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Futuro sombrio para Alexandre Chivale

Branqueamento de capitais vai
até 12 anos de prisão
A
Por Raul Senda

lexandre Chivale, advogado exonerado do processo número 18/2019
– C, que julga as dívidas
ocultas, está a ser investigado, pelo
Ministério Público (MP), por suspeita de crimes de branqueamento
de capitais e obstrução à justiça.
Caso venha se provar o seu envolvimento, o causídico poderá ser
condenado até 12 anos de prisão
maior, mas o advogado parece não
ser o único.
Das informações produzidas em
sede de julgamento, consta que
há outras entidades envolvidas no
crime de branqueamento de capitais. Dentre elas consta uma casa
de câmbios denominada Africâmbios, mas que nem a Procuradoria-Geral da República (PGR) nem
o Banco de Moçambique (BdM)
tomam alguma medida, facto que
causa alguma estranheza.
Noutro tabuleiro, enquanto a produção de provas decorre na tenda
da B.O, aguarda-se uma forte batalha jurídica em Londres, a partir
de 2023, entre a Privinvest e o actual chefe de Estado, Filipe Nyusi.

Numa altura em que o julgamento
das dívidas ocultas caminha para
o terceiro mês, mais episódios, em
torno do calote que endividou o
país em mais de USD 2.2 mil milhões, começam a se exteriorizar.
Nesta Terça-feira, foi anunciado
que o MP está no encalço de Alexandre de Chivale, por haver fortes
indícios de prática de crimes de
branqueamento de capitais, tendo
como veículos, as empresas Txopela
Investments Lda e a Dandula Empreendimentos Lda.
O MP entende que Alexandre Chivale está a usar as duas empresas,
uma do seu cliente, António Carlos
do Rosário [Txopela Investments
Lda] e outra pessoal, [Dandula
Empreendimentos Lda] para a lavagem do dinheiro recebido da Privinvest, empresa que está por detrás
das dívidas ocultas.
Alexandre Chivale foi afastado do
processo 18/2019 – C, por incompatibilidade, entre a função de patrocinador jurídico de alguns réus
envolvidos no processo e de cola-

Dias tenebrosos avizinham para o advogado Alexandre Chivale

borador dos Serviços de Informação e Segurança de Estado (SISE)
e deverá se apresentar no tribunal
como declarante, no caso ora em
julgamento.
Do interrogatório de António Carlos do Rosário exteriorizaram-se ligações perniciosas e perigosas entre
Alexandre Chivale e o património
adquirido com os recebimentos da
Privinvest.
O crime de branqueamento de capitais foi aprovado pela lei 7/2002
de 5 de Fevereiro e revisto pela lei
14/2013 de 12 de Agosto. Na alínea
a) do artigo 4 da supracitada norma,
preconiza-se que comete crime de
branqueamento de capitais aquele
que converter, transferir, auxiliar ou
facilitar qualquer operação de conversão, transferência de produtos do
crime, em todo ou em parte, de forma directa ou indirecta, com objectivo de ocultar ou dissimular a sua
origem ilícita ou de auxiliar a pessoa
implicada na prática das actividades
criminosas e eximir-se das consequências jurídicas dos seus actos.
O referido preceito acrescenta que
comete o crime de branqueamento de capitais aquele que oculta ou

dissimula a verdadeira natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade de produtos do crime ou direitos relativos
a eles e utilizar bens, sabendo da sua
proveniência ilícita no momento da
recepção.
A punição pelo crime de branqueamento de capitais pode ainda
ocorrer mesmo que o facto ilícito
relativo ao crime conexo tenha sido
praticado no estrangeiro, ou ainda
que se desconheça o lugar da prática de tal facto ou a identidade dos
seus autores.
Alexandre Chivale viaja com alguma regularidade para Líbano e
Emiratos Árabes Unidos, onde há
fortes suspeitas de que vai ao encontro de Jean Boustani. Aliás, Chivale
disse, no primeiro dia de julgamento, que, no dia anterior, acabava de
regressar do Líbano.
A mesma lei indica que são crimes
conexos ao branqueamento de capitais a formação de uma associação
criminosa e falsiﬁcação de documentos. Recordar que, a pedido do
MP, o Primeiro Cartório Notarial
da cidade de Maputo não conﬁr-

mou a autenticidade da Procuração de trespasse da propriedade de
Maria Inês Moiane à favor de Jean
Boustani para a implementação de
um projecto imobiliário.
A Procuração em alusão foi entregue ao tribunal pelo então advogado
de Inês Moiane, Alexandre Chivale.
O advogado Chivale entra em cena
quando assume a responsabilidade
de gerir bens imóveis da Txopela
Investments, que, segundo a acusação do MP, foram adquiridos com o
dinheiro da Privinvest e, tendo sido
apreendidos por ordem do tribunal,
Chivale aproveitou-se do facto de
a Txopela ter sido conﬁada a qualidade de ﬁel depositário e criou a
empresa Dandula Empreendimentos, que é usada para as operações de
conversão e transferência de produtos do crime.
A alínea a), do número 1, do artigo
75 da Lei 14/2013 de 12 de Agosto,
determina que aquele que cometer o
crime de branqueamento de capitais
será punido com a pena de 8 a 12
anos de prisão maior.
Portanto, caso o MP consiga provar,
em sede do tribunal, que o advogado
cometeu o crime em alusão, poderá
ser condenado até 12 anos de prisão,
por pairarem mais circunstâncias
agravantes que atenuantes, nomeadamente: a prática de crime com
premeditação; recompensa ou remuneração para facilitar ou assegurar a execução do crime; ocultação
para evitar impunidade, para além
do abuso de poder ou violação do
dever inerente à proﬁssão.
A Lei de Prevenção e Combate ao
Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo também estabelece medidas provisórias
com vista a evitar o descaminho dos
bens provenientes das práticas ilícitas que visa combater. Com efeito,
os fundos, direitos ou quaisquer outros objectos depositados em bancos
ou outras instituições de crédito,
pertencentes ao suspeito ou sobre os
quais ele exerce poder de facto correspondente ao direito de propriedade ou qualquer outro direito real,
ﬁcam sujeitos a apreensão, como
forma de preservar a disponibilidade desses activos para o conﬁsco.

“Violência baseada no Género
em tempos da Covid-19”
1a Edição

CONCURSO
DE
JORNALISMO

Inscreve-te até o dia 31 de Outubro
Para mais informações sobre o regulamento e ficha de inscrição consulta na
Agência Moza Banco mais próxima ou pelo: mozabanco.co.mz

OAM omite dever de
supervisão
Na última Sexta-feira, 22, o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM)
emitiu um comunicado, no qual
manifesta preocupação com o impedimento de advogado, Alexandre
Chivale, de continuar a intervir no
processo, com fundamento na alínea d) n°3 do artigo 69, bem como
na violação do dever de “probidade”,
previsto no n°2 do artigo 72, ambos
do EOAM.
A OAM considera que o procedimento por ordem judicial usado
para o impedimento do seu membro de continuar a praticar actos
próprios da proﬁssão é ilegal, abusivo, desrespeitoso, desprestigiante
e sem qualquer utilidade para a boa
administração da justiça, e constitui
uma afronta ao Estado de Direito
Democrático e à realização da Justiça. Em meios forenses, argumenta-se que, ao invés de “ir à rua” para
fazer valer uma ideia de natureza
técnica, a OAM deveria interpor
recurso ao tribunal imediatamente
superior àquele que tomou a decisão.
A OAM assinala que tem a competência exclusiva para a veriﬁcação
das incompatibilidades e impedimentos dos seus membros, bem
como através do Conselho Jurisdicional, a reserva da jurisdição
disciplinar exclusiva pela eventual
violação do dever de probidade, e
a declaração de impedimento de
Alexandre Chivale, nos termos em
que foi feita, consubstancia um manifesto e grave precedente de usurpação das atribuições da OAM por
um outro pilar de administração da
justiça.
A Ordem diz que a interpretação do
regime de incompatibilidades e impedimentos previstas no Estatuto
da OAM não permite, em abstracto,
uma generalização do impedimento
a qualquer advogado que esteja vinculado à uma instituição pública de
patrocinar contra o Estado.
Contudo, o posicionamento da
OAM não reuniu consensos dentro
da própria organização.
Na sua página do facebook, publicado antes de a OAM emitir
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o seu comunicado, o antigo bastonário, Gilberto Correia, estabeleceu a diferença entre a jurisdição
disciplinar da OAM e a retirada de
advogado em certo processo, por razões de incompatibilidades.
Para tal, explicou que a jurisdição
disciplinar tem a ver com a aplicação de penas disciplinares aos advogados, mediante instauração do
competente processo disciplinar.
Logo, avança o causídico, não houve nenhuma usurpação dos poderes
disciplinares exclusivos da OAM.

Outro entrevistado que optou por
anonimato explicou que nos termos
da Lei de Prevenção e Combate ao
Branqueamento de Capitais, muito
antes do requerimento do MP, a
OAM deveria ter advertido ao seu
membro sobre as ilegalidades que
estava a incorrer, ao assumir um papel dúbio no processo.
A fonte cita a alínea d) do artigo 27
da supracitada lei, que encarrega a
OAM o papel de supervisão de actos atinentes ao branqueamento de
capitais, quando se está perante um

advogado, mas este se manteve a
leste das irregularidades.
Diz a fonte que ao não assumir
suas responsabilidades perante o
seu membro, a OAM omitiu o seu
dever e “assobiou” ao lado do problema, não se explicando que, hoje,
venha se queixar de um acto que poderia ter sido evitado.
O nosso entrevistado também lamenta o facto de a OAM ter recorrido a uma nota de repúdio e não
usar a prerrogativa legal que abre espaço para a interposição de recurso

Privinvest quer Nyusi no
Tribunal de Londres

D

epois do réu, António Carlos do Rosário,
ter anunciado, em sede do interrogatório,
que o executivo de Filipe Nyusi é que sabotou o Sistema Integrado de Monitoria e
de Protecção (SIMP), ao não divulgar o contrato de
concessão da Proíndicus, no boletim da República,
além da EMATUM e a MAM, que foram impedidas de desenvolver suas actividades comerciais,
esta semana, a Privinvest veio conﬁrmar que, a 19
de Outubro de 2021, o Presidente Nyusi foi notiﬁcado das acções judiciais da Privinvest contra ele no
High Court em Londres.
Assinado por Skandar Safa, proprietário da Privinvest, o comunicado frisa que a notiﬁcação ocorreu
em Maputo, tanto no Palácio Presidencial como no
Escritório do Presidente.
Acrescenta que a permissão para que a Privinvest
notiﬁcasse o PR foi concedida pela High Court of
England and Wales.

As reivindicações da Privinvest contra o Filipe
Nyusi referem-se a alegados pagamentos feitos em
seu benefício, incluindo para ﬁnanciar a sua campanha eleitoral presidencial em 2014.
Em Nova Iorque, no julgamento de Jean Boustani, em 2019, ele alegou que foi entregue a importância de USD1 milhão para apoio à campanha
eleitoral de Nyusi, dinheiro que foi depositado nos
EAU(Emiratos Árabes Unidos), na conta da Sunﬂower, uma empresa de sucatas.
Para a Privinvest, além de Filipe Nyusi ter sido peça-chave nos contratos, a sua família beneﬁciou dos
equipamentos adquiridos no âmbito dos contratos.
Na estratégia da Privinvest, Armando Guebuza, o
presidente de Moçambique quando os contratos
foram estabelecidos, “desaparece da fotograﬁa”,
assim como o seu ministro das Finanças, Manuel
Chang que foi quem assinou as garantias soberanas
sobre os empréstimos.
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junto às instâncias superiores.

Estranho silêncio da PGR e
do BdM
Do julgamento da BO não só saíram informações que incriminam
Alexandre Chivale, mas também
outros, como por exemplo: a casa de
câmbios, denominada, Africâmbios.
Contudo, nem em sede de acusação
para o processo 18/2019 – C e muito menos tomando em consideração
os depoimentos do julgamento, o
MP demonstra interesse de investigar a Africâmbios de prática de crimes de branqueamento de capitais.
No julgamento das dívidas ocultas,
o tribunal ouviu três trabalhadores
da Africâmbios, todos acusados de
crime de branqueamento de capitais por terem levantado cheques
da M Moçambique Construções,
passados pelo reu Fabião Mabunda,
como parte do dinheiro que este recebeu do grupo Privinvest.
Khessaujee Pulchand, Simione Mahumane e Naimo Quimbine, todos
colaboradores da Africâmbios, disseram, em sede do tribunal, que levantaram cheques a mando dos seus
patrões, estranhamente, eles é que
foram pronunciados e o patrão não.
É importante lembrar que, no julgamento do “Caso Carlos Cardoso”
e da fraude no extinto Banco Comercial de Moçambique (BCM),
foram expostas evidências de que
as Casas de Câmbios são centros
de lavagem de dinheiro. A casa de
câmbios usada foi a Unicâmbios,
detida pelos irmãos Ayoob Satar e
Momade Assif Abdul Satar, vulgo
Nini.
Khessaujee Pulchand, colaborador
da Africâmbios, disse que nas caixas

da casa de Câmbios só trocam moeda até cinco mil dólares, tal como
estabelece a lei cambial. Contudo,
quando o có-réu Fabião Salvador
Mabunda chegasse para trocar dinheiro acima do limite deﬁnido por
lei, era atendido directamente na
gerência, e os todos funcionários
da Africâmbios foram obrigados a
abrir contas sem saber da sua ﬁnalidade.
Contudo, mesmo com estes elementos, que apontam claramente
que a Africâmbios participou na
lavagem de dinheiro da Privinvest,
o MP ainda não encontrou matéria
para requerer a investigação da gerência da casa de câmbios.
É que, nos termos legais, cabia à
Africâmbios o dever de comunicar
as transacções suspeitas, ao Gabinete de Informação Financeira de
Moçambique, facto que não se veriﬁcou.
O entranho silêncio também é notável da parte do BdM, que, nos termos da alínea a) do artigo 27 da Lei
de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, o banco
central tem a responsabilidade de
supervisionar e ﬁscalizar o funcionamento das instituições do género.
Não tendo sido detetadas as infracções, com as informações saídas do
julgamento, por estas alturas, e por
força do artigo 78 da lei 14/2013
de 12 de Agosto, o banco central
devia ter requerido, junto ao Ministério da Economia e Finanças
a revogação, a suspensão ou inibição da autorização concedida ou o
impedimento do exercício das actividades empresariais directa ou indirectamente, para além de multas
que podem variar entre 800 mil a
oito milhões de meticais.
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A difícil marcha para a vitória
Por Armando Nhantumbo

C

ontrariamente às perspectivas iniciais, as operações
militares para desbaratar
o jihadismo, na província
de Cabo Delgado, estão a registar
dificuldades para avançar à velocidade de luz. Fora da propaganda oficial, as tropas estrangeiras
têm estado a enfrentar focos de
resistências dos “Al-Shabaab”. O
aumento do contingente ruandês
e a prorrogação do mandato da
SADC são a resposta a essa contigência no terreno.
Ouasse, Chinda, Naquitengue,
Mbau e Siri, na Mocímboa da
Praia, foram os primeiros pontos
mais difíceis para as tropas estrangeiras, nomeadamente do Ruanda.
Nestes locais, que eram posições
estratégicas do inimigo, os insurgentes de tudo ﬁzeram para bloquear o avanço das tropas combinadas Ruanda-Moçambique, tal
como tentaram na marcha rumo à
vila distrital de Mocímboa da Praia.
Mas, depois de se aperceberem do
poderio militar das tropas ruandesas, os “Al-shabaab”, como são localmente conhecidos os atacantes,
recuaram, deixando terreno livre
para as forças conjuntas.
Mas recuar não foi, propriamente,
a derrota ﬁnal. Eles voltaram a usar
a mesma estratégia adoptada em
2020, perante as ofensivas aéreas
dos mercenários da Dyck Advisory
Group (DAG): dividiram-se em
pequenos grupos e espalharam-se
mata adentro, em locais de difícil
acesso para tropas convencionais.
É desses locais que, sempre que
podem, lançam ofensivas, ainda
que de menor magnitude, típicas
de guerrilha.
Desta vez, além das matas da província de Cabo Delgado, os insurgentes terão, também, se dispersado para as províncias de Niassa
e Nampula, onde alguns foram
recrutados, e até mesmo para a vizinha Tanzania, que tem estado a
registar ataques esporádicos.

Nangade
O distrito de Nangade, no chamado planalto dos makonde, é dos
mais visados pelas incursões dos
insurgentes. O distrito tem registado, sistematicamente, combates
ocasionais protagonizados pelos
insurgentes.
Só no último ﬁnal de semana, eles
entraram e mataram na aldeia de
Xitama. O líder da aldeia e seu adjunto, bem como um comandante
da chamada “força local”, estão entre as vítimas mortais.
Xitama é onde as forças da SADC
(SAMIM, na sigla em inglês)
anunciaram, nos princípios deste
mês, a morte de um líder religioso
de nome de Rajab Awadhi Ndanjile ou, simplesmente, Njile.
“Acredita-se que Njile North tenha dirigido uma ervanária na sua
aldeia, onde aproveitava para persuadir cidadãos comuns a insurgirem-se contra o governo de Mo-

Tropas estrangeiras enfrentam focos de resistência por parte dos insurgentes

çambique”, explicou a SAMIM, em
comunicado, indicando que o sheik
esteve envolvido na orquestração
do primeiro ataque, a Mocímboa
da Praia, a 5 de Outubro de 2017,
além de “subsequentes ataques terroristas às aldeias, rapto de mulheres e crianças, que mais tarde foram
transformadas em combatentes terroristas”.
O SAVANA sabe que a força tanzaniana, que integra a SAMIM,
chegou a instalar uma unidade
em Xitama, mas com a destruição
da base dos insurgentes, as tropas
abandonaram a aldeia, deixando-a
nas mãos da “força local”.
Xitama possui uma mata densa
que liga a aldeia à estrada principal Mocímboa-Palma. Conforme
reportámos em edições passadas,
com o avanço das tropas ruandesas
na parte sul de Mocímboa da Praia,
Nangade, nas mãos da Tanzania e
do Lesotho, passou a registar uma
movimentação desusada dos insurgentes.
Num passado não muito distante,
eles mataram sete pessoas na aldeia
de Namatil. Contudo, algumas aldeias de Nangade começam a ser
reocupadas pela população. É o
caso da aldeia Mandimba, a última
na fronteira com o vizinho distrito
de Palma, através de Pundanhar, há
cerca de 30 km.
Fora de Nangade, os insurgentes
também travaram, recentemente,
um combate na baixa de Miangalewa, próximo do lago Nguri, em
Muidumbe, um distrito controlado
pelas forças do Botswana.
Agora dispersos, os insurgentes
atacaram, ainda este mês, uma aldeia tanzaniana, junto à fronteira
com Moçambique, conﬁrmando
receios da presidente daquele país,
Samia Suluhu. É que a Tanzania
temia que os insurgentes, em fuga,
procurassem refúgio no seu território.
O controlo da fronteira Tanzania-Moçambique é descrito como fraco do lado moçambicano, onde a linha fronteiriça abarca três distritos,
nomeadamente Palma, Nangade e
Mueda.

Falta de articulação
O Africa Monitor, uma publicação
especializada na área de intelligence, conﬁrma que a SAMIM está a
enfrentar bolsas de resistência dos
insurgentes, em Cabo Delgado.
No seu último número, a publicação também reporta a falta de articulação entre as forças da SADC
as do Ruanda. Porém, o chefe da
missão da SADC, Mpho Molomo,
explicou, numa conferência de imprensa em Maputo, dada há duas
semanas, que as operações no terreno decorrem sem sobressaltos, com
os comandos repartidos entre as
forças da SADC, do Ruanda e de
Moçambique. Mas ao que o SAVANA apurou, em meios reservados há o entendimento de que a
SADC se sente subalternizada, em
relação à força ruandesa, que, aparentemente, tem mais privilégios,
dados pelo governo moçambicano. Mpho Molomo, que é o rosto
político/diplomático da Missão da
SADC em Moçambique, coordena
as operações a partir do quarto de
um hotel em Maputo.
De acordo com o Africa Monitor,
as operações militares das forças
ruandesas, SAMIM e moçambicanas continuam em zonas recuperadas nos distritos de Macomia,
Nangade, Mocímboa da Praia,
Mueda e Palma, conﬁrmando-se
que persistem focos de insurgentes
nessas regiões.
“Informações no terreno dão conta
de que grupos de dezenas de insurgentes continuam activos na região
de Macomia-Nangade-Mueda e
que ocorrem combates ocasionais
nessas regiões”, refere.
Acrescenta a existência de canais
activos de abastecimento às células
armadas, por via marítima e terrestre, onde estão a ser detectados
movimentos suspeitos de embarcações com víveres, cujo destino mais
provável são grupos insurgentes.
Com a marcha das tropas, mesmo
com a presença das tropas estrangeiras, o estado de sítio, em Cabo
Delgado, pode prolongar-se por
mais de dois a três anos, calculam
Comandos militares das FADM,

ouvidos pelo Africa Monitor.
Elementos de informação recolhidos localmente indicam que os
atritos na relação entre as tropas
ruandesas e da SAMIM destacadas
em Cabo Delgado são persistentes.
“A principal inquietação prende-se com a falta de coordenação de
operações entre os comandos, que
actuam em distritos diferentes, mas
em territórios contíguos”, refere.
As tropas ruandesas foram as primeiras a chegar a Cabo Delgado,
em Julho e, com superioridade
de armamento e de tecnologia de
combate, em dois meses, consolidaram o controlo da vila de Palma e
aldeias arredores, recuperaram a vila
de Mocímboa da Praia e tomaram
as bases dos insurgentes no norte
do Rio Messalo, a sul da vila de
Mocímboa.
A fonte indica que as tropas ruandesas empregaram tácticas que evitaram confrontos directos com os
insurgentes, fazendo bombardeamentos contra alvos identiﬁcados,
evitando combates intensos que
poderiam ter resultado em muitas
baixas.
Dois meses depois, as tropas da
SADC iniciaram as operações
ofensivas contra as posições dos insurgentes.
“Pelo grau da resistência, encontrado nas matas de Macomia, os comandantes da SAMIM entendem
que parte dos insurgentes desalojados pelos ruandeses em Mocímboa
da Praia desceram para o sul do rio
Messalo, Macomia, área atribuída à
SADC, e onde está, actualmente, a
maior concentração dos insurgentes”, refere a publicação.
A SAMIM entende que a falta de
coordenação entre os comandos
das tropas do Ruanda, Moçambique e da SADC possibilitou a
dispersão dos insurgentes e a sua
concentração na área consignada às
tropas da SAMIM.
Aliás, de acordo com a publicação,
a extensão, por tempo indeterminado, da missão da SAMIM, inicialmente de três meses, mantendo o
cenário 6 (mais elevado), de Rapid
Deployment Capability, deve-se à

presença de insurgentes em áreas
consignadas à SADC e, sobretudo,
no sul do Rio Messalo, onde é considerada “muito alta”.
“O comando da SADC propôs
reuniões mais frequentes com os
Comandos do Ruanda e de Moçambique, para coordenar as operações, mas não teve a abertura do
Ruanda, que está focado em consolidar os espaços recuperados nos
dois distritos a si consignados. A
contiguidade territorial entre os
distritos de Palma, Mocímboa da
Praia (Ruanda), Nangade e Macomia (SADC) exigem coordenação
e comunicação permanente entre
os Comandos, o que não sucede até
aqui. A falta de coordenação é vista
como de grande risco de ocorrência
de casos de “fogo amigo”, escreve a
fonte.
Se a SADC apenas estendeu a permanência, em Cabo Delgado, Paul
Kagame, o “amigo” do presidente
Nyusi, mandou vir mais mil homens para Moçambique, totalizando dois mil. Sem previsão de saída
de Cabo Delgado, senão depois da
“reconstrução”, as tropas ruandesas,
agora duplicadas, quererão garantir, pessoalmente, a manutenção
das áreas recuperadas, dada a fraca
conﬁança na capacidade das forças
moçambicanas.
É que, até num passado recente,
grande parte das aldeias recuperadas pelos insurgentes, principalmente as de menor risco, eram
deixadas nas mãos das Forças de
Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas. Os ruandeses, apenas
em número de mil, apenas ﬁcavam
à guarda dos pontos mais críticos,
como Mbau, um dos últimos redutos da insurgência a cair, em Cabo
Delgado.

Governo irrealista
Por outro lado, a fonte indica que
a inexistência de previsibilidade
quanto à conclusão de operações
representa, igualmente, o adiamento do processo de reconstrução da
província e a resolução do problema dos refugiados internos, calculados em cerca de 800 mil.
“O custo da reconstrução das infra-estruturas destruídas está estimado em USD 300 milhões, sem que
o governo tenha levado a cabo um
levantamento concreto no terreno. Entre as perdas de receitas do
Estado e custos judiciais sociais, a
somar a destruição das instalações
e infra-estruturas, a estimativa dos
prejuízos é de USD 1.000 milhões.
A este número acrescem os custos
do adiamento da conclusão do site
GNL de Afungi, cujo desenvolvimento está interrompido desde o
início de 2021”, refere o Africa Monitor, para quem a previsão de retoma pelo operador principal da Área
1, a petrolífera TotalEnergies, em
2022, baseia-se em pressupostos de
estabilização contínua da província
e de reestruturação das infra-estruturas e funcionalidade pelo Estado.
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Nota de Posicionamento
Projecto Alcançar – Pela Melhoria da Qualidade dos Serviços
de Saúde da Mulher e da Criança
Introdução
O projecto Alcançar é uma iniciativa que visa a
redução das mortes maternas, neonatais e infantis em
Moçambique. Desde o seu inicio em 2019, o programa
realizou várias acções, desde o nível comunitário ao
nível das unidades sanitárias. A nível da comunidade o
programa implementa acções que visam aumentar a
demanda no uso dos serviços para mulheres grávidas
e crianças. Tais acções incluem mas não se limitam
a conscientização para o parto institucionalizado,
DEHUWXUD LPHGLDWD H SUHFRFH GD ¿FKD SUpQDWDO
consultas de seguimento, imunização, consultas da
FULDQoDVDGLDHGRHQWH1HVWDDERUGDJHPHVWLPXOD
se vivamente a presença masculina desde o início.
3RUpP WHP VLGR QRWiYHO RV GHVD¿RV LQVWLWXFLRQDLV
para o engajamento masculino nos serviços de saúde
materno, neonatais e infantis, principalmente pelo
facto de que historicamente, estes serviços estiveram
orientados a mulheres e crianças num claro jus ao
próprio nome. Contudo, a tónica tem mudado pelo
entendimento de que a gravidez e a criança não são
apenas da mulher. A gravidez é do casal, sendo por
LVVRTXHWRGRRSURFHVVRGHJHVWDomRSDUWRHSyV
parto deve ser do casal grávido.

posterior papel activo, carinhoso e comunicativo
no desenvolvimento da criança, principalmente na
primeira infância;
) Promover o envolvimento dos homens nas
tarefas domésticas, cuidados nutricionais e na
tomada de decisão partilhada e consciente sobre o
Planeamento Familiar;
) Envolver os pais na compreensão das
diferentes fases da gravidez e como os mesmos
podem apoiar a cada transição;
) Envolver os pais na melhor compreensão
sobre a importância do desenvolvimento da
primeira infancia e como os mesmos podem
contribuir e apoiar na transição;
) ,QFHQWLYiORV D FXLGDU GD VXD VD~GH PHQWDO
e física, assumindo um estilo de vida saudável,
reduzindo/eliminando comportamentos de risco
e, assim gerando um melhor ambiente para o
GHVHQYROYLPHQWRGRVHX¿OKRRX¿OKDDVVLPFRPR
REHPHVWDUItVLFRHHPRFLRQDOGDSDUFHLUD
) Redução dos comportamentos de risco que
possam afectar a gravidez, a mãe e o relacionamento
entre ele e a mãe, tais como o consumo de tabaco
e álcool, além da violência física e psicológica;

Nesta nota destacamos os objectivos do envolvimento
masculino,
alguns caminhos para o maior
envolvimento dos homens nos serviços em epígrafe
HRSDSHOGRDSUR¿VVLRQDOGHVD~GH

) Promover
atitudes
de
apoio
mútuo,
colaboração e diálogo entre o pai e a mãe para
melhor lidar com as mudanças, ansiedades e
adaptações que advêm da gestação;

Os objectivos do envolvimento masculino nos
serviços de saúde materno, neonatal e infantil

) Resolver as preocupações e perguntas do pai

As ações de engajamento masculinos nos serviços de
VD~GHPDWHUQRLQIDQWLOYLVDP

sobre questões relacionadas com a gravidez e a
vida sexual durante a gestação.

