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Guerra em Cabo Delgado

Estratégia da ADIN em banho-maria
Por Francisco Carmona

A

resistência em admitir
a existência de causas
internas no conflito em
Cabo Delgado estará a
prejudicar o plano/estratégia
que foi elaborado pela Agência
de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), que tem
como enfoque aquela província
do norte de Moçambique, rica
em gás.
Ao que o SAVANA apurou,
a estratégia concebida pela
ADIN, ﬁnalizada em Novembro
de 2021, está há mais do um mês
no Conselho de Ministros (CM)
para aprovação, mas, aparentemente, membros daquele órgão
não aceitam a visão da existência
de elementos internos substanciais que contribuíram para o
conﬂito em Cabo Delgado.
Nos últimos desenvolvimentos,
ao que o jornal apurou, Celso
Correia, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MADER) deixou de tutelar o
projecto, passando este para a
alçada do MEF (Ministério de
Economia e Finanças) e do ministro Max Tonela. O projecto
tem o ambicioso orçamento de
USD2400 milhões a ser ﬁnanciado maioritariamente por quatro doadores.
Segundo explicaram ao jornal,
os potenciais contribuintes são o
Banco Mundial, o BAD (Banco
Africano de Desenvolvimento),
a União Europeia e as Nações
Unidas.
A pobreza, as desigualdades sociais, as clivagens étnico-religiosas e linguísticas, são algumas
das questões, muitas vezes tabus
em sectores conservadores do
governo e do partido Frelimo,
que são elencadas como causas
internas que concorreram para
incendiar o conﬂito em Cabo
Delgado.
Publicamente, o governo nega a
ligação entre a pobreza e a força do extremismo violento em
Cabo Delgado, mas o plano da
ADIN não tem dúvidas de que
a eliminação da insurgência na
província dependerá da remoção
das causas que atiraram milhões
para a miséria naquele ponto do
país. Também publicamente, o
governo tem preferido o jargão
muito amplo da agressão externa. Os doadores que apoiaram o
estudo e estão dispostos a bancar
o projecto de reconstrução de
Cabo Delgado também partilham desta visão.

Pesquisas
A posição está claramente expressa na Estratégia de Resi-

nos”, são também desideratos
deste plano de acção.

Extremismo no noticiário
internacional

Deslocados aguardam indicações de regresso as suas terras

liência e Desenvolvimento do
Norte (ERDIN), elaborada pela
ADIN, uma entidade até há
pouco tutelada pelo MADER.
“Estão na origem desta insurgência as percepções de desigualdade, exclusão e marginalização, que datam do período de
independência e são ainda mais
pungentes, tendo em vista a riqueza e potencial económico da
região”, refere-se no documento,
de 59 páginas, a que o SAVANA
teve acesso. O documento foi
produzido na base de pesquisas
de académicos sobre a violência
armada em Cabo Delgado.
De acordo com a ERDIN, o
sentimento de exclusão é mais
agudo ainda, quando as comunidades de Cabo Delgado são
confrontadas com a realidade
de uma província que detém a
terceira maior reserva de gás natural liquefeito (GNL, na sigla
inglesa) do mundo, larga costa, biodiversidade e fontes de
energia. “Estas percepções são
particularmente fortes entre os
jovens”, assinala o texto.
Ainda apoiado em diversos estudos, a referida estratégia aponta
uma forte presença de jovens
recrutados dos distritos costeiros
da província de Cabo Delgado e Nampula, nomeadamente,
Mocímboa da Praia, Macomia,
Memba, Nacala-a-Velha e Nacala-Porto.
Juntaram-se ao grupo de insurgentes, localmente conhecido
por Al-Shabab, sob promessas
de pagamento de valores monetários, emprego e, em alguns
casos, bolsas de estudo no estrangeiro.
“As redes informais de amigos e
laços de parentesco foram fundamentais para o processo de re-

crutamento de jovens”, refere-se.
O grupo dos Al-Shabab de Mocímboa da Praia usa redes sociais
como o Facebook, Twitter, WhatsApp e vídeos para recrutar combatentes.
O grupo foi-se militarizando
sem, no entanto, ter uma elaboração teológica soﬁsticada, nem
uma ideologia claramente deﬁnida, apesar de reclamar a prática de um islão fundamentalista,
realça a ERDIN.
Todavia, é importante referir que
o grupo tinha uma forte propaganda, que se estruturava em
torno de uma oposição explícita,
por um lado, às políticas do governo e, por outro, às lideranças
islâmicas locais, prossegue.
Segundo fontes ouvidas pelo
jornal, outro dos entraves que
está a bloquear a aprovação do
ERDIN é o facto de se tentar
incluir uma componente militar
no projecto.

Abordagem holística
Na estratégia, a ADIN reconhece a necessidade de uma abordagem holística e multidisciplinar
contra a insurgência armada em
Cabo Delgado, dada a multiplicidade de factores por detrás da
violência na região, mas não existe componente de apoio militar.
Na sua abordagem, a ERDIN
integra, ainda, as questões transversais de direitos humanos,
género, juventude e resiliência
climática.
“As questões transversais são de
crucial importância no desenvolvimento de uma estratégia
de construção da paz e recuperação económica, uma vez que a
juventude está no epicentro do
conﬂito e constitui ´per si` parte
determinante para a solução do

conﬂito”, frisa a estratégia.
Por outro lado, as mulheres e
raparigas, representam aproximadamente 52% da população de Niassa, Cabo Delgado e
Nampula e são, portanto, actores
fundamentais na coesão social e
recuperação social e económica.
A ERDIN coloca um acento
tónico no respeito pelos direitos
humanos, “um dever do Estado
e um elemento necessário à reconstrução do contrato social e
coesão social”.
“A metodologia “Recovery and
Peacebuilding
Assessment”
(RPBA) foi utilizada para o
desenvolvimento da estratégia.
Esta metodologia permite a utilização de uma abordagem padronizada e internacionalmente
reconhecida”, lê-se no estudo.
Essa opção leva à identiﬁcação
das causas subjacentes e impactos
de um conﬂito ou crise e ao desenvolvimento de uma estratégia
para identiﬁcação de prioridades
visando a recuperação socioeconómica e a construção da paz.
A ERDIN, continua o documento, visa a criação de condições de desenvolvimento económico e social na região norte de
Moçambique.
Com a aludida estratégia, o governo pretende que a região norte seja integrada, em paz e harmonia, mais segura, socialmente
coesa, em crescimento económico, com inclusão e participação.
“Promover a construção da paz,
reconstrução do contrato social
entre o Estado e o cidadão e a
recuperação económica, alicerçadas na participação das comunidades, com inclusão de mulheres, jovens e grupos vulneráveis,
de forma sustentável e resiliente,
com respeito aos direitos huma-

O documento reconhece que a
intensiﬁcação da insurgência armada em Cabo Delgado desde
2017 trouxe uma atenção renovada, nacional e internacional,
para as três províncias do extremo norte de Moçambique.
“Até ao ﬁnal de Setembro de
2021, estima-se que a insurgência causou a perda de 4.500 vidas e provocou o deslocamento
de aproximadamente 800.000
pessoas”, lê-se.
A este alto custo humano, somase o impacto da destruição de
capital físico e humano, devastação de vidas e meios de sustento,
bem como entraves às perspectivas económicas ligadas à exploração de gás natural liquefeito
(LNG), continua.
Este agravamento da violência
no norte aconteceu quando o
país estava no caminho da retoma, depois de choques que
impactaram as suas capacidades
e criaram grande pressão no orçamento do Estado, assinala a
estratégia.
A ERDIN foi elaborada com a
ajuda de parceiros e instituições
ﬁnanceiras internacionais.
A ADIN foi criada no mês de
Março de 2020, mas o seu lançamento oﬁcial ocorreu a 31 de
Agosto do mesmo ano.
A agência, inicialmente, teve
como presidente do Conselho de
Administração, Armando Panguene, todavia, sete meses depois do seu lançamento, o antigo embaixador de Moçambique
nos Estados Unidos da América
foi exonerado e substituído pelo
então secretário de Estado de
Cabo Delgado, Armindo Ngunga, em Abril. Ngunga, que era
contestado como Secretário de
Estado, também é contestado na
sua nova posição que, segundo
fontes partidárias, foi conseguida
através de um lobby inﬂuente do
“grupo dos notáveis” do Niassa,
incluindo um antigo candidato
presidencial. O PCA da ADIN é
um reconhecido especialista internacional em línguas africanas.
No seu plano orçamental, a
ADIN diz que necessita de 3,7
mil milhões de meticais (USD
59 milhões) para colocar em
prática as suas acções em 2022.
Embora não seja público, há a
indicação de que a implementação dos vários projectos será supervisionada pela UNOPS, uma
agência executiva do sistema das
Nações Unidas.
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Dívidas ocultas

Comissão chama credores das três empresas

A

comissão liquidatária
das empresas Proindicus, Empresa Moçambicana de Atum
(Ematum) e Mozambique
Asset Management (MAM),
as três companhias usadas
para a mobilização das dívidas
ocultas, anunciou terça-feira
a convocação de credores para
entregarem provas dos seus direitos.
A comissão liquidatária assinala que as entidades visadas
são instadas “a apresentarem
documentos suporte que fundamentem os seus créditos, em
envelopes fechados, no prazo de
30 dias, a contar da data da publicação do edital”.
A chamada de credores das três
empresas envolvidas no caso das
dívidas ocultas acontece depois
de a justiça moçambicana ter
decretado a dissolução das ﬁrmas por falência e a constituição
de uma comissão liquidatária.
O Ministério Público (MP)
considera que Proindicus, Ematum e MAM, empresas públicas ligadas à pesca e segurança

Barcos da Ematum que enferrujam no porto de pesca de Maputo

marítima, foram usadas para a
mobilização de empréstimos
fraudulentos que ﬁnanciaram
um gigantesco esquema de corrupção a favor de altos quadros
do Estado moçambicano e ﬁguras próximas do antigo Presidente da República Armando
Guebuza.
O caso originou vários processos criminais e civis em Moçambique, EUA e Reino Unido.
A sentença do processo princi-

pal do caso das dívidas ocultas,
que foi julgado em Maputo, está
marcada para 01 de Agosto, mas
a possibilidade de ser adiada
para depois de Setembro, mês
em que se realiza o 12º congresso do partido governamental, o
que está a gerar interpretações
de que o actual governo pretende controlar alegados “danos
políticos”.
Nas suas alegações ﬁnais, a acusação pediu ao tribunal pena

máxima para oito dos 19 arguidos, pena próxima da máxima
para 10 arguidos e a absolvição
de apenas um.
O MP pediu ainda ao tribunal
que os arguidos sejam condenados ao pagamento de uma
indemnização de USD 2,7 mil
milhões, correspondentes ao total das dívidas ocultas, acrescidos de juros de USD 850,5 mil
calculados até 2019.
Os empréstimos foram secreta-

mente avalizados pelo governo,
liderado por Armando Guebuza, sem conhecimento do Parlamento e do Tribunal Administrativo.
Tratando-se de uma citação
edital, não está claro se os bancos internacionais que angariam
o dinheiro das dívidas ocultas
e a Privinvest, ﬁrma de estaleiros navais que forneceu bens e
equipamentos adquiridos com
dinheiro das dívidas ocultas irão
comparecer a esta chamada de
credores.
Para a EMATUM, Proindicus
e MAM foram mobilizados
USD 2,2 mil milhões de dívida,
fundos provenientes do banco
russo VTB e do Credit Suisse.
O valor visava a aquisição de
atuneiros, barcos de patrulha,
construção de estaleiros navais e
outros serviços. Os 24 atuneiros
estão ancorados e a enferrujar
no Porto de Pesca em Maputo.
Foram encomendados, incluindo seis barcos de patrulha, no
estaleiro em Cherbourg, França, propriedade do grupo Privinvest, sediado em Abu Dhabi,
propriedade de Iskandar Safa.
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Antigo director do INEFP afunda-se em tribunal
Por Argunaldo Nhampossa

A

pesar de documentos
apresentados em sede do
tribunal comprovarem o
recurso a esquemas para
o favorecimento da empresa construções Kuyaka para que fosse
adjudicada as obras de construção do bloco oficinal do Instituto
Nacional de Emprego e Formação
Profissional (INEFP), de Malema
em Nampula, o antigo director da
instituição, Eduardo Chimela, diz
desconhecer os factos.
A atitude de Chimela é vista como
sendo parte de uma estratégia visando limpar a imagem da antiga
ministra do Trabalho, Helena Taipo, neste processo, tendo em conta
que a empresa construções Kuyaka foi responsável pela construção
de uma dependência na cidade de
Nampula onde residia uma das ﬁlhas da também ex governadora de
Sofala.
Chimela arrisca-se, deste modo, a
ter que passar de declarante para
arguido, tal como advertiu a juíza do caso Evandra Uamusse, esta
quarta-feira, um dia após o recomeço no Tribunal Judicial do Distrito Municipal da Katembe, casa
emprestada a 10ª sessão do TJCM,
das audições dos cerca de 15 declarantes arrolados para prestarem
esclarecimentos no âmbito do
processo do alegado desvio de 113
milhões de meticais dos cofres da
Direcção do Trabalho Migratório
(DTM).
Dos declarantes ouvidos no primeiro dia, destaque vai para Ana
Maria Matsinhe, funcionária do
INEFP desde 2002, actual Instituto de Formação Proﬁssional e
Estudos Laborais Alberto Cassimo
(IFPELAC).
À data dos factos foi indicada
como presidente do júri que devia
conduzir o processo de avaliação e
selecção da empresa que deveria ser
adjudicada as obras de construção
do bloco oﬁcinal do INEFP em
Malema, na província de Nampula,
no âmbito do concurso público número 8/UGEA/INEFP/14.
Em sede de tribunal, Ana Maria
Matsinhe descreveu aquele concurso como atípico, pelo facto de
terem sido constituídos dois júris,
algo que diz nunca ter visto.
Explicou que o primeiro júri, por si
dirigido na qualidade de presidente, trabalhou nas propostas apresentadas pelos dois concorrentes e
concluiu que a empresa construções Kuyaka não reunia requisitos
para adjudicação.
“Um dos requisitos do concurso era
a apresentação da garantia provisória. No dia da abertura das propostas constatámos que esta empresa
apresentou um cheque não visado
e sem beneﬁciário. O cheque estava num envelope e em mandarim.
Devido a isto foi desclassiﬁcada”,
disse.
Acrescentando que foi produzido
o respectivo relatório da avaliação
com a proposta de se adjudicar as
obras à empresa CME, o que não

+RXYHGRLVM~ULVSDUDVHOHFomRGRHPSUHLWHLURGDVREUDVGHFRQVWUXomRGREORFRRÀFLQDOGH0DOHPD

foi aceite pela direcção da instituição representada pelo director
Eduardo Chimela.
Conta que depois da avaliação foi
chamada pelo director do INEFP,
Eduardo Chimela, acompanhado
pelo director de formação proﬁssional, Adelino Estevão, para explicar os motivos da adjudicação das
obras à CME e não à Construções
Kuyaka.
Os esclarecimentos de Matsinhe
não convenceram os dois dirigentes que queriam a todo custo que as
obras fossem adjudicadas à Construções Kuyaka, apesar de não reunir requisitos.
Dada a insistência, Matsinhe diz
que se disponibilizou a prestar esclarecimentos à ministra do Trabalho, tendo em conta que o projecto
vinha do seu gabinete.
Disse ainda que apresentou à
UGEA uma proposta de deslocar a
equipa do júri à província de Nampula aﬁm de visitar e certiﬁcar-se
se a Construções Kuyaka tinha ou
não estaleiros, visto que não reunia
a documentação exigida.
As duas propostas de Matsinhe
foram recusadas e o director do
INEFP, Eduardo Chimela, avançou com a nomeação de um novo
júri, liderado por Adelino Estevão
na qualidade de presidente.
Matsinhe explicou que, para além
de Adelino Estevão, no primeiro
júri trabalhou com Cândido Sitoe,
afecto à UGEA, Cândido Manasse
e Gabriel Manjule, ambos funcionários da área da formação proﬁssional do INEFP.
As obras de construção do bloco
oﬁcinal do INEFP em Malema
custaram cerca de 9.9 milhões de
meticais aos cofres do Estado, valor
pago antes da conclusão das obras,
situação que prevalece até aos dias
de hoje.
Recorde-se que a Construções Kuyaka foi responsável pela construção de uma dependência tipo 2 na
cidade de Nampula, onde residia a
ﬁlha da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo.
Em sede de tribunal, Taipo disse
não ser proprietária da casa, como

também desconhece o respectivo
dono, mas sabe apenas que a ﬁlha
residiu nela durante algum período.

Houve um júri apenas
A juíza da causa, Evandra Uamusse, confrontou, esta quarta-feira,
Eduardo Chimela, com os factos
apresentados pela declarante, Ana
Maria Matsinhe, relativos à nomeação de dois júris.
Chimela disse não ter conhecimento da constituição de um segundo
júri.
O que sabe é que houve apenas um
júri que se encarregou de seleccionar a empresa Construções Kuyaka, pertencente ao cidadão Chinês,
Sheng Zhang, e sua esposa Dalila
Lalgy, ambos arguidos no processo.
O casal ﬁxou residência em Nampula, apresentou-se ao tribunal
para audição e depois regressou
para aquela província a partir da
qual acompanha o desenrolar do
processo.
A juíza apresentou uma série de
documentos dentre os quais o da
nomeação do júri presidido por
Ana Maria Matsinhe, que seleccionou a empresa CME e depois
outro presidido por Cândido Sitoe,
que adjudicou a obra à Construções
Kuyaka.
Chimela disse que não tem domínio de processos de licitação, mas
conﬁrma as suas assinaturas nos
documentos.
Avançou que existe o departamento
de aquisições, que tramita esse tipo
de processos e que quando estão em
conformidade os submete ao director geral para dar o despacho.
As respostas do declarante perante
os factos apresentados não agradaram a juíza Evandra Uamusse, que
tratou de adverti-lo que corria o
risco de mudar de cadeira, passando de declarante para arguido.
A juíza recordou que à luz da lei, o
declarante tem a obrigação de falar
a verdade e caso falte com ela pode
se abrir um processo contra ele ou
ser recolhido para as celas de imediato.
Questionado se o objecto do contrato foi ou não executado, Chime-

la disse que o que sabe é que após
o visto do Tribunal Administrativo,
o empreiteiro iniciou as obras que
estavam em curso até a sua saída da
direcção da instituição em Junho
de 2015.
Sublinhou que as obras estavam
orçadas em 9.9 milhões de meticais desembolsados do Orçamento do Estado. Disse que não tinha
conhecimento da modalidade de
pagamento e muito menos se a
DTM desembolsou cerca de cinco
milhões de meticais para contribuir
no ﬁnanciamento daquelas obras.
Quem também negou o conhecimento da indicação de dois júris foi
Adelino Estevão, antigo director de
formação proﬁssional do INEFP,
à data dos factos. De acordo com
informação avançada pelo tribunal,
Estevão integrou as duas equipas
de júri, mas disse não saber da existência de um outro júri, alegando
que participou na qualidade de observador e convidado.
“Desconheço a existência do segundo júri. Acredito que houve um
único júri que fez o seu trabalho até
ao ﬁm. Quem propôs a empresa
para a execução das obras foi o júri,
pois essa é a sua tarefa”, disse.
As respostas de Estevão enfureceram a juíza da causa que de imediato chamou a atenção ao declarante,
pelo facto de entender que ele estava a mentir perante tamanha prova
existente na posse do tribunal.
Incrédula com a postura do declarante, Evandra Uamusse questionou a Estevão a idade do seu
último ﬁlho ao que respondeu que
tinha um ano.
“A audiência de hoje termina por
aqui. Senhor Estevão vai para casa
pegar no teu ﬁlho e reﬂectir que
futuro pretendes dar a ele ao te
comportares desse jeito, mentido
em pleno tribunal”, recomendou,
tendo instantes depois encerrado a
audiência deste terça-feira.
No entanto, esta quarta-feira Adelino Estevão voltou a ser ouvido,
mas não mudou o seu posicionamento de que participara apenas de
um júri e nada sabe da existência do
segundo.

