crimes hediondos.
Mas, por outro lado, tal perﬁl
das cartas pode, simplesmente,
revelar problemas estruturais de
domínio linguístico por parte
dos escreventes, por diversas razões, como a fraca qualidade de
escolaridade e o difícil acesso à
educação formal. Tanto numa
quanto noutra situação estamos
perante uma situação em que
os reclusos escreveram como se
desnudassem a própria alma,
como se derretessem os sentimentos, despreocupados com o
julgamento que merecerão dos
potenciais destinatários das suas
cartas, neste caso, a sociedade, o
Estado, as famílias.
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Trata-se, por um lado, de mulheres condenadas por prática
de diferentes crimes, desde o
tráﬁco de drogas até aos homicídios, decorrentes, entre outros, de conﬂitos domésticos, e,
por outro, de homens, entre os
quais, ex-funcionários do Estado, que caíram em reclusão indiciados de crimes de corrupção
nas instituições do Estado. Dai a
sua composição em duas partes
principais: A Voz do Feminino e
a Voz do Masculino.

Ao folhearmos o livro, deparamo-nos com pessoas reais, mas
que, dada a delicadeza dos problemas que as levaram à prisão
e não só, optou-se, do ponto de
vista editorial, por omitir os seus
nomes, mantendo apenas outros
aspectos identitários, como a
proveniência, a idade e os crimes
que cometeram, sem, porém,
subtrair o cunho realista da obra.
Trata-se de reclusos oriundas de
diversos pontos do país e outros
países estrangeiros.
Deparamo-nos também com
mensagens de arrependimento
e fraternidade entre os reclusos,
demonstrando que a reclusão
para eles não se resume apenas
um lugar de punição, mas que é,
sobretudo, um novo lar e magistério que os preparam para uma
reinserção social mais saudável.
Através das cartas por estes redigidas, mormente nos seus as-

oj

entre outras situações, as histórias de vida que levaram os
prisioneiros a ingressarem no
mundo do crime, as vivências
prisionais, as angústias decorrentes da privação da liberdade, nomeadamente, o distanciamento das suas famílias de
origem, e, mais concretamente,
dos filhos.
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ai a lume, hoje, em Maputo, a mais recente
obra da prestigiada escritora moçambicana,
Paulina Chiziane em co-autoria com o filósofo e professor
universitário Dionísio Bahule,
um livro que retrata o dia-a-dia
dos reclusos em Moçambique.
Intitulado “A Voz do Cárcere”,
o mesmo é publicado sob a
chancela da editora TPC, e foi
produzido com base em entrevistas dadas pelos próprios prisioneiros e cartas expressando,
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Assinatura do Diário Electrónico
2017
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sua participação no livro, que o
deﬁne como uma fonte da historiograﬁa da radiodifusão em
Moçambique.
Já o presidente do Conselho
de Administração da Rádio
Moçambique, Abdul Naguibo,
disse que João de Sousa deixa
um grande legado pela dimensão dos seus feitos.
João de Sousa é considerado o
“The Voice”, ou melhor, a voz
da Rádio Moçambicana, ﬁgura
ímpar do jornalismo desportivo radiofónico.
Iniciou a sua carreira nos princípios da década 60 e é uma
das maiores vozes do jornalismo moçambicano que perdeu a
vida a 26 de Outubro de 2020,
vítima de doença.
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OS MEUS TEMPOS DE
RÁDIO, CRÓNICAS E
OUTROS ESCRITOS”, é o
título do livro do decano radiofónico em Moçambique,
João de Sousa, lançado a título
póstumo esta segunda-feira,
na cidade de Maputo.
Trata-se de uma obra de memórias, de 127 páginas, onde o
autor conta uma parte do seu
percurso de mais de 50 anos
de carreira como jornalista
desportivo, locutor, gestor e
escritor.
A obra, que sai sob chancela da
alcance editores, foi prefaciada
e apresentada pelo Engenheiro
e escritor Luís Loforte.
No seu discurso de apresentação, Luís Loforte falou da
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Ordinária