) Preparar os homens
para a chegada da
FULDQoDHHQYROYrORVGHVGHRLQtFLRQRVGHVD¿RVGD
paternidade;

 2 SDSHO GRD SUR¿VVLRQDO GH VD~GH QR
engajamento masculino nos serviços de

) Promover o quanto antes o vínculo entre o

2VDV SUR¿VVLRQDLV GH VD~GH WHP XP SDSHO
bastante activo no engajamento dos homens no
acompanhamento a mulher grávida e a criança. A

pai e a criança que vai nascer, facilitando assim um

saúde materno, neonatal e infantil
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escutando as suas exigências e sugestões, oferecendo

DFWXDomRGRDSUR¿VVLRQDOSRGH

) 3URPRYHUUHÀH[}HVVREUHWHPDVUHODFLRQDGRV DSRLRQDVVLWXDo}HVGLItFHLVHLQFHQWLYDQGRRVDFXLGDU
às masculinidades, cuidado paterno nas unidades da própria saúde.
sanitárias;
) Dar visibilidade ao tema do cuidado paterno,
) Incluir os homens e pais nas rotinas dos
LQFOXLQGRR QDV GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV HGXFDWLYDV
VHUYLoRV H FRQYLGDORV SDUD DV FRQVXOWDV H[DPHV
e actividades de grupo relacionadas ao cuidado UHDOL]DGDV SHOD XQLGDGH FRPR FRQWUDFHSomR SUp
GRVVHXV¿OKRVHSDUFHLUDVWDLVFRPRSODQHDPHQWR natal, aleitamento, grupos de adolescentes, pais e
familiar, TIG (teste de gravidez), acompanhamento
pediátrico e nutrição.

idosos.
) Considere a inclusão de homens modelo, que

) ,QFHQWLYDUDSDUWLFLSDomRGRVSDLVQRSUpQDWDO
SDUWRHSyVSDUWRHGDUOKHVWDUHIDVVLJQL¿FDWLYDV
como por exemplo, dar o primeiro banho.

sejam campeões de mudança e possam auxiliar nas
palestras na unidade sanitária.

) Divulgar o direito de acompanharem o parto, O projecto Alcançar está comprometido na garantia
caso a mãe da criança assim desejar e a unidade da gravidez saudável contando com o envolvimento
sanitária tiver condições. Facilitar a presença dos masculino em todo processo. A partir das intervenções,
SDLVQDVHQIHUPDULDVDFRPSDQKDQGRRVVHXV¿OKRV
internados.
) Promover

com

os

homens

actividades

educativas que discutam temas relacionados ao

esperamos que as famílias, comunidades, instituições
e todas partes relevantes possam melhor apoiar a
PXOKHUJUiYLGDHJDUDQWLUXPH¿FD]GHVHQYROYLPHQWR

cuidado, numa perspectiva de género. Acolher da primeira infância. A saúde da mulher grávida é
aos homens, valorizando as suas capacidades, responsabilidade de todos nós.

3UR¿VVLRQDOGH6D~GH([HPSODU&RQWULEXLQGRQD0HOKRULDGD4XDOLGDGH
dos Serviços de Saúde Materno, Neonatais e Infantis!
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Max Tonela

([[RQ0RELOHVWiSDUDÀFDU
Por Ricardo Madaukane

O

ministro dos Recursos
Minerais e Energia, Max
Tonela, assegurou que a
petrolífera norte-americana, Exxon Mobil, continua firme no compromisso com os seus
projectos de gás natural no norte
do país, negando informações de
que a empresa está a repensar a
sua carteira de negócios nos combustíveis fósseis.
“Da parte das empresas, incluindo
da Exxon, a indicação que temos
foi um reaﬁrmar da Exxon, da
sua aposta no projecto de Afungi, mesmo depois das notícias que
foram postas a circular”, aﬁrmou
o ministro dos Recursos Minerais
e Energia de Moçambique, Max
Tonela.
Tonela falava a jornalistas, à margem do sexto Conselho Coordenador do seu pelouro, que decorreu na cidade de Pemba, capital da
província de Cabo Delgado, norte
do país.
Aquele governante avançou que
representantes da petrolífera
norte-americana vão a Maputo,
no início de Novembro, para um
ponto de situação em relação aos
empreendimentos da companhia
em Moçambique.
“Temos estado a trocar informações com a Exxon, estando previsto para breve mais um encontro
em Maputo, no início do mês de
Novembro”, declarou.
Max Tonela aﬁrmou que a Exxon
Mobil mantém-se um parceiro de
peso no projecto de produção de
gás na Área 4, cuja plataforma ﬂutuante de produção está num nível
de construção de 92%, na Coreia
do Sul.
A Exxon Mobil também mantém interesse em desenvolver o
projecto de gás natural em terra,
cujo plano de desenvolvimento foi
aprovado pelo executivo moçambicano, decorrendo acertos contratuais para a implementação do
empreendimento, acrescentou.
O governante sublinhou que o gás
natural é uma opção eﬁcaz para a
transição energética, dado que é o
que menos polui, entre as energias
fósseis.
“Acreditamos que o gás natural
tem um papel importante no processo de transição energética e que
continuará a haver investimento
da parte das empresas”, enfatizou.

Pressões
Na semana passada, o Wall Street
Journal noticiou que a petrolífera
norte-americana está a estudar a
possibilidade de cancelar o investimento previsto para o norte de
Moçambique, citando pressões
dos investidores para limitar a
aposta em combustíveis fósseis.
De acordo com o jornal económico norte-americano, o novo conselho de administração, que inclui

Max Tonela

um administrador nomeado por
um investidor ambiental, e dois
outros administradores, já expressou as preocupações ambientais
sobre vários projectos, incluindo o
investimento na exploração de gás
natural na bacia do Rovuma, no
norte de Moçambique, e outros
projectos de milhares de milhões
de dólares no Vietname.
O jornal não cita directamente
qualquer dos administradores, escrevendo apenas que esta questão
está a ser debatida no âmbito das
discussões sobre o plano estratégico para os próximos cinco anos,
num contexto em que os preços
do petróleo e do gás estão elevados, e o mundo está a passar por
uma falta de combustíveis fósseis,
enquanto recuperam dos efeitos
da pandemia de Covid-19.
A pressão sobre a administração
da Exxon, uma das maiores petrolíferas mundiais, visa reduzir o
investimento nestes combustíveis
poluentes para limitar as emissões
de carbono e, ao mesmo tempo,
aumentar o retorno aos investidores, já que a aposta em mega-projectos como os de Moçambique
demora vários anos até chegar à
fase de retorno para os acionistas.
De acordo com as fontes citadas
pelo Wall Street Journal, não é
claro que destas discussões saia
uma decisão sobre o investimento em Moçambique, que aguarda
ainda a Decisão Final de Investimento, o passo a partir do qual o
projeto é irreversível, sob pena de
as sanções suplantarem os custos
de investimento.
A Exxon já gastou USD 2,8 mil
milhões para adquirir uma posição importante no projecto Rovuma, o maior projeto de exploração
de gás natural da África subsaariana, mas há vários anos que adia
a Decisão Final do Investimento,
que, segundo o governo de Moçambique pode ﬁcar entre os 27 e
os 33 mil milhões de dólares.
Os projectos de gás liderados na
Área 1, pela petrolífera francesa,
TotalEnergies, e na Área 4, pela
norte-americana, Exxon Mobil e
pela italiana Eni representam, em

conjunto, cerca de USD 50 mil
milhões de investimento na bacia
do Rovuma, ao largo da província
nortenha de Cabo Delgado.
Aquele governante reconheceu a
rapidez com que o mundo está a
avançar para o cumprimento da
agenda sobre as mudanças climáticas para um futuro sustentável
para a humanidade.
“A responsabilidade no controle
da emissão do carbono está no
centro das atenções globais. Vivemos já a era da transição energética”, aﬁrmou.
Max Tonela avançou que o gás
natural se apresenta como a alternativa para a transição energética
global e os projectos de Moçambique estão no coração da estratégia das concessionárias.
“A iniciativa de massiﬁcação de
GPL, que tem em vista a redução da pressão sobre as ﬂorestas,
na busca de produtos lenhosos,
a principal fonte para a confecção de alimentos da maioria dos

moçambicanos, constitui uma das
medidas que demonstram o forte
comprometimento de Moçambique com a agenda climática”,
enfatizou.
É nesse quadro que o país vai
também trabalhar para uma agenda de descarbonização de gás natural, aproveitando o potencial de
que dispomos.
O governo prevê, ainda para este
ano, o lançamento da 6ª ronda
de concurso em 16 áreas selecionadas; processo que deverá ser
concluído no terceiro trimestre de
2022.
“Neste sentido, assinalamos com
satisfação que, apesar das restrições causadas pela pandemia da
Covid-19, a plataforma ﬂutuante
do projecto de gás natural liquefeito Coral Sul mantém o início da produção comercial para
2022”, aﬁrmou.

Risco de colapso
Num outro desenvolvimento, Max
Tonela aﬁrmou que o aumento do
preço dos combustíveis no país
evitou o colapso no fornecimento,
porque os importadores e distribuidores do sector operavam com
prejuízos.
“Tendo em conta a evolução do
preço internacional e também o
factor taxa de câmbio, tivemos
de permitir que as empresas importadoras e distribuidoras ﬁzessem a revisão dos preços, que era
para assegurar a continuidade do
fornecimento, garantir segurança
e reposição de ´stocks`”, declarou
Tonela.
Os operadores da área dos combustíveis, prosseguiu, já estavam a

acumular avultadas dívidas junto
da banca, porque há quase um ano
que não reajustavam o preço dos
combustíveis.
“O nível de prejuízo era tão elevado que algumas das empresas estavam a endividar-se com a banca,
para fazer importações, sem capacidade para fazer a reposição”,
declarou.
Max Tonela assinalou que o governo mantém o subsídio no preço do gás de cozinha, pagando
12 meticais por cada quilo deste
produto.
“Há uma pressão enorme sobre
a evolução dos preços e a nossa
expectativa é que haja uma tendência inversa na evolução dos
preços”, enfatizou.
Na semana passada, a Autoridade
Reguladora de Energia (Arene)
anunciou a subida dos preços dos
produtos petrolíferos no país, entre 7% a 22%, reﬂectindo a subida
do preço do barril de crude.
Na sequência, a Renamo considerou “um insulto” o aumento do
preço dos combustíveis no país,
assinalando que a decisão vai
agravar o custo de vida da população.
Em conferência de imprensa convocada a propósito da decisão do
regulador petrolífero, o porta-voz
da Renamo, José Manteigas, repudiou os incrementos, observando
que os mesmos acontecem poucas
semanas depois de o governo ter
determinado a subida de 5% no
salário mínimo nacional.
“Este aumento veio agravar mais
o penoso custo de vida que os
moçambicanos suportam, diariamente, num país onde o índice de
desemprego é altíssimo e assustador”, avançou Manteigas.

7UrVDQRVGHMHMXPQDVUHFHLWDVGHJiV

A

suspensão, desde Março deste ano, de todas as actividades da petrolífera francesa,
TotalEnergies, resultará em atraso na arrecadação de receitas para o Estado, assim como num impacto negativo para as aspirações
e projecções das Pequenas e Médias Empresas que,
directa ou indirectamente, viam os seus negócios a
ﬂuir graças ao andamento que se registava naquele
projecto do sector do oil&gas. São três anos que
poderão passar sem que o Estado receba o que lhe
seria devido caso o projecto estivesse a correr normalmente.
Nesta Quarta-feira, na Assembleia da República,
o Primeiro-Ministro (PM), Carlos Agostinho do
Rosário, fez uma abordagem explicativa em relação
ao assunto. Ele cheﬁou a equipa governamental que
foi responder às perguntas colocadas pelas três bancadas parlamentares.
“É na sequência destas démarches que foi criado
um grupo de trabalho de “conteúdo local multissectorial”, com a participação de entidades públicas
relevantes. A ideia é encontrar-se uma nova abordagem que permita promover o envolvimento das
empresas de prestação de serviços a nível local e
nacional, na reconstrução de algumas infra-estru-

turas, bem como, para, a médio prazo, providenciar
outros serviços. Excelências, uma vez que todas as
actividades do projecto da Total foram suspensas,
não se prevê a arrecadação de receitas ﬁscais para o
Estado para os próximos três anos”, anotou o PM.
Entretanto, o governante avançou que, com a melhoria da situação de segurança em Cabo Delgado,
o governo espera que as actividades do projecto
possam retomar no próximo ano, o que poderá permitir que o mesmo seja implementado de forma
que a produção do gás natural aconteça em 2026.
Recordar que o projecto de exploração de gás natural da TotalEnergies, na bacia do Rovuma, cujo
investimento global é superior a USD 20 mil milhões, suspendeu as suas actividades por um prazo
indeterminado, após o ataque terrorista à vila de
Palma, a 24 de Março último.
Neste momento, segundo se sabe, forças conjuntas
e em apoio às Forças de Defesa e Segurança (FDS)
de Moçambique procuram consolidar avanços no
combate ao terrorismo e garantir um efectivo restabelecimento da ordem e segurança pública, nas
regiões centro e norte de Cabo Delgado.
(Sérgio Carimo)

Savana 29-10-2021

PUBLICIDADE

9

PUBLICIDADE
SOCIEDADE

10

Savana 29-10-2021

100 anos depois

E as chitas voltaram ao Zambeze

D

adas como extintas há
quase cem anos no vale
do Zambeze, as chitas,
provavelmente um dos
mais vulneráveis felinos africanos,
voltaram aos tandos de Marromeu,
numa iniciativa da Coutada 11
(C11) e de vários parceiros internacionais envolvendo o Malawi, a
África do Sul e os Estados Unidos.

Algumas semanas depois do seu
regresso à liberdade na zona de
Mungári Rio, na margem sul do rio
Zambeze, as 11 chitas estão perfeitamente integradas no seu novo
habitat. Ao contrário das comunicações nas grandes expedições de
caça no início do século passado, o
contacto com a C11 é permanente,
como é instantânea a localização
dos felinos através GPS, uma tecnologia bem mais avançada e exacta
que a versão ﬁccionada que se tenta
passar aos moçambicanos na “tenda
das revelações”. No whatsapp recebo
uma mensagem de um dos executivos da C11: “Hoje a ementa dos
nossos “gatos” foi facocero e chango”.
O último relato de uma chita nos
tandos a sul de Chupanga datam
de 1905, através dos diários das caçadas de Reginald Charles Fulke
(1866-1956), um diplomata britânico que serviu nos consulados de
Quelimane e na Beira e escreveu
três livros sobre a fauna e a ﬂora ao
longo do vale do Zambeze, e também nos antigos distritos de Manica e Sofala. Maugham, o apelido
literário de Fulke, não esteve em
Mungári para testemunhar o repovoamento das chitas, ao contrário
de Menice (pronunciar “minaice”)
Zunguze, 21 anos anos, uma jovem
de Massinga que fez o seu curso
sobre fauna bravia na Universidade
Católica da Beira. Ela é um dos três
estagiários do Biofund que na C11
acompanha o “projecto das chitas.

Envolvimentos e perigos
Menice explica-me que os 11 felinos vieram de seis parques e reservas, de diferentes regiões da África

do Sul e do Malawi. Eram 12, mas
no processo de anestesia dos animais
para captura, uma fémea no Malawi
não resistiu. Os animais da África
do Sul estiveram em quarentena na
zona de Mkuze, norte do Kwazulu
Natal e depois foram transportados
de avião para a C11. As burocracias
obrigaram a que os aviões, com os
animais sedados, tivessem de aterrar
primeiro no aeródromo do Krueger
Park, depois na Beira para os procedimentos de fronteira e, ﬁnalmente,
na pequena pista de capim e terra
batida em Mungári Rio. A mesma
pista que recebeu em 2018, 24 leões
com a mesma proveniência.
Na C11, os animais foram sujeitos
a um novo conﬁnamento de quatro semanas. Segundo o conservacionista, Willem Briers Louw, é
importante que os animais, antes
de serem soltos, ganhem a noção
do novo ecossistema onde estão
inseridos. Experiências anteriores
mostram que a libertação imediata
resultou na fragilização dos animais
e o seu rápido aniquilamento.
As chitas são felinos muito esbeltos,
uma espécie de “grandes gatos” de
pernas alongadas, mas muito frágeis. São muito atacados por mabecos (cães selvagens), hienas e leões
e não têm os mesmos “argumentos”
para se defenderem. As crias são
um alvo preferido dos predadores.
Ao contrário dos leopardos, a espécie mais parecida com a chita, estes
felinos gostam de habitar espaços
abertos e desenvolvem grande parte
da sua actividade de caça durante
o dia. O leopardo é sobretudo um
animal activo durante o período
nocturno. Nas coutadas de caça,
como é extremamente difícil avistar
um leopardo, as caçadas fazem-se
com o auxílio de grandes matilhas
de cães treinados.
As chitas não temem a proximidade
do homem, são facilmente domesticadas e são também presa fácil para
os laços dos caçadores furtivos. A
chita é conhecida como o mamífero mais veloz do planeta, atingindo
velocidades entre os 90 a 130 km/
hora. Porém, a sua resistência é cur-

ta, não conseguindo manter a sua
velocidade de cruzeiro por mais de
60 segundos.
Estudos preliminares indicam que a
zona dos tandos de Marromeu pode
acolher 137 animais, mas há algum
nervosismo em relação à sua reintrodução. Duas experiências tentadas na zona da Gorongosa foram
um fracasso total. Um dos factores
que pode funcionar a favor das chitas é o seu novo habitat ser muito
despovoado, logo longe da cobiça
dos furtivos pela sua pele como troféu valioso para ritos tradicionais.
Outra das condições de importação
dos animais foi a de virem de “espaços selvagens”, onde tinham que
caçar para a sua sobrevivência, uma
condição que tornará mais fácil a
sua adaptação no delta do Zambeze.
Nos primeiros dias de Setembro,
como todos os animais, têm colares
de localização por satélite, dois felinos empreenderam uma grande caminhada em direcção a Inhaminga,
tendo sido neutralizados e trazidos
de volta à C11, uma concessão com
192.000 hectares.
A “operação chitas” só foi possível
com a colaboração da Fundação da
Família Cabela dos EUA, que con-

tribuiu com meio milhão de dólares
para apoiar todo o projecto. Mary
Cabela já antes tinha estado por
detrás do projecto do repovoamento de leões, trazendo em 2018, da
África do Sul, 24 felinos.

Conservação vs operação
comercial
Para se ter uma ideia dos efeitos
devastadores da guerra, em toda a
região do Delta do Zambeze, apenas foi identiﬁcado um “leão nativo”, identiﬁcado por satélite como o
“M-001”. Das novas crias nascidas
desde 2018, o M-001 é responsável
por 27, o que atesta a sua “popularidade” entre as fémeas sul-africanas.
Os veterinários especialistas em
fauna consideram que o fenómeno é
importante para a genética da espécie na região.
Os detractores do esforço conservacionista da C11 consideram controversa a atitude de uma coutada que
se dedica à caça turística. “Trazer
leões e outros felinos para depois os
abater”, apontam o dedo.
Os responsáveis do projecto defendem-se e contra-atacam. “Isto mostra o potencial do sector privado.
Fazemos caça, com os resultados
podemos fazer conservação e ainda
melhorar as vidas da população em
redor”. Só em “contribuições para
a comunidade” são três milhões de
meticais por ano, mais 30 toneladas
de carne fresca provenientes das
caçadas e a entrega de três búfalos
e 20 changos, “completos”, ou seja
com tripas, peles e troféus. Quanto
aos leões e às chitas, não há qualquer
plano de abate nos próximos anos.
Se as comunidades recebem três
milhões, a ANAC, a Administração
das Áreas de Conservação recebe 15
milhões de MZN em senhas de animais para abate e outras licenças. A
C11 mantém 22 ﬁscais, uma parte
antigos guerrilheiros da Renamo.
Usam motociclos todo o terreno
(15) e dois helicópteros R22, ambos
patrocinados a partir do Texas. Os
furtivos não dão tréguas e os números anuais mantêm-se constantes:
70/80 apreensões ano, com grandes
cumplicidades entre as autoridades
tradicionais e administrativas na região.

Os números do negócio dos safaris
estão completamente alterados com
a pandemia. Na C11, é um bom ano
ter 70 turistas na época cinegética
que começa em Março e termina
em Novembro. “Este ano esperamos ter 45 safaris, o ano passado foi
desastroso”, diz-me um dos responsáveis da C11. Por causa da pandemia não vieram turistas do exterior.
Só no ﬁnal do ano, “com permissão
para funcionarmos em Dezembro,
ﬁzemos seis safaris. Deu para pagar
algumas despesas correntes”.
Os turistas vêm de todo o mundo,
especialmente da Europa e dos Estados Unidos. Muita “gente importante”, sobretudo famílias abastadas
e da antiga realeza europeia. Este
ano, veio de novo a família real saudita. 11 caçadores mais “staﬀ ” logístico, 12 dias com passagem pelo Bazaruto, avião às ordens estacionado
na Beira “para as emergências”.

Os ventos do futuro
De volta à Beira, que é onde tudo
começa, como no antigamente, Peter, o piloto do helicóptero Bell, que
faz a logística para a C11, mostra-me o capim fresco de novas habitações, como o barro claro recente
com que são maticadas as paredes.
“Nos últimos anos é assim, a população está a avançar sobre as áreas
das coutadas”. Os solos são muito
pobres, não dão para a agricultura. Os novos residentes da ﬂoresta
fazem lenha e carvão e armadilhas
para caçar antílopes. As mesmas
onde caem leões e búfalos.
O comboio entre Inhaminga e o
Dondo leva a caça para a Beira. O
grande mercado informal de carne
de bravio na zona centro.
Premonitório, RGF, o Maugham,
em 1914, no seu “Wild Game in
Zambezia” escrevia que chegará
o dia em que todas as espécies do
continente terão de ser conﬁnadas
em reservas para serem apreciadas,
porque o desenvolvimento das comunidades humanas, inexoravelmente, levará à extinção as grandes
concentrações de animais selvagens
nos seus habitats naturais.
Está a acontecer.
Por Fernando Lima, em Mungári, a
convite da Promotur
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Encerramento de praias ensombra Turismo
Por Elias Nhaca

D

iferentes actores do sector
da Hotelaria e Turismo estão inconformados com o
encerramento de algumas
praias do país, até o próximo mês de
Dezembro, porque entendem que
esta medida vai agudizar a difícil situação que o sector atravessa.
Os actores referem que, por se tratar
de um sector que tem sido o mais
penalizado, desde a eclosão da pandemia da Covid-19 em Moçambique, em Março de 2020, devem ser
impostas medidas mais suaves e que
permitam que o ramo possa se reerguer.
Entendem que o tratamento que
tem sido dado, através dos decretos governamentais que impõem o
estado de calamidade pública, tem
enfraquecido o sector, asﬁxiando o
empresariado e propiciando perdas
de emprego em massa.
Referem que os meses que se seguem
foram aguardados com bastante expectativa, uma vez que é nesta época, que inicia o verão e se aproxima a
quadra festiva, que o turismo vive os
melhores dias, mas, com as medidas
recentemente anunciadas, as chances de recuperação foram consideravelmente minimizadas.
Por outro lado, as autoridades de
saúde argumentam que há necessidade de se ter cautela no relaxamento das medidas, assinalando que
a Covid-19 continua a ameaçar a
saúde pública.
Sustentam que, devido aos desmandos que se tem veriﬁcado em algumas praias, aliado ao facto de haver
fragilidades de monitoramento, há
necessidade de haver atenção redobrada, principalmente quando é
para relaxar alguns locais que têm
fortes indícios de se transformar em
veículos de aceleração de uma quarta vaga de infecções.