A juíza disse que, por enquanto,
nada mais faria senão concentrarse na consignação das respostas na
acta, deixando tudo em aberto até
ao desfecho do processo.
Até ao fecho da presente edição, na
noite desta quarta-feira, o Tribunal Judicial do Distrito Municipal
de Katembe que julga o caso do
alegado desvio de 113 milhos dos
cofres da DTM havia ouvido seis
declarantes.
O tribunal não conseguiu localizar
a declarante Gertrudes Buque, sócia de Argentina Taimo na empresa
Dona Tina Artes- Decorações de
Interiores. Por sua vez, Argentina
Taimo requereu que não fosse ouvida no processo pelo facto de ser
esposa de Pedro Taimo, um dos arguidos do processo.
À hora do fecho desta edição, o
Tribunal estava a ouvir cinco declarantes, com destaque para José Carimo, representante da TEBA, que
terá ido explicar os contornos dos
processos de pagamento diferido e
das taxas de contratação de mão-de
-obra para as minas da África do
Sul.

Não há dotação para
cabazes
Aníbal Lucas, antigo chefe do Departamento de Administração de
Finanças (DAF) do MITRAB,
clariﬁcou que não há na instituição
uma dotação orçamental para aquisição de cabazes.
Explicou que o ministério oferecia
senhas que não incluíam álcool aos
funcionários, como forma de ajudá-los a passar condignamente as
festas de natal e ﬁnal de ano.
Fez notar que a aquisição de senhas
ou vouchers está inserida no âmbito
de bens alimentícios para a instituição.
A antiga ministra do Trabalho
Helena, Taipo, ordenou a compra
de vários cabazes, que chegaram a
custar cerca de 1,4 mil meticais aos
cofres da DTM, alegando que se
tratava de uma acção de reciprocidade para com as instituições que
também têm oferecido cabazes.
Lucas, que foi o primeiro declarante a ser ouvido, esclareceu igualmente que não havia nenhuma
rubrica orçamental dedicada à confraternização dos funcionários em
caso de aposentação.
Segundo Lucas, estes eram, sim,
convidados nas festividades do dia
da função pública do ano seguinte,
após aposentação, para participarem das celebrações em que lhes
são atribuídos diplomas de mérito
ou de honra mediante o desempenho de cada um.
Precisou que para este dia da função
pública há verbas para confraternização dos funcionários. No entanto, a ministra de Trabalho ordenou
que fossem usados cerca de 116 mil
meticais em confraternizações.
Relativamente à aquisição de motorizadas orçadas em 396 mil meticais para motoristas da instituição,
Lucas disse que não teve conhecimento.
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Dívidas ocultas

Ausência do VTB ameaça julgamento britânico

O

banco russo VTB deixou
de ter advogados no caso
das dívidas ocultas de
Moçambique na justiça
britânica, criando incerteza no
caso também afectado pelas dificuldades da PGR em partilhar
documentos oficiais.
A audiência de gestão processual
que decorreu no Tribunal Comercial de Londres foi a primeira em
que a sociedade de advogados Freshﬁelds não interveio em nome do
VTB, após ter cessado o contrato
para cumprir as sanções aplicadas
ao banco russo por causa da guerra
na Ucrânia.
Segundo a DW, o juiz Robin Knowles disse que o VTB continua
a fazer parte do caso e sujeito às
mesmas obrigações, pelo que “pode
a certa altura ter consequências se
não cumprir ou não puder avançar
o caso”.
“Se tal acontecer, se o VTB quiser,
após um período de inatividade,
tomar parte activa novamente, tal
será considerado na altura (…).
Pode ser demasiado tarde ou não,
e pode haver condições”, aﬁrmou.
A Freshﬁelds anunciou em Março que iria deixar de representar o
VTB, que está sujeito a sanções de
congelamento de bens e excluído
do sistema de transações bancárias,
o que inviabiliza pagamentos aos
advogados.
Num comunicado, anunciou que se

recusava a representar “empresas ou
indivíduos com laços estreitos com
o Estado russo, com relações com
o regime de liderança em geral e/
ou que desempenhem um papel no
apoio ou facilitação da actual acção
militar russa”.
Jonathan Adkin, advogado que representa a Procuradoria-Geral da
República (PGR) de Moçambique,
que iniciou os procedimentos judiciais em Londres, referiu a “crescente incerteza relacionada com
o VTB” em cumprir o calendário
processual previsto até ao início do
julgamento em Outubro de 2023.

Pedido de adiamento
Adkin conﬁrmou que a PGR não
vai conseguir cumprir o prazo previsto de partilhar os documentos
que sustentam a acusação, pedindo
um adiamento de três meses, de Setembro para Dezembro.
“É uma situação muito complicada para a República”, admitiu o
causídico britânico, alegando que
a recolha de documentos envolve
departamentos, subdepartamentos
estatais e entidades públicas como
o Banco de Moçambique.
A falta de um sistema soﬁsticado
de arquivo digital de documentos, a
existência de muita informação em
papel, todos em língua portuguesa, e a falta de recursos ﬁnanceiros
criam desaﬁos adicionais para juntar toda a documentação.
“Para dar uma ideia, o orçamento

total da República equivale a 20%
das receitas do Credit Suisse, o que
mostra a dimensão dos desaﬁos neste exercício, isto sem falar de questões de segredo de Estado”, vincou.
A divulgação (‘disclosure’) dos documentos usados pelas respectivas
partes para construir os seus casos
é obrigatória antes do início do julgamento.
Embora tenha reconhecido a incerteza criada pela ausência do VTB,
o advogado que representa o banco Credit Suisse, Andrew Hunter,
considerou que o “principal elefante na sala é a falta de divulgação da
República”.
“É central para o caso porque vai
ter documentos mais críticos sobre
funcionários, transacções, contratos, quem interveio e é isso que
precisamos para um tribunal justo”,
vincou.

“Obstáculos” no acesso a
documentos
Hunter lamentou os constantes
“obstáculos” levantados pela PGR
no acesso a documentos, seja o
actual processo criminal em julgamento em Maputo sobre as dívidas
ocultas, sejam outros documentos,
como correios eletrónicos.
“Estamos em Abril em 2022 e a
República[Moçambique] não tem
nada para nos mostrar, tudo o que
fez foi identiﬁcar obstáculos que
poderão impedir qualquer divulgação. Se isso acontecer, vamos ter um

problema muito grande em termos
de justiça do julgamento”, avisou,
opondo-se a um adiamento no calendário previsto.
Também o grupo naval Privinvest,
através do advogado Duncan Matthews, criticou a “confusão” criada
pelos atrasos da PGR, lembrando
que as autoridades já tiveram tempo para juntar os documentos tendo em conta que estão a investigar
o escândalo há sete anos.
O advogado criticou também a
“absurda” falta de envolvimento do
actual Presidente da República, Filipe Nyusi, que foi arrolado para o
processo, mas não respondeu.
“O antigo ministro da Defesa resiste à revelação de documentos com
a desculpa de que são secretos”, criticou.
Sensível à “importância fundamental” da divulgação dos documentos
por todas as partes para o julgamento, o juiz Robin Knowles recusou aceder ao adiamento pedido
por Moçambique.
“Em último caso, se a divulgação
for inadequada, poderá haver consequências de grande gravidade,
incluindo sanções, como a eliminação” das partes que violem o roteiro,
advertiu o magistrado.
Porém, para os representantes legais da ﬁrma dos estaleiros navais
sedeados no Abu Dhabi, 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.

Nova audiência agendada
Uma nova audiência está prevista
para meados de Junho para avaliar
os progressos e a eventual necessidade de reajustar o calendário do
julgamento.
Iniciado pela PGR em nome da
República de Moçambique em
2019, o processo na justiça britânica pretende tentar anular a dívida
de USD 622 milhões da empresa
estatal Proindicus ao banco Credit
Suisse e obter uma indemnização
que cubra todas as perdas resultantes do escândalo das dívidas ocultas.
Em causa estão as dívidas ocultas
do Estado moçambicano de cerca
de dois mil milhões de dólares contraídas entre 2013 a 2014 em forma
de crédito junto das ﬁliais britânicas dos bancos de investimentos
Credit Suisse e VTB em nome das
empresas estatais moçambicanas
Proindicus, Ematum e MAM.
O ﬁnanciamento destinava-se à
aquisição de barcos de pesca do
atum e para equipamento e serviços
de segurança marítima fornecidos
pelas empresas da Privinvest.
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Liberdade de imprensa cada vez mais amordaçada
Por: Elias Nhaca

A

nalistas e jornalistas continuam preocupados com
a prevalência de casos de
fragilização dos media
em Moçambique e da falta de
responsabilização dos autores de
atentado contra a Liberdade de
Imprensa.
Entendem que nos últimos anos
o espaço para o exercício das liberdades de expressão e imprensa
tem estado em erosão, através de
ataques verbais e físicos a jornalistas, diﬁculdade no acesso a fontes e
tentativas de implementação de um
quadro legal “opressor” para os jornalistas, bem como para os órgãos
de comunicação.
Os analistas e jornalistas convergem no entendimento de que
Moçambique tem vindo a registar
retrocessos no que aos ganhos da
Liberdade de Imprensa e expressão
diz respeito.
Lamentam, ainda, que o governo
apresente uma postura de aparente “conivência” com os crimes que
reduzem o espaço da Liberdade de
Imprensa.
A insatisfação foi manifestada por
ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado no dia
03 de Maio.
Na sua habitual avaliação anual
sobre o estágio do espaço para o
exercício das liberdades de imprensa em 180 países do mundo, os
Repórteres Sem Fronteiras (RSF),
uma organização não governamental (ONG) internacional, colocou
Moçambique na posição 116, com
49.89 pontos.
A avaliação publicada na terçafeira representa uma regressão de
oito posições, se comparado com o
último ano, em que o país ocupava
a posição 108, ou um retrocesso de
12 posições em relação a 2020, em
que ocupava a posição 104.
Na mesma esteira, o MISA-Moçambique registou 23 casos de
agressões contra jornalistas, em
2021.
Embora tenha havido uma redução
entre 2020 (33 casos) e 2021 (23), a
situação continua preocupante.
É dentro deste contexto que Ernesto Saul, oﬁcial de programas do
MISA-Moçambique, reforça o entendimento de que o contexto em
que o país se encontra é problemático, sobretudo, por conta da prevalência de cenários de “intromissão,
agressão verbal e física e apreensão
de material de jornalistas.
“É exatamente isso que foi observado em 2021”, aﬁrmou Saul.
Elucidou que, consequentemente,
tem-se instalado um ambiente de
medo, no qual muitos jornalistas
buscam refrear o seu sentido crítico
e desviam-se de reportar conteúdos
“sensíveis”.
Ademais, considera que existem
casos de outros jornalistas que tendo denunciado não tem coragem de
dar seguimento.
Este desânimo, continuou, é resultante do insucesso de alguns processos de agressões de jornalistas,
como “o caso de Ibrahimo Mba-

“Moçambique é o pior país lusófono com espaço para exercício das liberdades de
imprensa de acordo com os Repórteres Sem Fronteiras. A avaliação não contou
com São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau”

ruco (desaparecido há dois anos),
Amade Aboubakar (foi detido em
2019 em Cabo Delgado) etc (...).
Registamos mais casos de atropelos
às liberdades de imprensa e a jornalistas, mas, do ponto de vista de
responsabilização, pouco ou quase
nada se vê, lamentou.
Por isso, sublinhou, a redução de
casos registados entre 2021 e 2020
não pode ser vista com optimismo,
uma vez que pode signiﬁcar que
alguns jornalistas têm cedido às intimidações.
Saul não tem dúvidas de que a falta
de responsabilização dos agressores
dos jornalistas suscita o sentido de
instalação de uma anarquia, na qual
os proﬁssionais não se sentem protegidos.
“Podemos citar o caso de Ibrahimo
Mbaruco. Desapareceu em circunstâncias estranhas. Ninguém vem
publicamente assumir que o nosso
colega já não existe, não era esse
o nosso desejo, mas, que alguém
da parte governativa que tem essa
responsabilidade de investigar e
apurar a veracidade dos factos aparecesse publicamente para dar uma
explicação”, apontou.

Intimidação aos jornalistas
A cobertura da guerra no norte do
país, que semeia luto e dor desde
Outubro de 2017, é vista como outro dado representativo no estudo
e compreensão do estado da Liberdade de Imprensa em Moçambique. Aliás, por diversas ocasiões,
diversos órgãos independentes
queixaram-se de terem sido excluídos no acesso a fontes oﬁciais ou de
encontros promovidos pelo governo em Cabo Delgado para mostrar
a evolução do confronto militar naquele ponto do país.
O jornalista e pesquisador Borges
Nhamirre considerou que a acentuação da degradação do espaço de
exercício da Liberdade de Imprensa
ﬁcou mais notória.
“Outros casos de amordaçar jornalistas aconteceram, estão relacionados com Cabo Delgado, incluindo
o colega Ibrahimo Mbaruco, que
está desaparecido até hoje supostamente nas mãos de militares. (...)
penso que a guerra é um factor para
esse retrocesso”, disse.

Mas não é apenas a guerra. A
emergência de “milicianos digitais”
(associados ao partido no poder)
que buscam descredibilizar os media, sobretudo os críticos, é vista
também como outra forma gritante de fragilização da Liberdade de
Imprensa.
“Não é novidade hoje falar dos tais
´milicianos digitais`, que por conta
da estratégia de narrativas da chacota, da propagação de falsas notícias, da intimidação, de toda essa
estratégia de limitação do pensar
diferente) buscam fragilizar os media”, disse Ernesto Saul.
No seu entendimento, deve haver
uma responsabilização, “porque não
se constroem instituições fortes,
um Estado de Direito democrático
com a imprensa fragilizada”, apontou.
Saul lamenta que os infractores e
indivíduos que interferem no trabalho dos media sejam conhecidos,
porém, não sejam responsabilizados.
De acordo com o presidente cessante do MISA-Moçambique[foi
substituído por Jeremias Langa
eleito, nesta terça-feira], Fernando
Gonçalves, numa conferência de
imprensa promovida pelo MISA
sobre o 03 de Maio, a internet, com
maior enfoque para as redes sociais,
tornou-se um canal para o “combate” e tentativa de descrédito da
imprensa.
“Como todos os outros sectores, o
jornalismo está cada vez mais dependente das Tecnologias de Informação e de Comunicação para a recolha, processamento e transmissão
de informação e, como em tudo o
que nos é valioso, há sempre o perigo de a internet ser usada como
uma pedra de arremesso contra nós
próprios, se a regulação para o seu
uso não estiver assente em princípios democráticos que coloquem
no centros das atenções, o respeito
pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais”, Gonçalves.

Legislação problemática
O quadro normativo que se pretende impor no país é visto como
indicador de que o rumo de Moçambique não é risonho.
Ernesto Saul referiu que a Propos-

ta de Lei da Comunicação Social e
Radiodifusão, no parlamento desde
2021, é uma clara intenção de impor um quadro normativo “predatório das liberdades de expressão e
imprensa”.
Entende que são instrumentos problemáticos, quer do ponto de vista
de conceitos, quer de criação de
mecanismos de auto-regulação.
“Portanto, há todo esse esforço de
se controlar os media, quando, na
verdade, o nosso entendimento é
que se criem mecanismos que permitam que a própria classe se auto
-regule”, destacou.
De igual modo, Borges Nhamirre
concorda e enfatiza que é em virtude deste novo quadro que se quer
impor que se “nota a preferência
dos jornalistas em manter a legislação actual (Lei de imprensa de
1991).
Nhamirre observa que a referida
proposta contém elementos que visam restringir ainda mais o espaço
das liberdades de imprensa “como,
por exemplo, limitar o número de
correspondentes, num país longo e
amplo como Moçambique, e que
nenhum órgão pode ter mais de
dois correspondentes”
“Como é que uma pessoa vai cobrir
Nampula e Cabo Delgado, Maputo, Tete e Beira”, questionou.
Mas, por outro lado, Nhamire enfatiza que o governo tem sido um
sujeito activo nessa regressão que
está a ser vivenciada nas liberdades
de imprensa e de expressão.
“Esses ensaios de leis desnecessárias como aquele decreto 40/2018
que introduzia taxas para o registo
de meios de comunicação social
e de jornalistas é um esforço não
isolado, mas combinado de tentar
amordaçar as liberdades fundamentais do indivíduo, incluindo as
liberdades de expressão e imprensa”, disse.
Por outro lado, o jornalista Matias
Guente, entende que sob o ponto de vista legal, o país possui um
quadro normativo favorável para o
exercício da Liberdade de Imprensa.
No entanto, enfatiza que alguns
resquícios do regime de partido
único continuam a ser um grande entrave para a materialização e
exercício dessa liberdade.
“E isso é feito sob o ponto de vista
formal e informal. Sob o ponto de
vista formal, temos um exagerado
controlo da imprensa pública, que
inclui seus meios humanos e materiais por parte do partido Frelimo,
que continua a instalar verdadeiros
serviços de patrulhamento ideológicos dentro das redacções da imprensa pública”, apontou.
Guente entende que “a imprensa
pública é uma espécie de secretariado de mobilização e propaganda
para o partido Frelimo e encaram
outras vozes da sociedade como adversários políticos”
A nível da media privada, prosseguiu, os tentáculos são indiretos,
através da publicidade numa economia “partido-dependente”.
Matias Guente considera que o

novo pacote legislativo tem uma
inspiração ditactorial e várias zonas de penumbra. A falta de clareza
sobre o que é segredo de Estado,
restrições ao investimento estrangeiro e ao exercício da imprensa
por meios estrangeiros e presunção de culpabilidade dos jornalistas
em processos judiciais de imprensa
envolvendo o chefe de Estado são
apenas pequenos exemplos de para
onde se está a caminhar.
Para reverter esse cenário sugere
que os amantes da democracia não
ﬁquem calados nem intimidados. É
preciso, continuou, confrontar essas
tendências com todo o vigor.

Declínio no ranking
mundial
A RSF divulgou o estágio das liberdades de 180 países do mundo
com melhores e piores espaços para
o exercício da Liberdade de Imprensa.
Numa avaliação que não contou
com São Tomé e Príncipe e GuinéBissau, Moçambique apareceu
como o pior país lusófono.
Os RSF referiram que a reeleição
de Filipe Nyusi e “o frágil acordo
de paz” (acordo de paz deﬁnitiva
e reconciliação nacional rubricado
em 2019 entre o governo e a Renamo) não frearam o preocupante
declínio da Liberdade de Imprensa
em Moçambique.
A organização destaca ainda que
a legislação de Moçambique que
protege a lei de imprensa é pouco
aplicada num contexto marcado
pelo crescente autoritarismo e pelo
acesso cada vez mais difícil a informação.

Guebuza preocupado
Numa declaração na sua conta do
Facebook, o ex-Presidente da República, Armando Guebuza disse estar preocupado com as queixas dos
jornalistas, organizações de defesa
e patrocínio das liberdades de expressão e imprensa sobre os recuos
que têm estado a veriﬁcar.
“Compreendo que a Liberdade de
Imprensa é um factor importante
de veriﬁcação e escrutínio numa
sociedade democrática (...) é importante que ela actue num quadro
normativo de liberdade e independência”, aﬁrmou.
Mas alguns observadores lembram
que foi durante a administração
Guebuza onde foi criado um movimento denominado G40, que se
dedicava a elevar os feitos do governo e achincalhar os que pensam
diferente.
Por seu turno, o Presidente da República, Filipe Nyusi, saudou o 03
de Maio e apelou aos jornalistas
que sejam mais proﬁssionais na
transmissão de informações ﬁáveis,
abraçando as mais modernas plataformas de informação e comunicação da era digital que garantem a
divulgação de conteúdos informativos em tempo e comunicação da
era digital que garantem a divulgação de conteúdos informativos em
tempo real.
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Resumo do Observador Rural N° 124

DESTINO
DINÂMICAS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
NO VALE DO LIMPOPO:
O CASO DO ARROZ.
Nelson Capaina
3 de Maio de 2022
Para uma leitura do texto veja em:
https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-124/

RESUMO
O vale do Limpopo é tido, no âmbito político, como o celeiro
do país na produção do arroz. O presente estudo pretende
analisar a produção deste cereal, aferindo a situação presente
e as perspectivas dos produtores locais sobre a tomada de
_sOÞǣŸ Ř ĶŸOYŸ _s ǋsOȖǋǣŸǣ ƼǋŸ_ȖǼÞɚŸǣ s ʩŘŘOsÞǋŸǣ
para a produção deste cereal, comparativamente com outros
cultivos potencialmente concorrentes. Para tal, foram realizados
inquéritos e entrevistas aos pequenos produtores e outros actores
relevantes na cadeia de valor deste cereal. Os resultados indicam
que, devido à ausência de apoios e incentivos, a produção de
arroz tem estado a reduzir com alguns produtores a deixarem de
apostar neste cereal.