PERÍODO
Trimestral
Semestral
2.000,00mt
USD 0,00

3.850,00mt
USD ,00

Anual
7.300,00mt
USD ,00

Instituicao Nacional

3.850,00Mt

7.300,00Mt 11.700,00Mt

Embaixadas

5.000,00Mt

9.500,00Mt 18.300,00Mt

ONG’s

5.000,00Mt

9.500,00Mt 18.300,00Mt

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

Visite agora e

Para mais informação contacte:

mantenha-se informado,

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela

(integridade & independência)

(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz, dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

https://www.
savana.co.mz

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

INFORMAL
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Pedro Madruga (Texto)
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Ilec Vilanculos
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Ontem foi sexta-feira e hoje é, de novo, outra vez. Já acredito naqueles que dizem que o tempo é uma cobra. Se o seu veneno não te
mata dá-te coragem para viver. Mas hoje não digo o mesmo sobre
as pessoas que escolheram este lugar para trabalhar. Ou eles sabiam
demais, ou ignoraram de propósito o que se faz num cinema... Acabei por torcer o meu pescoço de tanto olhar para os lados, à procura
da voz que me chamava, em segredo, sussurando: «Hei, viva, meu
Ilustre?». E continuo à procura da pessoa, reparando para trás, sem
parar de olhar para ver a quem essa tal voz está a chamar. É claro
que não sou eu. Aﬁnal o lustro do povo está nos deputados, nas suas
bancadas ou o seu brilho pertence ao mesmo povo?
Só consegui escutar o que disse a madame Buchile porque partilhamos o mesmo lugar. De resto o esmero com que ela ditou o texto à
audiência foi o mesmo de uma criança a tomar sopa quente.
Agora ﬁquei zonza, comovida, não sei bem porquê, nem como isto
aconteceu assim tão de repente. Desﬁlaram alguns vultos que me
pareciam da poetisa, Ivone Soares, toda elegante, diga-se de passagem, os deputados Aires Ali e Eduardo da Silva Nihia muito ocupados, olhar e ver. Depos distrai-me, perdi o meu lencinho. Umas
gotas oportunistas desta emoção vadia não páram de tatuar o meu
rosto.
Por estes dias o luar, o Ramadan renovam a fé nos Homens, a generosidade multiplica-se. O perdão é nosso amigo fraterno. Um
coração feliz é uma casa onde a alegria não é maquilhada com pó
cinematográﬁco. Quem sabe faz a hora, reza a lenda!
É verdade que um dia eu quis ser uma ministra, mas agora, olhando para trás vejo que não ﬁquei má governante. Acreditem que
eu acredito! Aconselhei bons hábitos para a dieta popular nestas
terras. Quem me mostrar outra pessoa que sugeriu a ementa com
base em patinhas e outras miudezas darei um prémio de emulação
socialista...
Águas passadas já não inundam o meu bairro. Nem a mim, não
sei vocês meus antigos vizinhos, Caifadine Manasse, Fernando Bismarque e outros que não consigo identiﬁcar de máscaras, se ainda se
recordam das dependências que alugávamos naqueles tempos, sem
precisar de cair da cadeira para mostrar que somos felizes.
Tenho fé que isto vai passar, meus e minhas queridas. Ultimamente
tenho frequentado as aulas do Professor Namburete. Um refrigerante que pinta a boca, se não mata a sede, pelo menos dá sabedoria,
o que somado dá uma alegria danada. Que mais posso desejar, se
um presente é servido a mim, antes e depois ao povo? E depois
dizem que estou a falar sozinha, mas querem a minha parte?
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Política Nacional de Terras
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Académico apela ao uso de línguas locais
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A questão linguística
Eduardo Sitoe defendeu a necessidade de se privilegiar o uso das
línguas nacionais para que maioria
dos moçambicanos participe no
referido processo de auscultação.
O académico entende que o uso
de línguas locais vai garantir o fácil
acesso à informação por parte da

gr

tou com a participação do director
Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial no Ministério da
Terra e Ambiente, Joaquim Langa, da representante da OXFAM,
Helena Chiquele e das representantes dos Youth Hubs do CDD
em Gaza e Cabo Delgado, Debora
Benzane e Ermelinda das Dores.