A voz da CTA
A Confederação das Associações
Económicas (CTA) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da
Indústria Hoteleira, Turismo e Similares referem que, se as medidas
preventivas decretadas no último
domingo, por Filipe Nyusi, fossem
mais favoráveis para este ramo,
mantendo as praias abertas, pelo
menos metade dos 26 mil funcionários, que viram os seus contratos
suspensos, voltariam ao activo. Todavia, acrescentam, com a interdição
das praias, esta possibilidade cai por
terra.
Acrescentam que, pelo facto de as

Yassin Amuji - Vice-presidente do Turismo,
Hotelaria e Restauração na CTA

“Actores do turismo estão preocupados com o tratamento que tem sido dado ao seu sector. Entendem que deve haver um
acarinhamento deste ramo, por ser dos mais afectados com a pandemia”

praias conﬁgurarem a maior atracção turística no mundo, numa escala
de 65%, espera-se que os turistas
exijam o reembolso das reservas feitas nos estabelecimentos hoteleiros.
No entanto, explicam que isso vai
causar um embaraço nos gestores
hoteleiros, porque à medida que recebem o valor das reservas, estes fazem uso do mesmo para efectuar os
preparativos dos períodos de maior
ﬂuxo, com realce para o mês de Dezembro.
O empresário e vice-presidente
do pelouro de Turismo, Hotelaria e Restauração na CTA, Yassin
Amuji, notou que o encerramento
das praias não é a solução do que
se pretende alcançar, porque, como
efeito colateral, ela afecta duramente
o sector.
A fonte explica que, ao invés de
manter as praias encerradas, devem
ser encontradas estratégias de monitoria, para que as pessoas possam
frequentar as mesmas, obedecendo
os protocolos sanitários.
“Tínhamos um decreto que dizia
que as praias poderiam permanecer abertas até às 17h00. Penso que
assim deveria ser para todas elas. É
normal que seja difícil monitorar,
mas podemos criar mecanismos e
não optar por encerrar. Encerrar as
praias signiﬁca “desprogramar” o
Turismo. Cerca de 65% da actividade turística no mundo é atraída pelas praias, mesmo que as pessoas não
usem. Não são os museus, lugares
históricos, são as praias”, explicou.
No seu entendimento, esta medida só vai agudizar a crise no sector
da hotelaria, uma vez que este é o
principal beneﬁciário dos turistas
que veem nas praias o seu principal
atractivo.
A fonte defende que deve haver um
meio termo. “Não se pode abrir hoje
e fechar amanhã. A Covid-19 não
vai acabar hoje, ela vai permanecer
por dois ou três anos. Não devemos
encerrar as praias, devemos educar
as pessoas”, frisou.
Explicou que, o que se notou é que,
após terem sido encerradas as praias,
por 15 dias, em consequência das
enchentes que se veriﬁcaram, não se
registou um aumento de casos, mas

a contínua tendência de estabilização. Isso, no seu entendimento, revela que o encerramento das praias
não constitui uma medida a ter em
conta.

“Vai retardar a
recuperação económica”
Para Albino Mareleco, secretário
nacional para área da organização
e formação de quadros Sindicais no
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo
e Similares (SINTIHOTS) esta
medida conﬁgura mais um impacto
negativo para o sector, numa altura
em que se previa que o mesmo tentasse se reerguer.
A fonte explicou que esta medida
é um duro golpe, pelo facto de as
praias terem sido encerradas, numa
altura em que o país está a entrar
para o verão, uma época de colheita
do sector.
“Não se faz turismo sem atracção
turística. As praias trazem os turistas. Nós não temos a cultura de
fazer o turismo doméstico e o cidadão estrangeiro é que faz o turismo
no país. O encerramento das praias
vai criar mais problemas, retardar a
recuperação económica do sector”,
explicou Mareleco.
A fonte explicou que, para além de
retardar o processo de recuperação
económica, a medida coloca em
causa o retorno ao activo dos funcionários que viram os seus contratos suspensos.
“Os trabalhadores estão suspensos
por falta de movimento nos estabelecimentos e, por isso, os mesmos tiveram de suspender os contratos dos
seus funcionários. As praias é que
trazem o movimento. Em Macaneta, os trabalhadores dos estabelecimentos ﬁcaram de fora, porque não
há movimento. Tínhamos esperança
que pudéssemos ver a economia a
recuperar, mas, com o encerramento
das praias, o impacto vai degradar a
situação social dos trabalhadores”,
explicou.
Deste modo, “vamos ter mais trabalhadores a verem os seus contratos
suspensos. Actualmente, 26 370 estão em casa. Pensávamos que com
a abertura das praias haveriam de

retomar, ou, pelo menos, metade
estaria a trabalhar, porque teríamos
todos os serviços do turismo a funcionar. E, porque estamos no verão,
o sector do turismo precisaria de
mais mão-de-obra”.
Neste sentido, continua, o processo
de recuperação do sector, que é fundamental para a retoma das actividades dos funcionários com contratos suspensos, vai levar mais tempo
do que o previsto.
No seu entendimento, é possível
manter as praias abertas bem como
garantir que as medidas preventivas
contra a Covid-19 sejam asseguradas. Propõe, então, que sejam criados mecanismos multissectoriais
que sejam capazes de garantir o
controlo da pandemia.
No seu entendimento, o Ministério
da Cultura e Turismo, através da sua
inspecção, deve criar mecanismos,
junto da Polícia de Protecção e do
Ministério da Saúde, para pensar
em medidas que permitam um monitoramento nas praias.

“Foi uma medida acertada”
De acordo com o Director Nacional
de Inquéritos e Observação de Saúde, Sérgio Chicumbe, não há dúvidas de que as praias, caracterizadas
por ter espaços abertos, raios solares,
são favoráveis. No entanto, elucida,
os comportamentos veriﬁcados naqueles locais levantam alguma preocupação nas autoridades sanitárias.
“O que assistimos nas praias são
desmandos. As pessoas levam bebidas alcoólicas e depois tem um comportamento de desordem. E, sendo
um espaço público, as autoridades
não têm condições de monitorar.
Por isso, optou-se por encerrar algumas praias, porque há fraquezas no
monitoramento”, esclareceu.
A fonte explicou que o contributo
que as praias trazem para o cidadão acaba sendo inferior ao risco
de contágios, porque se veriﬁcam
aglomerados que podem propiciar
outras vagas de infecções.
Por se estar no verão, e pelo aproximar da quadra festiva, a fonte enfatizou haver necessidade de se impor
medidas mais preventivas e ponderadas, que sejam capazes de manter

o controlo da epidemia no país.
O comportamento do cidadão é o
ponto fulcral, sublinhou, se se quiser
entender a razão que levou o encerramento das praias.
Mas, esclareceu, “este não é característico dos moçambicanos. Assistimos um pouco por todos os países”.
Todavia, refere, pese embora haja
essa convergência no comportamento dos cidadãos de todo mundo,
há também divergências nas capacidades de monitoramento entre os
países, o que faz que se opte pelo
encerramento de algumas praias que
representam mais desmandos.
“Nos outros países existem guardiões que não são as Forças de Defesa
e Segurança, são operadores turísticos. E não temos no nosso contexto.
Não temos um guardião que deveria
surgir através dos operadores turísticos, permitindo o controlo em
pequenas regiões. Mas no nosso
contexto tudo depende do comportamento do cidadão e, deste modo,
deve-se precaver porque existem
riscos de acelerarmos uma quarta
vaga mais severa como foi a terceira”, disse.
Esta medida, sentenciou, visa zelar
pela saúde pública.

“Medidas preventivas”
Filipe Nyusi autorizou a frequência
às praias, das 05h00 às 17h00, como
“local de recreação para banhistas,
sendo interdita a venda ou consumo
de bebidas alcóolicas, realização de
jogos recreativos e os aglomerados,
em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da
Covid-19”.
Todavia, permanecem encerradas as
praias da “Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo; Ponta
de Ouro e Macaneta, na província
de Maputo; Bilene e Xai-Xai, na
província de Gaza; Tofo, Barra e
Guinjata, na província de Inhambane; Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na
cidade da Beira; Zalala, na Cidade
de Quelimane; Rio Révubuè, na Cidade de Tete; Fernão Veloso e Chocas-Mar, na província de Nampula,
Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos,
na Cidade de Pemba e ChuangaMetangula, na província de Niassa”.
As medidas que estão em vigor desde esta Segunda-feira vão prevalecer
até 20 de Dezembro de 2021.
Na ocasião, Filipe Nyusi alargou
ainda o recolher obrigatório, que
passa a vigorar entre às 00:00 horas
até às 04:00 horas, quando antes vigorava a partir das 23:00 horas.

Sérgio Chicumbe - Director Nacional de
Inquéritos e Observação de Saúde
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ASSOCIAÇÃO DE VIÚVAS TERESA GRIGOLINI (AVTG)
Relatório da Agenda Comunitária da Mulher

Por uma maior inclusão das necessidades das Mulheres nos Planos Locais
de Desenvolvimento
$$VVRFLDomRGH9L~YDV7HUHVD*ULJROLQL $97* pXPDRUJDQL]DomRQDFLRQDOVHP¿QVOXFUDWLYRVFULDGDHPSRUXPJUXSR
GH PXOKHUHV LQFRQIRUPDGDV FRP D GLVFULPLQDomR GD PXOKHU H UDSDULJD $ $97* p XPD RUJDQL]DomR YRFDFLRQDGD QD GHIHVD
GRVGLUHLWRVKXPDQRVGDPXOKHUHWHPFRPRYLVmRWHPFRPRYLVmRXPDVRFLHGDGHMXVWDHLQFOXVLYDRQGHWRGDVDVPXOKHUHVH
UDSDULJDVLQÀXHQFLDPHSDUWLFLSDPDFWLYDPHQWHQDPHOKRULDGDVVXDVFRQGLo}HVGHYLGD
$FWXDOPHQWHD$97*HVWDDLPSOHPHQWDURSURMHFWR³$XPHQWDUDSDUWLFLSDomRGDPXOKHUHGDUDSDULJDQRVHVSDoRVORFDLVGH
WRPDGD GH GHFLVmR´  GXUDQWH RV PHVHV GH MXQKR VHWHPEUR H RXWXEUR D DVVRFLDomR UHDOL]RX HQFRQWURV GH DXVFXOWDomR GH
PXOKHUHVGRVSRVWRVDGPLQLVWUDWLYRVGDFLGDGHGH1DPSXODUHSUHVHQWDQWHVGRVEDLUURVFRPREMHFWLYRGHFULDUXPDDJHQGD
FRPXQLWiULDFRPYLVWDDDVVHJXUDUDLQFOXVmRGDVSULRULGDGHVGDVPXOKHUHVHUDSDULJDVQRVSODQRVHRUoDPHQWRVORFDLVDOX]
GDOHLHGHFUHWRTXHUHJXODPDRUJDQL]DomRHIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRVORFDLVGR(VWDGRHOHLVREUH
DXWDUTXLDVORFDLV
$EDL[RHQFRQWUHDWDEHODUHVXPRGDVTXHVW}HVHQHFHVVLGDGHVGDVPXOKHUHVGDFLGDGHGH1DPSXODGLYLGLGDVSRUORFDOLGDGHV
HSRUVHFWRUHVGHVHUYLoRVGLVWULWDLV
3RVWRV$GPLQLVWUDWLYRV8UEDQRV1DPLFRSR1DSLSLQH1DWLNLUL0XDWDOD0XKDOD&HQWUDO
6HFWRUHVGHVHUYLoRV
GLVWULWDLV

3UREOHPDVOHYDQWDGRVQRVHQFRQWURVGHFRQVXOWDFRPXQLWiULD
comum (comum)

$FWLYLGDGHVHFRQyPLFDV )DOWDGHRSRUWXQLGDGHVGHHPSUHJRH¿QDQFLDPHQWRGDV
LQLFLDWLYDVGDPXOKHU
$XPHQWRGDVWD[DVGHLPSRVWRVHPDXVFXOWDUDFRPXQLGDGH
(GXFDomR-XYHQWXGHH )DOWDGHTXDOLGDGHGDHGXFDomRFREUDQoDVLOtFLWDVQDVHVFRODV
WHFQRORJLD
IDOWDGHWUDQVSDUrQFLDQDVFRQWULEXLo}HVSDUDSDJDPHQWRGH
JXDUGDHFRQVWUXomRGHVDODVGHDXODV
'HVLVWrQFLDHVFRODUGHYLGRDXQL}HVSUHPDWXUDVJUDYLGH]HV
SUHFRFHVHDVVpGLRVH[XDO
6D~GHPXOKHUHDFomR 0DXDWHQGLPHQWRKRVSLWDODUHPWRGRVRVVHUYLoRVFREUDQoD
social
LOtFLWDVSDUDWHUDFHVVRDRVFXLGDGRVPpGLFRVIDOWDGH
PHGLFDPHQWRV
1DiUHDVRFLDIDOWDGHFODUH]DHWUDQVSDUrQFLDQRVFULWpULRV
SDUDRDFHVVRGDVPXOKHUHVYXOQHUiYHLViDVVLVWrQFLDVRFLDO
)UDFRHQYROYLPHQWRGDPXOKHUQRVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDRV
VHXVLQWHUHVVHV

Prioridades segundo a comunidade (comum)
)RUPDomRGHFXUWDGXUDomRFXUVRVSUiWLFRVGH
VDEHUID]HUHRSRUWXQLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
GHLQLFLDWLYDVGHPXOKHUHV
5HGX]LURYDORUGDVFRQWULEXLo}HVLQWURGX]LU
DFWLYLGDGHVH[WUDFXUULFXODUHVSDUDTXHD
UDSDULJDSDVVHPDLVWHPSRQRDPELHQWH
HVFRODU

$VDXWRULGDGHVGHYHPJDUDQWLUDDFHVVLELOLGDGH
HH¿FiFLDGRVPHFDQLVPRVGHGHQXQFLD
&ULDUVDODVPmHHVSHUDQDVPDWHUQLGDGHVGRV
FHQWURVGHVD~GHSDUDJDUDQWLUDVHJXUDQoD
GDVPXOKHUHVTXHYLYHPGLVWDQWHVGD
PDWHUQLGDGH

'HVFULPLQDomRGDVPXOKHUHVFRPEDL[RQtYHOHVFRODU
3ODQHDPHQWRH
LQIUDHVWUXWXUD

&RQVWUXo}HVGHVRUGHQDGDVHPWRGRVRVEDLUURVIDOWDGHYLDV
GHDFHVVRHGHJUDGDomRGHYLGRDHURVmRIDOWDGHVDQLWiULRV
S~EOLFRV
'L¿FXOGDGHVGHDFHVVRDWHUUDSDUDDVPXOKHUHVGHPRUDQD
FRQFHVVmRGHOLFHQoDVGHFRQVWUXomRHHVFDVVH]GHiJXDQD
FLGDGHGH1DPSXOD

0HUFDGRVH)HLUDV

8VRH[FHVVLYRGHIRUFDSRUSDUWHGDSROtFLDPXQLFLSDODRV
YHQGHGRUHVLQIRUPDLV

&RQFHomRGH'8$7DPXOKHUHVDEHUWXUDGH
PDLVIXURVGHiJXDH[SDQVmRGDFRUUHQWH
HOpFWULFDHPWRGRVRVEDLUURVGHH[SDQVmRH
LOXPLQDomRGDVSXEOLFDV

0HOKRUDUDTXDOLGDGHGRVPHUFDGRVH[LVWHQWHV
HH[SURSULDomRGDVEDQFDVVHPXVR

)DOWDGHVDQLWiULRVS~EOLFRVQRVPHUFDGRVIDOWDGHPHUFDGRV
$GDSWDURDFHVVRGDVEDQFDVGRPHUFDGRSDUD
RUJDQL]DGRVDQtYHOGHEDLUURVHRVTXHH[LVWHPWHPSUREOHPDV DVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
GDHVWUXWXUDRUJDQL]DWLYD
2JRYHUQRPXQLFLSDOGHYHUHGX]LUDVWD[DVH
(VFDVVH]GH¿VFDOL]DomRQRPHUFDGRJURVVLVWDGHZDUHVWDH
LPSRVWRVSDJRVHJDUDQWLUWUDQVSDUrQFLDQD
RXWURVPHUFDGRVGDXUEH
JHVWmRGHVWHVIXQGRV
,QH[LVWrQFLDGHEDODQoDVSXEOLFDVQRVPHUFDGRVUHGX]D
TXDQWLGDGHGHSURGXWRV YLFLDomRGDVEDODQoDV 
6pULRVSUREOHPDVGHOL[RDOLDGRVDSRXFRVFRQWHQWRUHVHIUDFD
UHFROKDGHOL[R

Parceiros:

2ULHQWDURFLGDGmRVREUHRVFULWpULRVDVHJXLU
SDUDDEHUWXUDGRVHXQHJRFLR
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Actuação da Interpol sob suspeita*

F

oi criada pelos Estados,
pretensamente para a captura e entrega de criminosos procurados pelas partes
signatárias do seu tratado fundador,
mas a Interpol começa a ser vista
com imensa desconfiança. Alguns
sectores da comunidade turca em
Moçambique andam em pânico,
por entenderem que Recep Tayyip
Erdoğan, presidente da Turquia,
pode “manipular” a organização
para persegui-los. É na Turquia
onde, em Novembro (20 a 25) próximo, a Interpol realizará a sua 89ª
Assembleia Geral.
Activistas de defesa dos direitos humanos acusam aquela organização
internacional de estar a ser usada
por regimes repressivos como uma
arma de caça de opositores políticos, revela uma vasta reportagem do
“The Guardian”.
Os contestatários da actuação da
polícia internacional observam que
a famosa “lista dos mais procurados” – mais conhecida na expressão
inglesa “most wanted”, mas tecnicamente “red notice” –, agora mistura
criminosos puros com políticos cujo
único crime é pensarem diferente
dos regimes tirânicos dos seus países.
Numa matéria assinada pelo jornalista, Josh Jacobs, o “The Guardian”
conta a história do empresário russo, Alexey Kharis, que vive no estado da Califórnia, EUA.
Em 2015, num “zapping” por noticiários de vários canais de televisão,
Kharis dá de frente com um anúncio desconcertante:
Autoridades russas emitiram um
mandado internacional de prisão
contra o empresário, através da Interpol.
“Eu, alvo de um mandado internacional de prisão?”, perguntou-se, em
choque, o homem, casado e pai de
dois ﬁlhos.
Até aí, tudo o que o empresário sabia sobre a Interpol e a sua vocação
para perseguir os criminosos mais
procurados era através de ﬁlmes e
novelas.
Tentou assegurar-se de que a informação sobre o seu nome, como um
foragido da justiça russa, não passava de um equívoco. Que não passava de uma táctica de intimidação do
regime de Kremlin.
Alexey Kharis convenceu-se a si
mesmo que a maior organização
policial do mundo não tinha razão
nenhuma para o caçar.
Nos meses seguintes, Kharis passou
a consultar regularmente a lista de
milhares de fugitivos internacionais
colocados nos dados da Interpol.
Finalmente, chegou a um dado aterrorizador.
“Meu Deus!”, pasmou-se.
“Este tipo é um terrorista, aquele
é um assassino, este raptou crianças e depois estou eu aqui”, recor-

da Alexey Kharis, sobre a sensação
que teve ao analisar os registos da
Interpol.
Tudo começa quando dirigia uma
grande empresa de construção civil
na Rússia. Estava do lado errado das
autoridades.
Em 2010, a sua empresa, ZAO Rosdorsnabzhenie, estava envolvida na
renovação de estaleiros navais perto
da cidade oriental de Vladivostok.
O seu parceiro de negócios, Igor
Borbot, disse-lhe que altos quadros
das autoridades russas tinham desviado elevadas somas de dinheiro.
Alexey Kharis explica que passou a
ser um alvo das autoridades, após ter
ameaçado denunciar publicamente
o escândalo e recusado prestar um
falso testemunho sobre Borbot.
Durante um interrogatório em
2013, agentes dos serviços secretos
russos tentaram instruí-lo sobre o
que tinha de fazer: “O seu parceiro
caiu. Ajuda-nos ou vai cair com ele”.
Alexey Kharis acreditou, ingenuamente, que a investigação na altura
em curso iria limpar o seu nome.
O anúncio da Interpol conﬁrmou
que o empresário estava errado.
Envolve-o numa grande fraude que
pode dar até dez anos de cadeia,
acusando-o de ser parte de um grupo criminoso que roubou dezenas
de milhões de dólares da sua própria
empresa.
Ted Bromund, que testemunhou a
favor de Alexey Kharis, perante a
justiça norte-americana, levou dias
a analisar ﬁcheiros e concluiu que as
acusações contra o empreiteiro russo eram falsas.
“Não parecem ter qualquer substância”, diz Bromund.
Bromund, especialista em assuntos
internacionais na Heritage Foundation, uma entidade de pesquisa
ligada à direita norte-americana,
concluiu que o caso de Alexey Kharis se enquadra num padrão em que
as autoridades russas tentam usar a
Interpol como arma para a detenção
dos cidadãos do país que fugiram
para o exterior.
A organização de defesa dos direitos humanos norte-americana
Freedom House refere que a Rússia
é responsável por 38% de todos os
alertas vermelhos na lista da Interpol.
Alertas vermelhos abusivos são
emitidos com a intenção de enviar
ameaças: podes deixar o país, mas
ainda podes ser punido.
Para Ted Bromund, o caso de Alexey Kharis “prova apenas que a Federação Russa preencheu o formulário exigido pela Interpol para a
emissão de mandados”.
Contactada pela “The Guardian”, a
Interpol declinou comentar o caso
de Alexey Kharis, limitando-se a
conﬁrmar a presença do empresário
na sua lista de alertas vermelhos.
As autoridades migratórias norte-americanas parecem ter sido con-

vencidas das razões da presença do
construtor russo nos registos da Interpol.
O Departamento da Segurança Interna usou esse dado para considerar Alexey Kharis como pessoa com
potencial “risco de fuga” e o empresário acabou detido em San Francisco, em 2017.
Passou 15 meses nas cadeias californianas.
A mulher, Anna, escrevia um blog
durante o tempo de detenção do
marido. “Muitas lágrimas e noites
sem sono se passaram”, narrou, sobre a detenção de Alexey.
Dizia aos dois ﬁlhos do casal que o
pai estava fora em viagem de negócios.
Descreve o marido como carinhoso,
que passa noites no berço dos ﬁlhos
para acordar de manhã cedo para ir
cuidar dos seus negócios.
Durante o período de detenção, telefonava todas as noites para dizer
aos dois ﬁlhos menores que estava
tudo bem.
Mas sem data para a liberdade, a
prisão provocou estragos.
Inicialmente idealizada em 1914, a
Interpol foi criada em 1923, essencialmente para travar pessoas que
cometem crimes num país e fogem
para um outro com impunidade.

Aliada da repressão
A organização tem sido mal-usada
por regimes repressivos. Em 1938, o
regime Nazi da Alemanha removeu
o presidente da Interpol e mudou a
sede da entidade para a capital alemã, Berlim.

Na sequência desse acontecimento,
muitos países retiraram-se da Interpol, resultando na sua inoperância.
Foi reactivada, depois da segunda
guerra mundial.
Os 194 estados-membros apoiam
a procura de criminosos de guerra,
barões de droga e pessoas que se
furtaram à justiça há décadas.
Os alertas vermelhos da Interpol
são vistos como uma ferramenta vital e um quase mandado internacional de prisão.
Através daquele instrumento, milhares de foragidos são localizados
todos os anos.
A lista de procurados da Interpol
já teve nomes sonantes: Osama bin
Laden e Saadi Gaddaﬁ, ﬁlho do
falecido ditador líbio Muamar Gaddaﬁ.
Com o aumento da mobilidade internacional dos agentes do crime,
devido ao incremento de delitos
ligados ao terrorismo internacional,
os ﬁcheiros da Interpol também aumentaram de volume.
Nas últimas duas décadas, os alertas vermelhos subiram de 1.200,
em 2000, para quase 12.000 no ano
passado.
Os alertas da Interpol também são
usados para outros ﬁns. O amarelo
para crianças perdidas e preto para
corpos de identidade desconhecida.
À medida que a lista dos “most
wanted” vai crescendo, peritos legais
aﬁrmam que se tem registado um
alarmante fenómeno de instrumentalização da Interpol para ganhos
ou vingança política.
Essa acção tem visado cidadãos que

fugiram dos seus países, nomeadamente opositores políticos, críticos,
activistas e refugiados.
Os dados da Interpol têm actualmente 66 mil casos de alertas vermelhos activos, mas não se sabe
quantos correspondem à perseguição política.
A Interpol não divulga dados sobre
quantos pedidos dos estados-membros rejeita.
Mas vários relatórios, incluindo do
Congresso dos EUA, Parlamento
Europeu e académicos documentaram o recurso abusivo à Interpol
nos últimos anos.
“Penso que não há dúvidas de que
o número de alertas vermelhos abusivos está a crescer”, aﬁrmou Ted
Bromund.
“The Guardian” não tem dúvidas
de que tentar manipular a Interpol
é um dos meios a que regimes repressivos lançam mão para silenciar
ou atingir adversários escondidos
além-fronteiras.
Tais tácticas incluem assassinatos,
envenenamento, chantagem, espionagem, através de escutas telefónicas, e ameaças a familiares.
Os métodos podem diferir, mas
todos pretendem enviar a mesma
mensagem, num contexto de circulação global: “podes sair do teu país,
mas ainda te podemos punir”.
O “The Guardian” considera chocante que a Interpol tenha aceitado que o regime sírio tenha acesso
à base de dados da organização e
permitir que as autoridades do país
tenham contacto com outos países,
tendo essa situação sido fortemente

criticada pelos activistas da oposição a Damasco.
Anas al-Abdah, chefe da delegação
da oposição nas negociações de paz
para a Síria considera que a decisão
da Interpol deu ao regime do Presidente, Bashar al-Assad, uma base
de dados para uma nova guerra contra o povo sírio.
Toby Cadman, um advogado britânico envolvido na investigação de
acusações de crimes de guerra na
Síria, comentou a decisão da Interpol nos seguintes termos:
“O sistema da Interpol é opaco,
sem uma supervisão e prestação de
contas séria e é rotineiramente abusado por estados como a Síria”.
“É simples conseguir um alerta
vermelho emitido, não é necessário
fornecer muita informação, porque
a Interpol tem falta de recursos ﬁnanceiros e humanos”, aﬁrmou Cadman.
O jurista acrescentou que remover
um alerta vermelho, mesmo em países como Reino Unido ou Holanda,
pode ser lento e difícil”
O desfecho de um alerta vermelho
varia drasticamente. Alguns países consideram esse instrumento
como um sistema de alerta e outros
tratam-nos como um mandado de
captura, levando-os a encarcerar
pessoas ou a colaborar com a sua
extradição.
Os visados podem ter os seus activos
congelados, passaportes conﬁscados
e a sua circulação restrita, além de
sofrerem “danos reputacionais”, por
serem designados criminosos internacionais.