TODO O PAÍS

PAÍSES DA SADC

PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt 2.300,00Mt
1.850,00mt 4.400,00Mt
3.500,00mt
1.200,00Mt
USD 20,00
USD 35,00 USD 60,00
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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Governo reconhece falhas no uso dos fundos da covid

Uma resposta ao FMI?
Raul Senda

O

que as organizações da
sociedade civil suspeitaram, há mais de um ano,
veio se provar. Houve
uso indevido do dinheiro doado
por parceiros internacionais para
a mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19. Do que foi
possível rastrear, cerca de USD
42 milhões não foram usados devidamente. O governo reconhece
falhas e apenas fala de medidas
administrativas para corrigir os
erros. Mas em importantes sectores de opinião há um entendimento de que o documento visa
responder às preocupações do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), que, na última reunião
com o governo, assinalou que o
executivo deve mostrar sinais que
primam pela transparência e combate à corrupção.

Recorde-se que em Março deste
ano uma missão do FMI esteve
em Moçambique, para negociar a
retoma dos empréstimos ﬁnanceiros suspensos em 2016 devido ao
escândalo das dívidas ocultas que
lesou o erário público em mais de
USD 2.2 mil milhões.

Fundos da covid
Cerca de 11% dos USD 386 milhões, o equivalente a USD 42 milhões, doados pelo Banco Mundial, FMI, Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD), Banco
Islâmico de Desenvolvimento,
União Europeia (UE), Estados
Unidos da América e o Fundo
Global para Moçambique enfrentar efeitos devastadores da covid,
foram usados de forma irregular.
As irregularidades foram despoletadas pelo Tribunal Administrativo (TA) e reconhecidas pelo
governo, através do Ministério de
Economia e Finanças (MEF), no
relatório publicado nesta terçafeira.
O informe é respeitante aos fundos disponibilizados no exercício 2020, que compreende os
recebimentos na ordem de USD
386.510.637,35 posteriormente
transferidos para os diversos sectores no montante de 20.666,9
mil milhões de meticais, equivalentes a USD 298,4 milhões.
Em Março de 2021, pouco depois
da divulgação do quinto relatório
atinente às contas de 2020, no
qual o executivo não reconhecia
nenhuma irregularidade, as organizações da sociedade civil apontavam para a falta de clareza no
concernente as alocações feitas aos
diferentes sectores, o uso abusivo
do instituto de ajustes directos, a
descoordenação notada entre as
entidades ministeriais e a falta de
evidências em torno da disponibilização de fundos para auxiliar as
famílias mais desfavorecidas.

Enquanto uns sucumbiam, outros aproveitavam-se do dinheiro da covid doado pelos parceiros internacionais para encher seus bolsos

Na altura, as organizações da sociedade civil questionavam o facto
do Ministério da Saúde não ser
considerado o centro de operações
na componente da saúde, Ministério da Educação para as infra
-estruturas escolares e o das Obras
Públicas para demais infra-estruturas incluindo o saneamento e
os sistemas de abastecimento de
água, visto que o que aconteceu
é que, por ajustes directos, houve
adjudicações para as infra-estruturas e aquisição do material sanitário de forma descoordenada e
sem a participação das entidades
competentes.
Também se lamentava o facto de
o Ministério dos Transportes não
ter sido contemplado pela verba.
Por via de relatório, o governo
reconheceu, nesta terça-feira, que
no decurso da implementação dos
projectos executados por alguns
dos sectores beneﬁciários foram
registadas irregularidades associadas a processos de contratação,
deﬁciências nos processos de prestação de contas, pagamento irregular de ajudas de custos de funcionários e despesas não elegíveis.
Na realidade, os pagamentos não
observaram os procedimentos de
contratação legalmente estabelecidos.
O sector das obras públicas e habitação cujas actividades se resumiram na construção, reabilitação
e apetrechamento de unidades sanitárias nas escolas, bem como na
abertura e melhoria de sistemas de
abastecimento de água, foi uma
das áreas onde as irregularidades
se registaram com maior intensidade.
A fonte fala de existência de pa-

gamentos indevidos no total de
1.062.200,00 MT, correspondendo a 0,001% dos fundos executados em 2020, dos quais 855 mil
meticais foram para o pagamento
das ajudas de custos; cerca de 207
mil meticais referentes ao fornecimento de tonners que, posteriormente foram detectados como defeituosos. Também foi detectada
a existência de pagamentos sem
documentos justiﬁcativos no valor
total de 49.756 mil meticais, referentes aos pagamentos de beneﬁciários do programa do subsídio
social básico e acção social produtivo em 2020.
O documento fala da existência
de despesas não elegíveis ao ﬁnanciamento no valor total de 78.768
mil meticais e de violação de regras gerais de contrato de ﬁnanciamento na ordem 28.286 mil
meticais.
Este montante é referente aos
mutuários no âmbito do ﬁnanciamento das pequenas e médias empresas para fazer face aos efeitos
da Covid-19, cujos desembolsos
foram efectuados por via de bancos comerciais.

-XVWLÀFDomR
O governo justiﬁca-se referindo que os fundos alocados para
atender a prevenção da Covid-19
foram executados num momento particular e atípico, tendo sido
chamados os gestores a imprimir
uma dinâmica diferente em circunstâncias sem precedentes ou
protocolo tanto a nível nacional
quanto internacional, com vista a
garantir a disponibilidade atempada dos materiais para prevenção
da pandemia.

Para ﬂexibilização de procedimentos administrativos, TA isentou de
ﬁscalização prévia os contratos
executados naquele exercício económico devendo ser submetidos
para efeitos de ﬁscalização sucessiva após o término de estado de
emergência.

Medidas
A fonte avança que os casos que
consubstanciaram anomalias foram submetidos à unidade funcional de supervisão das aquisições
para o devido acompanhamento,
e no que se mostrar conveniente
proceder com o desencadeamento do expediente correspondente
para sancionamento dos incumpridores.
Acrescenta que em relação a situações de falta de prestação de
contas foram notiﬁcados os sectores visados para apresentação dos
documentos justiﬁcativos, tendose feito a compilação e a devida
remessa ao TA, mostrando-se sanado grosso modo de constatações
desta natureza.
O documento que temos vindo
a citar sublinha que, quanto aos
processos de pagamento de ajudas
de custos indevidos, o governo,
através de órgãos competentes,
notiﬁcou os visados para a correcção das irregularidades veriﬁcadas,
tendo se efectuado a comunicação
dos funcionários e agentes do Estado envolvidos para efectuarem a
devolução e consequentemente se
desencadeou o processo de averiguação dos factos para apuramento de responsabilidades dos autores da infracção.
“Para evitar a violação dos procedimentos contratuais e situações

de desvio de aplicação, bem como
ao cometimento de infracções lesivas ao erário público, foram desencadeadas acções de monitoria
contínua a nível do SISTAFE e
a articulação ou interdependência das inspecções sectoriais com
a Inspecção Geral das Finanças
(IGF) com vista a obviar o cometimento de factos que consubstanciam a violação de normas de
execução”, lê-se no relatório publicado pelo MEF.
O executivo promete sancionar
quem ainda não regularizou os
processos de contratação e em relação a outras irregularidades, diz
que ﬁcaram resolvidas.
Noutras situações, avança, foi
pedida a devolução de ajudas de
custo indevidas aos funcionários
públicos que as receberam, desencadeando-se ainda “um processo
de averiguação dos factos para
apuramento de responsabilidades
dos autores da infração”.
No relatório, o executivo promete
ainda intensiﬁcar a ﬁscalização e
acções de formação, a par de procedimentos que “preconizam o
apuramento de responsabilidades
dos prevaricadores”.
No que respeita aos pagamentos
de ajudas de custos no montante
de 855 mil meticais, os infractores
foram notiﬁcados e procederam
a devolução de 610.200 meticais,
estando o remanescente em processo de devolução por via da dedução de salários.
Frisa que a IGF desencadeou
mecanismos para veriﬁcação dos
factos para o apuramento de responsabilidades dos respectivos
autores.
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Valor dos imóveis da empresa Correios de Moçambique no mercado

IGEPE não se abre
Por Raul Senda

A

comissão
liquidatária
da
Correios
de
Moçambique, liderada
pelo Instituto de Gestão
das Participações do Estado
(IGEPE), chamou a imprensa,
nesta quarta-feira, para dar o
ponto de situação sobre o estágio
da extinção da empresa, mas
não deu pistas sobre o valor de
mercado dos 176 edifícios que
constituem o património da falida
empresa.
Raimundo Matule, administrador
do Pelouro de Controlo de Empresas no IGEPE e presidente da
comissão liquidatária da Correios,
explicou que terminou o processo
de levantamento do património
imobiliário da empresa para efeitos
de contabilidade interna.
Segundo Matule, foram avaliados
176 imóveis, ﬁcando por classiﬁcar
seis edifícios nos distritos afectados pelo terrorismo na província
de Cabo Delgado. Da qualiﬁcação
chegou-se à conclusão de que, contabilisticamente, valem 1.1 mil milhões de meticais.
De acordo com Matule, a avaliação
serve para o controlo interno e não
será a mesma que vai ser usada para
determinar o custo dos imóveis no
mercado.
Segundo o presidente da comissão
liquidatária da Correios, o valor dos
imóveis no mercado está acima de
dois mil milhões de meticais mas,
não revelou o montante exacto,
alegadamente, para não prejudicar
o processo de licitação ou de ﬁxação do valor de referência quando
for lançado o concurso público para
a venda das mesmas.
“Depois do governo decidir sobre
a quota que vai ao mercado, vamos lançar concurso público para a
venda dos imóveis. Contudo, neste
momento não podemos adiantar o
valor da avaliação do consultor para
não prejudicar as licitações. A proposta do consultor está connosco e
vai servir para determinar o preço
de referência quando avançarmos
para o concurso público”, disse.
Sobre os questionamentos em torno dos critérios usados pelo consultor indicado pelo IGEPE para
avaliação do património da empresa, Raimundo Matule frisou que o
processo seguiu vários procedimentos, todos previstos na lei.
Falou do método de custo de reposição depreciada que é alcançada
através da avaliação técnica. Segundo Matule, esta metodologia consiste na determinação do valor de
substituição depreciado do imóvel,
considerando os respectivos encargos com a sua aquisição, o custo
de construção, a depreciação em
função da obsolescência física, funcional, ambiental e/ou económica
detectada, e das singularidades arquitectónicas, históricas.
Também se avaliou o critério de
rendimento, onde o valor do imóvel
é estimado pela capacidade de gerar

benefícios e pela conversão desses
benefícios em valor actual. Matule
explica que o uso deste método depende de se o imóvel é susceptível
de ser arrendado por um período
razoavelmente de tempo.
Por ﬁm segue o método do mercado que consiste na avaliação do
imóvel por comparação, ou seja, em
função de transacções ou propostas
efectivas de aquisição em relação
a edifícios que possuam idênticas
características físicas e funcionais
cuja localização se insira na mesma
área de mercado.
De acordo com Matule, a avaliação técnica ou de custo de reposição depreciado serve para fornecer
valores para a actualização da informação contabilística ﬁnanceira
(registo do valor do património nas
contas da empresa, para efeitos de
liquidação), enquanto o método de
mercado fornece valores de referência para o concurso público em
caso de venda do património.

Flats com preços
questionáveis
O administrador do Pelouro de
Controlo de Empresas no IGEPE
assinalou que estes métodos geram
valores diferentes e, normalmente,
os mais altos são obtidos através do
método do mercado.
“Os imóveis da Correios localizados na zona baixa da cidade de
Maputo estão em edifícios com
mais de 100 anos. Comparar estes edifícios com, por exemplo, os

novos edifícios que surgiram na
mesma zona nos últimos anos, que
exercem uma enorme inﬂuência
na estimação do preço médio por
metro quadrado naquele perímetro, é uma autêntica aberração técnica, pois os da Correios não têm
as mesmas características físicas e
funcionais”, justiﬁca-se.
Explica que a Intellica, empresa
seleccionada para fazer avaliação
dos imóveis da Correios, seguiu os
termos estabelecidos nos termos do
Diploma Ministerial nº 50/94, de
13 de Abril, que regula a alienação
de imóveis de habitação e decreto
nº 25/95, de 6 de Junho, que aprova o Regulamento de alienação de
imóveis destinados ao comércio,
indústria e serviços.
Explica que também contaram
como elementos da avaliação a tipologia, qualidade, importância,
localização, estado de conservação,
percentagem de margem de antiguidade do imóvel e percentagem
anual de depreciação do imóvel.
Sobre o polémico apartamento
da Av. 25 de Setembro, 2º andar,
prédio “Continental”, avaliado em
149.347,00 meticais, Raimundo
Matule justiﬁcou referindo que
se trata de um escritório de 21,60
metros quadrados, localizado num
edifício de 106 anos de idade.

Dívidas
Noutra vertente, Raimundo Matule referiu que o processo de avaliação da Correios, em particular o

relatório da avaliação dos imóveis,
estará disponível ao público logo
que as entidades competentes o
aprovarem.
Sublinhou que a empreitada acabou
demorando devido a pandemia da
Covid-19 que trouxe muitos transtornos, sobretudo, para o trabalho
dos consultores no terreno.
No entanto, segundo a fonte, tudo
está a ser feito para que o processo
de avaliação termine no mais curto
espaço de tempo. A actividade está
a decorrer em simultâneo com o
processo de ﬁxação de pensões para
os trabalhadores excedentários.
“Dos 561 trabalhadores que a Correios tem, 230 já tem as suas pensões aﬁxadas. Destes, 30 são pelo
pleno direito. Isto é, por idade ou
anos de serviço, o que totaliza 60%
da mão de obra”, disse.
Segundo Matule, a indeminização
dos trabalhadores da Correios vai
custar entre 380 a 390 milhões de
meticais, um valor que a empresa
não possui e a saída encontrada foi
a indeminização em fases. A partir
desde mês começa-se com a entrega de carta de pré-aviso de despedimento e em Junho arranca-se com
a fase das indemnizações.
Depois vai-se avançar para a ﬁxação
de pensões de reforma onde serão
abrangidos trabalhadores que no
mínimo descontaram 15 anos para
a previdência social.
“Estamos cientes das diﬁculdades
que o país enfrenta e do quão é difícil arranjar emprego. Também es-

tamos cientes de que estas medidas
terão impactos enormes na economia das famílias dos nossos trabalhadores. Por isso, estamos a fazer
de tudo para minimizar os efeitos
destas medidas”, reconheceu, para
depois acrescentar que o governo
não tinha outra alternativa se não
liquidar a empresa, porque ano
após ano estava a somar prejuízos
cada vez mais insuportáveis.
A título de exemplo, Matule disse
que a Correios tem uma receita
mensal que varia entre sete e 10 milhões de meticais e de salários gastava mais de 15 milhões de meticais.
O administrador executivo do Pelouro de Controlo de Empresas no
IGEPE falou ainda das dívidas da
empresa e referiu que a Correios
tem por receber de terceiros 274
milhões de meticais, cuja grande
fatia é de arrendamento de imóveis
da empresa.
Contudo, a empresa tem uma dívida de 853 milhões de meticais, dos
quais 192 milhões resultam de uma
sentença transitada em julgado,
onde um trabalhador processou a
empresa e ganhou a causa.
A Correios também tem dívida de
76 milhões de meticais com a previdência social; 88,5 milhões com o
Estado (Impostos), 121 milhões de
meticais com os bancos comerciais,
345 milhões de meticais com diversos fornecedores de bens e serviços
e 14,4 milhões de meticais são dívidas com as companhias internacionais.

Ramaphosa vaiado pelos trabalhadores

A

s cerimónias principais das comemorações do Dia
Internacional do Trabalhador, que se assinalam a
01 de Maio, não correram bem
para o presidente da África do
Sul, Cyril Ramaphosa.
Quando se preparava para o
discurso – que muitos esperavam com redobrado interesse – Ramaphosa recebeu uma
explosão de apupos, que tornaram impossível a leitura do
texto que tinha preparado para
os trabalhadores sul-africanos.
As vaias ensurdecedoras obrigaram o chefe de Estado sul
-africano e comitiva a abandonarem o Royal Bafokeng
Stadium, em Rustenberg, no
norte do país.
Contrariamente ao que se podia esperar de outros chefes de
Estado, que podiam ter soltado
o seu poder de fogo para retaliar as vaias, Cyril Ramaphosa
optou por uma postura republicana, mostrando, pelo menos
por palavras, sensibilidade com

as preocupações dos trabalhadores.
No dia seguinte ao embaraço, falando na comunicação habitual à
nação, Ramaphosa comprometeuse a melhorar as condições para
as pessoas da classe média e baixa,
garantindo ter ouvido as reivindicações feitas no âmbito do Dia do
Trabalhador.
A promessa do chefe da economia mais industrializada da África
subsaariana surgiu depois de Ramaphosa ter sido impedido de discursar no estádio Royal Bafokeng,
devido aos protestos dos mineiros,
que o obrigaram a sair do palco.
“Não pude falar no comício porque
os trabalhadores tinham queixas
que exprimiram alto e bom som;
embora a principal reivindicação
parecesse ser sobre negociações
salariais nas minas vizinhas, os trabalhadores demonstraram um nível
de descontentamento mais amplo,
reﬂectindo um enfraquecimento
da conﬁança”, disse Ramaphosa no
seu discurso semanal à nação, no
qual disse compreender a “frustração” dos trabalhadores.
“A classe trabalhadora e os pobres
foram os que mais sofreram”, disse

Ramaphosa, prometendo, sem dar
pormenores: “Estamos ﬁrmemente
empenhados em tomar as medidas
necessárias para melhorar as suas
vidas e condições de trabalho”.
A África do Sul é a principal potência industrial do continente,
mas a sua economia, que tem quase
metade dos 60 milhões de habitantes a viverem abaixo do limiar
da pobreza, foi duramente atingida
pela pandemia de Covid-19, que
levou à perda de mais de dois milhões de empregos e fez a taxa de
desemprego subir para 35%.