maioria da população.
“Neste processo de auscultação
sobre a Revisão da Política Nacional de Terras temos que procurar
privilegiar o uso de línguas locais
nacionais, criar mecanismo de as
pessoas se comunicarem na língua
que melhor entendem para que a
consulta seja deﬁnitivamente sa-

le

O académico falava, esta segunda-feira, durante um encontro do
ciclo de webinars sobre a auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras.
Trata-se de um ciclo de webinars
que surge na sequência do Memorando de Entendimento entre
o Ministério da Terra e Ambiente e o Centro para Democracia e
Desenvolvimento (CDD), à luz do
qual se pretende auscultar jovens e
líderes tradicionais para colher as
suas opiniões e perspectivas sobre
como é que pretendem usar a terra
para o desenvolvimento socioeconómico.
Aberto pelo director do CDD,
Adriano Nuvunga, o webinar con-

tisfeita”, assinalou.
Lançada em 2020, a auscultação
pública é a terceira etapa da revisão do quadro legal de terra, após
o lançamento do processo na IX
Sessão do Fórum de Consultas sobre Terras, em Novembro de 2017,
seguido da criação, em Abril de
2018, de uma Comissão Técnica
especíﬁca.
O processo de audição e debate
junto das comunidades rurais e
urbanas em todo o território nacional sobre a Revisão da Política
Nacional de Terras já auscultou
mais de 6.700 comunidades de todos os distritos, vilas e cidades do
país e mais de 14.600 pessoas na
sua capacidade individual.
Estes dados representam um
agregado total de mais de 87.200
pessoas, se somado o número de
pessoas individuais e o número de
pessoas que estiveram presentes
nas reuniões colectivas junto dos
bairros das cidades e junto das povoações nos mais de 140 distritos
rurais que temos no nosso país.
(Eduardo Conzo)

jo

uso da língua portuguesa como oficial, em
detrimento das línguas
nacionais no processo de
audição e debate junto das comunidades rurais e urbanas sobre a
Revisão da Política Nacional de
Terras, pode comprometer os objectivos desejados, alerta o académico e pesquisador Eduardo
Sitoe.
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Moçambique e Zâmbia dinamizam Corredor da Beira
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Transportes e Comunicações
de
Moçambique na
Zâmbia acordaram, semana passada, na cidade da
Beira (Sofala), o estabelecimento de mecanismos
regulares para a solução
da preocupação dos transportadores que operam no
Corredor da Beira, particularmente no transporte
de combustíveis líquidos
para a Zâmbia.
Falando no ﬁnal da reunião ministerial bilateral, o
Ministro dos Transportes e

Comunicações de Moçambique,
Janfar Abdulai, sublinhou ter

acordado a realização de encontros regulares e a revitalização do

Comité Conjunto do Transporte
Rodoviário Bilateral que não se
reúne há mais de oito anos.
O Ministro dos Transportes e
Comunicações da Zâmbia, Mutotwe Kafwaya, trabalhou na
Beira, entre os dias 20 e 22 de
Abril corrente, com o objectivo
essencial de efectuar o levantamento, sistematização e estabelecimento de mecanismos para
a solução dos problemas que
afectam os operadores rodoviários zambianos que usam aquele
estratégico corredor.
Durante esta visita, equipes técnicas dos dois países trabalharam
com os gestores e demais presta-

dores de serviços portuários,
desembaraço de mercadorias
e transportadores rodoviários do Corredor da Beira.
A delegação zambiana assistiu, no Porto da Beira, às
operações portuárias, bem
como o trabalho que está
a ser feito para melhorar a
qualidade dos serviços prestados aos utentes daqueles
portos, incluindo a Zâmbia.
Reﬁra-se que a Zâmbia é
responsável por cerca de
18% dos combustíveis em
trânsito e cerca de 19% da
carga diversa manuseada no
Porto da Beira.
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Pontos ecológicos na Escola Secundária de Xilembene
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Até ao momento, mais de 800
estudantes da 8ª a 12ª classe beneﬁciaram de palestras
denominadas ABC da Reciclagem, em torno da consciencialização ambiental. Os
estudantes aprenderam sobre
a gestão correcta de resíduos
sólidos e a necessidade de
adopção de hábitos amigos
do ambiente. Neste sentido, a
Associação Machel Fidus vai
continuar a apostar no desenvolvimento de parcerias, com
vista a unir sinergias para o
alcance dos resultados em prol
dos estudantes.