Algumas pessoas ﬁcam a conhecer
a Interpol pela primeira vez, quando atravessam a fronteira. É o caso
de Hakeem al-Araibi, um jogador
de futebol do Bahrein, preso em
2018, ao abrigo de um mandado
internacional expedido pelo seu
país, através da Interpol. Foi detido
quando ia passar a lua-de-mel.
A acusação? Vandalismo. O atleta fugiu do Bahrein, depois de ter
participado com outros desportistas
numa manifestação pró-democracia
no contexto da chamada “Primavera
Árabe”.
Os protestantes foram brutalizados
e torturados pelas autoridades do
reino, ﬁcando muitos sem alternativa, senão a fuga.
A Interpol viu-se obrigada a revogar
o mandado de detenção do jogador,
após a Austrália alertar a organização sobre o estatuto de refugiado
atribuído a Hakeem al-Araibi.
Contudo, a intervenção da Austrália
não impediu que al-Araibi passasse
76 dias em prisões da Tailândia.
O caso do futebolista do Bahrein é
apenas um de vários que provocaram escândalo no seio da Interpol.
Petr Silaev, um opositor russo, também foi alvo de perseguição pela
Interpol, após as autoridades do seu
país terem emitido um alerta vermelho.
Silaev era acusado de “hooliganismo”, depois de ter participado, em
2010, em protestos contra planos de
construção de uma auto-estrada ao
longo da ﬂoresta de Khimki, numa
zona fora de Moscovo.
Os protestos tinham como causa razões ambientais.
O activista fugiu do país, ao ver outros opositores políticos e activistas
ambientais serem detidos pelas autoridades russas.
Conseguiu exílio na Finlândia, mas
em 2012 foi detido na Espanha,
depois de um alerta da Interpol e
mantido numa prisão de alta segurança.
Petr Silaev lutou durante meses
contra a sua extradição para Rússia.
A organização de direitos humanos
Fair Trials considera que a intervenção da Interpol colocou Silaev em
risco de detenção em todo o lado
para onde fosse.
No Reino Unido, Benny Wenda, um líder separatista da Papua
Ocidental, também foi alvo de um
mandado da Interpol, após fugir da
prisão na Indonésia, para onde foi
enviado por razões políticas.
Saiu em Liberdade, porque a sua referência nos ﬁcheiros da Interpol foi
removida.
*Edição, título, entretítulos são da responsabilidade do SAVANA

Moçambique na mira turca

“

Não devemos usar mal organizações internacionais como Interpol, para propósitos contrários aos ﬁns para os quais foi criada”, aﬁrmou
a chanceler alemã Angela Merkel, depois de
um escritor nascido na Turquia ter sido colocado no
alerta vermelho da Interpol, quando se encontrava
de férias na Espanha.
Há três meses, as autoridades marroquinas detiveram Yidiresi Aishan, um activivista da minoria chinesa uiguri, a pedido da China, através da Interpol.
A organização policial cancelou o mandado contra
Aishan, mais tarde.
No mês passado, o activista da oposição russa Makary Malachowski foi detido em Varsóvia, capital da
Polónia, após o regime de Alexander Lukashenko
emitir um alerta vermelho.
“As pessoas ﬁcam atónicas e acham que as pessoas
vão as considerar malucas pelo que lhes aconteceu”,
aﬁrmou Michelle Estlund, uma advogada da Flórida, que actua em casos de pessoas ilegalmente acusadas e procuradas através da Interpol.
Estlund começou a trabalhar com clientes caçados
pela Interpol há 12 anos, quando uma mulher venezuelana a contactou para a defender num caso em
que as autoridades de Caracas a acusam de burla.
A advogada começou por negar envolver-se nesse
tipo de casos, mas depois aceitou ajudar e já trabalhou com cidadãos da Rússia e do Equador.
O crescimento de plataformas digitas intensiﬁcou o
desejo de vários governos de silenciar vozes críticas.
“É contra o que esperamos ver em qualquer sistema
de justiça, mesmo nos mais abusivos. As coisas pelas
quais os clientes passam são perturbadoras”, frisou.
“É muito fácil fabricar ou manipular informação
para criar acusações de desvio de dinheiro”, aﬁrmou
Michelle Estlund.
As normas da Interpol proíbem o uso da organização como arma de perseguição política.
Em 2015, anunciou que iria remover dos seus ﬁcheiros nomes de pessoas com estatuto de refugiado.
O trabalho da organização deve guiar-se pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que exige
julgamento justo e liberdade de expressão e proíbe
detenções arbitrárias.
A Interpol assegura que escrutina qualquer solicitação de emissão de mandado de prisão.
A título de exemplo, a Turquia queixa-se de ter visto
773 pedidos de mandados de detenção de pessoas

ligadas ao movimento popular Hizmet, dirigido
pelo líder da oposição refugiado nos EUA, Fethullah
Gulen, um antigo aliado do Presidente turco Recep
Tayyip Erdoğan.
O governo turco considera o movimento de Gulen,
grupo terrorista, e acusa-o de ter orquestrado a tentativa de golpe de Estado de 2016.
Ankara critica a Interpol por supostamente travar as
tentativas de trazer os alegados autores da intentona
à barra.
Há relatos que indicam que o governo turco tem
tentado colocar nos ﬁcheiros da Interpol cerca de 60
mil nomes, incluindo através da colocação de dados
extraídos de passaportes roubados.
A Interpol rejeitou essas acusações.
As investidas de Erdoğan contra os seus opositores
políticos podem ter tentáculos em Moçambique,
dado que Ankara já deixou claro que quer membros
da comunidade turca refugiada em Maputo atrás das
grades no país.
O chefe de Estado turco disse expressamente ao seu
homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, que espera
que Maputo não dê abrigo a cidadãos do país, vistos
como ameaça ao regime turco.
A extradição de cidadãos turcos procurados pela justiça do seu país não se aﬁgura tarefa fácil, uma vez
que alguns dos visados ﬁrmaram alianças empresariais com ﬁguras poderosas da Frelimo.
Mas as potenciais vítimas do Presidente da Turquia
vivem com nervosismo, porque o partido no poder
em Moçambique já deu provas de que, em função
de conveniência conjuntural, muda rapidamente de
posição e de aliados.
O desaparecimento de refugiados do Ruanda nos últimos dias, numa altura em que as forças de Paul Kagame são o “Ás” do governo moçambicano no combate aos grupos armados em Cabo Delgado, emite
sinais de que o executivo de Maputo não regateia
no preço político para ver as suas aﬂições resolvidas.

Manuel Chang e a Interpol

O nome da Interpol em Moçambique deixou de
ser apenas referência na cooperação judiciária e entre governos, passando a ser parte do léxico popular, quando o antigo ministro das Finanças, Manuel
Chang, foi detido em Dezembro, na África do Sul,
a caminho de Dubai, precisamente através de um
mandado
emitido
através da polícia internacional.
A Interpol emitiu o
alerta vermelho sobre Manuel Chang,
a pedido dos EUA,
que pretendem julgar
o antigo governante
no caso das “dívidas
ocultas”.
A pretensão da justiça norte-americana
acabou sendo travada
por um pedido de extradição enviado pelas
autoridades moçambicanas, seguindo-se
uma batalha jurídica
5HFHS(UGRøDQIH]RSHGLGRD)LOLSH1\XVLSDUD´FDoDUWHUURULVWDVµHP0RoDPELTXH que se arrasta há mais
DTXDQGRGDVXDYLVLWDDRSDtVHP)HYHUHLURGH de dois anos.
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Ninguém mais
se preocupa

E

ste deve ser o maior aumento do preço de combustível registado nos tempos mais recentes em Moçambique, e mesmo assim, esse não é o principal
problema.
Preços não são estáticos. Devido a uma série de factores,
muitas vezes fora do controlo, os custos aumentam, e com
isso os preços também devem aumentar. Moçambique não
produz petróleo, e como tal não tem controlo sobre o mercado mundial deste produto estratégico. Também é um actor marginal na indústria, sem qualquer tipo de inﬂuência.
Mas, mesmo dentro dessas limitações, há algo de insensato
e de desconsideração pelos consumidores, que vem reﬂectido na total descontracção e informalismo com que a decisão do aumento do preço do combustível foi anunciada
pelo governo.
Com um enorme potencial de desencadear uma espiral de
subida de preços em quase toda a cadeia da economia, com
severas implicações para o já insustentável custo de vida,
qualquer governo teria percebido que estava a lidar com
uma situação bastante delicada, requerendo uma abordagem política muito cuidadosa.
Mas não. Foi um anúncio de rotina, com muita tranquilidade que ninguém parecia estar preocupado com as possíveis
consequências sociais que tal acto poderia provocar. Mostra
o nível de insensibilidade a que se chegou, resultante da ausência de um suporte ideológico forte, bastante necessário
para a acção governativa. Demonstra, igualmente, como a
governação está cada vez mais afastada da realidade em que
vive a maioria do povo.
Faz parte da natureza humana que consumidores não aceitem de ânimo leve qualquer aumento de preços. Mas, mesmo assim, estarão mais dispostos a compreender as razões
e a necessidade do aumento, apenas se alguém se preocupar,
em no mínimo lhes explicar as razões, porque um determinado aumento de preço se torna inevitável.
No seu comunicado sobre o aumento do preço dos combustíveis, o governo, através da Autoridade Reguladora de
Energia (AREN), entendeu que fazendo menção ao facto
de o último aumento ter sido em Novembro de 2020, seria
o suﬁciente para justiﬁcar a necessidade do aumento e obter a simpatia dos consumidores. Só que os aumentos não
se justiﬁcam pelo lapso de tempo, mas sim pelos factores de
mercado que entram na formação do preço.
Seria exigir demais que tivesse sido o ministro do pelouro a fazer este anúncio, explicando pormenorizadamente
as razões da subida dos preços em um máximo de 22%?
Pode ser. Mas as implicações políticas de um aumento desta magnitude, o que se vai fazer sentir dentro dos próximos
dias, talvez justiﬁcassem que a comunicação não fosse entendida como um acto meramente técnico, que se resolve
com um simples comunicado, ainda por cima sem data.
Pode se questionar se esta deﬁciente comunicação será apenas uma questão de incapacidade ou mesmo da tão apregoada falta de meios. A resposta pode ser muito triste, mas
reﬂecte uma realidade que já se tornou inegável. Ninguém
mais se preocupa.

Discípulos da serpente

A

o longo da terceira noite
de trabalho, Samuel Agirai deu o processo por
concluído. Durante aquele tempo, ajudado pelo ﬁlho mais
velho, ele tinha-se dedicado, exclusivamente, a tratar de aviar a encomenda que lhe tinha sido feita pelos intermediários dos seus clientes
em Bulawayo, no Zimbabwe.
Agirai e a família viviam num povoado do interior do distrito de
Macossa, no extremo norte da província de Manica. Era o que se poderia considerar, nos padrões locais,
um homem próspero: tinha gado
bovino e caprino, com mais de uma
centena de cabeças cada, criava pequenas espécies, e os seus vinte e
cinco hectares de terra produziam
de tudo, desde legumes até cereais
e fruta.
A sua maior diﬁculdade, como a
de todos os que como ele viviam
da terra naquele distrito, era como
dar vazão a tudo que tinha de excedentes. As vias de acesso eram quase inexistentes, os grandes centros
de troca distavam a quilómetros,
e, com os meios locais, não havia
como processar nem conservar o
que era produzido em excesso. No
meio disto tudo (e isso era coisa que só ele e a família sabiam),
Samuel Agirai dedicava-se à produção semi-industrial de soruma,
principalmente depois que foi con-
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De cada vez que Samuel Agirai recebia uma encomenda nova – o que
acontecia com cada vez maior frequência – tinha que passar duas ou
três noites seguidas com o ﬁlho, à
luz do candeeiro, a embalar a soruma em canudos com formato e tamanho aproximado de uma banana
feita de folhas de bananeira secas,
que eram amarradas ﬁrmemente
com um cordel de sisal.
Estas embalagens eram depois enﬁadas, para disfarce, em sacos de
milho ou feijão, para poderem passar despercebidas, se fosse o caso de
os sacos serem interceptados pelas
autoridades, o que, aliás, nunca tinha acontecido.
Agirai transportava a sua mercadoria mista numa carroça puxada por
uma parelha de bois, com a qual
atravessava o arrame farpado da
fronteira numa zona desprotegida,
a partir de onde caminhava até à aldeia mais próxima de Macossa, na
calada da noite.
O pagamento foi feito no local:
cada saco de milho, feijão ou soruma valia uma pequena saqueta de
ouro. Era negócio limpo, e Agirai
sentia-se limpo e realizado por ter a
consciência de que estava a prestar
um serviço de grande alcance social
para milhares de seres humanos
como ele.
De resto,o casamento entre o médico
e a serpente vem desde Hipócrates.
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tratado por um grupo de médicos
tradicionais zimbabweanos para ser
o seu principal fornecedor.
Como é sabido, no Zimbábwe, os
médicos tradicionais vêm desenvolvendo com enorme sucesso, nestes últimos anos, uma forte indústria farmacêutica que utiliza como
matéria-prima básica a componente química que entra na “cannabis”.
E o seu sucesso na cura de inúmeras doenças, desde o glaucoma até
às cataratas, hemorragias internas,
leucemias, infecções pulmonares,
hemorroides e insuﬁciências renais,
está mais que comprovado em quase todo o Mundo.
É sabido, por exemplo, que, num
passado muito recente, um médico
tradicional zimbabweano aﬁrmou
e provou que tinha descoberto,
nas suas experiências, um antídoto
eﬁcaz contra o ébola. A sua descoberta foi bloqueada e morta à nascença por razões óbvias: por ser de
um africano negro, havia de ser um
golpe duro para as grandes empresas farmacêuticas ocidentais que, a
todo o custo, querem manter o monopólio na área, e isto por razões
que não se prendem só com preocupações humanitárias mas, sim, e
quase exclusivamente, por razões
ﬁnanceiras e de lucro gordo como,
aliás, se está a ver com a guerra das
patentes das vacinas contra a covid-19.
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Por Régio Conrado

Q

uando olhamos para a
história dos conﬂitos em
Moçambique,
sobressaem, sempre, como elementos explicativos, não sendo
os únicos, o problema do subdesenvolvimento, da descontinuidade do projecto nacional, da falta
de teor concreto do discurso da
unidade nacional. O problema da
paz em Moçambique é uma longa história de exclusão, de empobrecimento letal de largos grupos
sociais, do enriquecimento sempre
crescente das elites governantes. É
uma longa história da incapacidade interna por parte das elites governantes de compreenderem que
o grande problema de Moçambique é o desafecto das populações
em relação ao Estado e às elites
governantes pela inaptidão de
construírem um projecto nacional
substantivamente útil para essas
mesmas populações.
Estes aspectos criam os elementos
para a mobilização fácil de populações a aderirem para os conﬂitos
e agudizam assim o sentimento de
frustração em relação ao que se
chama Moçambique.
Moçambique não é nenhuma excepção nisso, mas o modelo clientelista, neo-patrimonialista, prebendalista que implica a saga pela
captura do Estado para responder
às logicas contrárias aos interesses
das populações cria uma forte impressão negativa do Estado e de
todas as suas elites. Moçambique
é um Estado negativo para grande
parte das populações que se encontram fustigadas pela miséria e
pela impossibilidade de imaginar
o futuro. Fazer a guerra, integrar-se em grupos armados, ter uma
arma ou um machado torna-se
quase a única forma de sobrevivência, de reprodução social e até
de prestígio no seio dos seus mais
próximos. Isto sugere que os acordos assinados entre o governo de
Moçambique e a Renamo não podem resolver o problema da instabilidade, pois os factores de vulnerabilidade persistem e podem ser
mobilizados por todo e qualquer
um que tiver carisma suﬁciente
para poder canalizar as múltiplas
frustrações e privações de que padecem muitos jovens e velhos em
Moçambique.
Diante disto, urge propor três caminhos que podem, entre outros,
contribuir para pensar a paz como
estado de sociedade, como projecto nacional plesbicitado por todos.
Estas propostas serão acompanhadas de uma reﬂexão sobre os
elementos/factores que tornam
Moçambique um país altamente
vulnerável a conﬂitos persistentes.

Mudar radicalmente o modelo actual de
desenvolvimento
Com as reformas neoliberais, que
iniciaram em 1987, com o PRE e
PRES em 1989, muitos dos moçambicanos tinham imaginado
que isso mudaria substancialmente a sua vida. O problema é que,
passados mais de trinta anos de
múltiplas reformas económicas,
sociais e políticas, assim atestam
vários relatórios de organizações
nacionais e internacionais e as estatísticas do INE, não só os mais
pobres ﬁcaram estruturalmente
mais pobres, mas também os números de pobres aumentaram,
para não falar da consolidação
do carácter cíclico da pobreza no
seio das famílias moçambicanas.
Para além disso, as desigualdades
aumentaram entre um grupelho
que expropria de forma insolente
da riqueza nacional, o que cria um
bolsa de miseráveis aptos a tudo
para dar uma direção digna, seja
em termos psicológicos, seja em
termos materiais, à sua vida. Isto
mostra que o actual modelo de
desenvolvimento não serve para
mudar a estrutura da pobreza persistente, as desigualdades crónicas
e ausência de perspectivas claras
sobre o futuro para muitos moçambicanos. As reformas feitas até
hoje foram mais úteis para as elites
e não para as populações, mesmo
que em alguns aspectos sociais
alguns benefícios sejam visíveis.
Como mostram os dois economistas nobéis de economia, Banerjee
e Duﬂo, a pobreza persistente é
um elemento de instabilidade tão
sério que é preciso imaginar um
modelo de desenvolvimento que
possa fazer com que os pobres não
só acedam às condições sociais
favoráveis para a sua reprodução
social, mas também que faça deles parte importante em todo esse
processo. Não é deﬁnitivamente o
caso de Moçambique actual.
O modelo actual é mais propiciador de conﬂitos e, portanto, inútil
para ajudar a construir a paz social
que se almeja em Moçambique. O
actual modelo baseado num clientelismo crónico, num sistema neopatrimonialismo sistémico, não
pode ser sustentável, pois ele tem
os seus limites, nomeadamente, o
facto de ser incapaz de produzir
riqueza para que ela seja social e
utilmente redistribuída pelos diferentes grupos sociais, até dentro dos grupos que gerem o país.
Isso exigira uma profunda reﬂexão sobre como o Estado pode
reposicionar-se, respeitando as
regras que são as suas, para poder
ser um actor importante no processo de reconﬁguração nacional,
da reconstrução dos sistemas de
redistribuição da riqueza nacional,

segundo os verdadeiros problemas
nacionais. Enquanto persistirem
esses problemas de desenvolvimento, como vimos, os perigos
para a instabilidade estarão sempre presentes. Acordos com a Renamo resolvem cosmeticamente o
problema, pois os elementos que
podem contribuir para a constituição de outros grupos armados
ou violentos estão à vista de todos. Parece que muitos dos que
têm a responsabilidade de mudar
o curso do país, porque governam,
encontram-se numa situação de
esgotamento quando a questão é
repensar o país segundo os verdadeiros problemas nacionais.

Mudança do paradigma do
poder em Moçambique
Um dos grandes problemas que
ainda persiste em Moçambique
é o que tem que ver com a forma
como o poder é “distribuído” no
país. Ou seja, o poder económico
e político em Moçambique ainda
continua excessivamente concentrado em grupos minoritários,
que, tendo o controle completo
do Estado, da Administração Pública e de outras esferas de poder,
transformam esse poder em um
instrumento de expropriação para
consolidar redes que se vão transformando num verdadeiro perigo
para a Unidade Nacional, pois
que não se preocupam com os
interesses colectivos ou ainda das
maiorias, deixando assim espaço
para destruir um belo projecto
frelimiano de Unidade Nacional.
Sabemos, hoje, que em Moçambique o poder não está socialmente
aberto. Este aspecto, como não
poderia ser diferente, cria sérios
problemas quando a questão é
imaginar o processo de paz, pois
uma das condições fundamentais
para a solidiﬁcação da Unidade
Nacional, condição para a paz, é
de fazer de Moçambique um país
onde todo e qualquer um tenha
as chances de participar na gestão
do país. O excessivo monopólio
do poder, a hegemonização quase doentia do poder cria todas as
condições para fricçoes em todos
os níveis da sociedade. Quando se
fala de unidade nacional, reconciliação nacional supõe-se que todo
e qualquer moçambicano está,
em princípio, habilitado a exercer
qualquer que seja a responsabilidade nas instâncias supracitadas.
Infelizmente, nem o AGP e menos ainda os dois últimos acordos
foram aptos de mudar essa estrutura do poder em Moçambique, o
que cria certamente tensões que
contribuem profundamente para
a instabilidade. De outra forma,
o modo como o poder é exercido,
controlado e distribuído precisa ser repensado profundamente,

pois não só vai contra a própria
ideia da Unidade Nacional, convivência pacíﬁca, mas também contribui para a consolidação de uma
postura que leva aos múltiplos
conﬂitos permanentes e pontuais
entre os grupos sociais interessados em participar activamente na
gestão do país. Este modelo, que
é uma herança do Estado colonial,
e do Estado implantado imediatamente à proclamação da independência não mais tem a sua força
para funcionar no Moçambique
actual, pois, para além de nos ter
criado sérios problemas durante o
período pós-colonial, cria até hoje
uma percepção forte de exclusão
de muitos grupos populacionais
que não se veem reﬂectidos no
modelo actual de exercício e organização do poder. Para isso, e para
que a paz seja possível, não pode
haver outra saída que não seja a
partilha substantiva do poder. A
descentralização, com todas as
suas contradições, é um passo importante nesse sentido, mas é preciso que se abram igualmente mais
instâncias de poder para que a
Unidade Nacional tenha, de facto,
algum sentido prático e contribua
para a fortiﬁcação da nossa solidariedade como moçambicanos.

Uma política nacional de
paz e de reconciliação
Sabemos que, como aﬁrmamos
mais acima, não existe uma política nacional para a paz e menos
ainda para a reconciliação. O que
há são múltiplas medidas dispersas, mas que questionam os actuais
disfuncionamentos do Estado em
Moçambique e as contradições
da governação que tem vindo a
ser aplicada. Pensar numa política
nacional para a paz e reconciliação
signiﬁca aprofundar os ganhos
que funcionaram nos três acordos, reestruturar profundamente
os aspectos que não funcionaram,
repensar criticamente as insuﬁciências dos nossos processos democráticos nacionais para responder às nossas particularidades. Isso
signiﬁca, concretamente, repensar
o actual processo de descentralização, para que ele não seja apenas
um processo de acomodação, ou
ainda um instrumento para apaziguar alguns problemas, mas sem
mudar o essencial da actual estrutura de poder, para poder adaptá-lo
à forte reivindicação de participação que cresce em todos os grupos
sociais em Moçambique, sobretudo nas camadas mais jovens. Isto
certamente impõe igualmente sair
de uma cultura altamente centralizadora, que é dominante em determinados meandros do partido
no poder, para uma cultura onde
a partilha do poder torna-se um
dos elementos centrais no concei-

to geral de reconciliação nacional.
Não se pode pensar na reconciliação nacional sem se imaginar a
redeﬁnição dos processos de exercício e distribuição do acesso ao
Estado, nas suas múltiplas facetas,
pois este foi e será ainda um dos
grandes problemas nos próximos
anos. É a cultura política ainda
predominante nas elites dirigentes
que deve acompanhar as necessidades de paciﬁcação do país. Não
se pode pretender a reconciliação
nacional tendo como ﬁm último
o controle de todos os meios de
poder. As crispações aumentam,
as contestações via conﬂitos armados crescem. Isso coloca em causa
todos os outros esforços positivos
observados desde 1990 aos dias
actuais.
O actual Estado moçambicano
parece não se apoiar em nenhuma outra ideologia senão a da sua
adaptação a todas as mudanças
internas e externas que enfrenta,
implantando todas as formas de
respostas e medidas que lhe permitem manter-se. A conjunção
entre a inércia da acção pública e
o agudo controle político do poder de dominação deﬁne a forma
como o estado estacionário em
Moçambique tem funcionado.
O que tudo isto sugere é que é
preciso pensar com profundidade sobre as condições que podem
contribuir para o processo de paz
e reconciliação nacionais, não apenas entre as forças beligerantes,
mesmo sendo importantes, para
que, da dimensão puramente utilitária e estratégica dos actores intervenientes, passemos para medidas que transformem os elementos
que nos levam para a guerra,
Sendo o diálogo um elemento
central no processo de reconciliação nacional, este será sempre insuﬁciente se não for acompanhado
das transformações dos aspectos
que ﬁzemos referência mais acima,
pois o que está no substrato dos
conﬂitos em Moçambique não é
a impossibilidade do diálogo, mas
o seu esvaziamento, a sua instrumentalização para momentos que
de grande tensão. Se muito foi feito em Moçambique para que a paz
seja possível (o presidente Nyusi
tem sido nisso um belo exemplo),
se várias são as nossas experiências
que podem ser absorvidas para
que a reconciliação seja possível,
é igualmente verdade que, nesses
processos todos, a sinceridade para
afrontar radicalmente os nossos
problemas foi sempre problemática, e muitas vezes paradoxal.
*Comunicação feita no âmbito da
“Conferência Nacional sobre paz e
reconciliação nacional” organizada
no dia 6 de Outubro, pelo Instituto
para a Democracia Multipartidária-IMD. É publicada com a autorização do IMD.
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Ungulani, o irreverente desarrumador de ideias
Por Jorge Ferrão

D

e cada vez que me debruço sobre a
literatura moçambicana, de forma
deliberada ou fortuitamente, parece
impossível não mergulhar nesse imaginário de palavras e sons dos mais talentosos escritores moçambicanos e, claro, desse
iconoclasta amigo Ungulani. Cultivo uma
inqualiﬁcável empatia com a maior parte dos
escritores da sua geração, também minha,
porém, nutro especial e inquebrantável respeito e admiração pelas anteriores gerações
de escribas.
Revisitando emblemáticos escritos na delícia
do conforto de que proporcionam a alma, se
tornou quase impossível escalonar as melhores obras, sob o risco de omissão de outras.
São todos produtos da emancipação deste
país, do sonho azul da revolução e dessa esteira literária de combate. De um modo, ou
de outro, devemos gratidão aos instauradores
da literatura moçambicana, e que a transformaram num movimento único, assumido e memorável. Independente das épocas
e períodos históricos, cada uma das gerações
impregnou a manipulação da palavra e da
imaginação, tatuou a resistência a escritos
não panﬂetários e a renegação do seu próprio destino. Enﬁm, sem eles, não teríamos
embarcado na sobriedade, credibilidade e honestidade. Na libertação do pensamento livre
e descomprometido.
Cumpliciei com Francisco Cossa, Chico,
nome mais familiar, ao longo de décadas.
Por vezes, com mais proximidade, noutras,
nem por isso. Nada que tenha beliscado esta
amizade. Na panóplia de momentos pitorescos, nas tertúlias, no santuário de bebedores, guardamos inesquecíveis e insuperáveis
momentos de inigualável convergência. Ele,
como Mestre, e eu, como aprendiz. Uma
amizade que se reconstruiu em irmandade,
com esse implacável recurso a negação da fatalidade e do senso comum. Já nessa altura,
ele demonstrava uma capacidade de imagi-