Joaquim Chissano já foi
insultado
As vaias a Cyril Ramaphosa tem
quase um paralelo com o que aconteceu no Dia Internacional dos
Trabalhadores, no início dos anos
2000, em Moçambique.
Nas habituais marchas alusivas à
data, um grupo de antigos trabalhadores da Alemanha do Leste
dirigiu palavras menos simpáticas a
Joaquim Chissano, na altura Presidente da República.
Os marchantes acusavam o executivo de Chissano de desvio de

indemnizações a que tinham
direito pelos anos que trabalharam na ex-RDA e das rescisões
contratuais abruptas e precipitadas pela reuniﬁcação alemã,
na sequência da queda do muro
de Berlim.
Visivelmente chateado, quando
chegou a vez de se dirigir aos
presentes na Praça dos Trabalhadores, na baixa de Maputo,
Chissano visou os ex-“madgermanes”, acusando-os de falta de
educação e culpando as mães
pela conduta dos protestantes.
Coincidência ou não, o facto é
que desde esse episódio, as celebrações do 1º de Maio em Moçambique deixaram de contar
com a presença do Presidente
da República.
Nos anos subsequentes a esse
acontecimento ainda lá foi o
titular do pelouro do Trabalho,
mas nos últimos anos têm marcado presença apenas representantes de baixo escalão do executivo ou o autarca da capital,
que acolhe normalmente as cerimónias centrais da data.
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KĮĐŝĂůĚĞZĞůĂĕƁĞƐǆƚĞƌŶĂƐ

ǆƚĞƌŶĂůīĂŝƌƐKĸĐĞƌ

ƵƌĂĕĆŽĚĂŶŽŵĞĂĕĆŽ;ϰĂŶŽƐ͕ƌĞŶŽǀĄǀĞůͿ͕
>ŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͗DĂƉƵƚŽ͕DŽĕĂŵďŝƋƵĞ

dĞƌŵƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ;ϰǇĞĂƌƐ͕ƌĞŶĞǁĂďůĞͿ͕
>ŽĐĂƟŽŶ͗DĂƉƵƚŽ͕DŽǌĂŵďŝƋƵĞ

K ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ZĞůĂĕƁĞƐ ǆƚĞƌŶĂƐ Ğ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ ;Z͕ East Africa
ǆƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ŽƌƉŽƌĂƚĞ ZĞůĂƟŽŶƐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ) do Grupo Banco Mundial, que
ŐĞƌĞ ĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚŽ ĂŶĐŽ ŶĂ ĨƌŝĐĂ
KƌŝĞŶƚĂů͕ĞƐƚĄĂƌĞĐƌƵƚĂƌƵŵKĮĐŝĂůĚĞZĞůĂĕƁĞƐǆƚĞƌŶĂƐ para estar sediado em
DĂƉƵƚŽ͕ DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͘ ƐƉĞƌĂͲƐĞ ƋƵĞ Ž ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂƐ ZĞůĂĕƁĞƐ ǆƚĞƌŶĂƐ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĂ ƵŵĂ ŶĂƌƌĂƟǀĂ ĐůĂƌĂ Ğ ƵŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ
ƋƵĞƐƚƁĞƐͲĐŚĂǀĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵĂƌĞĚĞƐĚĞƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐĞĮĐĂǌĞƐƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌƵŵĂƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽǀĞƌĚĞ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ĂƉůŝƋƵĞƉƌŽĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
de advocacia e de campanhas, gira riscos à ƌĞƉƵƚĂĕĆŽ͕ ĚŝǀƵůŐƵĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ
ĂƉŽŝĞĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐ͘ƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ
ŝŶĐůƵĞŵ͗

dŚĞ tŽƌůĚ ĂŶŬ 'ƌŽƵƉ͛Ɛ ĂƐƚ ĨƌŝĐĂ ǆƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ŽƌƉŽƌĂƚĞ ZĞůĂƟŽŶƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ;ZͿ ǁŚŝĐŚ ŵĂŶĂŐĞƐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ŝŶ ƐƵƉƉŽƌƚ
of the Bank’s work in Eastern Africa is seeking to recruit an ǆƚĞƌŶĂůīĂŝƌƐ
KĸĐĞƌƚŽďĞďĂƐĞĚŝŶDĂƉƵƚŽ͕DŽǌĂŵďŝƋƵĞ͘dŚĞǆƚĞƌŶĂůīĂŝƌƐKĸĐĞƌǁŝůů
ďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂĐůĞĂƌŶĂƌƌĂƟǀĞΘƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂƌŽƵŶĚ
ŬĞǇŝƐƐƵĞƐ͕ďƵŝůĚĞīĞĐƟǀĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŐƌĞĞŶ͕ƌĞƐŝůŝĞŶƚ
ĂŶĚ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ƉƌŽĂĐƟǀĞůǇ ĚĞƉůŽǇ ĂĚǀŽĐĂĐǇ ĂŶĚ ĐĂŵƉĂŝŐŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ŵĂŶĂŐĞƌĞƉƵƚĂƟŽŶƌŝƐŬ͕ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͘dŚĞƐƉĞĐŝĮĐĚƵƟĞƐĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞ͗

%

ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͗
ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ Ğ ƉƌĞƐƚĂƌ ĂƉŽŝŽ ă ĐŽŶĐĞƉĕĆŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƵŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕão ĞĮĐĂǌ ĐŽŵ ƉƷďůŝĐŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐĞŝŶƚĞƌŶŽƐƐŽďƌĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐŝĂĚĂƐƉĞůŽĂŶĐŽDƵŶĚŝĂů͕
ƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞĐĂŵƉĂŶŚĂƐ͘

%

'ĞƐƚĆŽĚĞ ƌŝƐĐŽƐĞƋƵĞƐƚƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂůƚŽƌŝƐĐŽ
Ğŵ DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ ƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĚĞ
ŽƉŝŶŝĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕ ƉƵďůŝĐĂƌ Ğ ĂŐƌƵƉĂƌ ĨĂĐƚŽƐ
ƐŽďƌĞŽďũĞĐƟǀŽƐĞŵĂƌĐŽƐĚŽƐƉƌŽũĞĐƚŽƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞƌĂŶĄůŝƐĞƐĚĞĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉŽůşƟĐĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂƌĞŐƵůĂƌĚŽƐŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐŽĐŝĂů͘

%

WĂƌĐĞƌŝĂĞƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐ͗/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵĂƉĞĂƌ
ŽƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞƐ͕ ůşĚĞƌĞƐ ĚĞ ŽƉŝŶŝĆŽ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ŝŶŇƵĞŶƚĞƐ Ğŵ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂƌ ƵŵĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ĞƐƚĂƐ
ƉĂƌƚĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ǀĂƌŝĂƌ ĚĞƐĚĞ ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ Ă
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ Ă ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ͕ ŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ͕ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƌĞŇĞǆĆŽ Ğ ůşĚĞƌĞƐ ĚĞ ŽƉŝŶŝĆŽ
individuais.

%

WƌŽĚƵĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͗ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĞĚĂƌĂƉŽŝŽ
ĂŽ ƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽ Ğ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƵŵĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ƉĂƌĂŽƐŽďũĞĐƟǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚŽĂŶĐŽ
DƵŶĚŝĂů Ͳ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ŝŵƉƌĞŶƐĂ͕ ďůŽŐƵĞƐ͕ ĂƌƟŐŽƐ ĚĞ ŽƉŝŶŝĆŽ
ƉĂƌĂ ƉĄŐŝŶĂƐ ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ďƌŽĐŚƵƌĂƐ͕ ƉĞƌŐƵŶƚĂƐ Ğ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ͕ ŶŽƚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͕ĚŝƐĐƵƌƐŽƐĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐǁĞďƐŝƚĞƐĚŽƐƉĂşƐĞƐ͘

%

KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂƉŽŝŽͲĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƉĂƌƟůŚĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĚŝĄůŽŐŽƐ͕ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕
ďƌŝĞĮŶŐƐĚĞŝŵƉƌĞŶƐĂ͕ŚŝƐƚſƌŝĂƐĚĞƐƵĐĞƐƐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂƐ͘

%

ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͗
ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞĞīĞĐƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐǁŝƚŚĞǆƚĞƌŶĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂů ĂƵĚŝĞŶĐĞƐ ŽŶ tŽƌůĚ ĂŶŬͲĮŶĂŶĐĞĚ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
products, and campaigns.

%

ZŝƐŬĂŶĚŝƐƐƵĞƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽŶŚŝŐŚͲƌŝƐŬŽƉĞƌĂƟŽŶƐŝŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞ͕
ŵŽŶŝƚŽƌƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͕ƚƌĂĐŬƐŚŝŌƐŝŶŽƉŝŶŝŽŶ͕ĂŶĚƌĞƐƉŽŶĚƚŽŝŶƋƵŝƌŝĞƐ͕
publish, and package facts about project goals and milestones,
ƉƌŽǀŝĚĞ ƉŽůŝƟĐĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞŐƵůĂƌ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ
the media.

%

WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƌĞůĂƟŽŶƐ͗/ĚĞŶƟĨǇĂŶĚŵĂƉƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ŽƉŝŶŝŽŶ ůĞĂĚĞƌƐ ĂŶĚ ŝŶŇƵĞŶƟĂů ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ ŝŶ DŽǌĂŵďŝƋƵĞ ĂŶĚ
guide a strategy of engagement with these stakeholders, which
ŵŝŐŚƚ ƌĂŶŐĞ ĨƌŽŵ ƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌŝĂŶƐ ƚŽ ĨĂŝƚŚͲďĂƐĞĚ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ ƚŽ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ďƵƚĂůƐŽĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ƚŚŝŶŬƚĂŶŬƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
opinion leaders.

%

WƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƉƌŽĚƵĐƚƐ͗Responsible for and provide
ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌtŽƌůĚĂŶŬ͛ƐŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŐŽĂůƐ͕ƌĞƐƵůƚƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ʹ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƉƌĞƐƐ ƌĞůĞĂƐĞƐ͕ ďůŽŐƐ͕ KƉͲĚƐ ƚŽ ǁĞď ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕
ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ YΘƐ͕ ďƌŝĞĮŶŐ ŶŽƚĞƐ͕ ƐƉĞĞĐŚĞƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ŽĨ
country websites.

%

^ƵƉƉŽƌƚ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ Ͳ through results and knowledge sharing,
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ͕ ĚŝĂůŽŐƵĞƐ͕ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƉƌĞƐƐ
ďƌŝĞĮŶŐƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐƐƚŽƌŝĞƐ͘

Z/dZ/K^^>K

^>d/KEZ/dZ/

K ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ĚĞǀĞƌĄ ƉŽƐƐƵŝƌ Ƶŵ ŵĞƐƚƌĂĚŽ ĐŽŵ ϱ ĂŶŽƐ ĚĞ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƌĞůĞǀĂŶƚĞŶƵŵĂĄƌĞĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ;ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ũŽƌŶĂůŝƐŵŽ͕ĂƐƐƵŶƚŽƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ŽƵ ŽƵƚƌŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐͿ͖ ǆĐĞůĞŶƚĞ ĚŽŵşŶŝŽ ĞƐĐƌŝƚŽ
Ğ ĨĂůĂĚŽ ĚŽ ŝŶŐůġƐ Ğ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƉƌĄƟĐŽ ĚŽ ƉŽƌƚƵŐƵġƐ͕ Ğ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌŝĚĞŝĂƐĐŽŵƉůĞǆĂƐŶƵŵĞƐƟůŽĐƌŝĂƟǀŽ͕ĐůĂƌŽ͕ĚŝƌĞĐƚŽĞĂŶŝŵĂĚŽ͖&ŽƌƚĞ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĐŽŵĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐĞĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͖
ŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŽƌ Ğ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ĞƐďŽĕŽƐ ĚĞ ƉůĂŶŽƐ Ğ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ
ŵşŶŝŵĂ͖ĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƉůŝĐĂƌĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ͕ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƉĂĚƌĆŽĚĞ
ŐĞƐƚĆŽĚĞƉƌŽũĞĐƚŽƐ͖ĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵŝƟŐĂƌƌŝƐĐŽƐĚĞƉƌŽũĞĐƚŽƐ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽ ŐĞƌŝƌ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚŽƐ͖ ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ŶƵŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞĞŵƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͖ŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉƌŽĨƵŶĚŽĚĂƐ
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ƉŽůşƟĐĂƐͬĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŵ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͖ &ŽƌƚĞƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚŝƉůŽŵĄƟĐĂƐ͕ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ Ğ ĚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽĞŵĞƋƵŝƉĂ͖^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌŶƵŵĂŵďŝĞŶƚĞŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂů͘

The successful candidate must hold a Master’s degree with 5 years of
ƌĞůĞǀĂŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝŶ Ă ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ ũŽƵƌŶĂůŝƐŵ͕
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂīĂŝƌƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƌĞůĂƚĞĚ ĮĞůĚƐͿ͖  ǆĐĞůůĞŶƚ ǁƌŝƩĞŶ ĂŶĚ ƐƉŽŬĞŶ
command of English and working knowledge of Portuguese, and the ability
ƚŽĐŽŶǀĞǇĐŽŵƉůĞǆŝĚĞĂƐŝŶĂĐƌĞĂƟǀĞ͕ĐůĞĂƌ͕ĚŝƌĞĐƚ͕ĂŶĚůŝǀĞůǇƐƚǇůĞ͖^ƚƌŽŶŐ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚĚŝŐŝƚĂůĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĂůǇƟĐƐ͖
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ƚŽ ƉƌŽƉŽƐĞ
ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉ ĚƌĂŌƐ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ƉůĂŶƐ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ǁŝƚŚ ŵŝŶŝŵĂů
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͖ĂŶĂƉƉůǇƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽŽůƐ͕ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͕
ĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͖ĂďůĞƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚŵŝƟŐĂƚĞƉƌŽũĞĐƚƌŝƐŬƐĂƐǁĞůůĂƐŵĂŶĂŐĞ
ƉƌŽũĞĐƚŝƐƐƵĞƐ͖ǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŽƌŬŝŶŐŝŶĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂŶĚŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƐƵĞƐ͖/ŶͲĚĞƉƚŚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůͬ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝƐƐƵĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ ^ƚƌŽŶŐ ĚŝƉůŽŵĂƟĐ͕ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů͕
ĂŶĚƚĞĂŵǁŽƌŬƐŬŝůůƐ͖ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇƚŽǁŽƌŬŝŶŐŝŶĂŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘

E/dhZ^ >dZME/^͗ WĂƌĂ ŽďƚĞƌ Ă ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĂ ƉŽƐŝĕĆŽ͕
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“Os antes” e “os depois” da Guerra da Ucrânia
Por Guy Mettan*

E

nquanto as negociações
parecem estar progredindo
e os primeiros contornos
de uma possível solução
na Ucrânia estão a surgir (neutralidade e desmilitarização parcial do
país, entrega do Donbass e da Crimeia), os antecedentes do conflito
começam a ser melhor compreendidos. No entanto, não se espera
um cessar-fogo rápido: os americanos e os ucranianos ainda não
perderam o suficiente e os russos
ainda não ganharam o suficiente
para cessar as hostilidades.
Mas antes de ir mais longe, gostaria
de convidar aqueles que não partilham da minha visão realista das
relações internacionais a não seguirem em frente na leitura. O que se
seguirá não lhes agradará e evitarão
o azedume estomacal e o tempo
desperdiçado a denegrir-me. Com
efeito, penso que a moralidade é um
péssimo conselheiro em geopolítica, mas que se impõe em matéria
humana: o realismo mais intransigente não nos impede de activar,
incluindo no tempo e no dinheiro
como eu, para aliviar o destino das
populações testadas pelos combates.
As análises dos peritos mais qualiﬁcados (estou a pensar em particular
nos americanos John Mearsheimer
e Noam Chmsky), nas investigações
de jornalistas de investigação como
Glenn Greenwald e Max Blumenthal, e nos documentos apreendidos
pelos russos – a interceção de comunicações do exército ucraniano a
22 de Janeiro e um plano de ataque
apreendido a um computador abandonado por um oﬁcial britânico –
mostram que esta guerra foi inevitável e muito improvisada.

Uma guerra inevitável e
improvisada
Inevitável porque desde a declaração de Zelensky sobre a recaptura
da Crimeia à força em Abril de
2021, ucranianos e americanos decidiram desencadeá-la o mais tardar
no início deste ano. A concentração
das tropas ucranianas no Donbass
desde o verão, as entregas maciças
de armas pela NATO nos últimos
meses, o treino acelerado de combate dos regimentos azov e o exército, o bombardeamento intensivo de
Donetsk e Luhansk pelos ucranianos já em 16 de Fevereiro (tudo isto
permaneceu ignorado pelos meios
de comunicação ocidentais, claro),
provam que uma grande operação
militar foi planeada por Kiev no
ﬁnal deste inverno. O objectivo era
responder à Operação Tempestade
lançada pela Croácia contra a Krajina sérvia em Agosto de 1995 e
apreender Donbass num blitzkrieg
sem dar tempo aos russos para reagirem, de modo a tomar o controlo
de todo o território ucraniano e tornar possível a rápida adesão do país

à NATO e à UE. Isto explica porque é que os Estados Unidos têm
vindo a anunciar um ataque russo
desde este outono: sabia que uma
guerra iria ocorrer, de uma forma
ou de outra.
Improvisada porque a reação russa
foi feita à pressa. Notando que as
manobras diplomáticas da NATO
– não resposta dos EUA às suas
propostas, Blinken-Lavrov reunidos em Genebra em Janeiro, os
apelos de Zelensky para a calma e
a mediação de Macron-Scholz em
Fevereiro – não estavam dispostos,
ou incapazes de ter sucesso, e talvez servissem para as pôr a dormir,
os russos retaliaram de uma forma
magistral e muito arriscada. Decidiram tomar a iniciativa de atacar primeiro em cerca de dez dias (reconhecimento das repúblicas, acordo
de cooperação e operação militar),
a ﬁm de apanhar os ucranianos de
surpresa.
E em vez de atacarem um exército
bem equipado e solidamente fortiﬁcado, decidiram contorná-lo com
uma vasta manobra de cerco/desvio,
implantando-se em três frentes ao
mesmo tempo, norte, centro e sul,
de modo a destruir a aviação e o
máximo de equipamento desde as
primeiras horas e perturbar a resposta ucraniana. Se tivessem deixado a Ucrânia atacar primeiro, a
sua situação tornar-se-ia crítica e
teriam sido derrotadas ou condenadas a uma guerra interminável de
desgaste no Donbass. Recorde-se
que os números russos são ridículos:
150.000 homens contra 300.000
ucranianos com a Guarda Nacional.
Dadas as circunstâncias, e apesar
dos soluços e perdas do início, a
operação russa terá sido um êxito e
será um marco na história militar,
se não um modelo a nível humano,
é claro. Com esta fase concluída, os
russos podem agora concentrar-se
no seu principal objectivo, nomeadamente a liquidação dos bolsos
Kharkiv e Mariupol detidos pelos
regimentos neonazis azov e a redução do caldeirão de Kramatorsk, onde a maior parte do exército
ucraniano está entrincheirado. Depois disso, podem decidir se querem lançar os seus tanques através
da planície ucraniana para Lviv ou
parar por aí.

Vencedores e vencidos
Analisemos agora o aspecto político. Quem são os verdadeiros vencedores e vencidos desta guerra? Vejo
um verdadeiro vencedor, vencedores
menores e muitos perdedores. O
maior vencedor são, sem dúvida, os
Estados Unidos. Há que reconhecer que a equipa Biden, apesar da
senilidade do seu presidente, tem
manobrado magistralmente. Ao
sair do Afeganistão em Agosto passado, expôs-se aos olhos da opinião
pública e impediu-o de ser respon-

mento do multilateralismo inclusivo que a Suíça e Genebra aﬁrmaram
defender e é extremamente grave
para a nossa política humanitária
e para as Convenções de Genebra,
como evidenciado pelo alarmante
comunicado do CICV de terçafeira, 29 de março. Ao alinharmonos incondicionalmente por trás da
Ucrânia e da Europa, é a neutralidade e a imparcialidade do CICRC
que colocamos em perigo. Ambos
são inseparáveis aos olhos do mundo. E é por isso que o CICV teve de
reagir vigorosamente às tentativas
ucranianas de sabotar a sua acção
acusando-a de lidar com os russos,
quando a neutralidade está no cerne
da sua missão. Como podemos conﬁar numa instituição cujo país anﬁtrião traiu o espírito, e até a carta,
de uma neutralidade consagrada na
sua constituição, para agradar aos
líderes políticos ocidentais e a uma
opinião pública aquecida pela propaganda anti-russa? O silêncio das
autoridades e dos partidos políticos
de Genebra será dispendioso, tanto mais que a Suíça se está a cobrir
com ridículo, deixando a iniciativa
de bons cargos a países como Israel,
Turquia ou Bielorrússia!