tem como objectivo garantir
a melhoria da educação das
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ponente ecológica do projecto
“Um Gesto, Um Sorriso”, que
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crianças, através da introdução
de um ecossistema de desenvolvimento sustentável. Conta com parceria conjunta da
Vodacom e Fundação Sérgio
Gago, no contexto do programa de investimento social da
Vodacom “Faz Crescer”, que
tem a missão de contribuir
para o crescimento do sector
da educação, através da reabilitação e apetrechamento de
bibliotecas escolares, além da
colocação de laboratórios de
informática, de modo a propiciar um futuro brilhante aos
estudantes.
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Associação Machel
Fidus, Vodacom e
Fundação
Sérgio
Gago instalaram, recentemente, pontos ecológicos destinados à deposição selectiva de papel, vidro, metal e
plástico, no recinto da Escola
Secundária de Xilembene,
província de Gaza.
O objectivo, segundo uma
nota enviada a nossa Redacção, é possibilitar a separação
e tratamento especializado de
resíduos sólidos
A iniciativa insere-se no âmbito da implementação da com-
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USD40,00
40,00
USD
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RESTO DO MUNDO USD
USD50,00
50,00
Assinatura versao
electrónica

1.550,00Mt
USD
25,00
USD 25,00

USD75,00
75,00
USD

USD 130,00

USD
USD100,00
100,00 USD
USD 200,00
200,00
2.480,00Mt
USD
USD40,00
40,00

4.340,00Mt
USD
USD 75,00
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
86 0135281
4576190
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82
867356980
5723175 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265
admc@mediacoop.co.mz
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PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt 2.300,00Mt
1.850,00mt 4.400,00Mt
3.500,00mt
1.200,00Mt
USD 20,00
USD 35,00
USD 60,00
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am

Termos de referência:
1. Habilitações mínimas: Instituto
Comercial
2. Espírito criativo e dinâmico,
muita responsabilidade e
organização
3. Capacidade de trabalhar sob
pressão
4. Conhecimento dos pacotes
informáticos na óptica do
utilizador (windows, word e
excel) e internet
5. Experiência mínima de 5 anos
de trabalho numa instituição
reconhecida ao nível nacional

oj

A mediacoop, SA empresa da área
de comunicação social, sediada em
Maputo, na Av. Amilcar Cabral nº
1049, pretende contratar por um
período de dois meses, um Gestor
(a) de Clientes, cujos os Termos de
Referência e Descrição do Cargo, são
os seguintes:

Ac

Descrição de tarefas / trabalho
1. Controle de clientes
2. Cobranças
3. Reconciliações Bancarias e de
clientes
As
propostas
deverão
ser
apresentadas
até
ao
dia
30/04/21, no endereço acima
mencionado, nas horas normais
do expediente ou através dos
seguintes endereços electrónico:
admc@mediacoop.co.mz ou rhp@
mediacoop.co.mz

Matrículas para 2021
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 classes por um valor acessível

.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do Bairro Luís
Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298
ou 826864465 ou ainda 871232355.
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MISAU e MTC assinam memorado de entendimento
siﬁcar a utilização das tecnologias de informação e comunicação nas instituições do Estado e,
em resposta aos desaﬁos colocados pela pandemia da Covid-19,
o MTC decidiu apoiar a implantação do projecto de telemedicina com ﬁnanciamento do fundo
de serviço de acesso universal,
gerido pela Autoridade Reguladora das Comunicações (ARECOM).

al

res serviços aos nossos cidadãos,
assim como na resposta às diferentes situações que mereçam
atenção médica, construindo
uma plataforma de comunicação digital cada fez mais eﬁcaz
e eﬁciente”, disse o Secretário
Permanente do MISAU, Zacarias Zindoga, na sua intervenção.
Entretanto, a Secretária Permanente do MTC, avançou que o
plano principal do acordo é mas-

rn

actividades incluindo a conectividade entre Unidades Sanitárias
do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) visando o reforço da implementação da Telemedicina no
país, no âmbito do cumprimento
da Estratégia Nacional de Banda
Larga, aprovada pela Resolução
n.º 43/2017, de 27 de Outubro.
“ Este projecto irá, certamente,
alavancar a capacidade do nosso
sector em prover mais e melho-