SACO AZUL

nação e um poder efabulatório muito acima
do normal. Estava escrito nas estrelas que ele
terminaria escritor.
Não tardou que se agigantasse, e se transformasse em Ungulani. O Ba Ka Khossa. Esse
trocadilho de nome, que representa um país e
suas raízes literárias. Ungulani Ba Ka Khossa,
esse talentoso homem de Inhaminga, região
central de Moçambique, se assume como
moçambicano de todas as províncias. Uma
espécie de um gigantesco polvo, cujos tentáculos se confundem com as metástases da
cultura de cada grupo étnico. Nesta convocação, o revejo como parte das minhas iniciáticas amizades. Formando como professor de
história, com um substracto assente em obras
literárias.
Ungulani foi céptico sobre os caminhos da
literatura moçambicana num dado momento histórico. Sentia descaso das autoridades,
insensibilidade das escolas e instituições gestoras. Entendia que o rumo não seria a poesia fácil, despida de técnicas, rigor, e outros
atributos convencionados. Fincava sua fé na
prosa e ﬁcção. Mas, nunca perdeu as esperanças. Hoje, já fala da literatura moçambicana
com paixão e optimismo. Poderia ser melhor,
mas já sente um reviver do compromisso com
o discurso sóbrio, com os escritos inspirados
na tradição oral, com a exploração dessa originalidade Bantu e suas múltiplas línguas nacionais. Essas são as marcas que farão a identidade da nova vaga de escritores.
Eventualmente, nos conhecemos naquele
invulgar movimento, anunciado por Samora
Machel, a 8 de Março, que concentrou em
Maputo jovens estudantes que se converteram em ousados professores circunstanciais.
Anos mais tarde, reencontrei-o, assumindo
postura burocrata no ministério da Educação e Cultura. Partilhava sua sala com Ana
Elisa Santana Afonso. Ela seguiu a carreira
na UNESCO, Ungulani ﬁcou-se por aqui e
com seus livros. Na época, Ungulani e Ana

Elisa ajudaram a resolver pepinos de colegas que não souberam ler e nem entender
o sistema. A juventude não permitia outros
entendimentos da revolução e nem imaginavam os riscos associados ao pensar e sonhar
diferente.
Anos mais tarde, Ungulani já estava engravidado do consagrado Ualalapi. Esse livro se
converteu num dos 100 melhores do século,
no continente africano. Merecidamente. Esta
foi a obra que exacerbou os entendimentos
sobre as lanças dos guerreiros do Império de
Gaza. Reavivou Ngungunhane, sua astúcia
e malícia, explorou o papel de suas esposas.
Mas, foi o livro do apocalíptico império de
Gaza, com suas virtudes e defeitos e personagens que se imortalizaram.
Ainda nessa época, ele falava da sua paixão
sobre o escritor colombiano Gabriel García
Márquez. Essa apreciação pode ter ajudado
a reaﬁrmar um laço que estava escrito pelo
destino. “Cem anos de solidão” é considerado o maior exemplo do género literário do
designado realismo mágico. Gabriel García
Márquez retracta, no livro, eventos sobrenaturais, num tom objectivo e pragmático, enquanto os normais e factos históricos, como
pura fantasia.
Acredito, ﬁrmemente, que Francisco Khossa, o Chico, repensou no apelido Ungulani,
como o próprio nome ﬁctício do vilarejo Macondo, do livro de Márquez. Mas, a Agustina Bessa-Luís e Jorge Amado nunca saíram
do seu vocabulário. Para Ungulani, qualquer
grande escritor precisa de ser um bom leitor.
Ungulani nunca se preocupou em defender
a investigação histórica, mas tem na essência
o mérito de lhe conferir credibilidade e prazer de leitura dessa narrativa histórica. Como
historiador e escritor, Ungulani coloca todo
o seu saber naquilo que produz e pretende
transmitir, tornando a história em verdadeira
representação literária e, ao mesmo tempo,
em arte de encenação. Esta é a conclusão

de um amigo comum, o Marcelo Panguana. Mas, o Ungulani encerra, em si mesmo,
várias facetas, estórias e personalidades. Um
homem inspirado e, insoﬁsmavelmente, ligado às grandes leituras da sua época.
A crítica literária tem sido muito complacente e assertiva para com o Ungulani. Ba
Ka Khossa foi consagrado como contista
de reconhecido mérito, amadurecido pela
diversidade e abordagem na sua inquestionável produção literária. Ele se transformou
em alguém que recorre ao metaforismo e à
magia na recriação de personagens. Ungulani
fará parte do distinto grupo dos mais nobres
escritores do seu tempo, com essa capacidade
de reconstruir, como ninguém, a saga que têm
sido os anos de conﬂito armado no país.
Ungulani, fazendo alguma justiça é, igualmente, um devoto e apaixonado ﬁel de Luís
Bernardo Honwana. Ele o considera o Pai da
literatura moçambicana. Tem as suas razões e
não ousamos questionar esta distinção. Aliás,
também defende que a charrua é a melhor
revista literária do mundo. Assim tem sido
Ungulani, um destemido provocador, um desarrumador de ideias e um iconoclasta, como
o deﬁne Nelson Saúte. Ungulani, enﬁm, será
sempre o símbolo-mor da nossa geração, um
desalinhado; alguém que pauta pela sublevação, desapegado dos ditames desta e outras
épocas. Permanece alheio às lides do aparelho
ideológico e discordante das ideias que reprimem a liberdade de criação.
Temos uma particularidade. Amamos o
Niassa, a Sibéria moçambicana. Ele, porque
passou algum tempo para se auto-educar, e
eu porque aprendi a amar a natureza e seus
animais. Acreditamos na magia deste pedaço
de terra. Um dia, Niassa se converterá no melhor espaço do mundo. Quando não existir
mais água, o lago vai matar a sede de toda
humanidade e saciar a sua ganância. Até lá,
seremos gratos por ter convivido, desfrutado
e beneﬁciado dessa veia literária tão mordaz
quanto profícua.

Por Luís Guevane

Desce combustível, sobe!

A

subida nos preços dos combustíveis deixou o Mestre
pintor irritado. Agora terá que
pensar mais estrategicamente para minimizar as idas às bombas
de combustíveis e poder economizar dinheiro. Mas, não é a primeira
vez que isso acontece. Já devia estar
habituado a essas subidas que lhe retiram as linhas já frágeis que no bolso suportavam as escassas poupanças.
Imaginou-se Super-homem, pelo ar,
em direcção a Cabo Delgado para arrumar em dois tempos os insurgentes
e pôr a produção das multinacionais a
ﬂuir até provocar a queda desejada no
preço do combustível. Mas percebeu
que essa imaginação não era total. Ter
petróleo e gás não signiﬁca explorá-lo.
Explorá-lo não signiﬁca inexistência de
concorrentes. Quando a queda provoca
barulho nos vários governos do mundo,

então, imaginar-se super-homem na Bacia
do Rovuma não resolve o gigantesco peso
da Organização de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) no controlo do mercado mundial, aumentando ou freando a
produção. O agravamento nos preços dos
combustíveis apanhou o Mestre pintor de
surpresa. Para ele, com a mais ampla reabertura do ambiente económico nacional,
graças ao relaxamento das medidas anti
“Covid-19”, encontraria espaço para satisfazer a pressão da demanda sobre a sua
pintura. Por hipótese, essa pressão reduzir-se-ia em cadeia por conta de um grande
bolso geral que se torna menos signiﬁcativo sempre que a OPEP é nervosamente
referenciada.
Os seus clientes, com toda a certeza, também comungam a irritabilidade criada pelo
pânico inicial da referida subida. Pânico na
pressão do reajuste do “chapa”. Como já
dizia a esposa do Mestre pintor “Sobe nos

transportes, claro, afecta em praticamente
tudo”. A lei básica da economia é vivida na
discussão sobre a compra do gás de cozinha.
Nos mercados já se ensaiam os aumentos
generalizados. A mexida do salário mínimo
torna-se, assim, numa verdadeira miragem
por ter sido negativizada pela subida dos
combustíveis. A “cesta básica”, sem rumo,
rola no chão ao sabor do vento da subida.
Mestre pintor anda irritado. Sobe-lhe o
custo do pânico no coração. Distante dele,
o pânico já enerva os governantes. As balas de borracha, de tão adormecidas que
estão, não esperam ser incomodadas graças
à prontidão das balas verdadeiras. Os governados, habitualmente passivos e pacíﬁcos, não querem que lhes escangalhem as
rotinas quotidianas. “Esses aí” quando se
zangam com a subida do preço dos “chapas”
estragam tudo. Transformam-se em vândalos. Carinhosamente, são tratados como
os “sem rosto” por parte de uma elite que

lhes desfoca o direito a manifestação.
Os “chapeiros” já murmuram subsídios.
Subsídios? O Mestre pintor nunca sonhou com subsídios. Sempre percebeu
que o nível de dependência externa é
suﬁcientemente sufocante, constituindo-se, por isso, num mecanismo de
barramento de criação de qualquer tipo
de processo que leve à criação interna
de subsídios. O gás de cozinha subiu. A
gasolina e o gasóleo também. O Mestre
pintor pensou no carvão e na lenha, aos
montinhos, também na eminência de
rever o preço “em alta”, dada uma provável maior procura, em muitas famílias, como substituto do gás de cozinha.
O ambientalista não sabe como continuar a proteger os mangais. O Mestre
pintor acredita numa resiliência colectiva que se aprimorará ao ponto de banalizar paulatinamente a sufocante “subida” dos combustíveis. É assim como
se convive com o problema.
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Morte de Nyongo

Bispo de Chimoio questiona reconciliação
Por André Catueira, em Manica

O

bispo católico da diocese de Chimoio e antigo
negociador de paz, João
Carlos, questiona, em entrevista ao SAVANA, o compromisso do país com a reconciliação
nacional, depois da morte, em
combate, de acordo com o governo, do líder da autoproclamada
Junta Militar da Renamo, Mariano Nyongo. Diz-se surpreendido
com a forma como foi “terminado
o dossier”, numa referência à forma como acabou Nyongo.
O país não pode “viver do imediatismo”, observa João Carlos, que
defende reformas na Frelimo e nos
instrumentos que garantam estabilidade, como a criação de um gabinete de reconciliação e paz, com
uma agenda concreta e clara.
Advoga igualmente a inclusão
política e social, que deve sair dos
discursos para a realidade.
Em entrevista ao SAVANA, João
Carlos entende que as reivindicações
de Mariano Nyongo vão continuar
com aqueles que se identiﬁcavam
com elas e o país deve abandonar o
vício de acordos de paz, a cada ciclo
de governação.
Como olha para esta morte de Mariano Nyongo?
Uma coisa óbvia diante deste facto
é que não foi um caso tão esperado por muitos, ou por todos, que
seria assim, essa morte. Via-se que
o líder da autoproclamada Junta
Militar da Renamo tinha algumas
diﬁculdades para entrar em alguns
processos, porém, havia círculos que
acreditavam que, trabalhando com
todos aqueles que o cercavam, que
o apoiavam, poderiam muito bem
chegar a persuadi-lo para dar passos
muito concretos, rumo à construção
da paz, que tanto almejamos.
Porque as reivindicações que ele fazia, algumas delas, poderiam ter enquadramento em alguns processos,
por acaso já-se falava de ele entrar
no DDR [Desarmamento, Desmobilização e Reintegração], porque
alguma coisa que também reivindicava se enquadrava ali, mas havia
outras tantas coisas que ele também
reivindicava.
Nós não podemos esquecer que
Mariano Nyongo foi o braço direito
de Afonso Dhlakama, quando houve aquele incidente na Beira [a 15
de Outubro de 2015]. Viu-se que
Mariano Nyongo foi um dos assinantes daquele documento [para a
entrega de armas], então, era alguém
que nutriu um pouco sobre a luta e
toda essa reivindicação que a Renamo ia fazendo ao longo do tempo.
É lamentável que tenha sido assim,
porque eu penso que não se tinha
esgotado plenamente todas as possibilidades de o tê-lo vivo, embora
não nas matas, como estava. Poderia,
sim, ele chegar à luz da consciência
de que aquele caminho de armas,
de reivindicação, através do uso de
armas e uso de fogo, não é solução
para aquilo que ele mesmo reivindicava.

Então, é lamentável, de facto, que as
coisas tenham acontecido assim.
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Para onde nos pode conduzir este
episódio?
É um momento para olharmos de
uma forma positiva, ou seja, é um
momento que nos interpela a todos,
a nós que vamos acompanhando,
como religiosos, sociedade civil, os
que detém cargos no país, como
políticos, estudiosos, para olharmos
para essas realidades, sobre como
estamos a construir a paz, se são caminhos viáveis, duradouros, sólidos
para que, de facto, um dia a paz se
possa efetivar.
Há desaﬁos de ordem de inclusão
política no nosso país, por exemplo, que era uma das coisas que se
reivindicava, que passa, ao meu ver,
pela reforma do próprio partido no
poder, que passa pela incorporação
da oposição, efectivamente, na governação, em certa medida.
A questão da inclusão económica,
que passa pela transformação radical das elites políticas, o mundo
empresarial aqui quase que se confunde.
Para você ter empresas, é preciso
estar misturado um pouco com a
política.
Há que distinguir os interesses
gerais dos interesses privados. Às
vezes, confundem-se. E depois elaborar políticas públicas que favoreçam a alteração do actual modelo de
crescimento económico. Há grande
disparidade social no país, até divergências de acesso, mesmo de
princípios básicos, como de direitos
humanos. Há uma desigualmente
entre a nossa gente.
É nesses desaﬁos que penso que
temos que nos focalizar e aproveitarmos este incidente (a morte de
Mariano Nyongo), para reﬂectirmos
à luz destes grandes desaﬁos, como
devemos buscar soluções e caminhos, para construir aquilo que efetivamente queremos, que é a paz e a
reconciliação nacional.
Precisamos de passar por isso. Sem
isso, vamos estar sempre a passar de
acordo em acordo, vamos fazendo
acordos de intenções sempre, queremos isso e queremos aquilo, discursos que não passam de discursos e
a realidade continua a desaﬁar-nos.
É preciso apostarmos em tudo aquilo que promova a paz e, em simultâneo, nas questões que têm a ver com
a reconciliação do país. Porque? porque há muitas sequelas, dos vários
processos que passamos, que ainda
estão em nós e que, de facto, exigem
essa reconciliação. Uma reconciliação efectiva entre o povo moçambicano, para que a paz também seja
algo que se efective.
A morte de Mariano Nyongo
aconteceu numa altura em que se
notava uma radicalização de posições. Isso será sinal de que já se
tinha esgotado a paciência para a
resolução do conflito com a Junta
Militar da Renamo?
Há uma expectativa que se criou,

Dom João Carlos, Arcebispo de Chimoio

dependendo de como o processo
seria encaminhado, de que a paz seria uma questão de estalar de dedos
e pronto. Então, criou-se também
expectativa de que o processo que
tinha iniciado seria bastante rápido,
aliás, até se intitulou de paz deﬁnitiva, mas a realidade é que mostrava
que exige um caminho, um percurso,
uma paciência abnegada para que,
de facto, se construa isso que se quer.
Por outro lado, o país passou por vários processos, muitos dos quais não
estão completamente sarados, então,
querendo construir a paz efectiva
“pisando os outros”, ou ignorando
alguns aspectos não resolvidos, seria
uma utopia.
Porque os processos mal resolvidos
não se ultrapassam por si só ao longo do tempo, desdobram-se para
outras realidades que, aparentemente, parecem novas, mas são sequelas
ou consequências de alguns processos não plenamente resolvidos.
Daí se criou esta expectativa de
que se vai encerrar e isso também,
de certa maneira, inﬂuenciou nos
pronunciamentos que vinham sendo proferidos, notava-se que havia
uma procura, a todo o custo, de que
o processo terminasse.
A dado momento, não se vislumbrava uma possível saída, porque, aparentemente, Mariano Nyongo não
aceitava dialogar. Ele, às vezes, era
contraditório.
Dizia sim, mas, entretanto, quer isto,
quer aquilo. Isso, de certa forma, não
se encaixava no grande movimento
que o caminho estava a seguir, naquilo que o governo também se
propunha a fazer. Mais uma vez, ai
se via que era importante termos
a paciência necessária, o dom e a
capacidade de esperar alguns processos, envolver mais pessoas que
pudessem muito bem ajudar nessa
busca de entendimento para poder
caminhar-se, mas, pronto, não foi
por esse lado.
Chegamos à questão do “basta”, que
se tinha de terminar esse “dossier”,

como se disse, terminar o “dossier”,
mas não sei se terminou, porque,
apesar de ter perdido a vida o próprio líder da junta, há incógnitas em
relação ao futuro.
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Este episódio revela falta de compromisso com a reconciliação?
Sim. Nós vivemos do imediato. Isso
revela que vivemos do imediato.
Quando há situações que nos interpelam, que têm a ver com a paz,
que têm a ver com a reconciliação,
ai acordamos e pronto. Levantamos essa bandeira, mas esse é um
processo que deve entrar dentro da
vida. É um compromisso que todos
assumimos e que passa por várias
realidades.
É por isso que é preciso uma educação para a paz e para a reconciliação
e, depois, é preciso uma convivência
e teremos os objectivos, as metas, o
que queremos fazer, as políticas, sobretudo, elaboradas com base neste
substrato de paz e de reconciliação,
toda a legislação e isso vai permear
todo o tecido social, toda a realidade moçambicana, aí sim. E não só
ﬁcarmos a viver do imediato, como
os jovens dizem “o que está a bater
agora”.
Há a tentação de se criar políticas
que funcionam para o tempo em que
estou e depois o outro que se vire.
Não, Moçambique precisa de um
projecto nacional, efectivamente, e
que tenha essas componentes a que
me reﬁro, a paz e a reconciliação, não
só um projecto de desenvolvimento.
Sim, queremos o desenvolvimento,
mas antes de buscarmos o desenvolvimento, já vimos que há situações
muito concretas, que é necessário
enfrentar e resolver, que é a questão
da paz.
O que se pode esperar depois desta
morte?
Agora, o que se segue, o que se seguirá ou o que é que faremos? Eu
também questiono. Será o mesmo
que os outros vão ver, mas como é

que os outros vão ver uma realidade,
a partir daquilo que queremos que
tenham? como é possível? Como é
que se vai trabalhar com todos aqueles que se identiﬁcavam com essas
reivindicações de Nyongo, como vão
perceber essa morte e o que queremos como país?
Então, há um trabalho que ainda
está por fazer, eu penso que, mais
uma vez, este momento é importante, para reﬂectirmos, aprofundarmos, darmos lições e assumirmos
compromissos sérios para a construção da paz e uma reconciliação efectiva, com um programa especíﬁco,
um projecto nacional de reconciliação concreta, que nos possa ajudar a
sarar as feridas, para o povo sentir-se plenamente parte do país.
Como evitar acordos de paz em
cada mandato e em cada ciclo de
governação?
Eu acho que é tendo um programa
nacional de reconciliação, que ultrapasse o tempo e as pessoas. Um programa com um compromisso que
nós assumimos, enquanto nação.
Então, é necessário isso, para que o
país não ﬁque a pular de acordo em
acordo, de intenção em intenção. É
verdade que a realidade do mundo
também muda, a globalização é agora uma realidade, mas a globalização
verdadeira não é aquela que aglutina
ou a realidade e contexto de cada
país, não. A globalização permite
um diálogo igual entre um moçambicano e um outro, isso sim é que é
a globalização. Então, uma globalização que elimina aquele outro,
porque não tem esta capacidade ou
não tem elementos que possam ser
compreensíveis e os outros não. É
preciso que o esforço seja recíproco.
O que se pode esperar do país, politicamente, após este episódio da
morte de Nyongo?
Eu preﬁro ser positivo e dizer mesmo que a situação não se resolve de
imediato, como alguns podem pensar. Quero acreditar que há gente
boa aqui, há pessoas comprometidas
com a paz, comprometidas com a
coesão, a unidade nacional, valores,
eu acredito que há pessoas que têm
esses valores que são da reconciliação nacional, a paz, a justiça social,
esses valores aí vão prevalecer. A
busca por uma sociedade com esses valores vai prevalecer, ainda que
possa levar tempo, às vezes, mas só
seguindo este caminho é que nós
nos humanizamos.
Há gente que vive muito sem nunca ser invocada, nem é conhecida,
mas há quem vive por pouco tempo,
mas vive com tanta profundidade,
com tanta intensidade e cria laços
que as comunidades nunca mais os
esquecem, porque as marcou positivamente.
O mal sempre aparece, aqueles que
vão dizer ‘bom, queremos soluções
imediatas, é melhor ir por aqui, é
melhor que o resto que ﬁcou se entregue e acabou”. Pronto, acabou?
Precisamos de perceber que estamos
a lidar com seres humanos, que são
muito mais.
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FMAM diz estar cansada com as manobras da SED e pondera recorrer às
instâncias de justiça

“Tenham vergonha na cara”
Por Paulo Mubalo

É

descrito como bastante
tenso e de cortar a respiração o ambiente que se
vive no desporto motorizado, o qual envolve a Federação
Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo (FMAM), o
Automóvel e Touring Clube de
Moçambique (ATCM) e de permeio, a Secretaria de Estado do
Desporto. Esta última instituição
é acusada pela retro-mencionada
Federação de estar a pugnar por
parcialidade na tomada de decisões, ao beneficiar, alegadamente
o ATCM.
A continuação de realização de
provas por parte do ATCM, sem
autorização da respectiva Federação, em manifesta violação do
decreto presidencial e de emissão
de licenças, ante a alegada cumplicidade do staﬀ da Secretaria de
Estado do Desporto, estão a irritar,
sobremaneira, a FMAM, a qual, segundo apuramos do seu presidente, Bruno Campos, não descarta a
possibilidade de levar o assunto ao
tribunal, por forma a trazer de volta
a legalidade.

“Saudades” de Nyelete
Mondlane
Noutro desenvolvimento, Bruno
Campos contou, ao SAVANA,
que a antiga ministra da juventude e desporto, Nyelete Mondlane,
já tinha reposta à legalidade, mas
bastou Gilberto Mendes assumir
as rédeas da Secretaria de Estado
do Desporto para se iniciar o mal-estar na modalidade, com o apadrinhamento deste ao ATCM.
Inconformado, Bruno Campos explicou ao SAVANA que a instituição que dirige teve, recentemente,
um encontro com a Secretaria de
Estado do Desporto, onde se falou
de várias coisas relativas à confusão
que tem acontecido, concretamente, o facto de um clube continuar
a fazer o que quer, sem respeitar
as normas da FMAM, continuar a
emitir licenças e a fazer provas, com
aval daquele organismo estatal, mas
ﬁcou a promessa de que iria tomar
medidas, mas que “desde esse encontro até agora nada ﬁzeram”.
Segundo conta Campos, o ATCM
já voltou a fazer provas, e neste momento está a realizar uma prova na
África do Sul, sendo que, antes de
partirem para aquele país, os atletas
foram recebidos pela Secretaria de
Estado do Desporto.
“Nós não percebemos como é que
a Secretaria de Estado do Desporto chega a receber um clube, como
se este fosse representar o país. A
representação do país deve ser
feita com autorização da respectiva Federação, segundo as regras
deﬁnidas e é bom que ﬁque claro
que apenas os atletas inscritos, neste caso, na FMAM, é que podem
representar o país além-fronteiras,
uma vez estarem devidamente cre-

Bruno Campos: presidente da FMAM

denciados para tal”.
Ajuntou que todos os outros atletas
levam a bandeira de Moçambique,
mas não estão a representar o nosso
país, até porque a lei é bastante clara sobre isto, “daí que a Secretaria
de Estado do Desporto devia prestar atenção a esses assuntos. Mas
também
não é qualquer um que chega e diz
que vai para ali ou acolá, para fazer isto ou aquilo e a Secretaria de
Estado do Desporto diz boa sorte,
sem que a Federação tenha sido informada”, reagiu
Na sua óptica, esta não é a melhor
maneira de fazer as coisas e é por
isso que o nosso desporto, “de uma
maneira geral, está como está, pois
cada um faz o que quer, o que não
está correcto”.
Asseverou que “continuamos a ter
um clube que faz aquilo que quer,
parece que é um país dentro do
nosso país . Por exemplo, Moçambique está a cumprir um decreto
presidencial, mas há um mês, sensivelmente, havia a directiva que
autorizava apenas a realização dos
campeonatos nacionais e as selecções com compromissos internacionais” .
Salientou que o outro decreto abriu
espaço para a realização dos campeonatos provinciais, sendo que na
semana passada houve uma prova
no ATCM . “Eu pergunto: o que
é aﬁnal o ATCM? É um clube que
está a fazer actividades, com aval da
Secretaria de Estado do Desporto,
quando o decreto é bastante claro.
Aﬁnal andamos a fazer o quê, pois
temos modalidades paradas, equipas paradas, que não podem fazer
actividades, porque estão a cumprir
com as leis do país, e os outros fazem aquilo que lhes apetece, com
aval da Secretaria de Estado do
Desporto”.
E questiona: “Aﬁnal existem federações para quê, instituições superiores e Secretaria de Estado para
quê?- Para quebrarem leis? É o
que está a acontecer no país, e isto
é muita falta de responsabilidade, é
uma descredibilização das pessoas
e instituições e há que parar com
isso, de uma vez para sempre”.
Num outro desenvolvimento, o
presidente da FMAM sustentou
que a relação com a Secretaria

de Estado do Desporto melhorou um pouco, e inclusive, o seu
organismo recebeu, na semana
passada, os testes de Covid-19.
“A comunicação entre a Federação
e Secretaria de Estado do Desporto é boa, mas entre a Secretaria de
Estado do Desporto e a Federação
não é boa. Nós enviamos várias
cartas para aquela instituição e não
tivemos resposta, ﬁzemos várias
comunicações e não tivemos resposta”.
Disse, ainda, que não se pode continuar com esta confusão, pois há
que pôr o ATCM a cumprir as
regras do pais.
“Imaginem o que podia acontecer
se as outras modalidades começassem a trilhar o mesmo caminho,
por exemplo, eu tenho campo, então, jogo quando quero e não legalizo os atletas na Federação. Eu
não conheço uma situação idêntica
em alguma parte do mundo. Dai a
pergunta: o que está a fazer o Secretário de Estado de Desporto e a
máquina que o rodeia?