Finalmente, há a Rússia
Guerra na Ucrânia não abranda

sabilizado pela invasão e ocupação
desastrosas daquele pobre país. Ao
montar um guião que o brilhante
comediante Zelensky interpretou
admiravelmente, eles parecem à
opinião ocidental como piedosos
cavaleiros brancos enquanto eles
criaram tudo. Cerraram as ﬁleiras
da NATO e transformaram os europeus em úteis ansiosos por defender as democracias ameaçadas pelo
odioso ditador Putin.
Obrigaram-nos a comprar o gás de
xisto, enquanto a esquerda alemã e
os Verdes se apressaram a mobilizar
100 mil milhões de euros em créditos militares para comprar os seus
F-35. Bingo, bingo! A única sombra no quadro: o plano não correu
como planeado. Os russos não caíram na armadilha. A Ucrânia será
desmembrada, neutralizada e não
entrará na NATO como se esperava.
Os outros vencedores são a China, a Índia e os países do Sul, que
estão a observar gananciosamente
os ocidentais, especialmente os europeus, que entre si vão enfraquecer-se durante muito tempo. Inesperadamente, encontram a posição
conveniente de neutralidade ou não
alinhamento. Os chineses teriam
preferido um acordo amigável, mas
não tinham escolha: sabem que, se
deixarem a Rússia, serão os próximos da lista, como evidenciado
pelo dilúvio da Sinofobia derramado pelo Ocidente sob o pretexto

de defender os direitos dos uigures
(enquanto os direitos dos iemenitas bombardeados impiedosamente
durante seis anos são completamente indiferentes aos ocidentais).
O grande perdedor será, naturalmente, a Ucrânia, desmembrada,
mutilada, devastada, massacrada
por nada, uma vez que, no ﬁnal,
perderá muito mais do que os acordos de Minsk o teriam forçado a
fazer se os tivesse aplicado em vez
de os desprezar. O Presidente Zelensky assumirá uma grande responsabilidade a este respeito, à luz
da história, uma vez que preferiu
a ruína do seu país em vez de um
compromisso quando ainda havia
tempo.
Os outros grandes perdedores são
os europeus. Num futuro imediato, é claro, podem gabar-se da sua
nova unidade, do seu rearmamento
acelerado, da sua feroz vontade de
defender a democracia e a liberdade para o último ucraniano, a sua
generosidade para com os refugiados, a sua futura independência energética da Rússia, etc. Tudo
isto é certo e verdadeiro, de facto.
Mas amanhã, o preço a pagar será
extremamente pesado. O seu comportamento mostra que não pesam
absolutamente nada contra os americanos, uma vez que se tornaram
puros vassalos. A decisão de Ursula
von der Leyen, na semana passada,
de transferir os dados pessoais dos
cidadãos europeus para os america-

nos mostra a extensão da submissão
europeia.
Idem para a economia: que sentido
faz libertar-se da dependência energética russa para cair na dos americanos com preços de gás quatro ou
cinco vezes mais altos? O que dirá
a indústria alemã quando se tratar
de pagar a conta? Especialmente
porque não existem transportadoras de GNL, portos, instalações
de liquefação de gás, nem gasodutos suﬁcientes na Europa. Como é
que o gás de xisto americano será
entregue aos eslovacos, romenos e
húngaros? Na parte de trás de um
burro?
O que dirão os Verdes alemães
quando tiverem de aceitar a construção de novas centrais nucleares
para satisfazer a procura de electricidade? Os jovens e os ambientalistas europeus quando descobrirem
que foram enganados e que a luta
contra o aquecimento global foi
sacriﬁcada em nome de interesses
geopolíticos sórdidos? Os franceses,
quando virem o seu país desvalorizado não só a nível mundial, mas
também a nível europeu, depois de
terem testemunhado o rearmamento da Alemanha e a compra maciça
de armas americanas pelos polacos,
bálticos, escandinavos, italianos,
alemães? A opinião pública europeia quando for necessário manter
milhões de refugiados ucranianos
depois de lhes oferecer passes de
comboio gratuitos?

E o que ganhará a Europa quando
se encontrar cortada em dois por
ódios profundos e por uma nova
Cortina de Ferro que, pura e simplesmente, terá movido um pouco
mais para Leste do que a da Guerra
Fria? E o que fará quando descobrir
que, longe de ter isolado a Rússia,
foi ela própria que se isolou do resto
do mundo?
Quando olhamos atentamente para
a votação das resoluções das Nações
Unidas, vemos que os quarenta países que se abstiveram ou não participaram na votação representam
a maioria da população mundial e
40% da sua economia. Longe de
derreter, o apoio à Rússia melhorou
mesmo entre os votos de 2 de Março e 25 de Março.
Quanto aos países que se recusaram
a aplicar sanções contra a Rússia,
constatamos que uma imensa maioria se absteve e que só os países ocidentais as adoptaram...

A imagem arruinada da Suíça
Outro grande perdedor é a Suíça. O
establishment político suíço orgulha-se de ter seguido com uma rapidez histórica as sanções exigidas
pelos Estados Unidos e pela União
Europeia. Os que estão com pressa
até já pedem a rápida adesão à UE
e à NATO. Muito bem. Mas depois
de sucumbir aos assuntos dos fundos judaicos e do sigilo bancário, foi
a terceira vez em vinte anos que o
Conselho Federal se submeteu aos

ditames americanos: o que resta da
nossa lei e soberania? Mais a sério, capitulámos no campo aberto,
abandonando a nossa neutralidade
quando ninguém nos pediu. Depois
de nos aguentarmos durante dois
séculos, aqui estamos a submeternos sem lutar em menos de cinco
dias!
Este abandono é grave não só para
a identidade do país, mas também
para a sua credibilidade. Que os
conselheiros federais prostrem-se
em frente a Zelensky na Praça Federal e usem lenços em cores ucranianas, ainda passa. Isto é folclore
político. Mas o sacrifício da neutralidade é um ataque sério ao país
porque, ao modelarmo-nos nos ocidentais, perdemos a nossa credibilidade com o resto do mundo. E a ﬁabilidade dos nossos bancos quando
bloqueiam contas com uma simples
injunção americana? O que acontecerá a Genebra internacional e a
nossa política externa, agora boicotada pela Rússia e, provavelmente,
por muitos outros países, se já não
a conseguirmos articular sozinhos
sem nos referirmos a Bruxelas e
Washington? Como pode Genebra
aﬁrmar continuar a ser a capital do
multilateralismo quando o CERN
e a OIT suspendem a participação
da Rússia, e a Suíça, na sequência
da Europa, boicota os discursos de
Lavrov no Conselho dos Direitos
Humanos?
Este abandono assinala o afunda-

Vencedor ou perdedor? Ambos, na
verdade. Por um lado, é provável
que a Rússia vença militar e estrategicamente. No ﬁnal dos combates, a
Rússia poderia muito bem obter a
neutralização da Ucrânia, a sua desmilitarização parcial (ausência de
bases militares estrangeiras e armas
nucleares), bem como uma possível
divisão do país. Terá derrubado os
fanáticos da hegemonia americana
que assombram os escritórios de
Washington e Bruxelas. Terá provado que não se compromete com a
sua segurança e com a dos seus aliados. E terá mostrado ao mundo que
estava a fazer o que estava a dizer
e a dizer o que estava a fazer, uma
vez que tinha indicado claramente
as suas linhas vermelhas três meses
antes do conﬂito. E isto sem a sua
economia e moeda a vacilar, como
os ocidentais esperavam.
Ao contrário do que pensam, as
sanções económicas, por mais severas que sejam, só vão reforçar
Putin, como mostram as últimas
sondagens do instituto neutro, que
conﬁrmam o apoio de uma grande
maioria da população à “operação
especial”. Nunca nenhuma sanção
conseguiu derrubar um governo,
seja em Cuba, no Irão ou na Coreia
do Norte.
Mas Moscovo terá de suportar o
estigma do instigador, o agressor,
mesmo que em termos legais a sua
causa não seja menos má do que
a invasão do Iraque em 2003 e a
agressão da NATO contra a Sérvia
em 1999, com a divisão do Kosovo
que se seguiu alguns anos depois. O

preço humano, cultural, económico
e político a pagar será elevado. As
tensões geradas pelo conﬂito não
desaparecerão por magia e os russos
terão de suportar as consequências
desta guerra durante muito tempo.

Cyberwar e stratcom
Concluiremos esta visão geral com
uma palavra sobre o incrível sucesso da campanha de propaganda
ucraniana no Ocidente. Esta guerra
foi uma oportunidade para viver a
primeira operação total de ciberguerra. Se a liberdade de imprensa
sofre na Rússia, não é muito melhor
para nós, que banimos os meios de
comunicação russos quando aﬁrmamos defender a liberdade de imprensa e que proscrevem pontos de
vista divergentes! Em poucos dias,
houve um zelo de mentes, cada um
competindo em servilidade para
ouvir o Grande Herói e cumprir
os seus votos, o presidente Macron
até usando uma barba de três dias e
uma t-shirt de azeitona para enfatizar a sua adesão à causa, enquanto
os media renunciavam à ética jornalística para abraçar a causa da
Ucrânia. Tal colapso da razão em
tão pouco tempo é inédito.

Inédito, mas não inexplicável
Dan Cohen, por trás do correspondente noticioso, desmantelou
os mecanismos soﬁsticados da
propaganda ucraniana e as razões
do seu colossal sucesso nos nossos
países. Um comandante da NATO
descreveu a campanha no Washington Post como “uma formidável
operação de stratcom (comunicação estratégica) envolvendo meios
de comunicação, “Info Ops e Psy
Ops”. Basicamente, tratava-se de
mobilizar os meios de comunicação e hipnotizar o público com um
ﬂuxo contínuo de notícias reais, fake
news, imagens e narrativas que surpreenderiam as pessoas de forma a
manter um alto nível emocional e
obliterar a capacidade de julgar o
público.
Foi assim que fomos tratados com
uma inundação de imagens espetaculares e informações muitas vezes
falsas: a alegada morte dos soldados
da Ilha das Serpentes, o fantasma
de Kiev que teria abatido seis aviões
russos sozinhos, as ameaças à central de Chernobyl, o falso bombardeamento da central de Zaporoje,
ou os casos da maternidade e do
teatro de Mariupol cujas vítimas
nunca foram vistas, excepto duas
mulheres, pelo menos uma das
quais foi reconhecida como viva.
Da mesma forma, assistimos ao
branqueamento acelerado dos batalhões azov, convertidos em soldados
patrióticos depois de apagarem as
suas cristas neonazis, e a negação da
existência de laboratórios bacteriológicos americanos na Ucrânia, que

foi explicitamente reconhecido por
Victoria Nuland durante uma audiência no Senado em 8 de Março.
É verdade que foi imediatamente
posta em prática uma formulação
para as negar. No dia seguinte, começou a ser utilizada a conversa
sobre “estruturas de investigação
biológica” e a opinião pública foi
alertada para alegados ataques químicos russos para sufocar o problema dos laboratórios bacteriológicos
secretos (cf. BFM TV).
Parece que a comunicação ucraniana emprega, sob a égide do grupo
pr network, nada menos que 150
empresas de relações públicas, milhares de especialistas, dezenas
de agências noticiosas, meios de
comunicação de prestígio, canais
Telegram e meios de comunicação
russos da oposição para entregar as
suas mensagens e formatar a opinião ocidental. Os russos são ridicularizados por proibirem o uso da
palavra guerra para “operação especial”. Mas os meios de comunicação
ocidentais não fazem melhor, pois
são constantemente alimentados
com mensagens-chave e elementos
da linguagem, proibindo, por exemplo, o uso de expressões como “referendo da Crimeia” ou “Guerra Civil
Donbass”.
Detalhes completos sobre Dan
Cohen, a Guerra da Propaganda da
Ucrânia: empresas internacionais
de RP, lobistas de DC e recortes da
CIA, MintPressNews.com.
Este brilhante sucesso no Ocidente esconde um claro fracasso na
América Latina, África e Ásia, ou
seja, em 75% do mundo habitado.
Os países do Sul já não se enganam
pelas nossas mentiras e interesses. E
a estrela de Zelensky começa a desaparecer. O seu lamentável desempenho no Knesset, onde cometeu o
erro de comparar a ofensiva russa
com a “solução ﬁnal” quando foram
os russos que libertaram Auschwitz e empurraram Hitler para trás
e foram os antepassados dos seus
aliados nacionalistas ucranianos de
extrema-direita que participaram
no Holocausto por balas, terão sido
a última gota.
Correndo o risco de me repetir,
concluirei este longo artigo dizendo: podemos, até devemos condenar esta guerra. Mas, por favor, deixe-nos parar de nos cegar. Vamos
redescobrir a nossa mente crítica e o
nosso sentido de realidade. É assim
que poderemos reconstruir uma paz
duradoura no campo das ruínas em
que a Ucrânia se tornou.
*Guy Mettan é cientista político
e jornalista. Iniciou sua carreira
jornalística no Tribune de Genève em
1980 e foi seu director e editor-chefe
em 1992-1998. De 1997 a 2020, foi
director do “Club Suisse de la Presse”
em Genebra. Actualmente é jornalista
e escritor freelancer
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Roturas necessárias

D

epois da independência, em 1975, e como resultado de uma combinação de
incompreensões de ambos os lados sobre o verdadeiro sentido da descolonização,
e de algum radicalismo no seio do movimento nacionalista, muitos cidadãos
portugueses que haviam se estabelecido em Moçambique deixaram
apressadamente o país, muitas vezes abandonando valiosos bens que tinham acumulado
ao longo dos tempos.
O êxodo tinha como destino fundamentalmente Portugal, mas muitos outros encontraram
refúgio em países vizinhos como a África do Sul, Botswana, Malawi, Rodésia (hoje
Zimbabwe) e Suazilândia (actual Eswatini). Alguns destes tinham participado nos vários
movimentos reaccionários que se seguiram à assinatura dos Acordos de Lusaka, no dia
7 de Setembro de 1974. Contudo, havia também um grande número deles que estavam
simplesmente confusos e em estado de choque perante a incapacidade das autoridades
portuguesas de defender os interesses da sua própria comunidade em Moçambique.
De entre estes havia pequenos empresários, técnicos que asseguravam o funcionamento
das poucas fábricas que existiam e outros funcionários qualiﬁcados em várias áreas.
Dos poucos que ﬁcaram, não faltaram aqueles que se convenceram de que não tendo
sido possível travar a independência de Moçambique, ainda era possível inviabilizá-la,
sabotando a frágil economia deste país emergente.
Foi neste contexto que surgiram os Conselhos de Produção. Estes eram, essencialmente,
grupos de gestão de emergência que tinham como missão assegurar a contínua
manutenção das empresas tidas como abandonadas, e ao mesmo tempo exercer certa
vigilância para evitar que elas e outras fossem alvo de actos de sabotagem.
Geralmente, os membros destes Conselhos de Produção eram escolhidos pela sua
perceptível militância, na maioria dos casos sem a escolaridade ou conhecimentos
técnico-proﬁssionais necessários para uma gestão proﬁssional que tornasse as empresas
rentáveis. Invariavelmente, muitos deles viriam mais tarde a assumir posições de relevo
aos vários níveis da estrutura do partido Frelimo, que entretanto já havia se transformado
da frente de libertação.
Os Conselhos de Produção foram o núcleo a partir de onde surgiu o movimento sindical
moçambicano, cristalizando-se, nos tempos da ditadura partido-estado, na Organização
dos Trabalhadores Moçambicanos (OTM). Actuava supostamente em nome dos
trabalhadores, mas havia, essencialmente, um entendimento não escrito que condicionava
a sua supra-estrutura ao controlo político do partido no poder. À semelhança de todas
as outras organizações sócio-proﬁssionais surgidas na época, seria raro, se não mesmo
impensável, fazer parte da direcção da OTM (aos seus vários níveis) sem ter de passar
pelo crivo dos apparatchiks da antiga Rua Pereira do Lago.
Devemo-nos socorrer desta história da génese da OTM para compreender as razões
porque se torna difícil a sua transformação numa organização virada para a satisfação dos
genuínos e legítimos interesses dos trabalhadores. A OTM não foi criada para ser uma
organização sindical no sentido lato do termo, e seria irrealista esperar que ela tivesse de
desempenhar esse papel.
O problema não é porque os dirigentes da OTM são incapazes, ou que não tenham
vontade. Também não é só a ligação que existe entre esta organização e o partido Frelimo.
Aliás, há movimentos sindicais historicamente ligados a processos políticos, mas que
nem por isso se tornaram inviáveis. Mas no caso da OTM, o facto é que esta inextricável
ligação com um partido com fortes interesses na governação torna a sua existência como
sindicato ineﬁcaz. Dialecticamente, governos e sindicatos têm interesses antagónicos, e
como tal mutuamente exclusivos.
É por isso que o Primeiro de Maio em Moçambique, no lugar de ser uma data de
exaltação dos valores da classe trabalhadora, reﬂexão sobre as políticas económicas do
governo e de reivindicação de melhores condições de trabalho, é tratado como uma data
protocolar, onde são replicados os mesmos rituais do Protocolo de Estado. Para alguns, é
um dia em que os trabalhadores aproveitam para juntos passar uma refeição. Para o resto
da sociedade, é simplesmente mais um dia de descanso. Mesmo os antigos comícios
da Praça dos Trabalhadores, antecedidos de longos desﬁles, parecem ter passado para a
história.
A crise do movimento sindical moçambicano é agravada pelo surgimento de uma nova
classe de capitalistas profundamente enraizados no partido no poder, e que por essa
via controlam os principais instrumentos de direcção do Estado. Por razões óbvias, esta
classe não tem nenhum interesse num movimento sindical robusto e interventivo. Por
outro lado, muitos destes empresários emergentes, apesar de pertencerem a uma formação
política que no passado se intitulava socialista, confundem o sindicalismo com esta
ideologia, da qual (no seu novo status) procuram desesperadamente se demarcar.
Nestas condições, a OTM ﬁca reduzida ao papel de interlocutor entre o governo e
os trabalhadores, não no sentido de procurar estabelecer pontes para a satisfação dos
interesses da classe trabalhadora, mas apenas como forma de garantir que esta se torne
obediente e evite quebrar a ordem estabelecida. A fraca industrialização do país também
reduz signiﬁcativamente as oportunidades para um movimento sindical digno desse
nome. A tentativa de alternativa que surgiu na forma da Confederação Nacional dos
Sindicatos Independentes e Livres (CONSILMO) não foi para além disso.
Claro que nem tudo está perdido. A OTM ainda vai a tempo de ganhar coragem de
desfazer-se das relações privilegiadas que mantém com o establishment e optar por estar
do lado dos trabalhadores. A COSILMO pode também avançar para uma postura mais
assertiva. A outra alternativa é se membros de ambas as organizações, em aliança com
outros trabalhadores comprometidos com a sua causa, criarem uma nova organização que
represente genuinamente os seus interesses. Ambos cenários requerem roturas. Mas são
roturas necessárias, para o bem da classe trabalhadora.