vo

Assinado pela Secretária Permanente do MTC, Dina Ribeiro, e o seu homólogo do
MISAU, Zacarias Zindoga, o
memorando busca trazer uma
nova dinâmica na componente
de gestão sanitária, através do
uso massivo de Tecnologias de
Informação e Comunicação no
sector de saúde.
O instrumento viabiliza ainda o
ﬁnanciamento de um conjunto de
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Ministério da Saúde
(MISAU) e o Ministério dos Transportes e
Comunicações (MTC),
assinaram, em Maputo, um Memorando de Entendimento que
visa estabelecer os termos da colaboração entre as duas instituições governamentais no reforço
da Plataforma de Telessaúde,
no âmbito da implementação da
Telemedicina em Moçambique.
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e contribuição de parceiros como,
o Governo da Irlanda, Fundação
Calouste Gulbenkian, Cooperação Portuguesa-Instituto Camões,
Fundação Clinton Iniciativa HIV
SIDA CHAI, Banco Millennium BIM e Millennium BCP.
De acordo com o Mamudo Ismail,
Médico Anatomo Patologista,
esta nova imagem é, sem dúvida, um ganho assinalável não só
para o HCM como também para
o país, dadas as valências que este
imponente serviço agrega e representa para o sistema nacional de
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ois anos após um incêndio de médias proporções ter destruído,
por completo, parte
significativa das instalações
onde actualmente funciona
o Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Central
de Maputo (HCM), eis que
agora, o mesmo apresenta um
visual diferente.
A reabilitação desta importante
infra-estrutura só foi possível
graças aos fundos provenientes do Orçamento do Estado

saúde, tendo endereçado um
agradecimento especial aos
parceiros e Governo moçambicano pela prontidão e por
tudo terem feito para garantir que aquele serviço voltasse
a funcionar na sua plenitude.
Já os parceiros, aﬁrmaram estar orgulhosos e satisfeitos por
terem contribuído para a reediﬁcação daquele importante serviço, que, durante dois anos, foi
forçado a funcionar em instalações provisórias mesmo diante
de condições difíceis.

am

O gesto, surge por iniciativa da
empresa denominada “Saúde Segura Comércio e Serviços”, sendo que a doação enquadra-se nas
acções de responsabilidade social
da mesma, segundo avançou José
Nhamtumbo, seu representante.
Por outro lado, a Directora de

Enfermagem do Hospital Central de Maputo (HCM), Matilde Mabui, classiﬁcou o gesto de
oportuno e carregado de muito
simbolismo, uma vez que, mostra a vontade e o comprometimento da sociedade em juntar-se aos esforços em curso, com
vista a melhoria do atendimento.
Na sua breve intervenção, Mabui exortou os demais a abraçar
a iniciativa, argumentando que,
a melhoria da qualidade assistencial deve ser encarada como uma
responsabilidade de todas as forças vivas da sociedade.

:

N

o total, foram entregues
à maior unidade sanitária do país, 3.480 unidades de lençóis e 1.367
fronhas descartáveis, uma oferta que vai certamente, ajudar
a minimizar os efeitos causados pela limitação de recursos.

na

lo

u

@
no

HCM recebe roupa Departamento de anatomia
hospitalar
patológica exibe nova imagem
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eve lugar esta quarta
o evento Media Show
2021. Bastante animado,
o evento contou com a
participação de colaboradores
da Multichoice Moçambique,
com destaque para o Director
Geral Agnelo Laice, a Vanuza
Cândido, Directora de Marketing, Comunicação, e Relações
Públicas da Multichoice Moçambique. Participaram ainda
vários artistas que são Embaixadores da DSTV e GOtv, com
destaque para Dj Damost, Dj
Ardiles, Dj Faya, entre outros.
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Multichoice promove media Show 2021