Solução via tribunal?
Ajuntou que ele tem conhecimento
desta ilegalidade, há muito tempo,
e se não faz nada para corrigir esta
situação, dá a entender que é conivente. Mas, segundo refere, alguns
dirigentes fogem com o rabo à seringa, porque tem conhecimento da
ilegalidade que estão a cometer, dai
que evitam dar a cara para escamotear a verdade.
E explica: “quando é para tirarem
uma fotograﬁa com os atletas que
vão ao estrangeiro, isso lhes convêm, porque é bonito, mas quando
é para resolver os problemas de ilegalidade já não conseguem fazer”.
“Isto tem de acabar e a Federação
Moçambicana de Automobilismo e
Motociclismo vai insistir para a reposição da legalidade e não descarta
a possibilidade de recorrer a outras
instâncias, para que este problema
seja resolvido e, certamente, alguém
vai ter que pagar”, disse, para depois
acrescentar que esta situação está “a
criar-nos problemas sérios, incluindo ﬁnanceiros, até porque quando
emitem licenças, estão a roubar, inclusive, à própria federação”.
Disse não entender como é que
o staﬀ da Secretaria de Estado do
Desporto continua a compactuar

Eu

Dar a volta por cima
Muitas vezes, pessoas que se conhecem bem e têm interesses em comum unem-se para
abrir um negócio. Tomando alguns cuidados, elas podem ser bem sucedidas.
Amigos, amigos, negócios à parte? Não necessariamente. É possível fazer a parceria que existe no plano pessoal para dar certo no mundo do empreendedorismo.
Tudo depende da maneira como as sociedades são organizadas e mantidas. Neste
momento difícil, marcado pela pandemia do Covid-19, trago hoje o exemplo de
duas jovens que decidiram abrir um negócio numa altura em que garotas há, que
optam por outros caminhos e outras coisas!... Elas partem de um ponto muito positivo: são pessoas que se conhecem bem, estão cientes das características, defeitos
e qualidades uma da outra, e têm interesses semelhantes, o que ajuda a deﬁnir o
foco da parceria! Trata-se do acompanhamento de duas jovens moçambicanas:
Adelaide e Melany.
Adelaide estudava, frequentando um curso superior no Instituto Politécnico de
Tecnologia e Empreendedorismo. Tendo sido forçada a interromper os seus estudos. A Melany foi também vítima da crise que impacta a maior parte das empresas
do nosso país, acabando por ser dispensada do local onde trabalhava. Que era no
Shopping Glória Mall.
As duas juntaram sinergias e lançaram-se num projecto sério, humilde, mas ambicioso.
O foco que quero dar neste pequeno trecho é a forma como se deve dar a volta
a estas situações e criar uma estratégia de sobrevivência, ante a crise ﬁnanceira
decorrente da pandemia do covid-19. Cuja realidade todos conhecemos. Portanto,
o pontapé inicial da sua estratégia de sobrevivência foi a criação de um pequeno
negócio.
Eis aqui o extrato da pequena conversa que mantive com estas duas jovens:
Eu – Boa tarde.
Adelaide – Boa tarde.
Melany– Boa tarde.
Eu - Estudava aonde?
Adelaide – No Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo.
Eu – Em que ano?
Adelaide – Conclui o nível médio em Maio deste ano.
Eu – Boa tarde Melany. Aonde trabalhava?
Melany – No Glória Mall, no espaço dos Games, e a empresa fechou.
Eu – Fechou completamente e, em vez de chorar, juntou-se à sua amiga, Adelaide
e lançaram-se nesse projecto?
Melany – Sim...
Eu – Em que consiste este projecto e de quem foi a ideia?
Adelaide - Na verdade nós as duas sempre tivemos esta ideia. Um sonho de ter
um negócio próprio. A ideia era de ela fazer uma boutique e eu fazer uma lanchonete. Só que, devido às circunstâncias, acabou não dando certo. Então, decidimos
unir-nos, para fazermos o que estava ao nosso alcance de momento e, como gosto
de cozinhar, decidimos abrir este negócio e aproveitar esse momento de recesso
em que estamos sem nada para fazer; sem ir à escola e sem trabalhar, então optamos por implementar a nossa ideia neste projecto nesta época do Covid.
Eu – E qual é a parte que lhe cabe Melany?
Melany – Bom, eu não gostava de cozinhar, mas fui aprendendo.
Eu – Se olhar para trás, que balanço faz? Há motivos para continuar?
Adelaide – Na verdade, as diﬁculdades sempre existem. Cá entre nós, a mais medrosa sou eu, mas a Melany está sempre a encorajar-me e estimular-me para que
continuemos, para não desistir. O que mais nos encoraja é o facto de já termos
uma boa clientela e que se mantém ﬁel a este lugar. O que se quer é força de vontade. Estamos aqui para ajudarmos uma a outra. É deste modo que conseguiremos
resistir e usufruir de alguns rendimentos que nos possam sustentar no dia-a-dia.
Eu – Como é que vocês se dão e quais são os pontos em comum? Quais são os
pontos em que divergem e como contornam isso?
Melany - Muitas vezes, ao empreender, as pessoas podem se sentir sozinhas, sem
estrutura para optar para as escolhas e decisões. Quando o fazem ao lado de uma
amiga, levam a vantagem de compartilhar as expectativas. A nossa amizade foi
essencial para entrarmos de cabeça no negócio.
Adelaide – Somos amigas de infância e isso facilita-nos o entendimento. Sempre
nos demos bem. Assim é fácil, quando se falham os procedimentos, pedir desculpas.... adoramos trabalhar juntas.
Eu – Qual das duas é que quer explicar este negócio? Esta barraca na Circular a
caminho de Marracuene, mesmo em frente à bomba da Galp?
Adelaide – A nossa especialidade na verdade é fazer hambúrgueres e cachorros
quentes. Quando chegamos aqui, ﬁzemos hambúrgueres, cachorros e servimos
lanches, porque percebemos que havia, no bairro, muitos trabalhadores a necessitar de refeições. Foi quando decidimos também servir refeições, que consistem
numa variedade de pratos, cujo menu apresentamos. Está a ser um sucesso porque
atendemos às suas necessidades.
Eu – Como estão distribuídas as tarefas? Quem é que cozinha e quem atende aos
clientes?
Melany – Entre nós não há limite de tarefas. Fazemos tudo sem distinção. O que
disse a Adelaide é verdade. Trouxemos para este local um serviço humilde, mas
diferenciado e saudável. Porque não havia aqui qualquer lanchonete. Fomos as
primeiras. Temos sido importantes para os trabalhadores. Eu acho que as pessoas
estão a gostar dos nossos serviços.
Adelaide – O mais difícil foi começar e estamos felizes por termos dado este passo.
A ideia é progredir. É crescer a cada dia que passa. O nosso objectivo passa por
aí. No futuro gostaríamos de transformar isto num ponto de referência na zona.
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com essas coisas, a ponto de, como
aconteceu há dias, chegar-se ao cúmulo de receber um clube que nem
sequer é federado, o que não deixa
de ser vergonhoso.
“As pessoas deviam ter vergonha
na cara, custa estar a dizer isto, mas
algumas não são responsáveis e nem
têm carácter, hoje dizem uma coisa
e amanhã dizem outra. Infelizmente, esta é a verdade de alguns dos
nossos dirigentes. Não estou a falar
dos dirigentes no geral, mas falo,
concretamente, daqueles que estão
envolvidos no nosso trabalho”.
Sabe-se que há personalidades,
como o presidente do ATCM, Rodrigo Rocha, que defendem que a
não ﬁliação deste clube na Federação tem a ver com o facto deste
ser o único clube no país. Qual é o
seu entendimento? - questionamos
ao presidente da FMAM, Bruno
Campos.
“A pergunta que faço é a seguinte:
Quem é o Rodrigo Rocha? - É presidente do ATCM . O que lhe leva
a pensar que o ATCM é superior
a uma federação? - É porque tem
mais anos de existência? Se formos
a ver, o Mahaﬁl, o 1º de Maio e
mais outros clubes, têm mais anos
de existência do que a FMAM”.
“A FMAM foi constituída legalmente, e contra factos não há argumentos. O ATCM é igual a um
outro clube que tem o seu campo,
como por exemplo, Maxaquene,
Ferroviário e Costa do Sol. Então,
têm que obedecer às regras da Federação. O senhor Rodrigo Rocha
só convence o Secretário de Estado
do Desporto e a mais ninguém”.
Ajuntou que já houve tentativas
para dissolver a Federação, mas esta
ganhou a causa. “A então ministra
da Juventude e Desporto, Nyelete
Mondlane, fez o que é correcto,
quando veriﬁcou que havia uma
violação da lei e retirou ao ATCM
a credencial que conferia a este organismo o estatuto de Federação,
mas bastou entrar o Secretário de
Estado de Desporto para se iniciar
o barulho. Começou com ele a ilegalidade, pois ele está em contramão com a lei”, desaﬁou
Esclareceu que o Secretário de Estado do Desporto deve se dirigir
à Federação e não a um clube. A
Federação é que deve se dirigir ao
clube e o ponto é “temos neste momento um clube que faz de tudo, é
juiz, árbitro e promotor. Para nós,
desde que o ATCM cumpra com
as regras, tudo bem. A Federação
não está contra o ATCM, ninguém
quer abocanhar este clube, como
algumas pessoas deixaram a entender. Se estivesse interessado em
dirigir o ATCM teria me candidatado à sua presidência e se calhar
ganhava o pleito, porque o Rodrigo
Rocha para mim é novo no clube.
Eu ﬁz várias provas no ATCM
e fui muitas vezes ao estrangeiro
também pelo ATCM. Uma pessoa
que tira uma fotograﬁa no jornal
com um quadro meu, esse individuo é meu fã”.

Filme de
longa-metragem

O SAVANA está na posse de documentação diversa, enviada pela
retro-mencionada federação, quer
ao ATCM como à Secretaria de
Estado de Desporto, mas sem uma
resposta favorável. Mas ﬁca o registo de que se trata, efectivamente,
de um ﬁlme de longa-metragem e,
quiçá, com barba branca, mas que,
infelizmente, está a criar um mal-

-estar, particularmente na FMAM,
instituição que se sente injustiçada
pela posição tomada pela Secretaria
de Estado de Desporto.
“Não temos qualquer problema
com o clube ATCM, apenas o clube não cumpre com a lei do desporto, não cumpre com as regras
da FMAM, mas temos que saber
diferenciar as coisas. A Federação
é autoridade desportiva ao nível
de automobilismo e motociclismo
em Moçambique, não temos ninguém acima de nós, e a Secretaria
de Estado de Desporto é um parceiro nosso, e o ATCM é um clube
e o dever de um clube é promover
as modalidades e fazer as provas .
Porém, o que está a acontecer é que
o ATCM é o único clube em Moçambique que está a fazer as coisas
à revelia da Federação”, desabafou
Bruno Campos.
Campos entende que, aos olhos do
organismo que dirige, o ATCM
está a cometer algumas ilegalidades, o que não ﬁca bem. E argumenta: “porque estão dentro da
FIA, eles pensam que podem fazer
aquilo que lhes apetece no automobilismo, o que não é bem assim, até
porque a lei de desporto de 2012 é
bastante clara em relação ao que é
uma federação e o que é um clube,
sendo que cabe à Federação regular
o desporto motorizado, representar
Moçambique no âmbito interno e
internacionalmente nas federações
internacionais”.
Observou que “os atletas estão
confusos, pois querem saber o que
se passa, porque temos aqui, claramente, um ATCM a jogar sujo, e
uma Secretaria de Estado de Desporto a apadrinhar esse jogo, pelo
que alguém de direito tem de pôr
ponto ﬁnal nisto”.
Campos diz que a instituição que
dirige guia-se pela transparência
e estrito cumprimento da lei, até
porque luta para que haja uma
harmonia no desporto motorizado
. Outrossim: espera que o ATCM
continue a ser grande, não só porque tem infra-estruturas, mas também que cumpra com a lei e com as
regras da FMAM.
“Não se pode apadrinhar para que
um clube continue a cometer ilegalidades, pois ao se proceder assim
faz com que a Secretaria de Estado
de Desporto também esteja a cometer ilegalidade, que é o que não
queremos”, alertou Bruno Campos
visivelmente contrariado.
O nosso entrevistado contou, ainda, que o artigo 19, da lei do desporto, explica no ponto relativo às
competências, que os clubes devem
promover a modalidade, e é isso
que devia fazer o ATCM, mas nós
temos uma carta do Secretário de
Estado do Desporto, que diz que o
ATCM pode fazer provas particulares, desde que se cumpra com as
regras internacionais.
Entende que a lei de desporto deve
ser cumprida por todas as instituições, até porque o ATCM não é
nenhuma ilha no nosso país, funcionando com leis e regras próprias
e “eles estão na FIA, a nosso ver,
ilegalmente”.
“Então, é bastante claro que o
ATCM é um clube, e nós não temos nada contra eles, queremos,
sim, que cumpram com as leis emanadas pela FMAM. O ATCM não
pode ser promotor, organizador,
árbitro, juiz e regulador, sendo que
continua a usufruir de fundos que
são da Federação, pois chegam a
emitir licenças para os seus pilotos”
Sabe-se que, em relação a este
mesmo assunto, o ATCM, através
do seu presidente, desdramatizou,
recentemente, todas as acusações
feitas pela FMAM, tendo explicado que, neste momento, esta
instituição é o único clube que

movimenta o desporto automóvel,
daí que, no seu entender, não faz
sentido criar-se uma federação para
regular apenas um clube.
Anotou que o ATCM recebeu garantias de que vai continuar a fazer
acreditação aos eventos da ATCM,
sendo que só os pilotos do ATCM
é que podem participar em provas
internacionais.
“O que a Federação quer é atrasar
o desporto, pois está a atrapalhar o
desporto”, rematou Rodrigues Ro-
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cha, lançando, seguramente, mais
achas para a fogueira.
Mas ﬁca o TPC para que a Secretaria de Estado de Desporto encontre, uma vez para sempre, uma
saída airosa, o que passa por fazer
cumprir o que defende a lei sobre
a matéria, a bem da harmonia do
desporto motorizado.
Enquanto isto, muito recentemente, sobre a mesma matéria, o
SAVANA procurou ouvir a versão de Gilberto Mendes e este

declinou prestar esclarecimentos,
tendo inclusive, explicado que sobre assuntos que têm a ver com o
desporto motorizado nunca irá se
pronunciar, porque já foi largamente badalado na imprensa. Disse que
podíamos o procurar para falar do
desporto, em geral, e de outros assuntos, excepto os relativos ao desportivo motorizado. Outros quadros daquela instituição também
negaram fazer qualquer comentário
sobre o assunto.
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GRVLPSRVWRV&KHJRXDYH]GDPXGDQoDFKHJRXDYH]GDDOWHUQkQFLDJRvernativa e o momento é agora!
A RENAMO despoletou as dívidas ocultas
ocultas, na sua missão nobre de ser o
porta-voz do povo. Se hoje há um julgamento é graças a esta força política,
que de forma insistente e inusitada se bate, até chegarmos a esta fase, vejam que nos primórdios da nossa independência, isso era impensável, pois
vivia-se o tempo de partido único, o partido dos camaradas, os intocáveis,
o chamado monopartidarismo.
Excelências,
A justiça não deve ser feita sob saltos de cangurus. Temos gente boa inte-
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ressada em ver o país a andar. Temos gente boa que quer ver a nossa costa
protegida e a produzir para o bem da economia do nosso país. Exigimos que
os lesapátria, tubarões sejam julgados e condenados.
O peixe miúdo, já enumerou os chefes dos Comandos Operativos e Conjunto. Já nos entreteram com aqueles que colheram comissões pelo trabalho
que dizem ter realizado. 50 milhões de dólares em comissões, já sabemos
para quem foram. Agora o povo quer saber quem comeu os 2 bilhões de
dólares ou onde estão?
Não podemos e nem devemos nos distrair, o mesmo modus operandi das
dívidas é o mesmo da guerra em Cabo Delgado. O eufemismo inicial, que
caracterizou a abordagem do problema nesta casa, tem como denominador
comum
omum os camaradas. Os camaradas desprezaram a nossa posição de lidar
com
om a guerra o quanto antes, para não atingir as proporções que hoje atingiu.
(VWHFRQÀLWRFRPHoRXFRPRXPDYHUGDGHLUDERODGHQHYH$UUDVWRXVHFUHVceu
eu e de anão tornou-se num gigante, mas sempre sobre alerta da RENAMO!
Não quiseram nos ouvir como sempre. Sugerimos a declaração de guerra,
premissa para abertura de entrada de tropas estrangeiras. Exibiram musFXODWXUDTXHD¿QDOVyHVWDYDQDOtQJXD6yGHSRLVGHVHEHOLVFDUSURMHFWRV
XODWXUDTXHD¿QDOVyHVWDYDQDOtQJXD6yGHSRLVGHVHEHOLVFDUSURMHFWRV
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NOSSO PROBLEMA É A POBREZA DO POVO!
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Caríssimos pares,
Excelências
Moçambique não pode mais ver adiado o seu sonho de se desenvolver. Para
o efeito, somos impelidos a fazer um diagnóstico real para encontrarmos as
reais soluções para o progresso do nosso país.
Um dado certo é que Moçambique tem sido ciclicamente palco de violência
armada que urge aceitar, com toda abertura e sinceridade, de que algo tão
profundo existe neste país e que precisa de ser corajosamente enfrentado
e corrigido, a bem das futuras gerações.
Os líderes políticos deste país e sobretudo aqueles que desde a independênMoçambique,
deveriam
sentir-se
cia governam Moçambi
biqu
qu
ue,
e, d
ever
ev
eria
iam
m se
sent
ntir
ir-s
-s
se envergonhados perante os
ao
mundo
pelos
contínuos
moçambicanos e a
o mun
m
und
ndo pelo
pe
elos cont
co
ont
ntín
ínuo
ín
uos
uo
s fa
ffalhanços
alh
lhan
hanço
nço
ç s dos processos polítisubsequentes
independência,
que
cos e económicos
económ
mic
icos
os
ss
ubs
ub
sequ
quen
ente
tes
s a in
nd
de
epe
pend
ndê
ênci
cia,
a,, o qu
ue culminou na guerra
anos
outras
intermitentes.
civil de 16 a
nos
os e o
utra
ut
ras
s guerras
s in
inte
term
te
rmit
iten
ente
en
tes.
es.
Excelências,
Excelênc
nc
cia
ias,
s,
nosso
ensejo,
nesta
sessão,
propor
esta
Magna
Casa
que
É noss
so e
nse
sejo
ejo, ne
est
sta
a se
ses
ssão
ssã
ss
ão, pr
ão,
prop
por a e
sta
st
a Magn
Ma
ag
gn
na C
asa
sa q
u ttome
ue
ome a iniciaprocesso
estruturantes
conducentes
tiva
ti
va
a e llidere,
idere, o p
id
roce
ro
ce
c
ess
so de
de rreformas
efor
ef
orma
as e
es
s
str
trut
tr
utur
ut
u an
nte
es co
c
onduc
nd
duc
cent
en
ntes a, uma vez
por
estancar
motivos
dos
cíclicos
desentendimentos
políticos
po
p
or ttodas,
oda
das, est
das
ta
an
ncarr o
os
s motiv
vos
sd
os
o
s cíclico
os de
ese
sent
nten
end
ndim
dime
ment
e tos p
olíticos que
violência
política
interminável.
llevam
eva
va
am o País a violê
lê
ên
nc
cia p
ollít
ítica
a in
inte
te
erm
rmin
ináv
ável
áv
el.
entre
seguintes:
as
eleitorais
que
sido
perpetradas
São e
São
ntre eles os seguinte
es: a
s fr
ffraudes
aud
des e
leito
ei orai
ra
ais
is q
ue
e ttem
em
e
ms
ido pe
perp
pet
etra
ra
ada
d s
por
uma
dominada
pelo
Partido
no
poder
parp
or u
ma CNE maioritariamente
ed
om
min
inad
ad
a
da pel
pe
elo
lo P
artido
ar
do
on
o po
p
de
er (1)
((1),
(1
1), a p
arar
rconsequente
exclusão
da
maioria
moçambicanos
ttidarização
ti
dari
rização do estado e conseque
ent
nte
e ex
e
clus
cl
usão
ão
od
a ma
aio
iori
ria
ri
a de m
oç
o
çam
mbi
bic
cano
ca
n s
acesso
reforma
do
regime
de
descentralização
no a
no
cesso à riqueza nacional (2) e ref
effor
orma
ma d
o re
egime
ime
me d
e desc
d
escen
entr
tral
aliz
izaç
açã
ão
governação
da g
da
overnação provincial (3)
Senhores
Se
S
enhorres
es Deputados,
Deputados,
Meus
M
eus pares,
par
ares,
s,
vozes
que
defendem
nós,
Renamo,
assinamos
por
baixo,
Há
H
á voze
es q
es
ue d
ue
efendem e nó
n
ó
ós
s, a R
s,
enam
en
amo,
amo
o, a
ssinamos p
o bai
or
a xo
o, que de forPDVLPSOL¿FDGDHIUDQFDVHTXLVHUPRVHQWHUUDUDVVHPHQWHVGDYLROrQFLD
P
D VLP
LPSOL¿
¿FD
DGDHIUDQFD
D VH
D
HTX
T LV
VHU
HUP
PRVHQ
QWHUUDUDVV
VHPH
PHQW
QWHV
HVGDYLROrQFLD
para
construir
efectiva
uma
verdadeira
reconciliação,
p
pa
ara
ac
onst
on
s rui
ru
uir uma paz
ze
fectiva
a e um
u
a ve
verd
rd
dadeira re
econciliaç
ção, temos que
para
que
processos
eleitorais
moçambicanos
não
sejam
llutar
uta
uta
ar pa
par
ra q
ue os proce
essos
ess
sos el
elei
e torais moça
ei
ambicano
nos
s nã
n
o se
seja
jam caracteri]DGRVSRULQWROHUkQFLDSROtWLFDYLROrQFLDHIUDXGHHOHLWRUDO
]D
DGR
GRV SR
SRU
ULLQWR
LQWR
WR
WROHUkQFLD
SROtWLFD
DYLROrQFLDH IUUD
DXGHHOHLWRUUDO
UDO
5H¿UDVHTXHRVSDUWLGRVLQMXVWLoDGRVHVREUHWXGRD5HQDPRWrPGHQXQ5H
H¿U
¿ DVH
V TX
XH
H RV SD
SDUWLG
GRVLQM
RV
V QMMXVWLoDGRVHVR
XV
REUHWXGRD5HQDPRWrPGHQXQciado,
sem
sucesso,
estes
actos
antidemocráticos
ciad
do,
o, se
em s
uces
uc
esso, e
ste
es a
ctos antidemo
ocráticos que põem em causa o
espírito
AGP,
minando
paz
que
longe
es
spí
pírito
to do
o AG
GP
P,, m
inan
in
ndo
d ap
az q
ue de long
ge se acha efectiva.
Propomos
que
se
aproveite
momento
eleitoral,
para
P op
Pr
pom
mos
s q
u s
ue
e a
prove
veiite este m
omento
o de serenidade e
leit
le
ito
oral
al,, p
ara
operar
eleitoral,
visando
assegurar
transparência
eleitoral,
oper
errarr rreformas
efo
ef
orma
mas n
na
a llei
eii e
e
le
lei
eit
ito
tor
oral
al,, vi
visa
sando as
ssegurar transpar
rên
ênci
cia eleito
to
oral
de modo
permitir
independência
órgãos
proclamação
mod
odo
o a perm
p
er ittirr a ind
dep
ependê
epe
dência dos ór
rgãos eleitorais e a pro
roclama
ação
ã
GHUHVXOWDGRVHOHLWRUDLVTXHUHÀLFWDPRUHVSHLWRSHODVREHUDQLDGRYRWR
GH UHV
GH
VXO
XOWWDGRV
VHO
VH
HOHLWR
RUD
UD
DLLVT
TXH
XH UH
UHÀL
ÀLFWDPRUHV
ÀL
HVS
VSHLWRSHODVREHUDQLD GRYR
RYRWR
WR

Paralelamente,
podemos
que
sido
Para
rale
ela
amente, se porr um
m llado
ad
a
d
do
o pode
demo
mos
s celebrar o sucesso
o q
ue
e tem
em
m s
ido
id
o
conseguido
nossas
Forças
Armadas
regionais
onseg
eg
guido pelas noss
sas Fo
orça
rç
ças A
rmad
rm
adas
as apoiadas pelas tr
ttropas
opas reg
giona
nais
ais
se
ruandesas
insurgência
em
Delgado,
uandesas no combate
e à ins
ns
sur
urgê
gência
nc
cia e
m algumas regiões de Cabo De
Delg
lgado
o,
aqueles
que
aconselham
se
desenpor outro, apoiamos a
que
eles qu
ue a
ac
con
o se
elh
lham na necessidade de s
e dese
se
encadear
diálogo
os
agressores
visando
adear mecanismos de
e diá
álogo com o
sa
ag
gre
ress
sor
o es visan
a do alcançar uma pa
paz
z
duradoira
sustentável
região
país
dura
du
r doira e sustentáve
el na
a regiã
ião
o e no
no p
a s co
aí
como
o um todo. Esta é uma tarefa
urgente
Governo
do
dia
não
pode
adiar
urge
ur
gente que o Govern
no d
o d
ia n
ão p
o e ad
od
a
iarr por mais tempo ou mesmo
dela
se
de
ella
as
e fu
ffurtar.
rtar.

A fa
fazer
isso,
Assembleia
da
República
estará
paz,
faze
zer is
sso, a As
Asse
sem
mbleia d
mb
a Repú
pública es
e
stará a contribuir para a paz
estabilidade
política
desenvolvimento
actual
es
sta
tabi
bili
liida
d de
e p
olít
ol
ític
ic a e d
de
ese
senv
nv
vol
olvi
vime
m nto de
e Moçambique, porque o actua
quadro
de
composição
órgãos
quad
adro d
e co
omp
posiiç
ção e ffuncionamento
uncion
onam
mento dos
só
rgãos eleitorais (CNE e STAE)
constitui
pedra
angular
que
propicia
fraude
cons
co
stitu
tiitu
t i pe
pedr
dra
a an
angu
ula
l r qu
q
ep
rop
opic
icia a fraud
de eleitoral que deve, a be
bem da
Paz,
ser
revisto.
P z, s
Pa
er rev
er
ev
vis
isto.

Minhas
Mi
Minh
has Senhoras
Senhoras e meus
meus
s Senhores,
Senho
hores,

$RXWUDUHÀH[mRTXHVHLPS}HLPHGLDWDpDGHVSDUWLGDUL]DomRGR(VWDGRH
$ RX
$
RXWU
W DUH
WU
HÀH
ÀH[m
mRTX
TXH
HV
VHLPS
PS
S}H LPH
PHGL
G DWDpDGHVSDUWLGDUL]DomR GR(V
(VWDGR H
a pr
promoção
da
económica
de
moçambicanos.
rom
omoç
oção
ão
ã
od
a in
iinclusão
ncl
c us
usã
ão e
conó
co
nómi
m ca e social d
e todos moçambicano
os..