A lucidez do Presidente
Guebuza
Por Lázaro Mabunda

Q

uase 8 anos depois de sair do
poder o Presidente Guebuza
ganhou lucidez. O seu post sobre a
imprensa é não apenas importante,
como também interessante. Aﬁnal ele
sabe que a imprensa deve actuar dentro
de um quadro normativo de liberdade e
independência. Só hoje que está fora do
poder é que ganhou lucidez? É verdade o
que diz, mas o cerco, o controlo apertado
à imprensa inicia em 2010/2011, no início
do segundo mandato dele.
Foi nesse período em que se aliciam os donos
da imprensa privada para vender suas acções
[modelo angolano de controlo da imprensa].
Foi nesse período que se comprou o Público, o Expresso Moz, o Magazine Independente...Foi nesse período em que houve acordos comerciais, usando empresas
públicas, outro mecanismo de controlo da
imprensa. Quando a Soico cobriu manifestações de 1 e 2 de Setembro de 2010 houve
ordem para corte de publicidade e outros
acordos que tinha com a Mcel (hoje Tmcel). Ainda me recordo muito bem disso. A
Soico teve de despedir mão-de-obra para
poder sobreviver. Conseguiu sobreviver
graças à capacidade de resiliência do seu
dono. Foi na sua governação (2013) que se
criou o G40 e se impediu a sociedade civil,
a oposição, académicos e analistas críticos
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à sua governação de ter acesso aos órgãos
públicos como a TVM, RM, Notícias.
Foi no seu mandato que a Procuradoria
Geral da República (PGR) perseguiu o
economista Carlos Nuno Castel-Branco
e o jornalista e editor do mediaFAX,
Fernando Mbanze, quando exerciam a
sua liberdade de expressão e de imprensa.
Ainda se lembram?
Foi nessa sua governação que se
partidarizou o Estado, modelo antidemocrático, e iniciou o conﬂito político
militar, que esteve na origem do cerco
apertado às liberdades de civis e político.
Os esquadrões da morte que assassinavam
políticos da oposição nasceram neste
período. Foi no seu mandato que António
Muchanga, então membro do Conselho
do Estado foi detido, momentos após a
reunião daquele órgão.
Foi a partir de 2011 que os indicadores
que medem a democracia e a liberdade de
imprensa começaram a regredir, o espaço
cívico começou a reduzir. Esses indicadores
são públicos. Foi no mandato dele que
se contraiu as dívidas ocultas que foram,
de uma ou outra forma responsáveis pela
actual situação. Entendo que se trate de
conﬂito interno dentro da Frelimo, mas
que haja coerência. Eu pelo menos tenho
memória de elefante.
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A seguir é a China
Por Henrique Burnay*

C

om a guerra da Ucrânia
abriu-se o confronto
entre a Europa e a
Rússia. Mas o confronto
não vai ﬁcar por aqui. As mesmas
razões vão levar ao confronto
com a China. Provalmente
económico.
A história da guerra da Ucrânia,
mesmo antes de terminar, é já
uma lição sobre a relação entre
a Europa e a China. Mais tarde
ou mais cedo vamos ter de falar
disso.
Tal como a pandemia, a invasão
russa da Ucrânia veio acelerar,
ainda mais, processos que estavam a acontecer. Há vários anos
que se fala sobre a dependência
ocidental da China, mas agora
que ﬁcou à vista o exemplo prático de uma dependência económica, a questão tem muito maior
importância. E urgência.
Desde a viragem para a Ásia,
de Barack Obama, e a crescente conﬂictualidade e assumida
confrontação com a China, de
Trump, que a relação entre as
duas potências económicas e
os seus principais parceiros se
começou a redesenhar. Com a
pandemia, a situação agravou-se.
Primeiro, descobriu-se que o regime chinês tinha tentado ocultar a emergência de uma grave
pandemia que ameaçava espalhar-se, como se espalhou, pelo
mundo. Depois, descobriu-se
que muito do que era necessário
para combater a pandemia estava na China, dos ventiladores às
máscaras, passando pelos medicamentos. Mas a ciência não estava, como se viu com as vacinas.
Finalmente, o impacto da pandemia nas cadeias de abastecimento vindas da China mostrou a
fragilidade que a dependência da
China criava. De um momento
para o outro, por uma pandemia,
ou por outra razão qualquer, o
Ocidente podia ﬁcar sem microchips, sem telefones, sem roupa,
sem caixilharias de alumínio,
sem medicamentos, sem… uma
inﬁnidade de produtos essenciais
que são produzidos na China.
E, não se diz, mas alguém háde pensar, se, por um qualquer
motivo, de um momento para o
outro o Ocidente, e em especial a
Europa, perder o acesso ao mercado chinês, as contas anuais de
muitas das principais indústrias
europeias, especialmente alemãs,
francesas e americanas, vão sofrer enormes prejuízos.
A exibição da dependência da
cadeia de abastecimento e dos
seus riscos alimentou a narrativa
política europeia mais recente. A
actual Comissão Europeia tinha
tomado posse com uma grande
visão geoeconómica: tornar a dupla transição verde e digital em

oportunidades para a economia
europeia. Daí até às teorias, muito francesas, de autonomia estratégica, foi um instante. A Europa
precisava de regular a economia
digital e impor a aceleração da
transição energértica para ganhar competitividade em ambos
os domínios. Falta explicar como
é que se passa da liderança regulatória para o domínio industrial,
mas essa é uma questão que os
mentores da estratégia europeia
não têm aprofundado. Excepto
quando França, ou quem fala
como França, do comissário Breton a várias associações empresariais europeias, diz que é necessário criar campeões europeus que
possam competir à escala global.
Protecionismo, portanto.
A situação de dependência de
máscaras, ventiladores ou mesmo
medicamentos era uma situação
pontual e não tinha necessariamente que ver com confronto com a China. Já a guerra da
Ucrânia é uma lição sobre como

a interdependência económica
não promove sempre e irremediavelmente a aproximação, nem
impede o confronto entre grandes parceiros comerciais.
O que é que isto tem que ver
com a China? Tudo. A Europa
depende muito do gás e (menos,
mas também) do petróleo russo.
Mas depende profundamente
mais dos produtos que vêm da
China a baixo custo, e dos produtos que vende à China, em
quantidades industriais. Esta
dupla dependência, que também pesa na balança chinesa, é
o novo problema de que ainda
não se fala. Mas que mais tarde
ou mais cedo se terá de falar. E,
ao contrário da Rússia, a China
é, e quer ser, percebida como um
modelo alternativo ao Ocidente.
E tenta que a Europa seja autónoma dos Estados Unidos. Leiase desalinhada.
A China pode não invadir
Taiwan, e pode não voltar a massacrar estudantes em Tianan-

men, mas a sua falsa neutralidade
quanto à guerra já não passa despercebida e, eventualmente, sem
consequências. Por outro lado,
no Ocidente, e à excepção de
quem tem sincero, mesmo que
inconfessado, carinho pelo modelo autoritário chinês, até quem
olhava com espanto para a performance económica chinesa já
não pode ignorar que parte desse
sucesso é fruto da dependência
europeia das fábricas chinesas. E
que oferece a algumas indústrias
europeias, desde logo à automóvel, um importantíssimo mercado de que quase dependem.
E agora? Logo se verá. Mas uma
coisa é certa, seja por força da necessidade de reduzir dependência
e interdependência com regimes
potencialmente adversos, seja
pela possibilidade de um evento
que obrigue governos e empresas
ocidentais a cortar com a China,
a Europa, tal como os Estados
Unidos, vai querer descobrir alternativas à China. Uns querem

fazê-lo dentro da Europa. Outros querem reglobalizar rapidamente, mas apenas entre amigos.
Ou, pelo menos, não inimigos.
Essa foi, para já, a primeira lição
que o Ocidente parece ter escolhido aprender sobre a guerra e a
relação com a China.
A outra questão é perceber como
é que isto tudo se encaixa numa
China que nos lê, sabe o que
escrevemos e pensamos publicamente, e compreende as alterações em curso. Se nós antecipamos que vamos querer depender
menos da China, Pequim fará o
quê? Ignorará o risco? Antecipará o afastamento? Seja o que for,
o efeito nas economias europeias
do bloqueio gerado pelos incompreensíveis conﬁnamentos em
Xangai pode ser um retrato antecipado do custo de desligar da
China. Para o Ocidente e para os
chineses. (observador.pt)
*Consultor
europeus

em

assuntos

Dia da Liberdade de Imprensa
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que o jornalismo enfrenta
Por Fernando Gonçalves*

C

omo manda a tradição, as comemorações
do Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa têm o seu foco sobre
um tema especíﬁco, em torno
do qual são feitas reﬂexões em
todo o mundo.
O lema escolhido para este
ano reﬂecte os perigos que o
jornalismo enfrenta nesta era
digital em que vivemos.
Não se trata de perigos que
resultam da digitalização, em
tanto que tal, mas sim da forma como as novas tecnologias
de informação e de comunicação, ao serem mal utilizadas
ou se utilizadas de forma abusiva, podem constituir um perigo que, no lugar de facilitar
as nossas vidas, as torna ainda
mais complicadas.
As ferramentas digitais tornaram-se tão centrais para as
nossas vidas, que poucos de
nós podemos viver sem elas.
Precisamos da internet para
comunicar entre nós, para receber e partilhar informação
e conhecimentos, de forma
a tomar decisões acertadas
sobre as nossas vidas e participar activamente na vida das

nossas comunidades.
Como todos os outros sectores,
o jornalismo está cada vez mais
dependente das tecnologias de
informação e de comunicação
para a recolha, processamento e
transmissão de informação.
E como em tudo o que nos é valioso, há sempre o perigo da internet ser usada como uma pedra de
arremesso contra nós próprios, se
a regulação para o seu uso não estiver assente em princípios democráticos, que coloquem no centro
das atenções, o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais.
O MISA- Moçambique, em parceria com o governo, as relevantes
entidades do Estado e outros actores, está empenhado na elaboração de propostas que conduzam à
aprovação de instrumentos legais
e regulatórios que tornem ainda
mais livre o uso da internet não só
pelos jornalistas, mas também por
toda a sociedade em geral.
É nosso entendimento que estas propostas devem incorporar
as melhores práticas universais
nesta matéria, de entre as quais
as enunciadas na Convenção da
União Africana Sobre a Segurança Cibernética e Protecção de

Dados e na Convenção de Budapeste.
Este é um processo que estamos
a desenvolver ao nível nacional,
mas que está também a decorrer em todos os outros países da
SADC.
Nesse contexto, é importante
destacar o simpósio realizado nos
dias 21 e 22 de Abril, em Nairobi, e em que o MISA, ao nível
regional, teve a oportunidade de
interagir com os presidentes dos
tribunais supremos do Botswana,
Eswatini, Malawi, Moçambique,
Quénia, Seychelles, Tanzania,
Uganda, Zâmbia e Zanzibar.
Das deliberações feitas neste importante encontro, há a destacar
a necessidade de garantir mecanismos de governação da internet
que sejam inclusivos e democráticos, para além de assegurar que
qualquer legislação que vier a ser
aprovada sobre a cibersegurança
ou crimes cibernéticos, não sirva
de oportunidade para a inclusão
de cláusulas que legalizem a intrusão desnecessária e arbitrária
na vida dos cidadãos.
É nossa crença e convicção, que
neste Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa, e com este tema sugestivo, nos é proporcionada uma

excelente oportunidade para
em conjunto reﬂectirmos sobre a liberdade de expressão e
a Liberdade de Imprensa na
internet.
De fundamental importância
é encontrarmos as melhores
formas sobre como este importante instrumento, que é a
internet, pode ser usado para
a materialização do Direito
do Povo à informação, dentro
de um ambiente de liberdade
e em estrita observância aos
princípios da legalidade.
Gostaria de terminar, desejando a todas e a todos um
debate mais aberto e profícuo,
e que as reﬂexões que saírem
deste fórum ajudem o nosso
país a manter o seu compromisso como um país onde a
liberdade e o respeito pelos
direitos humanos são elementos intrínsecos da nossa cultura e da actuação dos poderes
do Estado.
*Comunicação feita na qualidade de Presidente do MISAMoçambique nas celebrações
de 3 de Maio, dia Mundial da
Liberdade de Imprensa. Edição
e título são da responsabilidade
do SAVANA.
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O futuro começa hoje
Por Rogério Sitoe*

P

ermitam-me que apresente em
nome dos co-organizadores
deste evento, destinado a celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, as mais calorosas boas
vindas a todos os ilustres convidados.
Mais do que simbólico, é bastante signiﬁcativo que o governo, através do Gabinfo, o Conselho Superior da Comunicação
Social (CSCS), o MISA-Moçambique,
(que foi o percursor da iniciativa), a
UNESCO, a Comissão Nacional para a
UNESCO, o Free Press, a Embaixada do
Reino dos Países Baixos, tenha unido as
suas energias positivas, para dedicar um
tempo especial, para se reﬂetir em torno
dum dos grandes pilares para o desenvolvimento da Democracia em Moçambique, que é a Liberdade de Imprensa.
Este é um momento especial para enaltecermos e reaﬁrmarmos de forma manifesta o valor inquestionável da Liberdade de Imprensa considerada, por
excelência, pilar de uma sociedade justa,
cuja função é viabilizar e efectivar a democracia em seus mais variados âmbitos,
pois é inequívoco que uma imprensa livre, independente e plural constitui um
dos alicerces fundamentais das democracias modernas, que as instituições
moçambicanas se comprometeram a

SACO AZUL

trilhar, constitucionalmente e de facto.
Por vezes, não damos a devida importância e não pensamos que o jornalismo, a
Liberdade de Imprensa é absolutamente
fundamental para que possamos viver de
forma plena a nossa democracia.

Tratamento inapropriado de
jornalistas
Neste contexto, o Conselho Superior da
Comunicação Social toma a oportunidade para realçar dois fenómenos, que na
verdade se constituem como sendo duas
faces da mesma moeda, nomeadamente
a imperatividade de o jornalista realizar a sua actividade proﬁssional livre de
qualquer constrangimento político ou de
dimensão similar, ao mesmo tempo que
este deve exercer esta nobre proﬁssão com
responsabilidade ética e deontológica.
Preocupa-nos, com efeito, a prevalência
de relatos de tratamento inapropriado
de jornalistas, no exercício das suas funções, produzindo como consequência
a percepção da presença de coartação
ou de coartação efectiva da Liberdade
de Imprensa. Mais inquietante ainda
é a construção social que gera a percepção de que quanto mais se afastam
da capital do país, maior é a probabilidade de os jornalistas verem limitado

o exercício pleno das suas actividades.
No reverso da moeda, temos em conta que o desenvolvimento exponencial
dos meios de comunicação social, quer
na pluralidade de tipos de propriedade,
quer na diversidade de linhas editoriais,
obriga a repensar no relaxamento quase
generalizado do cumprimento das regras
éticas e deontológicas na prática jornalística.
Na verdade, a liberdade de imprensa é fundamental para garantir outras liberdades na consolidação do
Estado de Direito democrático.
Essa liberdade não deve permitir a agressão e violação de outros direitos atribuídos à pessoa, como a inviolabilidade da
honra, da vida privada e imagem. (como
se tem amiúde constatado, especialmente
nas televisões).
O nosso entendimento é de que, por um
lado, a conﬁrmação deste ambiente proﬁssionalmente desajustado põe em causa
a credibilidade dos medias perante os cidadãos e, por outro lado, a prática reiterada do jornalismo sem responsabilidade
deontológica abre espaço para que os inimigos da Liberdade de Imprensa usem
isso para limitar a mesma, mesmo que tal
seja injustiﬁcado.
Como já foi referido, o lema das celebra-

ções do 03 de Maio deste ano, escolhido
pela UNESCO, (portanto, “O Jornalismo e as liberdades fundamentais da Era
Digital” não poderia ser mais oportuno
para Moçambique, tendo em conta a
forma como as tecnologias digitais podem impactar no presente e no futuro,
no exercício de direitos básicos como
a liberdade de expressão e de imprensa, bem como o acesso à informação.
Temos a consciência de que estamos
ainda no início da estrada digital nesse
aspecto.
Todavia, não queremos ﬁcar à espera
dum futuro ardiloso. Por isso, para nós o
futuro começa hoje. Começa hoje, com
o reaﬁrmar da necessidade do envolvimento dos media e da sociedade civil
com interesse na media em parceria com
o governo, na projecção da discussão
conjunta sobre legislação atinente a esta
matéria.
*Presidente da Conselho Superior da
Comunicação Social (CSCS). Comunicação feita em Maputo nas celebrações de
03 de Maio, dia mundial da Liberdade de
Imprensa. Edição, título e entretítulos são
da responsabilidade do SAVANA.

Por Luís Guevane

Cidadão reconciliado?

I

sso de monologar não é para
todos. No entanto, há aqueles
que tentam dialogar, procurando
cumprir, no mínimo, as regras
básicas de convivência social.
Outros, longe das palavras, só sabem
dialogar usando a violência física.
Os espertos falam, prometem e, na
hora de cumprir, nada! Cumprir
não faz parte da política. O nosso
cidadão exógeno parece situar-se
numa dessas categorias. Ele gosta
de monologar, não. Ele sabe com
quem dialoga. Depois de exigir mais
respeito ao dono do estabelecimento,
o nosso cidadão puxou uma cadeira
e sentou-se. Parecia o proprietário.
Conseguia ser o centro das atenções.
Os serventes veneravam aquele
senhor que agora se comunicava com
alguém do outro lado da linha:
— Como eu sempre digo, as pessoas
não entendem. O informe da procuradora não tinha gás para se revelar
como tal. E, sabes que quando falo
é porque tenho as minhas fontes.
Leu do princípio ao ﬁm e dali não
saiu nada concreto. Dá nisso tentar
espremer uma laranja seca. Nem um
pingo. Para aborrecer, os tais raptores abstratos brindaram-nos com

mais uns raptos. Era suposto ﬁcarem
assustados ou, no mínimo, fazerem uma
pausa, dado o momento. Por que razão
o informe não tocou na corrupção institucionalizada no topo da governação
cuja evidência mais mediatizada, mais
conhecida, foram as dívidas ocultas?
Quando digo, lá no nosso fórum, que
temos que ser mais coerentes com aquilo que falamos, logo dizem que sou da
oposição. Comprar consciências é corrupção. Se compro a tua consciência
para omitires isto ou aquilo, para continuarmos em “paz” dentro do partido,
…isso é corromper os nossos princípios
éticos, básicos… Depois pedimos aos
jovens para não enveredarem pela corrupção. Os nossos irmãos da saúde em
Tete envergonharam-nos. Não queriam
receber o quite de doações da Renamo.
Percebes bem o problema? Não têm um
modelo para seguir. Não têm exemplos
de convivência política e nem de “unidade nacional” vindo dos seus superiores hierárquicos. Foi preciso a mão do
ministro, que vergonha. Como medir
esse enorme atraso, enorme gap de reconciliação? E atenção, olha para o nível
académico dos que se recusaram, olha
para o nível de cultura geral, capacidade
de discernimento entre o que é o parti-

do e o que é o Estado. Uma aberração!
Se os que estudaram fazem isso, é caso
para dizermos que aquele facto de Tete
evidencia o quão distante está a reconciliação em Moçambique. É o que dizias da outra vez, os partidos independentistas envenenaram as instituições.
Os seus quadros, em sonambulismo
monopartidário, actuam piores que os
seus dirigentes. Só porque um partido
da oposição que realizar um evento tem
que sofrer com o empresariado local
porque este teme represálias do partido
que os controla. Acompanhaste o evento
que em Inhambane visava a eleição da
boss da liga feminina da Renamo. Não
há reconciliação. Eu sempre digo que os
nossos bosses devem ser os primeiros,
devem liderar pelo exemplo, e tu sempre
dizes que não é possível e nem é oportuno corrigir este defeito de fábrica, o peso
comunista nos persegue. É preciso uma
cerimónia. Quando se diz que somos
um dos países mais pobres do mundo
também está lá subjacente a frágil qualidade de liderança, de governação, …é
também por isso que as academias ﬁltram tudo e não fazem nada. Mas, sabes
que nada é impossível. A oposição está
aqui dentro. Mas, não te esqueças. Esta
é nossa conversa privada, não comenta

naqueles nossos fóruns enfadonhos.
Não percebi muito bem aquela bagunça da OJM numa das províncias.
Os jovens querem tudo limpo, tudo
“nos conformes”, ainda não perceberam os ways da política. Mas, sem
dúvida, é a força da mudança. Agora, escuta, só mais uma coisa: aquela
do Issufo Momade dizer que a Frelimo quer empurrar a Renamo para
a guerra, conseguiste perceber? A
guerra é uma fonte de perpetuação
do poder. Claro, como sempre me
contraias, a paz é que deveria ser uma
fonte de perpetuação do poder e de
desenvolvimento. Muito bem meu
irmão, podia continuar contigo. Tenho que atender alguém…
O nosso cidadão exógeno guardou o
telemóvel, ajustou-se na cadeira, fez
o mesmo com o prato e empenhouse em eliminar a refeição. Ao lado,
um servente, em prontidão, ﬁngia
não acompanhar aquela exagerada
apetência para a comida. Aplicou o
mesmo investimento de força na caneca acabada de colocar. Ele era, de
facto, o centro naquele estabelecimento.
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Moçambola-2022

Titubeante e aos soluços
O
Por: Paulo Mubalo

Moçambola, a maior
prova do calendário futebolístico do país, está
de volta, ainda que com
alguns soluços à mistura, à semelhança dos últimos anos em que,
devido à pandemia da Covid-19,
a prova conheceu momentos turbulentos, caracterizados por muitas incertezas, reprogramações e,
até, cancelamento.