Ao realizar o Media Show 2021,
a Multichoice Moçambique pretendia apresentar ao público as
actualizações do Grupo Multichoice em relação aos produtos
de entretenimento disponibilizados na DSTV e GOtv.
Agnelo Laice, Director Geral da
Multichoice Moçambique, aﬁrmou que “Media Show é uma
plataforma de interacção com
os nossos parceiros da média
através do qual partilhamos as
novidades que temos, quer seja
de conteúdos ou de soluções inovadoras com vista a melhor servir os nossos clientes. Lamentavelmente, este ano realizamos o
evento de forma virtual por causa
da covid-19. A Multichoice é o
melhor repositório do melhor

conteúdo local e internacional em
Moçambique, desde o desportivo
passando pelo conteúdo noticioso,
infantil, novelas, ﬁlmes”.
Vanuza Cândido, Directora de Marketing, Comunicação, e Relações
Públicas da Multichoice Moçambique, disse que “A Multichoice Moçambique através das suas marcas
DSTV e GOtv é líder no mercado,
uma liderança que resulta da conﬁança que os nossos clientes depositam
em nós como empresa e nos nossos
serviços prestados. A Multichoice
show tem por objectivo fazer jus a
este posicionamento apresentando
novidades de conteúdos a nossos par-

ceiros e clientes. O Mundo Fox traz
grandes novidades a nível de séries e
ﬁlmes. A Tvcine é uma outra grande
referência em novidades pois é onde
passam as estreias. A nível de conteúdo infantil trazemos melhores canais
dedicados a crianças que não só entretêm, mas num ambiente seguro
as protegem. Temos uma forte componente educativa, onde as crianças
aprendem se divertindo. Temos doze
canais da DSTV e oito canais na
GOtv, espalhados pelos diversos pacotes, mas totalmente dedicados aos
mais novos quer na língua portuguesa
assim como inglesa, para o aprendizado das crianças”.

Dj Damost, Embaixador da Multichoice Moçambique agradeceu pelo
convite para participar na edição
Media Show 2021, disse ser um privilégio fazer parte da família que a
cada dia dá o seu melhor com muitas surpresas para agradar a todos os
clientes”.
Em relação a conteúdos novos, Laíce, disse “gostaria de realçar de forma especial as recentes adições dos
canais Mega Tv e StrongLive que
efectuamos este ano na plataforma
da DSTV e GOtv e daremos a nossa força no reforço do conteúdo local
para o benefício do nosso país. No
contexto dos 25 anos em Moçambique, levamos o que de melhor se produz em Moçambique para o mundo
e vice-versa. Apostamos igualmente
em soluções inovadoras que oferecem
maior conveniência e disponibilidade dos nossos produtos para nossos
clientes através de auto-ajuda no
whatsap e outras ferramentas que revolucionaram a nossa interacção com
os clientes”.
Entre os programas destaca-se o
Multichoice Talent Factory, responsabilidade social da empresa, que
juntou vários jovens talentosos africanos em uma formação que possa
dar continuidade às indústrias criativas da África, consideradas guardiãs
do património cultural do continente.
Maira Tauacale, jovem moçambicana, foi a vencedora para a categoria de
produção a nível da África Austral, o

que lhe possibilita uma formação
de oito semanas na prestigiada
Academia de Cinema de Artes
Visuais e Performativas de Nova
Iorque (NYFA).
“Esta oportunidade apareceu na
minha vida em uma época em
que queria dar um destino diferente. Trabalhei muito com documentários e jornalismo e quando
soube dessa oportunidade da
MTF não pensei duas vezes em
concorrer. Submeti a aplicação e
fui aceite. Fomos para Zâmbia
onde estivemos na formação durante seis meses. Tive oportunidade de interagir com facilitadores de todo continente africano.
Cada semana era um aprendizado diferente. Infelizmente interrompemos a estadia por causa da
pandemia. Abraçamos outro desaﬁo, aulas on-line. Mas a Multichoice deu-nos oportunidade
de interagir com proﬁssionais
de toda parte do mundo”, explica Maira Tauacale, vencedora do
concurso MTF.
Em termos de novidades, Vanuza Cândido disse: “Até Setembro
teremos algumas estreias novas
nos canais Boomerang, Disney
Junior, Jim Jam e outros. Os
adolescentes podem contar com
novidades, o Cartoon network,
Nekeloader, Txilo. Portanto, estamos com muitas novidades até
o mês de Agosto e Setembro”.