Presidente
Renamo,
General
Ossufo
Momade,
alerta
apelo
O Pr
P
esidente da Renam
mo, Ge
Gene
eral Os
O
sufo M
om
mad
de,
e, fez
ez o alert
r a e ap
pelo sonecessidade
solicitar
enfrentar
bre a n
ecessidade de se
se s
oli
lici
c ta
tar ajuda
ajud
aj
u a externa
exte
ex
terna
a para
pa
arra
ae
nfre
nf
rentar a situação de
terror
Delgado,
mas
os
que
responsabilidade
error vivida em Cabo D
elg
lgad
gad
ado
o, m
o,
a o
as
s qu
ue tê
ttêm
m a rre
esp
spon
ons
sabilida
ade
de de gerir
R(VWDGR¿]HUDPRXYLGRVGHPHUFDGRU,QVLVWLPRVHPYiULRVIRUDHTXDGUDQR(VWDGR¿]HUDPRXYLGR
RVGH
GH
H PHUFD
FDGR
GR
RU
U ,QV
QVLVWLPR
RV HP YiU
iULR
ULRV
RV IR
RUD HTXDGUDQtes,
mas
falou
mais
alto
problema
sendo
empurrado
es
s, m
as a prepotência
a fal
alo
ou m
ais al
a
to e o p
to
roblem
ro
ema foi
fo
oi se
end
ndo
o empu
urrado
com
barriga.
sendo
mesma
maneira:
desprezo
Assemom ba
b
rrrig
iga.
a E tudo vem
m se
send
ndo ffeito
nd
eito da
da m
esma
a manei
eirra: desp
de
esprre
ezo
oàA
ss
sem
mbleia
República
total
ausência
cultura
Estado.
Assembleia
ble
bl
eia
a da R
epública e de
ep
e to
tota
tall au
sênc
sê
ênciia de cult
tura de E
stad
st
ad
do.
o A A
ssem
ss
emb
em
blei
blei
bl
eia
a
República
tábua
usada
governo
para
da Rep
públi
lica é uma táb
bua rrasa
asa
as
a qu
que
e é us
ada
ad
da pe
pelo
lo g
over
ov
erno
no p
ara fazer passar
ar
tudo
que
beneplácito
bancada
auto-intitulada
maioritária,
udo o q
ue quer e com o b
ene
nepl
plá
pl
ácitto da
ác
da ban
anca
an
cada
d a
da
utout
o in
ointi
titu
ti
tula
tu
lada
la
da m
aior
ai
orit
ittár
á ia
ia,,
fruto
que
órgão
de
soberania
rut
uto
ut
o do rroubo
ou
oubo
de votos,
s q
ue tudo
ue
o fa
ffaz
az
z pa
para
ra ttornar
orna
or
orna
narr es
este
ste ó
rgão
rg
gão d
e so
sobe
bera
be
rani
ra
nia
ni
a
LQVLJQL¿FDQWHGHPRGRDWUDQVIRUPiORQXPDH[WHQVmRGHFRPLWpFHQWUDO
QVLJQL¿FDQWHGHPRGRD
D WUD
WUDQVIRU
I Pi
PiO
iOOR QX
QXPD
PD H[W
[WHQ
WHQVm
VmR
R GH
GH FRP
RPLW
LWp
LW
p FH
FHQW
QWUD
WUDOO
Excelências,
RENAMO
visão
longo
alcance,
porque
conhece
problemas
que
A RENAM
MO ttem
MO
em v
i ão de
is
e lo
ong
go a
lca
c nc
nce,
e, p
orqu
or
que
qu
e co
conh
nhec
nh
ece
ec
e os p
robl
ro
blem
bl
emas
em
as q
ue
apoquentam
moçambicanos,
soluções
poquenttam
m os m
oçamb
bican
ican
ic
ano
nos
os, te
ttemos
emo
em
mos solu
ções
õ
e os camaradas sabem, só
resistem
às
mudanças.
entendem
que
assim
só
prolongam
sofrique res
sist
stem à
s mudanç
m
u
ça
as
s. Nã
Não
o en
ente
tend
te
n em q
nd
ue a
ssim
ss
im s
ó pr
prol
olon
onga
g m o so
ga
sofr
friimoçambicanos.
Continuam
atitudes
de
partido
único.
mento do
dos
s mo
oça
çam
mb nos
mbican
s. Co
C
ont
ntin
nt
inua
in
uam
m co
com
m at
atit
udes
des d
e p
artido ún
úni
ico. Não
outros
ventos
que
sopram.
Os
ventos
da
mudanperceberam
m ainda que são
ão out
ão
tros ve
ent
ntos
os q
ue s
ue
op
pram
ram. O
s ve
vent
ntos
nt
os d
a mu
mud
dandan
ça
dar
espaço
pensar
diferente.
hora
colocar
a chegaram. É hora de d
ar esp
ar
spaç
aço
o ao p
ensa
en
sarr di
dife
fere
rent
nte
e. É h
ora
or
a de c
oloc
ol
ocar
ar
os moçambicanos que de facto sentem pelo povo, lutam pelo povo e juntos
país
pretendem construir o pa
p
ís de sonho. Nós somos a Renamo e aqui estamos!
sinais
ditadura,
que
cristalizados
autoritaOs s
iin
nai
ais da
ais
da d
iittad
adur
dur
u a,
a, q
ue
e ttendem
end
en
nde
dem a se
dem
serr c
cr
ris
i ta
tali
tali
liz
zado
zado
dos at
através
s do
do a
utoritaut
rismo
polícia,
serão
varridos
pelos
ventos
fortes
da
deismo
o da p
ollíc
o
líc
ícia
ia,
ia
a se
s
rã
ão v
arrid
ar
rrid
rr
dos
o iinexoravelmente
ne
ex
xo
ora
rave
ve
v
elm
lmen
lmen
entte
e pel
los v
e to
en
tos
s fo
ort
rtes
sd
a de
emocracia.
Nem
com
freio
que
pretende
usar
amordaçando
liberdade
mocr
racia. N
e co
em
om o fre
fr
reio q
ue se
se p
rette
re
tend
nde u
us
sar
ar a
mord
daça
açan
aç
and
ndo
do a lib
ibe
ib
erdade
expressão
por
via
das
leis
Comunicação
Social
Rádio
Difusão,
de ex
xpress
são
ão p
or v
or
ia d
as
a
s le
eis da C
om
omun
muniicaç
ação
ão S
ocia
oc
iall e Rádi
R
ádi
dio D
Di
ifu
f são
o, terão
o,
o
IRUoDVX¿FLHQWHSRUTXHRYHQWRGDPXGDQoDFKHJRX
RUoD
D VX
VX¿F
¿ LHQW
QWH
H SR
RUT
TX
XH
H RYH
HQWR GDP
HQ
PX
XGD
XGD
GDQo
DQ
Qo
oDFK
FK
KHJRX
HJRX
Queremos
ensinar
que
luta
não
armada.
luta
Mahatma
Que
eremos
s e
ns
sinar
in
na q
ue
e a lu
utta
ut
a nã
ão é só
só a lluta
utta arma
u
a
rma
ada.
da
a A lu
uta
t que
ue
e Ma
ahatm
ma
ma
Gandi
desencadeou
venceu,
de
armas
em
punho.
Gan
ndi de
des
sencad
sen
de
eo
ou e ve
v
enc
n eu
u, nã
não
o ffoi
oi d
ea
rm
mas
se
m pu
p
unho.
obrigados,
pegar
democracia.
Hoje,
Nós ffomos
omos
s ob
briiga
ados,
s a peg
gar em armas pa
para ttrazer
raze
er a de
d
mocraciia.. Ho
Hoje
j ,
queremos consolidar a democracia através da força que o povo tem no seu
voto. Com o voto de cada um vamos mudar Moçambique para o bem de
todos.
odos. Vamos libertar o povo do jugo dos que se associam para delinquir.
continua
dia-a-dia.
Florescem a lluz d
do
O povo moçambicano
bi
ti
iinseguro no seu di
di Fl
dia os sequestros, raptos e assassinatos, ante a impunidade reinante. Quando nos preocupávamos com os sequestros protagonizados pelos esquadrões
da morte, muita franja da sociedade distanciou-se convencida de que era
assunto de políticos e partidos políticos. Neste momento em que o crocodilo
cresceu, ele mostra que é inimigo de toda sociedade e não terá problemas
em engolir qualquer um sem excepção. O crocodilo esta grande e insaciável.
Ele rapta médicos, sequestra empresários e continuará a faze-lo se o povo
não se unir contra esse monstro que toma todo país como seu, por isso
realçamos que O NOSSO PROBLEMA, NÃO É A RIQUEZA DE ALGUNS; O

Senhores
Senh
n or
nh
o es
s Deputados,
Dep
eputad
ados
o , meus
os
me s pares
pares

Com ef
efeito,
contínua
partidarização
país
exclusão
efei
eitto, a c
ont
ntín
ntín
ínua p
a tida
ar
ariza
z ção do p
aís e consequente excl
clus
usã
ão de
uma fa
faixa
moçambicanos
vida
faix
xa d
de
e m
oçambi
oç
bica
cano
ano
os na
na gestão da v
ida do País, para além de ser
inconstitucional
moralmente
repugnante.
inconstitucion
nal
al e iilegal,
le
lega
eg
ga
all,, é m
al,
ora
almente repu
ugnante.
A pergun
pergunta
que
não
encontra
resposta
porque
no
u ta q
ue
en
ão e
ncontr
ncon
nc
tra
a resp
sposta
ta é: por
rque
rq
q
aqueles que estão n
o leme
da
condução
deste
país,
país
que
acham
que
da c
on
ndu
d çã
ç o dest
d
est
s e pa
paí
ís, um
ís,
m p
as q
aí
ue é de
e ttodos
o os nós, acha
od
am qu
q
e só e somente
aqueles
que
pertencem
ao
seu
partido
sua
família,
ment
me
nte
nt
e el
eles
es e a
quel
qu
quel
eles
es q
es
ue
ep
errtenc
tenc
cem a
o se
s
eu
up
artido político e a s
ua fam
mília
a
são mais Moçambica
Moçambicanos
outros?
anos
nos qu
que
e ou
outr
tros?
?
Estudos
apresentados
pelo
MARP
de
diversos
de
desenvolviEstu
Es
tudo
dos
do
s ap
pre
rese
sent
se
ntad
nt
ados
ad
os p
elo
el
o MA
M
ARP e d
e di
dive
versos consultores d
e dese
d
esenv
n olvinv
mento,
partidarização
do
Estado
exclusão
me
ent
nto
to,
o, ttêm
êm rreferido
êm
efer
ef
fer
e id
ido
do a pa
part
rtid
rt
idar
ariz
izaç
ção
ão d
o E
stado moçambicano e excl
lusão
de
dos
cidadãos,
como
sementes
de parte d
os seus cidad
dãos, com
c
co
omo
mo s
ementes da violência no país, incluindo
a qu
vive
Cabo
Delgado.
que
e se v
ive
iv
e em C
abo
ab
o De
Delg
lgad
lg
ad
do.
o.
Minhas
Minh
Mi
nhas
nh
as Senhoras,
Sen
enho
hora
ho
ras
ra
s, Meus
Meu
eus
s Senhores
Se
enh
nho
ores
ores
Na véspera das últimas eleiçõ
eleições
negociações
que
ões e em
ões
e resultado das neg
eg
gociações
es
sq
ue estavam
decorrer
entre
saudoso
Presidente
Governo
dia,
vam a de
deco
corr
co
rrer
rr
er e
ntre
nt
re o s
aud
au
doso P
doso
resi
re
side
si
d nt
de
nte
e Dhlakama
ma e o Gov
ov
verno
erno do dia
se
procedeu
revisão
constitucional
que
governos
s p
roce
ro
cede
deu
u a re
revi
visã
são co
sã
c
ons
ns
n
stitu
tiitu
tuc
ciion
o al q
ue
e visava trazer os gov
go
overnos provinciais
eleitos
mais
perto
cidadãos.
ciai
ci
ais
ai
s el
elei
eito
tos
s pa
para
ra m
ais
ai
s pert
pe
ert
rto
o dos se
seus
us c
idad
id
adãos.
O Governo do dia, como sempre e tal como fez com o AGP, subverteu o processo, em linguagem actual MARTELOU o processo e criou os Secretários
de Est
Estado
Provinciais,
para
os
poderes
Governadores
eleitos.
s ad
do Provinci
c ais,, p
arra esvaziar o
a
s po
p
deres dos Go
de
Gove
vernad
vern
rn
nad
ador
dor
o es e
leitos
Fala-se
F
Fa
ala-se
al
la e d
de
eb
boca
oca ch
cheia,
hei
eia, q
que
ue o regime qu
ue
q
queria
uer
eriia
ia s
sabotar
abotarr p
potenciais
oten
ot
nci
ciai
aiis
s go
gov
governadores
vern
rnad
a ores
d
aR
en
e
namo
am
mo, caso est
es
stes foss
sem
em e
leiit
le
itos.
da
Renamo,
estes
fossem
eleitos.
A in
nst
stittucio
onali
al za
z ção
o de S
ecre
re
etá
tári
ári
rio
os d
os
e Est
tado
tado
o P
r vinc
ro
vinci
nciais, pa
ara
a a
lé
lém
ém d
e
institucionalização
Secretários
de
Estado
Provinciais,
para
além
de
DWH
DW
HQWD
HQWD
DU D
HPRF
PRFUDF
FLD
LD Vm
VmR
R XP
P DXWrQWLFR
DXWWrQ
rQWL
WLFR
L
IIDUGR
DUGR
R G
HVQH
QH
HFHVViULR S
DUD DV
D
¿DWHQWDU
D GH
GHPRFUDFLD
VmR
XP
GHVQHFHVViULR
SDUD
DV ¿nanç
na
nças
as p
úblic
úb
cas do P
ca
a s, pois tr
aí
rattaa-se de
eu
ma du
upllic
ica
ação
açã
ão da ad
adm
miinis
m
nistra
ni
ação
nanças
públicas
País,
trata-se
uma
duplicação
administração
terrritor
te
rr oria
ia
al (pro
(p
provi
v ncia
ia
al),
), o
nde
de
ee
xiste u
um
mg
ov
vern
ernado
or el
e
e to
ei
to.
territorial
(provincial),
onde
existe
governador
eleito.
Corrigir e
sta si
sta
st
s
itu
tuaç
ção
ão é u
m im
mpe
erra
ati
tivo
vo
v
o d
em
emo
mocráti
t co
o, qu
que
ue a c
cl
lasse
as
a
sse
se p
olítica
Corrigir
esta
situação
um
imperativo
democrático,
classe
política,
i cluindo esta Casa,
in
a pode e be
b
m efectuar
r.
incluindo
bem
efectuar.
Compatriotas,
A desgraça sempre tem séquito, eis que volvidos cerca de 19 meses desde
que foi declarada a pandemia do COVID 19, o mundo continua à braços com
esta maldita doença.
Trata-se de uma doença que exige a atenção, união e compreensão de
todos.
A prevenção é a melhor forma para a controlar e a ciência do uso da másFDUD ODYDU DV PmRV FRP iJXD H VDEmR ¿FDU HP FDVD H HVWDEHOHFHU GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO QmR VHUmR VX¿FLHQWHV VH RXWUDV PHGLGDV DGLFLRQDLV
e importantes não forem adoptadas. Estamos a falar da cesta básica. O
nosso povo até pode seguir, e está a cumprir, mas corre o risco de morrer
à fome.
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Toma que te dou
Por: Celso Muianga

Hamza Badrudine Remane!

O

s telemóveis eram máquinas sem utilidade
sobre a mesa. O silêncio cumpria o seu
mandato. Amade, Dalila, Celso
Caniate, Azize, Avozinho, Reginaldo, Verusca, Regina, Edson, Dama Neru, eram tantas
pessoas que não resistiam, num
misto de curiosidade e ansiedade, por saber o nome do ﬁlho
de Badrudine. A oração prolongou-se nos jardins daquela
Sexta-feira. Badrudine Amade
Remane puxou a cadeira para
si e voltou a sentar, como não
tinha feito antes, à direita da esposa, Sandra Abdul. A lua não
queria saber das hesitações do
moço. De cotovelos apoiados à
mesa de ferro do jardim, Badru

abriu o livro, sem a cerimónia
da vez anterior. Ele foi tatuando
o livro, com os dedos húmidos
de saliva sobre as páginas das
escrituras, movendo preguiçosamente os olhos por detrás das
lentes. Parou num extracto que
lhe dizia qualquer coisa a mais.
Leu-o. Releu-o bastas vezes. E
meditou. Os seus olhos fechados não se davam conta do recital. Talvez os seus sentidos estivessem no sétimo piso dos céus.
O luar era de uma magia que os
minaretes cortejavam, tal era o
impacto da força reluzente. O
Maulana da Mesquita da rua
Zedequias Manganhela, a antiga rua do Condestável também
meditava na palavra. Horas antes tinha recebido o Badrudine.

Por ali havia, àquela hora, um
movimento desusado da rapaziada sedenta de quase tudo, entre a padaria Império e a Casa
Fitas, num vozerio muito espirituoso que até podia despertar
as cobras, um sonâmbulo no
João Mateus, ou camaleões e
gala-galas das tocas nas matas
do antigo Centro Emissor da
Rádio Moçambique. Aquilo
era uma feira a troco de moedas
de prata e alguma indignidade.
Enquanto decorria aquele festim, três quarteirões abaixo, na
rua Malangatana Sandra amamentava o ﬁlho, mimando-o
para que se esquecesse de convocar uma choradeira de último
grito. Ela esmerava-se, abanava
o leque, agitava-o com a mão

Embora não se vislumbre um claro plano de vacinação uma vez que
HQWUHRFHSWLFLVPRGHPXLWRVHRQmRDFHVVRGHWRGRVYHUL¿FDVHTXH
a taxa de vacinação, em Moçambique, não ultrapassam os 10%, o que
FRQ¿JXUDJUDQGHSUHRFXSDomRVDELGRTXHDYDFLQDpXPDHVSHUDQoD
Esta esperança deve ser comprovada e escolhermos a que se adequa a
nossa realidade objectiva.
Estamos a ser fustigados por informações desavindas sobre as vacinas.
Queremos que o governo venha para esta casa com esclarecimentos bastante, que sosseguem os moçambicanos sobre as vacinas que estamos
tomar.
Excelências,
A economia de mercado pressupõe a livre concorrência e nela o Estado
provê serviços, de preferência, em locais e áreas onde o sector privado
WHPGL¿FXOGDGHVHPID]rOR
3RURXWURODGRRQGHR(VWDGRSRVVXLGL¿FXOGDGHVHPSURYHUVHUYLoRVGHYH
haver incentivos para que o sector privado possa intervir.
Notamos com satisfação a liberalização do abastecimento de água às populações, pois como sois dizer sem água não há vida. Todavia, preocupa-nos o
facto de constatarmos que o governo, mesmo reconhecendo o investimento
feito pelo sector privado em abastecer água às populações, apareça em rota
de colisão com os operadores privados, ao prover água nas mesmas áreas
onde já há serviços privados de abastecimento de água. O que revela uma autêntica contradição quanto a liberalização deste sector vital para a sociedade.
Excelências,
Volvidos mais de 46 anos de independência, Moçambique não tem razões
para ter grande parte da população vítima de fome e desnutrição crónica,
sabido que possui abundantes e férteis terras com imensos rios e lagoas.
Importar tomate, cebola, alho, feijão, milho, batata, etc., com tanta terra
e água, deveria envergonhar um governo que se pretende sério.
Este país é rico mas está empobrecido por alguns governantes sem escrúpulos, insaciáveis e corruptos. Nunca estão satisfeitos.
Atentos ao Rol de Matérias, especial atenção será dada a Informação Anual
do Chefe de Estado á Nação, sobretudo num momento em que no País decorre o julgamento sobre as Dividas Ocultas e a situação de terrorismo em
Cabo Delgado, pois espera-se ouvir o ponto de vista do Chefe de Estado.
Excelências,
No passado dia 5 de Julho, assinalou-se mais um dia da Liga Feminina do
Partido RENAMO, pois foi nessa data do longínquo ano de 1980, que um
grupo de cinco jovens, ao se juntar aos combatentes pela democracia, nas
matas de Macoca, na Província de Manica, abriu-se uma nova página na
história da Resistência Nacional Moçambicana. As Mulheres da Liga Feminina da RENAMO vai a nossa felicitação e agradecimento por tão grande e
determinante contribuição.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Dizia um amigo, o qual vai o meu apreço, que temos que falar daquilo que
nos divide, sem raiva e sem ódio, para que amanhã possamos nos abraçar
e possamos construir este país como irmãos. O que falta a este país não é
dinheiro, não são donativos, não é riqueza. Falta é um sistema que reconheça o outro como igual.
Precisamos de um país reconciliado onde não haja cidadãos de 1ª, de 2ª

esquerda, a única que lhe permitia aquela acção. Badrudine
Remane ainda não tinha regressado da sua mais recente
viagem lunar. Badru talvez tivesse feito escala pelos tempos
em que rubricava nos muros da
São Gabriel ou para os lados da
Escola Secundária da Matola,
Nguillozzy, Ceraso, Zabudy,
Mc Joveliazz, Spice, Herbok,
Soweto, já para os lados da Unidade B.
O bebé dormia havia mais de
duas horas. Sandra, vencida pela
longa espera, já era namoriscada por uma soneca na cadeira.
A voz de Badrudine chegou dos
conﬁns da meia-noite, como na
primeira vez que arriscou, a pé
até à foto Matomana, onde ti-

rou a fotograﬁa tipo passe. A
voz vinha quente e sedutora:
«Hamza é o nome que te dou,
meu ﬁlho!». A mãe despertou,
sorridente, antes mesmo de
atender às perguntas da enorme
ﬁla de familiares e amigos que,
há mais de quatro horas esperavam pelo nome da criança.
Badrudine assobiava uma canção dos tempos em que se
aventura pelas matas da reserva
da Apicultura da Matola, com
Mbata e Amadeu. Não tardarão
muitas luas, sem que o mesmo
assobio seduza os lábios de Hamza. O nome com este peso, de
um profeta ainda por cima, não
cai em ombros desconhecidos.
Um dia, quando for grande, Hamza saberá o que custou ao pai
atribui-lhe um nome daqueles!

RXGHFRPEDVHQDVXD¿OLDomRSDUWLGiULDRXGHUHJLmRGHSURYHQLrQFLD
A Comunicação Social a Renamo saúda o esforço e dedicação na cobertura
e divulgação dos trabalhos da Assembleia da República e encorajamos para
que continuem com a vossa missão de informar.
Saudamos aos funcionários e colaboradores da Assembleia da República e
desejamos sucessos na organização da presente sessão.
Aos Mambas, nossa Selecção Nacional de Futebol vai a nossa solidariedade
e que encontre os melhores caminhos para que Moçambique volte às glórias
internacionais. Mambas, nossa selecção saibam que nós vos amamos e sabemos que esse amor é recíproco. Assim sendo, fazei algo para não matardes
de coração este povo já demasiadamente sofrido. Arredados do Campeonato
Africano das Nações e ao Campeonato do Mundo, resta aos Mambas, forte
preparação para os próximos pleitos, apostando em jogadores que militam
em todo Pais, para que seja uma verdadeira Selecção Nacional onde todos
se revejam.
O Partido Renamo lamenta a morte de Mariano Nhongo, líder da auto proclamada Junta Militar, ocorrida no dia 11 de Outubro, do ano em curso e manifestamos a nossa preocupação e tristeza deste evento chocante, pois não é a
via desejável e aceitável para resolver os problemas nacionais. À família enlutada apresentamos reiteradamente os nossos sentimentos de pesar. Aos integrantes deste grupo, apelamos a abandonar a via armada e se juntarem ao
processo Desarmamento, Desmobilização e Reintegração em curso no país.
Minhas senhoras, meus senhores
Excelências,
Celebramos recentemente o 17 de Outubro, o dia de André e o dia da RENAMO. A propósito desta efeméride permitam-me que cite excerto da intervenção de Sua Excelência Presidente Ossufo Momade. “Ao recordarmos
os 42 anos de ANDRÉ MATSANGAISSE queremos, mais uma vez render a
nossa homenagem e enaltecer a sua coragem, bravura e determinação por
ter decidido libertar o Povo moçambicano das algemas do Comunismo. André tu foste indubitavelmente a fonte da democracia em Moçambique. André
Matade Matsangaisse é um patriota que não se conformou com o Regime
opressor marxista-leninista imposto pela Frelimo depois da independência
nacional, em 1975, um bem duramente conquistado por todos os moçambicanos, sem excepção do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. O Herói
André Matsangaisse não aceitou a pena de morte, não aceitou a negação da
democracia e a limitação dos direitos e liberdades fundamentais, as guias de
marcha, as aldeias comunais, as cooperativas de consumo, a injustiça social,
a negação da propriedade privada e outros valores universais próprios de um
Estado independente civilizado. André, não aceitou ver o seu Povo submetido
a uma nova escravatura porque o sangue derramado pelos moçambicanos
durante a luta de libertação do jugo colonial tinha como objectivos a nossa
soberania e total libertação”. Fim da citação. E nós acrescentamos exaltando
de forma bem audível.
9,9$235,0(,5235(6,'(17($1'5Ŏ0$76$1*$,66(
VIVA A RENAMO!
VIVA A DEMOCRACIA!
Pela atenção de V.Excias, o meu muito obrigado.
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Naíta Ussene
Naíta Ussene

-

Quantos quilos pesa a coroa da Rainha da Inglaterra, Fernanda?
- Epá, não sei, querida. Mas por que tu andas a perder tempo com a
velhota? Fazes parte da linha de sucessão, por acaso?
- Não, só foi uma curiosidade que me mordeu...
- Ciúme mata, ouviste Zefa!
- Sei.
- Já, porque não falas de coisas mais quentes, mais sérias?
- Na verdade, queria tanto saber quantos quilos de felicitações a escritora,
Paulina Chiziane, recebeu neste país, por estes dias. Buquêt para ali, convite para acolá, jantares. Até parecia a nova doença respiratória... Aqui na
pérola uma pessoa precisa de ter uma distinção no estrangeiro para ﬁcar
visível. No dia que eu subir aquela colina da Ponta Vermelha vou valorizar
a todas e a todos, como manda a lei.
- É a constituição, irmã. Ela é que diz que todos estamos na mesma linha
em matéria de direitos. Mas okay. Vocequisabe.
- Já imaginaste que como é que o primo Joe, o Alírio Chiziane deve estar
a saltar de alegria lá no sétimo céu... A ﬁlha dele, a Nídia e Paulina Chiziane, avó, na posteridade das posteridades. Uma passagem de testemunho
de causar inveja. Mas convenhamos, a velhota fez por merecer, ném?
- Pois, claro. Quem seríamos nós se a Paulina não tivesse amarrado bem
a capulana, o lenço e ter agarrado na caneta para escrever aquelas BALADAS DE AMOR AO VENTO, SÉTIMO JURAMENTO, VENTOS
DO APOCALIPSE, NIKETCHE, O ALEGRE CANTO DA PERDIZ, AS ANDORINHAS e outros tantos best sellers. Diga-me, Zefa?
- Estou a render com a grande dama da Tenda. Recebeu a coroa também.
- Quem?
- A Dra. Alice Mabota.
- Hããã. Deve ser que os muchachos dela, o Rosário, o Ndambi, o
Nhangumele, o Mabunda, o Bruno sentiram pena, por ela sair tarde todos
os dias da Tenda...
- Controla essa boca, Nanda!
- Pronto. As damas coroadas aﬁnal são muitas. Inês Dove, Ângela Leão,
Mbanda Buque. Fato completo.
- Mas falta uma na jogada, irmã.
- Quem?
- A Dra. Ana Sheila.
- Não viste a capa do SAVANA da semana passada?
- O Juiz Eﬁgénio não brinca em serviço, John.
- Nada disso, o jornal SAVANA é que não se habitua aos prémios. Os
escribas da Redacção, Carlos Cardoso, da Mediacoop estão em festa!
- Curta os bosses, mana. Fernando Gonçalves (Editor) e Francisco Carmona (Editor Executivo), ocupadíssimos!
- Estão de parabéns! A coroa serve a todos os escribas que se empenham.
Que pena haver pouca gente a trabalhar e outros, muitos, só p`ra comerem...