Ainda que o impacto da Covid-19
esteja paulatinamente a minimizar-se, é um dado adquirido
que, no que tange ao Moçambola-2022, as coisas não estão tão
cristalinas como a água, pois de
permeio ﬁcou muita coisa por se
explicar na recente assembleia geral da Liga Moçambicana de Futebol, como o facto de, numa clara
exibição de musculatura, a Federação Moçambicana de Futebol ter
decidido que o certame que inicia
este sábado fosse disputado por 12
equipas, contra as já habituais 14.
Convenhamos, ante a condescendência da Liga Moçambicana
de Futebol e total indignação de
alguns clubes ﬁliados neste organismo gimnodesportivo, os quais
nem sequer foram consultados.
Enquanto isto, no que diz respeito à competição propriamente
dita, a jornada inaugural abre com
o desaﬁo a colocar frente a frente
a equipa da Black Bull, campeã
em título, diante da União Desportiva do Songo, terceiro classiﬁcado na edição passada. Trata-se
de um desaﬁo que promete muita
espectacularidade, até porque é de
esperar muita garra e determinação por parte dos atletas de ambos
os conjuntos, o que, certamente,
será uma boa propaganda para o
nosso futebol.
A completar a ronda, o Ferroviário
de Nacala vai receber o seu homónimo de Nampula, num despique
em que tanto uma como a outra
equipa pode chamar para si os três
pontos em disputa. Isto tendo em
conta o quinhão de jogadores que
milita em cada uma delas.
Aliás, o recém terminado torneio
quadrangular entre os Ferroviários
da zona centro e norte serviu para
clariﬁcar muitas coisas.
Em Maputo, a Liga Desportiva,

ainda que já não se compare com
a dos outros tempos, terá vida facilitada na sua recepção ao Matchedje.
Tal como referimos, o favoritismo
recai, a priori, para a equipa anﬁtriã, a julgar, principalmente, pelo
historial que as duas equipas apresentam.
Aliás, a manutenção do Matchedje no Moçambola deste ano só
foi conseguida a ferro e fogo, mas
certamente que depois do susto os
militares procurarão fazer das tripas o coração.
Em Vilankulo, a Associação Desportiva daquela parcela do país
medirá forças com o Costa do Sol,
num desaﬁo em que, certamente,
os pupilos de Artur Semedo serão
obrigados a vencer. Mas, atenção
que os “matswa” são irreverentes,
sobretudo quando jogam em casa,
daí que, até certo ponto, se espera
uma partida renhida.
Na capital do país, o Ferroviário
local recebe o seu homónimo da
Beira. É de prever um jogo bem
disputado, até porque as duas
equipas têm jogadores de muito
boa qualidade e capazes de fazer
diferença. Este é, seguramente,
daqueles jogos que é aguardado
com inusitadas expectativas, à semelhança daquele que vai abrir o
Moçambola- 2022.
Finalmente, o Ferroviário de Lichinga medirá forças com o Incomati, uma formação que na edição
passada revezou o bom e o mau,
sendo que em largos períodos
esteve na iminência de descer de
divisão. O que demonstra que os
açucareiros devem procurar fazer
uma época diferente.
Já os locomotivas de Niassa tiveram uma prestação positivamente
surpreendente no ano passado, o
que lhes leva a encarar qualquer
partida com muita responsabilidade, de modo a não defraudarem a
massa associativa e não só.

Atenção com a Black
Bulls
No ano passado, dissemos, logo
nos primeiros jogos, que enga-

Ananias Couane, presidente da LMF

A festa do povo está de volta

nam-se os analistas do futebol nacional e não só, que têm referido,
amiúde, que os registos iniciais
numa competição não premeditam o futuro, pois muitos são os
casos em que as equipas iniciam
uma competição de forma notável
e bem conseguida, para, ao longo
do tempo, mostrarem a sua pequenez, isto em alusão à formação da
Black Bulls.
E hoje, mais do que nunca, voltamos a reiterar que enganam-se, redondamente, os que advogam que
o primeiro milho é para pardais,
no sentido de que quem começa
bem raramente termina bem.
E a Associação Black Bulls tratou
de desmentir este argumento, daí
que, a recente conquista da Supertaça Mário Esteves Coluna,
depois que venceu o Ferroviário
da Beira, por uma bola sem concorrência, é uma demonstração
inequívoca da mesma vontade, determinação e sentido de responsabilidade que a caracteriza.
Um sinal claro de que se os outros
clubes continuarem mergulhados
num sono profundo, o título máximo pode sorrir, mais uma vez,
para as bandas de Tchumene.
É que a Associação Black Bulls
junta o útil ao agradável, pois,
para além de ser das poucas colectividades que ainda aposta na
formação de jogadores, num mercado que tende a ser dependente
de atletas vindos do exterior, está
também a surpreender a todos na
componente infra-estruturas, facto que provoca inveja a alguns clubes com muitos anos de existência.
Que o digam o Desportivo e Maxaquene, por exemplo, clubes históricos, que aos poucos vão perdendo o seu património.
Mas se para uns os bons resultados
conseguidos pela turma de Tchumene (Município da Matola) devem-se, em parte, à instabilidade,
falta de conﬁança e de pragmatismo dos emblemáticos e históricos candidatos ao título no país,
particularmente nos últimos anos,

para outros, a campanha vitoriosa
da equipa é vista como a demonstração da ambição e vontade de se
ﬁrmar no pódio do futebol nacional. Daí que se espera que consiga
digniﬁcar o nosso país nas competições sob a égide da CAF.
Na verdade, como fundamentam
os simpatizantes da colectividade, os resultados conseguidos, até
aqui, são fruto do trabalho notável
que tem sido feito pelo clube, primeiro por ter recrutado e reunido
bons jogadores, e, segundo, por ter
um projecto aceitável, num contexto em que a seriedade e proﬁssionalização dos clubes nacionais
tendem a virar uma miragem.
O projecto é promissor, quando se
avalia a qualidade dos jogadores,
até porque o mesmo está centrado
nos jovens. A conﬁrmação observa-se quando se nota, por exemplo, que a média etária da equipa
principal no ano passado encontrava-se nos 23 anos.
A Associação Black Bulls tem impressionado e desaﬁado os demais
clubes, não apenas pelos resultados conseguidos principalmenter
no ano passado, primeiro ano da
sua estreia absoluta no Moçambola, a esta parte, mas também pelos
projectos que tem apresentado.
Com efeito, para além de ter exibido um complexo desportivo, o
clube tem demonstrado, na verdade, uma vocação na componente formação de jogadores, por
sinal, um dos aspectos que tem
sido tema de debate em vários
quadrantes, merecendo, inclusive,
a exortação do Chefe de Estado,
Filipe Nyusi, depois de vários desaires dos “Mambas”.
Como que a recordar o estatuto
do Grupo Desportivo de Maputo,
de maior formador de jogadores,
a Associação Black Bulls está a
desencadear um projecto que tem
em vista a formação de novos jogadores e que, inclusive, tem se
reﬂectido ao nível das camadas inferiores da selecção nacional.
Aliás, a equipa teve um grande

contributo na disponibilização de
jogadores que estiveram na conquista do torneio da COSAFA,
há dois anos, pelos “Mambinhas”,
por ter cedido o maior número de
atletas.
A contrariar as espectativas que
pairavam na altura, de ver o plantel dos “Mambinhas” a ser composto por, maioritariamente, jogadores vindos do Ferroviário da
Beira, por este ter sido o campeão
da categoria, Dário Monteiro, seleccionador dos “Mambinhas”,
tinha convocado 16 jogadores da
Associação Black Bulls.
Ademais, na mesma senda, o clube
tem organizado concursos com o
ﬁm de avaliar crianças para ingressarem nas categorias de formação.
É seguramente esta formação
que veio acrescentar mais valor ao
Moçambola e que certamente fará
mossa a outros clubes.

Inquietações
Mas há que referir que na última
Assembleia Geral da LMF ﬁcaram propostas para que o Moçambola deste ano seja diferente
pela positiva, daí que os clubes
apresentaram como aspectos importantes, a remoção da barreira
dos 20 golos para premiação ao
melhor marcador; a premiação
do homem do jogo, como forma
de incentivar aos jogadores a se
empenharem cada vez mais nas
quatro linhas; o melhoramento da
qualidade da Taça do Moçambola,
a qual se confunde com a de um
torneio qualquer, o que banaliza a
prova, um troféu que, segundo os
dados avançados, que não vai para
além dos 12 mil meticais.
Outrossim, os clubes querem uma
melhoria substancial dos outros
prémios que são disponibilizados
pela Liga e mais ganhos vindos
das empresas encarregadas de fazer apostas; querem aumento de
benefícios para os clubes, tendo
em conta que o argumento avançado anteriormente era de que o
Moçambola com 12 clubes poupava ainda mais.
Querem, ainda, a disponibilização
atempada dos valores das transmissões televisivas; a alteração do
calendário da realização do Moçambola de forma a não se comprometer a preparação dos clubes,
especialmente os que vão participar nas afrotaças, e uma maior
proﬁssionalização da competição.
São essas ideias inovadoras que, a
serem materializadas, farão, certamente, do Moçambola-2022 melhor, com destaque nos capítulos
organizativo e competitivo. O
que, por sua vez, seria um autêntica bofetada à improvisação.
Mas a mudança deve começar
principalmente dos clubes, esses
que, na sua maioria, têm uma gestão penosa e, quiçá, danosa!
Os dados estão lançados!
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Betway lança centro
Eu

Da forma de vencer, passamos
para a fome de comer…
5HÁH[mR1DFLRQDO &RQW

R

oque Sebastião: “Com muito regozijo, sentimos que o trabalho foi bem feito; a nossa expectativa é que dentro do trabalho bem feito precisamos de materializar naturalmente os
muitos compromissos. O primeiro compromisso tem a ver
com a questão da regulamentação, uma vez que já temos uma lei do
desporto aprovada e nós notamos que a maior preocupação tem a ver,
um pouco, com o descrédito daquilo que eram as regulamentações ou
a lei que estava nas diferentes formas de abordagens e vários outros
instrumentos. Nós queremos que na nova regulamentação se reﬂitam
muitas verdades. Que se ponha em prática muito daquilo que pensamos que não era bom para o desporto.”
Sarifa Magide: “Eu costumo dizer que a vida inteira estive ligada à
educação e o desporto. Toda minha vida tentei abraçar as duas áreas
e posso me considerar uma mulher feliz nas duas áreas. Pratiquei
basquetebol, onde cheguei a ser considerada a melhor poste de Moçambique. Pratiquei também o voleibol, onde me saí bastante bem,
mas a paixão pelo atletismo foi o maior passo que dei na minha vida
desportiva: o atletismo. No atletismo, ainda estou no activo como
vice-presidente da região 5 de África e membro honorário da federação Africana de Atletismo. Em termos educacionais só me posso dar
também por feliz. Sou a primeira mulher catedrática em Matemática.
Estou como Vice-Reitora da universidade em Nampula. Sou ainda
Vice-Presidente para fortalecimento das Matemáticas e Ciências em
África.
Para além disso, sou mãe e esposa. Não é fácil, mas acho acima de
tudo ser uma questão de planiﬁcação e por vezes sacriﬁcamos algumas coisas… Deste encontro estou esperançada e espero que possamos passar para a implementação das decisões, porque no primeiro
dia vimos do ex-ministro Joel, que trazia um relatório de há 10 anos
atrás e a situação permanecia a mesma. Se é para termos encontros
sem modiﬁcação não é nada agradável. Nós pretendemos que as
coisas sejam implementadas. Sabemos que não é possível que sejam
implementadas imediatamente, mas de forma gradual sentimos que
alguma coisa está ser feita. Tenho esperança.”
Mohmed Valah: “Primeiro parabenizar pela iniciativa. Foi muito
bom ter na mesma sala ministros, vice-ministros, directores nacionais, directores do fundo, professores de educação física, vários atletas, dirigentes, ex-dirigentes, a contribuir para melhoria do nosso
desporto.”
João Lobo: “Esta reunião com os seus quatro pilares, que são a formação, massiﬁcação, marketing e a parte ﬁnanceira; esta é a estrutura
base, que todas as instituições têm que se basear nesses princípios.
Esta reunião, estamos a ajudar num modelo comum, para estarmos
alinhados na mesma plataforma.”
Maria De Lurdes Carrilho: “Gestores desportivos de Cabo Delgado: Na província de Cabo de Delgado a nível de infra-estruturas,
estamos mal! Temos muitas infra estruturas que precisam de uma
intervenção rápida, porque estão muito degradadas. Na zona norte
sofremos muito! Foi tudo vandalizado.
Já foi feito um levantamento onde houve a guerra e já foi enviado
para a Secretaria de Estado do Desporto, para ver se conseguirmos
algum apoio.”
Lurdes Americo Machava: “Nas modalidades a, b e c, temos que
estar em alta.
Gaza está péssimo em termos de infra-estruturas. Está péssimo!
Digo isto, porque a maior parte, são do regime colonial. Neste momento estamos a tentar conseguir, para termos apoios, para podermos
fazer a reabilitação das infra-estruturas existentes. Principalmente o
Complexo Desportivo do Chokwé. Aquilo é um autêntico império
para o desporto e cultura.
Mas nem tudo está perdido. Temos lá a Federação de Futebol a reabilitar o campo Mário Mguambi. Será mais um grande ganho, para
a Província de Gaza, ter um campo daqueles requaliﬁcado e com dimensões internacionais. Poderá acolher jogos importantes, apesar de
Gaza não estar no Moçambola…”
longoalcancebeleza1045@hotmail.com

de atendimento
Foi inaugurado recentemente o primeiro centro de atendimento
da Betway na cidade de Maputo, situado no centro da cidade de
Maputo. em representação do Secretário de estado do Desporto,
Bastos Azarias, marcou o início das operações da arena.
Trata-se de um espaço que permitirá aos amantes de várias
modalidades desportivas acompanhar e vivenciar o jogo de forma
mais dinâmica e interactiva, através de várias telas disponíveis e
diversas consolas para apostas.
O centro da Betway vai proporcionar à Cidade de Maputo, uma arena
moderna, com transmissão em directo das principais atracções do
desporto mundial incluindo, desporto virtual e E-sports. Uma das
principais vantagens do centro inaugurado, será o jogo responsável,
através das directrizes e dicas providenciadas pelos técnicos de
apoio e outros jogadores.
De acordo com Jonas Alberto, Director Geral da Betway em
Moçambique, um dos principais objectivos da empresa, é estar mais
próximo dos seus clientes e superar as expectativas. “Estamos a
expandir o desporto dos telemóveis para uma sala onde podemos
acompanhar os jogos de várias modalidades com os nossos clientes.
Este facto em si, já demostra o nosso compromisso para com o país
e de certeza, é um marco na consolidação da nossa presença em
Moçambique.”
Jonas Alberto, frisou também que a loja inaugurada vai cumprir
com as mesmas políticas implementadas pela Betway globalmente,
“Vamos em primeiro lugar assegurar que todos jogadores tenham
pelo menos 18 anos de idade e por outro lado, vamos promover o
jogo responsável por parte dos jogadores elegíveis.”
A Betway é líder mundial no mercado de apostas desportivas, está
presente em todos os continente, e o centro inaugurado em Maputo,
junta-se a centenas de lojas de atentimento em todo mundo, onde os
clientes podem criar e gerenciar as suas contas, e fazer prognósticos
em modalidades como o futebol, basquetebol, atletismo, ténis, ténis
de mesa, automobilismo, artes marciais, rugby, golfe, beisebol e
outras modalidades desportivas disponíveis na plataforma Betway.
Bastos Azarias, da Secretaria de Estado do Desporto, louvou a
abertura do centro de experiência da Betway, que caracterizou como
sendo uma loja de excelência e que possui padrões internacionais.
“Este centro vai revolucionar a nossa forma de acompanhar o
desporto e uma sala desta dimensão vai atrair público de diversos
VHFWRUHV DR ¿P GH YLYHQFLDUHP DV PRGDOLGDGHV GHVSRUWLYDV GH
uma forma inovadora. Maputo já necessitava de uma sala desta
magnitude e temos a certeza de que será o ponto de encontro nos
dias dos principais jogos de destaque”. Disse o Azarias
A Betway está presente em Moçambique. A marca notabiliza-se
em Moçambique, contabilizando milhares de prémios, tendo um
vencedor 1,250.000.00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil
meticais em aposta múltipla). Por outro lado, a Responsabilidade
social, é postura desta empresa, tendo já doado equipamento
desportivo, para além de outras actividades de impacto social.
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“Três dedos e três cores” na Fundação Fernando Couto
Por Américo Pacule

“

Três dedos e três cores”.
Este é o título da exposição
de Magafusso patente na
Fundação Fernando Leite
Couto, cuja inauguração aconteceu
pelas 18 horas desta quarta-feira.
Numa das telas mais signiﬁcativas
do conjunto de obras de Magafusso,
nome com o qual Diogo Luís
Daniel assina suas obras, vemos
uma ﬁgura feminina assente
sobre uma cadeira de proporções
ligeiramente toscas, mas é, antes a

mulher que nos prende a atenção,
talvez por aquilo que dela captamos
de aparente e imediato: o porte
bojudo, os portentosos cabelos. É,
como o artista nos fala, uma arte
assente no cubismo.
Seguramente, a mensagem e a
signiﬁcação da obra estão assentes neste e outros signos como o
carácter transparente das obras.
Historicamente, o cubismo nasceu
com Cézanne, para quem a pintura
deveria tratar as formas da nature-

za como se fossem cones, esferas e
cilindros. Entretanto, os cubistas
foram mais longe do que Cézanne.
Passaram a representar os objectos
com todas as suas partes num mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos
os seus lados no plano frontal em
relação ao espectador. Na verdade,
essa atitude de decompor os objectos não tinha nenhum compromisso de ﬁdelidade com a aparência
real das coisas. Talvez se justiﬁque
aqui o carácter tosco e desproporcional a que nos referimos.
Mas, indo mais a fundo este carácter tosco e desproporcional funciona, na verdade, como uma metáfora
do mundo representado pela obra,
se quisermos tomar a arte como
utilitária. “Cheias” é título que leva
a obra, que visivelmente nos apresenta um contraste. O contraste
entre o mundo real e o das aparências da mulher aqui retratada.
Porque a mulher aparenta gozar de
uma vida fresca, o portentoso corpo
que se contrastam com o lancinante mundo expresso pelo designa-

tivo “Cheias”. E é, como escreve a
plataforma electrónica Mbenga, um
conjunto de obras marcado pelo
desﬁle de semblantes melancólicas,
que nos despertam uma certa nostalgia da pintura “malangataniana”.
“É o meu carácter, assim como os
três dedos nas mãos e nos pés, é o
meu jeito de pintar”, assim explicou o artista, citado pela Mbenga, a
esclarecer igualmente que “as cabeças viradas para baixo representam
sentimentos de alguma tristeza”.
Jorge Ferrão, que assina o catálogo
da exposição, entende que vemos
na obra do artista da “terra de boa
gente” é um conjunto de formas peculiares de ﬁlosofar sobre as vicissitudes da nação, como mote maior
da criatividade. E neste aspecto,
assevera, o artista mais não faz que
cumprir uma das grandes funções
dos intelectuais, que é reﬂectir e
participar, na medida do possível
na redeﬁnição dos processos de
construção do país em que vivem,
ao usar as artes e telas, como terapia
e bálsamo para minimizar a dor do
drama, do conﬂito de morte e da

Agenda Cultural

Cine-Teatro Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, Domingos e Feriados a
partir das 18h30 - Os Resistentes da Towen

Xima Bar

tragédia, maximizando a esperança
de um novo dia, de um amanhecer
mais colorido e de um sol que ilumina a todos com a mesma tonalidade e indisfarçável arco-íris.
“Conhecido por muitos e referenciado pelos colegas como ‘’talento
lapidado’’, Magafusso retoma as
consequências, as perplexidades e o
estado de aporias de um Moçambique contemporâneo, com limitados e intermitentes períodos de
paz, impregnado nas telas as cores
monótonas e pálidas, que reabrem
as feridas de uma nação que almeja uma identidade sonhada de
prosperidade e reinventa uma reconciliação através de uma linguagem paradoxal”, lê-se no texto de
Jorge Ferrão, citado pela Mbenga.
Apesar deste artista, comenta o autor do texto, retira de Malangatana
o pendor de uma marca ﬁrme e lustrosa, enquanto bebe dos restantes
o realismo, abstratismo e o nudismo de um povo que se quer indumentar e desfaz os caminhos desses
reencontros.