Naíta Ussene

Paulina Chiziane: quando a
coroa não é prejuízo!

Whatsapp

Pedro Madruga (Texto)

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz
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tudo…
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EP3VBOEB&TUÈ 3POBME

Combate ao extremismo violento em Cabo Delgado

Presença de tropas estrangeiras
extrema posições no Parlamento
Por Argunaldo Nhampossa

A

presença de tropas internacionais no combate ao extremismo violento em Cabo Delgado
está longe de atingir consensos
na Assembleia da República (AR), sobretudo, na componente legal.
"QFTBSEFOÍPFTUBSDPOUSBBQSFTFOÎBEBT
USPQBTFTUSBOHFJSBTFNTPMPNPÎBNCJDBOP  B PQPTJÎÍP QBSMBNFOUBS BSHVNFOUB
RVFPQSPDFEJNFOUPVTBEPOÍPSFTQFJUPV
B $POTUJUVJÎÍP EB 3FQÞCMJDB EF .PÎBNCJRVF $3.  EFGFOEFOEP RVF P
HPWFSOPEFWF SBQJEBNFOUF OPSNBMJ[BSF
MFHBMJ[BSBTJUVBÎÍP
&TUFBTTVOUPEPNJOPVBTJOUFSWFOÎÜFTEB
TFTTÍP QBSMBNFOUBS EFTUB 2VBSUBGFJSB 
EFEJDBEB B JOGPSNBÎÜFT EP HPWFSOP "T
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do dossier $BCP%FMHBEP NBTB3FOBNP
FP.%.MFWBSBNRVFTUÜFTFNUPSOPEB
QSFTFOÎBEBTUSPQBTFTUSBOHFJSBT
"PQPTJÎÍPBTTJOBMBRVFPQBÓTOÍPQPEF
WJWFS EF TFHSFEPT  UBM DPNP GPJ DPN B
DPOUSBUBÎÍP EF FNQSFTBT EF TFHVSBOÎB
QSJWBEB NFSDFOÈSJPT  QBSB DPNCBUFSFN
FN $BCP %FMHBEP "DUVBMNFOUF  .PÎBNCJRVF DPOUB  EFTEF JOÓDJP EF +VMIP
QBTTBEP DPNPBQPJPEFVNDPOUJOHFOUF
EP3VBOEB&N"HPTUPDPNFÎPVBPQFSBSBGPSÎBEFBMFSUBEB4"%$
/PQBTTBEP UBNCÏNBTPSHBOJ[BÎÜFTEB
TPDJFEBEFDJWJMDPOTJEFSBSBNVNEFTSFTQFJUPBP1BSMBNFOUPPFOWJPEPTDPOUJOHFOUFTFTUSBOHFJSPTB.PÎBNCJRVF TFN
DPNVOJDBSBP1BSMBNFOUP

Cumprimos a lei
1PSÏN  P 1SJNFJSP.JOJTUSP  $BSMPT
"HPTUJOIP EP 3PTÈSJP  QSPDVSPV KVTUJmDBS B QSFTFOÎB EBT GPSÎBT JOUFSOBDJPOBJT
FN$BCP%FMHBEPDPNBDPNQPOFOUFMFHBM BQPOUBOEPRVFBTBDÎÜFTEPHPWFSOP

FTUÍP FN DPOGPSNJEBEF DPN P PSEFOBNFOUPKVSÓEJDPOBDJPOBMFFORVBESBNTF
OPT JOTUSVNFOUPT KVSÓEJDPT JOUFSOBDJPOBJTEFRVFPQBÓTÏTJHOBUÈSJP
0HPWFSOPBSHVNFOUB QPSFYFNQMP RVF
BQSFTFOÎBEBTUSPQBTSVBOEFTBTFN.PÎBNCJRVFFTUÈOPRVBESPEFVNBDPSEP
CJMBUFSBM FOUSF P FYFDVUJWP EF .BQVUP F
,JHBMJ
.BT "OUØOJP .VDIBOHB  EFQVUBEP EB
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P UBM BDPSEP CJMBUFSBM DPN P 3VBOEB  P
RVFOÍPDIFHPVBBDPOUFDFS
.VDIBOHB GPJ CVTDBS PT USBUBEPT RVF
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EF SFQPS P FTUBEP EF EJSFJUP EFNPDSÈUJDP $PSSJKBN P RVF FTUÈ FSSBEPw  BQFMPV
.VDIBOHB
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DVKPEJSJHFOUFMFWPVPBTTVOUPBPSFTQFDUJWP1BSMBNFOUP
-FNCSPV RVF QBÓTFT UÐN BDPSEPT CJMBUFSBJT EF DPPQFSBÎÍP QBSB GB[FS GBDF BP
UFSSPSJTNPFPVUSBTBNFBÎBTËQB[FTFHVSBOÎBJOUFSOBDJPOBM
4FN SFTQPOEFS ËT RVFTUÜFT MFWBOUBEBT
QPS .VDIBOHB  P 1. EFTDSFWFV B TJUVBÎÍP EF TFHVSBOÎB FN $BCP %FMHBEP
iDPNP FTUÈWFMw  DBSBDUFSJ[BOEPTF QPS
BDÎÜFT EF EFTNBOUFMBNFOUP EBT CBTFT F
QFSTFHVJÎÍPEPTJOTVSHFOUFT VNUSBCBMIP
MFWBEPBDBCPQFMBTUSPQBTOBDJPOBJTFN
DPPSEFOBÎÍP DPN BT GPSÎBT EB 4"%$ F
EP3VBOEB
i/FTUF NPNFOUP QSPTTFHVFN BDÎÜFT EF
MJNQF[B  DMBSJmDBÎÍP F DPOTPMJEBÎÍP EPT
MPDBJTSFDVQFSBEPTBPTUFSSPSJTUBTw EJTTF

Preocupação
0 .%.  B UFSDFJSB NBJPS GPSÎB QBSMBNFOUBS  UBNCÏN NBOJGFTUPV QSFPDVQBÎÍP DPN B GPSNB DPNP P 13 USBUPV P
EPTTJFSNJMJUBSFN$BCP%FMHBEP
0QPSUBWP[EBCBODBEBQBSMBNFOUBSEP
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P13EFWFHBOIBSDPSBHFNFTFSFUSBUBS
QFSBOUF FTUB TJUVBÎÍP  UFOEP FN DPOUB
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TFVTQBSMBNFOUPTQSFTUBSJOGPSNF
5BM DPNP WJOIB EFGFOEFOEP  B 'SFMJNP
FOUFOEFRVFOÍPIÈOFOIVNEJTQPTJUJWP
MFHBMRVFPCSJHBP13BJOGPSNBSPVTPMJDJUBSBVUPSJ[BÎÍPEB"3OBUPNBEBEF
NFEJEBT OFDFTTÈSJBT Ë EFGFTB EB TPCFSBOJB F EB JOUFHSJEBEF UFSSJUPSJBM $JUBOEP
PBSUJHPEBMFJRVFBQSPWBB1PMÓUJDBEF
%FGFTB/BDJPOBM PEFQVUBEPEB'SFMJNP 
"HPTUJOIP$IFMVB EJ[RVFiBPQSFTJEFOUFEB3FQÞCMJDBDBCFBEJSFDÎÍPTVQFSJPS
EBHVFSSBw

t $PNPTQSFÎPTEPDBSWÍPBEJTQBSBSFBDPODFTTJPOÈSJBBUFOUBS
BUJOHJS NFUBT FN .PBUJ[F  BOUFT EB HSBOEF WFOEB  PT DPNCPJPT
QBSB/BDBMBBOEBNFNHSBOEFQSFTTÍP²CPNQÙSFNDJNBEB
NFTBUPEBBNBUSJ[EFIJHJFOFFTFHVSBOÎBDPSQPSBUJWBQBSBRVF
BTDBVTBTEPBDJEFOUFFN$VBNCBWFOIBNEFGBDUPBPEFDJNB
t &TUÈBÓPUJDUBDQBSBB$01F QBSBBMÏNEPEFCBUFTFBFTUSFMB
EBDPNQBOIJBBEFTQBDIBSQBSB(MBTHPXEFWFSJBTFSP1.PVP
CPTTEPQFMPVSP IÈNVJUPOFSWPTJTNPEFQBMQJUFT QPJTFTUÈFN
DBVTBVNBDFOUSBMUÏSNJDBFN5FUFFPTQSPKFDUPTEPHÈTQBSBB
CBDJB EP 3PWVNB $PNP RVFN QPMVJ UFN NBJT QFTP  FWFOUVBMNFOUFBTFTQFSBOÎBTNP[BTEFWFNBQBOIBSCPMFJBEBTNFUBTNBJT
DPOTFSWBEPSBT TPCSF P FGFJUP FTUVGB F B QSPEVÎÍP EF EJØYJEP EF
DBSCPOP
t 0TBQBSUFTEPFOHFOIFJSPEPQMBOBMUPDPTUVNBNQSFFODIFSHSBOEFTFTQBÎPTOBTSFEFTTPDJBJT$SÓUJDBTNBJT NFOPTBTTFSUJWBT²
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Em voz baixa
t "OEB HSBOEF FGFSWFTDÐODJB QFMB DBTB EF NBEBNF #VDIJMJ  DPN
UBOUPTiBVUØOPNPTwTBJOEPEPQSPDFTTPNÍF4FSÈNFTNPWFSEBEF
RVFVNEPTimDIFJSPTRVFOUFTwTÍPPTUSBNCJRVFTEFDPNQSBEF
BSNBT Ë CPMFJB EP RVFJKP TVÓÎP  0T OÞNFSPT  EJ[FN  FTUÍP OPT
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TotalEnergies inaugura primeira estação

A

Directora Geral da
TotalEnergies Marketing Moçambique SA,
Fanny Canet, procedeu,
na manhã desta Quarta-feira, a
inauguração da primeira estação
de serviços TotalEnergies, que
reflecte a nova identidade visual
da Total, lançada no dia 28 de
Maio de 2021, para demonstrar
a sua transformação estratégica para uma ampla empresa de
energia.
Trata-se da Estação de Serviço
Total Polana, sito na avenida Julius Nyerere, na Cidade de Maputo, que beneﬁciou, recentemente,
de obras de apetrechamento, para
dar lugar à TotalEnergies Polana,
que vai proporcionar uma nova
experiência de serviço aos automobilistas.

De acordo com a TotalEnergies
Marketing Moçambique SA, empresa subsidiária da petrolífera

francesa, Total, a oferta de serviços e combustíveis de qualidade
providenciados pela instituição

e por esta Estação em particular
continua a mesma.
“Mantivemos a disposição da

Estação de serviço, que dispõe
de três ilhas de abastecimento
de combustível, com um serviço
ininterrupto, ou seja, 24 horas por
dia. A experiência da loja de conveniência de combustível “Bonjour”, também foi melhorada para
dar lugar a maior variedade de
produtos e serviços disponíveis’’,
disse Fanny Canet.
A TotalEnergies Polana mantém
o seu diferencial competitivo de
assistência a veículos através da
baía de lavagem ‘Wash’’, que garantem um serviço completo e
conﬁável.
A Directora expressou ainda o
seu orgulho pela inauguração,
perspectivando a abertura de
mais estações a serem implantadas até o ﬁnal de 2022, em todo
território nacional.

“O Parto dos Rios” lançado em Maputo

O

advogado e docente
universitário,
Pedro
Baltazar,
estreou-se, nesta
Terça-feira, nas lides literárias, com o lançamento do
seu primeiro livro de poesia, intitulado “O Parto dos
Rios”, que aborda o amor, a
política e a crítica social.
Composto por três cadernos,
nomeadamente “Madrugada no Lúrio”, “Pôr-do-Sol
no Save” e “Amanhecer no
Zambeze”, a obra lembra
uma viagem pelo país, do
Norte ao Sul, às vezes pelos
olhos de Rui de Noronha,
às vezes pelos olhos de José
Craveirinha.
Segundo o autor, o livro retrata uma vida feita atravessando rios, e é “fruto do que
vi e busquei compreender na

vida, […] ciente de todas essas
formas, das cambalhotas, dos solavancos e dos cheiros da lama e
do bagre”.
Por ser o seu primeiro livro literário, Pedro Baltazar espera que
o mesmo seja bem recebido pela

crítica, e pede que lhe seja dado
“o mesmo conforto que é dedicado a uma criança envolvida em
mantas, à saída da maternidade”.
“Escrevo há bastante tempo. Tenho muita coisa escrita, guardada, à espera de uma oportunidade

para ser compilada. Tive tempo,
compilei o primeiro livro, que é
este, e, se Deus quiser, vamos ter
o segundo oportunamente”, prometeu Pedro Baltazar.
A obra “O Parto dos Rios” foi
apresentada pela docente universitária, Irene Mendes, para
quem o autor se revela um sujeito poético bastante atento aos
fenómenos do dia-a-dia e abertamente crítico.
Por exemplo, no terceiro caderno
(Amanhecer no Zambeze), “O
sujeito-poeta denuncia aspectos
que o chocam no seu meio social
e no país em geral, e critica indivíduos que enriquecem de uma
forma ilícita”.
Chancelada pela Gala-Gala
Edições, a obra, de 76 páginas,
teve como coordenador editorial, Pedro Pereira Lopes, que
considerou que a linguagem usada pelo autor “lembra muito os

poemas da época da poesia
de combate, que caracterizaram as obras dos escritores
José Craveirinha e Noémia
de Sousa, dois grandes embondeiros da literatura moçambicana”.
Militar na reserva, Pedro
Baltazar é formado em Engenharia de Telecomunicações Militares e Comando
Militar, e em Ciências Jurídicas e Gestão de Empresas.
Possui um mestrado em Direito Empresarial e outro em
Gestão de Empresas.
É doutorado em Direito Privado, empresário, advogado,
gestor e docente universitário. É autor de duas publicações, nomeadamente “Inﬂuência da OIT no Direito
do Trabalho Moçambicano”
e “Actividade de Segurança
Privada em Moçambique”.
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de 500 empresas nacionais

O

Millennium bim voltou a
distinguir as boas práticas
empresariais com mais
benefícios em produtos e
serviços, num evento que se realizou em formato virtual, devido
às restrições impostas pela pandemia global Covid-19.
O evento serviu para reconhecer
as Pequenas e Médias Empresas
(PME), com as melhores práticas
de gestão e anunciar um conjunto
de vantagens exclusivas no âmbito
do Programa MLíder.
Durante o evento, foram premiadas
e certiﬁcadas mais de 500 empresas
nacionais, que fazem parte do Programa MLíder, pelo seu contributo
para o crescimento e desenvolvimento sustentado da economia de
Moçambique, fruto de uma gestão
rigorosa e crescente envolvimento
com o Banco.
Na ocasião, o Millennium bim
anunciou ainda o reforço das vantagens do Programa MLíder, que
passará a dispor de uma nova solução de crédito assente no desconto
de facturas emitidas aos grandes
compradores nacionais, bem como
um pacote transaccional para Empresas, o “Pacote MLíder”.

No que concerne à solução de crédito sob a forma de desconto de
facturas, as Empresas passam a
contar com mais um instrumento
que assegura o equilíbrio de liquidez da sua tesouraria. No “Pacote
MLíder”, o Banco coloca à disposição das empresas um conjunto de
produtos e serviços bancários, ao
nível das transacções, cartões e seguros, com condições boniﬁcadas.
O Programa MLíder contempla
uma oferta ﬁnanceira e não ﬁnanceira. Na componente ﬁnanceira,
as Empresas têm acesso a soluções
de crédito, para apoio à tesouraria
e investimento, com comissões reduzidas para novos ﬁnanciamentos,
vantagens nas transacções e em seguros com descontos nos prémios
(acidentes de trabalho, funeral/
vida, multirriscos negócios e mercadorias transportadas).
Ao nível da oferta não ﬁnanceira, o
Programa MLíder conta com parceiros de excelência que proporcionam condições vantajosas de acesso
aos seus produtos e serviços.
De acordo com José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do bim, o reforço do Programa MLíder, mesmo em tempos de
pandemia, demonstra claramente o

empenho do Banco em estar cada
vez mais próximo das PME e dar-lhes todo o apoio, através de produtos e serviços inovadores, como
é o caso do desconto de facturas e

o pacote MLíder, para que possam
ultrapassar esta fase menos boa da
economia mundial.
Com esta iniciativa, o Millennium
bim reitera e reforça o seu compro-

misso no apoio às PME, enquanto
instituição ﬁnanceira de referência,
sempre atento aos desaﬁos que diariamente se colocam à economia e
às empresas moçambicanas.

Absa Bank e USAID rubricaram acordo

O

Absa Bank Moçambique assinou, semana finda, um acordo
de garantia com o
governo dos Estados Unidos
da América, representado
pela USAID, com o intuito de
reforçar a capacidade da banca na concessão de crédito às
PME, com foco no Agronegócio.
Com este acordo, o banco vem
reforçar o seu compromisso
com o crescimento económico
e o apoio ao desenvolvimento
do país, por um lado, através
da promoção de investimento e
melhoria do clima empresarial
ao mesmo tempo que se desenvolve um ambiente favorável
para a geração de novos postos
de emprego, e, por outro, apoiar
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o crescimento sustentável do sector
da agricultura no seu plano da segurança alimentar.
Durante a sessão, a directora da
USAID em Moçambique, Helen
Pataki, aﬁrmou que existe uma necessidade de aumentar a produção
global em 70%, antes de 2050, para
uma população mundial em crescimento e para responder a este desaﬁo, é necessário apoiar e desenvolver inovações tecnológicas que
aumentem a produtividade agrária
de forma competitiva, preservando
o meio ambiente e contribuindo
para a produção de alimentos de
alto valor nutritivo.
“O governo dos Estados Unidos
está a contribuir para resolver este
problema com esta nova parceria
com o Absa Bank Moçambique. A
nova parceria permite ao sector ﬁnanceiro expandir os seus produtos
ﬁnanceiros para o sector agrícola
e incluir as PME rurais como um
sector ou grupo prioritário para ﬁnanciamento”, avançou Pataki.
Por seu turno, o Administrador-Delegado do Absa Bank, Rui Barros, referiu que o banco tem vindo
a apoiar cada vez mais as PME
moçambicanas, pois este segmento tem ainda um impacto directo
relevante em termos sociais, com
a criação de emprego e a produção

interna de bens essenciais, sendo que o sector da agricultura
é não só o maior empregador
nacional como a solução para a
segurança alimentar.
“Esta parceria vai potenciar
este apoio e acelerar o desenvolvimento económico e social
de grande percentagem da população nacional, partilhando uma visão de crescimento
sustentável para Moçambique
e um comprometimento de
longa data para com o país, é
uma demonstração clara também de como instituições de
desenvolvimento de capitais
externos e entidades privadas
locais podem trabalhar em conjunto e dar um impulso real e
signiﬁcativo para Moçambique
e os Moçambicanos”, concluiu
Barros.
O Absa Bank Moçambique
tem vindo a desenvolver várias
acções para mitigar os efeitos
da recessão económica. A assinatura deste acordo vem reforçar o seu compromisso na
entrega de uma oferta de soluções holísticas para as cadeias
de valor dos principais sectores
de actividade, com vista a um
crescimento económico sustentável.

DA REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS
Boaventura Monjane
25 de Outubro de 2021
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/
publicacoes/dr-143/
RESUMO:
A Revisão da Política Nacional de Terras, cujo processo de
auscultação pública foi lançado em Julho de 2020, visa emendar a
Lei da Terra de 1997 (Lei n.º 19/97) e outras normas que regem a
gestão e governação de terras no país. De acordo com o governo,
HVWD UHYLVmR SUHWHQGH UHVSRQGHU DRV GHVD¿RV GD FRQVROLGDomR
das estruturas da economia de mercado. Algumas das mais
expressivas organizações da sociedade civil agrária criticam o
processo, nomeadamente por falta de transparência no processo
de selecção dos membros da Comissão de revisão, a metodologia
adoptada para a auscultação pública, sobretudo, tendo em conta
DSDQGHPLDGR&29,'HRFRQÀLWRPLOLWDUHP&DER'HOJDGR
Alguns consideram este processo como tendo o intuito de satisfazer
os interesses e cumprir os objectivos privados do grande capital
agrário. Neste artigo, enquadra-se o processo de Revisão da
Política Nacional de Terras em Moçambique, particularmente a
proposta da colateralização da terra, no contexto daquilo que o
autor considera ser um esforço para consolidar o neoliberalismo
agrário, através do ajustamento do quadro institucional.

Assinatura do jornal
A partir
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2021
A partirde
de 20
01 de
2017
DESTINO
TODO O PAÍS

PAÍSES DA SADC

PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt
1.850,00mt
3.500,00mt
1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt
USD 20,00
USD 35,00
USD 60,00
USD40,00
40,00
USD

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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Premiados melhores 15 projectos
inovadores

A

Secretário de Estado
da Juventude e Emprego (SEJE), Osvaldo
Petersbugo, desafiou
os 15 jovens premiados na VII
gala do prémio jovem criativo
do presente ano, a partilharem
suas experiências para que sejam referência de outros que
ainda não acreditam nas suas
potencialidades ou receiam expô-las. A gala teve lugar semana finda na cidade de Pemba,
capital de Cabo Delgado e juntou jovens das 11 provinciais do
país.
A festa da criatividade da juventude moçambicana teve a cidade
de Maputo e a província anﬁtriã,
Cabo Delgado, como as maiores
vencedoras amealhando cinco e
quatro prémios, respectivamente.
A província de Gaza levou para
casa três prémios enquanto Manica, Tete e Zambézia fecharam
o lote com um prémio cada.

Em disputa estavam 15 prémios,
sendo cinco por cada categoria a
saber: Empreendedorismo, inovação tecnológica e criação artística.
Usando da prerrogativa confe-

rida pelo regulamento, o SEJE
atribuiu ainda o prémio revelação para 30 jovens participantes, o que permitiu que Maputo
província, Inhambane, Sofala,
Nampula e Niassa tivessem um

prémio de consolação. A presente edição do prémio jovem
criativo teve no total 2.248 concorrentes à escala nacional, desde
a fase distrital, provincial e, por
ﬁm, a nacional, que culminou
com a realização da VII gala.
Discursando na ocasião, o SEJE,
Osvaldo Petersburgo, congratulou o trabalho desenvolvido
pela juventude, assinalando que
o mesmo concorre para construção e não a destruição do país.
Manifestou a disponibilidade do
governo em promover, motivar e
apoiar iniciativas juvenis rumo
ao desenvolvimento do país. Desaﬁou os 15 jovens eleitos pelo
júri como os melhores a partilharem os seus projectos com
os demais, onde estivarem, de
modo que se tornem referências
para outros jovens que ainda têm
receios ou necessitam de algum
impulso para efeito. Os jovens,
segundo Petersburgo, precisam
de boas referências para se inspirarem e juntos construirmos o
Moçambique.
“Não podem ﬁcar calados depois

de serem premiados, pois estarão
a contribuir para a não existência de referência. Sejam referência para outros jovens, falem da
vossa experiência e do prémio
jovem criativo. O nosso desaﬁo
é que continuem a inovar, criando oportunidades de emprego e
auto emprego para vocês e para
mais jovens”, disse.
O sentimento de alegria era dominante do lado dos vencedores,
que prometem não atirar a toalha
ao chão. Nivelado Thierry, um
dos vencedores da categoria de
empreendedorismo, manifestou
a sua satisfação com o prémio,
sublinhando que se trata de um
reconhecimento ao seu notável
trabalho. Thierry, um jovem estilista que se notabilizou na moda,
produzindo diferentes artigos
ostentando a sua marca NT, entende que esta constitui uma
oportunidade para a juventude se
expor e apresentar o seu melhor.
Por sua vez, Larson Constantino,
da província de Gaza, apresentou
um projecto de copos ecológicos
feitos na base de reciclagem de
garrafas de vidro, espera que daqui em diante haja uma maior
abertura do mercado para o seu
trabalho, que, neste momento, é
limitado, como também sonha
em expandi-lo para outros pontos do país. O presidente do júri,
o músico Morreira Choguissa,
diz ter sido um árduo trabalho
seleccionar os melhores dentre
os melhores. Fez notar que a experiência é salutar, porque vem
despertar outro tipo de talento
da juventude, que não é publicamente conhecido, mas desempenha um notável papel no dia-a-dia dos moçambicanos, pois cria
postos de trabalhos e ganha-se
renda com alguns projectos.

&217$&7UHFHEHFHUWLÀFDomR

A

CONTACT, empresa de
referência na oferta de
soluções de recursos humanos em Moçambique,
recebeu os certificados de conformidade pelos referenciais normativos NM ISO 9001 (Sistemas de
Gestão da Qualidade) e NM ISO
45001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional). Estas certificações foram atribuídas
pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, Instituto
Público (INNOQ, IP), durante o
seminário alusivo à celebração do
Dia Mundial da Normalização.
Com a atribuição destas certiﬁcações, a CONTACT vê reconhecidos
os seus sistemas de gestão da qualidade, saúde e segurança no trabalho,
de acordo com normativos internacionais, o que lhe confere maior
competitividade no mercado nacio-

nal e internacional.
Para Sónia Silva, administradora da
CONTACT, a atribuição destas certiﬁcações é um reconhecimento do
trabalho realizado pela empresa e os
seus colaboradores na implementação de processos e procedimentos de
gestão de excelência, modelos de negócios transparentes, focados na eﬁciência e na criação de valor para os
clientes, colaboradores, candidatos e
demais partes interessadas.
Com mais de 15 anos de experiência no mercado de trabalho nacional,
a CONTACT tem realizado um
forte investimento no desenvolvimento do seu portfólio de serviços,
posicionando-se, hoje, com uma
oferta global de soluções de recursos
humanos. O objectivo da empresa é
continuar a contribuir activamente
para a dinamização do mercado de
trabalho em Moçambique.
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