Visite agora e
mantenha-se informado,
(integridade & independência)

https://www.
savana.co.mz

Sexta, dia 06/05 a partir das 18h
Cheias (2020) Óleo sobre tela 100x75 cm

“A engenharia da morte”
de Mélio Tinga e a arte
de convidar à reescrita*

S

e tivesse de resumir as estórias que compõem este
livro numa forma simples
seria esta: “um amontoado
de blocos ligados por uma argamassa invisível”, isto é, onde esperamos
elementos articulatórios das estórias, deparamo-nos com momentos de silêncio em que se ocultam
as verdadeiras causas que levam as
personagens a terem ou a protagonizarem um destino trágico, neste
caso, a morte.
Se quiséssemos falar em linguagem
da relação causa-efeito, diríamos
que a obra nos apresenta os efeitos
para nos levar a reconstruirmos as
causas. Com efeito, uma leitura enviesada do livro induz-nos a pensar
que não é da “engenharia da morte”
que se trata, mas, antes, da “engenharia da vida”. É a forma como
se tecem as vidas das personagens
que leva a que estas adoptem com-

portamentos macabros. É o caso do
“velho” que assassinou o “Cão que
falava Irlandês”, que quando interrogado se põe a expor todo um
percurso de vida marcado por mazelas. Tanto na primeira, quanto na
segunda estratégia, o livro cumpre
uma das suas grandes funções, enquanto obra de arte literária, que
é –não necessariamente provocar
o nosso sentido emocional, mas,
sobretudo, ao procurarmos preencher esses espaços de aparente vazio, cultivar o nosso senso racional,
a nossa imaginação – nos permitir
reescrever as estórias. E aí a nossa
condição de leitores alterna-se com
a de produtores das estórias, para
passarmos a tecer, como nos diz
Francisco Noa, a Literatura como
um jogo interminável de escrita.
* Texto patente nas orelhas do livro
Américo Pacule

JIRBO NTUNTA
Sexta, dia 07/05 a partir das 18h

Zaranza Xibaba - DJs Bacca e Rebel

Karamel Bar & Lounge
Todas quintas a partir das 17h

MC Keisy Cristina & DJ Xwell

Anuncie a sua
marca, produto e
serviços, na SAVA N A F M . P r o porcionamos para
si pacotes promocionais, contacte-nos através
de: 84 1440048,
82 8944278 ou
ainda através do
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz
SAVANA 100.2 FM

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz
c/c de redactormz@redacção.com

mediaFAX e

nº. 7475 - Pág. 2/

A m e d i a c o o p , S A t e m d i s p o n í v e l o j o r n a l SAVANA e o d i á r i o
electrónico mediaFAX no seu telemóvel, PC e tablet. Para o fazer,
aceda à nossa plataforma pelo link https://www.jornal.savana.co.mz.
Os assinantes do jornal SAVANA com contrato em dia, recebem
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.
Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo
E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737
Direcção Comercial

Pontos de Fernando Lima, em directo todas sextas às
19H00. Repetição
aos sábados às12H00
e aos domingos
pelas 21H00.
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos

(Fotos)

A sorte apodrece?

“

É isso, meu neto. Hoje só te deixo com essa vela acesa. Já não temos
outra. Amanhã, quando fores grande saberás do que quero dizer”
“Sim, obrigado, avô Gusmão”
Isto poderia ter acontecido ontem ou há 50 anos. Teria o mesmo
sabor que os jornalistas Fernando Lima e Elias Nhaca, da Mediacoop,
afectos ao jornal SAVANA. Aﬁnal eles se deixaram vergar pelas diﬁculdades do dia-a-dia. Mantiveram a vela acesa e, por algum motivo,
alguma estrelinha sonhada pelo velho sábio, o Gusmão ou outro. António, Carlos ou Tonecas são os vencedores do Prémio CDM Ambiente,
edição 2022. Lima, na categoria de imprensa ﬁcou em primeiro lugar
com a reportagem “100 Anos Depois: e as chitas voltaram ao Zambeze”..
Não me lembro se eles terão pensado em alguém especial. E ﬁca já agora
o registo dos outros temas: Nhaca ﬁcou em segundo lugar com a reportagem “Máscaras atiradas ao chão ameaçam a saúde: Pandemia ambiental”. Ambas as reportagens foram publicadas no semanário SAVANA.
- Então é verdade que a sorte apodrece?
- Epá, eu não sei, irmão! Lima e Nhaca são convocados, junto com outros laureados, Romeu Carlos, primeiro e o segundo lugares para Orelvo
Lapucheque para a televisão.
Ainda na mesma busca de resposta, fomos ao palácio de mármore saudar dois jornalistas da Rádio Moçambique: Horácio Romão, do emissor
provincial de Inhambane, com quem atravessei milhares de vezes num
barco a vela, da Maxixe para a cidade de Inhambane, ﬁcou em Primeiro
lugar, e Belmiro Timotéo, da RM Sede, em Maputo, ﬁcou em segundo.
“Cuidado com os cães, Ilec!”
“Mas que cães, irmão?”
“Todos esses que estão a ladrar...”
Ilec e outros fotojornalistas não tiveram motivos para ir à Praça dos Trabalhadores. Uma desculpa esfarrapada evitou, o que Ramaphosa achou
normal na África do Sul.
“Aquilo é normal num país sério...”
Todos têm motivos para não responderem a todas perguntas nas respectivas redacções. O dinheiro tem feitiço, diria o velho Gusmão. Estamos
carecas de saber que primeiros classiﬁcados de cada categoria receberam
cem mil meticais e os segundos 50 mil desse famoso Prémio CDM Ambiente. O resto o tempo vai cuidar, tal como a natureza hoje nos ajuda
a respirar ainda sem os subsídios para o chapa ou para as gasolineiras...
Mas a sorte, essa ainda não apodreceu na esperança da maioria.
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Naíta Ussene

Cabo Delgado

TotalEnergies não quer operar
cercada de deslocados

A

multinacional
francesa
TotalEnergies diz que só
volta a Afungi, distrito
de Palma, província de
Cabo Delgado, quando houver
segurança para os projectos de gás
e a população, porque não quer
operar cercada de deslocados,
explorando gás num enclave de
segurança.
" QPTJÎÍP EB QFUSPMÓGFSB GSBODFTB
GPJ SFJUFSBEB OB TFNBOB QBTTBEB
QFMP QSFTJEFOUF EB DPNQBOIJB 
1BUSJDL 1PVZBOOÏ  OVN FODPOUSP
DPN SFQSFTFOUBOUFT EF CBODPT F
HSVQPTmOBODFJSPT
i/ÍP RVFSFNPT SFUPNBS B OPTTB
BDUJWJEBEF DFSDBEPT EF DBNQPT
EF SFGVHJBEPT 2VFSFNPT RVF
B TJUVBÎÍP TF FTUBCJMJ[Fw  QBSB B
FNQSFTBFBTDPNVOJEBEFT BmSNPV
1PVZBOOÏ  EVSBOUF B BQSFTFOUBÎÍP
EPT SFTVMUBEPT EP HSVQP EP
QSJNFJSPUSJNFTUSFEFTUFBOP
0 HFTUPS BWBOÎPV RVF B5PUBM OÍP
QSFWÐPSFHSFTTPB"GVOHJFTUFBOP 
QPSRVF BJOEB IÈ USBCBMIP B GB[FS
QBSBBSFTUBVSBÎÍPEBTFHVSBOÎBOB
ÈSFB
i" NJOIB WJTÍP Ï RVF UVEP JTTP <B
QSFQBSBÎÍP>WBJMFWBSUPEPPBOPEF
 F EFQPJT P RVF QMBOFBNPT Ï
WPMUBSMÈwËQFOÓOTVMBEF"GVOHJ
/B FEJÎÍP QBTTBEB  P SAVANA
BWBOÎPV RVF B DPNQBOIJB WBJ

Patrick Pouyanné, CEO da TotalEnergies

SFBWBMJBSBTJUVBÎÍPOPmOBMEF
QBSB WFS TF IÈ DPOEJÎÜFT QBSB VN
SFHSFTTP
i*SFNPT SFUPNBS BT BDUJWJEBEFT OP
EJBFNRVFFVQSØQSJPQPEFSWJTJUBS
"GVOHJ  1BMNB F .PDÓNCPB EB
1SBJB QPSRVFTFBNJOIBTFHVSBOÎB
NF EJTTFS QBSB OÍP JS  OÍP WPV
NBOEBS OFOIVN EPT OPTTPT
USBCBMIBEPSFTPVDPOTUSVUPSFTQBSB
FOGSFOUBSFN UBM TJUVBÎÍP EJGÓDJMw 
EFDMBSPV1BUSJDL1PVZBOOÏ
" 5PUBM&OFSHJFT  QSPTTFHVJV  WBJ
SFBDUJWBSBTTVBTBDUJWJEBEFT RVBOEP
iBT DPOEJÎÜFT FTUJWFSFN SFBMNFOUF
TPCDPOUSPMP NBTTFSÍPOFDFTTÈSJPT 
QFMPNFOPT TFJTNFTFTQBSBRVFBT
PCSBTSFDPNFDFNEPQPOUPFNRVF
GPSBNBCBOEPOBEPTw EFTUBDPV
1PSFORVBOUP QSPTTFHVJV BFNQSFTB
BHVBSEB QPS EFTFOWPMWJNFOUPT OP
EPNÓOJPEBTFHVSBOÎB

i²VNBRVFTUÍPEFQBDJÐODJB/ÍP
FTUÈOBTOPTTBTNÍPT%FQFOEFEBT
BDÎÜFT EP HPWFSOP NPÎBNCJDBOPw 
BmSNPV
"NVMUJOBDJPOBMGSBODFTBQBSBMJTPV
BT BDUJWJEBEFT OB «SFB  EB CBDJB
EP 3PWVNB  EFQPJT EF BDUJWBS
B DMÈVTVMB EF iGPSÎB NBJPSw  OB
TFRVÐODJB EP BUBRVFT EF EF
.BSÎPEFËWJMBEF1BMNB
/P FODPOUSP DPN JOWFTUJEPSFT 
1BUSJDL 1PVZBOOÏ EJTTF RVF B
FNQSFTB SFHJTUPV MVDSPT SFDPSEFT
EF64% NJMNJMIÜFT HSBÎBTË
TVCJEB EP QSFÎP EP HÈT  BQFTBS EF
UFS BWFSCBEP VNB JNQBSJEBEF EF
64%   CJMJÜFT EFWJEP Ë SFUJSBEB
EB 5PUBM&OFSHJFT EF VNB KPJOU
WFOUVSF FN RVF FTUBWB FOWPMWJEB
OB3ÞTTJB OBTFRVÐODJBEBTTBOÎÜFT
JNQPTUBT QFMP PDJEFOUF EFWJEP Ë
JOWBTÍPEB6DSÉOJB
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t 0 RVF DPNFÎPV DPNiVN BSSFGFDJNFOUP EF FYQFDUBUJWBTw QPS QBSUF EF
VNB GPOUF RVBMJmDBEB  FTUB TFNBOB HBOIPV WP[ QPS QBSUF EF 1BUSJDL
1PVZBOOÏ  P boss EB5PUBM&OFSHJFT RVF EFDMBSPV RVF RVFS JS B "GVOHJ
F .PDÓNCPB EB 1SBJB FN TFHVSBOÎB UPUBM  BOUFT RVF PT USBCBMIPT
SFDPNFDFN &  BOUFT EF   OÍP WBJ TFS QPTTÓWFM  OB TVB WJTÍP .BT
UBNCÏNEJTTFRVFPHPWFSOPFTQFSBUFSNFMIPSFTDPOEJÎÜFTEFTFHVSBOÎB
FN +VOIP  NBT RVF EFNPSB TFJT NFTFT B SFNPCJMJ[BÎÍP EF IPNFOT F
FRVJQBNFOUPT%PMBEPHPWFSOBNFOUBM IÈBFYQFDUBUJWBRVFFN0VUVCSP
QPEFSÈIBWFSOPWJEBEFTy
t &NBSSFGFDJNFOUPUBNCÏNFTUÈPFTUBEPEBMJCFSEBEFEFJNQSFOTBFN
.PÎBNCJRVF/VNBOP PQBÓTQFSEFVPJUPMVHBSFTNVEPVEFQBSB
 OP ÓOEFY EB 34' 3FQØSUFSFT TFN 'SPOUFJSBT  BCBJYP EB (VJOÏ
#JTTBV  FEF"OHPMB  /BSFHJÍPBFTUSFMBÏB/BNÓCJBRVFTVCJV
EP  MVHBS QBSB P   NBT POEF QBÓTFT RVF QPOUVBN CFN UBNCÏN
CBJYBSBNESBNBUJDBNFOUFDPNPP#PUTXBOB QBSB FB«GSJDBEP
4VM  
t "SSFGFDJEP FTUÈ P mOBODJBNFOUP QBSB B SFDPOTUSVÎÍP EF $% F B TVB
FTUSBUÏHJB NBJPS NBSDB QBTTP  Ë CPMFJB EF VNB OBSSBUJWB RVF UFN B
PQPTJÎÍPEFVNBTTFTTPSDPNCFSÎPMÈQBSBBTCBOEBTEF.PDÓNCPB1FMP
DBNJOIP F DPMIFOEP PT WFOUPT EB OPNFBÎÍP QBSB B DBEFJSB EF 1.  P
dossierEFJYPVEFFTUBSOBTNÍPTEP."%&3QBSBJSQBSBSËFTUSFMBFN
BTDFOTÍP RVFmDBEPPVUSPMBEPEBSVB POEFmDBMPDBMJ[BEPPQBMÈDJPEP
ferry-boat
t &N BRVFDJNFOUP  BQBSFOUFNFOUF F FN WFMPDJEBEF EF DSV[FJSP FTUÈ P
QSPDFTTP RVF FOWPMWF B BDUVBM 4E& EB QSPWÓODJB EF .BQVUP SFGFSFOUF
BBSSFOEBNFOUPEFVNJNØWFMQPSNJMNFUJDBJT DPOUSBPTNJM
QSFWJTUPTOBMFJ%FQPJTEFNBEBNF##TFUFSQSPOVODJBEPTPCSFPaﬀaire
OB FTDPMJOIB EP CBSVMIP  FTUB TFNBOB KÈ EFV FOUSBEB OP 5SJCVOBM EB
.BUPMB'PJDIBNBEB NBTOÍPÏBSHVJEB BBDUVBM41EP."&'1 RVFOB
BMUVSBEPTGBDUPTFSB41EBQSPWÓODJBEF.BQVUP"DFSUF[BÏRVF HBSBOUFN
NBEBNF7FTUBSÈOPCBODPEPTSÏVT4FUFNCSPFTUÈBPWJSBSEBFTRVJOB
t 5BNCÏNBQFOTBSDFSUBNFOUFFN4FUFNCSP VNDPNFOUBEPSCBDJBFB
BQFMBS BP DPDIJMP OPDUVSOP  WFJP EFSSBNBS WJUVQÏSJPT OBT iDFMFCSBÎÜFTw
EF VNB EFTMPDBÎÍP EB FTDPMJOIB EP CBSVMIP BP QBMÈDJP DIJOÐT POEF TF
DPOGBCVMPV B BDVTBÎÍP QBSB B UFOEB EBT SFWFMBÎÜFT 4FSÈ NFTNP RVF
NBEBNF##TØTFPDVQBEFiQJMIBHBMJOIBTw 
t "RVFDJEPFBMUBNFOUFJOUFSWFOUJWP UBMWF[DPN4FUFNCSPËWJTUB FTUÈP
BOUJHPUJNPOFJSP1SPOVODJPVTFTPCSFP%JBEB-JCFSEBEFEBJNQSFOTB 
BTTJOBMBOEP QSFPDVQBÎÍP RVBOEP Ë DMBTTF EF KPSOBMJTUBT  JODMVJOEP
BT PSHBOJ[BÎÜFT EF EFGFTB F QBUSPDÓOJP EBT MJCFSEBEFT EF FYQSFTTÍP F
JNQSFOTB RVF TF RVFJYBN EF BMHVN SFDVP iEBT TVBT DPORVJTUBT OFTTF
EPNÓOJPw1FMPBOEBSEBDBSSVBHFNBMHVÏNBJOEBTFQPEFMFNCSBSRVF
GPJOBTVBBENJOJTUSBÎÍPRVFGPJDSJBEPPUSJTUFNFOUFDÏMFCSF( RVF
UJOIBDPNPNBOEBUPHMPSJmDBSPTTFVTGFJUPTFBOJRVJMBSUPEBBPQJOJÍP
DPOUSÈSJB
t /B UFSSB EPT DVOIBEPT  $ZSJM 3BNBQIPTB EFJYPV BT DPNFNPSBÎÜFTEP
EF.BJPËTQSFTTBT EFQPJTEFNJOFJSPTGVSJPTPTUFSFNFYJHJEPBTBÓEB
EPDIFGFEF&TUBEPFJOWBEJEPPQBMDPPOEFFMFEFWFSJBGBMBS$BOUBOEP
i$ZSJMEFWFTBJSw PTNBOJGFTUBOUFTFSHVFSBNDBSUB[FTFYJHJOEPBVNFOUP
TBMBSJBMEVSBOUFBDFSJNØOJBPSHBOJ[BEBQFMBNBJPSGFEFSBÎÍPTJOEJDBMEP
QBÓT BQPEFSPTB$04"56/BNFTNBEBUB IÈDFSDBEFEVBTEF[FOBTEF
BOPT +$GPJWBJBEPOB1SBÎBEPT5SBCBMIBEPSFTQPSVNHSVQPGVSJPTPEF
iNBEHFSNBOFTw&SBPJOÓDJPEPBGBTUBNFOUPEFVNUFSDFJSPNBOEBUPFP
EF.BJPOVODBNBJTWPMUPVBTFSPRVFFSBy
t /ÍPTFTBCFRVBMBUFNQFSBUVSBRVFBUJOHJSÈPDPODMBWFEPTEJQMPTRVFUFN
"GVOHJ BUFOEBEBTSFWFMBÎÜFTFPTSFMBDJPOBNFOUPTDPNP'.*DPNP
CBMJ[BTFCØJBTËOBWFHBÎÍPQBSBBiDBQUBÎÍPEFOPWPTJOWFTUJNFOUPTwQBSB
PTNP[BT3FTUBTBCFSTFIBWFSÈFTQBÎPQBSBRVFNBEBNFSFMBYFJOUSPEV[B
PUFNBEPWPUPOB0/6BQSPQØTJUPEPDPOnJUP3ÞTTJB6DSÉOJB
t .VJUPTFTUBSÍPBJOEBMFNCSBEPTEPD[BSOBDJPOBMEBTUFMFDPNVOJDBÎÜFT
UFSWJOEPBQÞCMJDPEJ[FSRVFTFSJBJNQMBDÈWFMOBJNQPTJÎÍPEBTSFHSBT
RVFSFHFNBJOEÞTUSJBKVOUPEPTPQFSBEPSFT4ØRVFIÈVNBPQFSBEPSB
RVFFTUÈEFNBMBQJPS$MJFOUFTRVFJOJDJBNDIBNBEBTRVFTÍPBUFOEJEBT 
NBT RVF OÍP DPOTFHVFN GBMBS TÍP  NFTNP BTTJN  PCSJHBEPT B QBHBS P
DVTUPDIBNBEB6NBFTQÏDJFEFBTTBMUPËMV[EPEJB
t "IJTUØSJBUFNNVJUPTDPOUPSOPT6NBOUJHPSFGVHJBEPBGFHÍP RVFBCBO
EPOPVPTFVQBÓTBPTBOPTEFJEBEF EFQPJTEBJOWBTÍPTPWJÏUJDBFN
 ÏBHPSBQSFTJEFOUFFEJSFDUPSFYFDVUJWPEFVNBFNQSFTBGBCSJDBOUF
EF ESPOFT VTBEPT QFMBT GPSÎBT VDSBOJBOBT OPT BUBRVFT DPOUSB BT GPSÎBT
SVTTaT&PNVOEPHJSBy

Em voz baixa
t 1FMBT UFSSBT EPT LPUJT  BRVFMBT RVF BHPSB TÍP CBOIBEBT QFMP QØ CSBODP
EBT «TJBT  GFTUFKBTF B BTDFOTÍP EF VN mMIP EB UFSSB BUÏ BPT UBQFUFT
WFSNFMIPTEBQPOUBDPNPNFTNPOPNF7BUJDJOBNTFFTUSBUÏHJBTRVF
WFFN4FUFNCSPFPSFOPWBEPUFSDFJSPNBOEBUPOPIPSJ[POUF4FSÈRVFEB
[POBIBWFSÈPVUSPTVOHJEPTQPSUBNBOIBTEJTUJOÎÜFT 
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LAM prevê mudanças em 2023
A
s Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) projecta atingir o ponto de
equilíbrio financeiro em
2023, mas condiciona o objectivo a rapidez com que a economia
nacional for a imprimir na sua
recuperação, após ter sido severamente afectada pela pandemia do
coronavírus.

Numa visita da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da
República (AR), efectuada nesta
terça-feira, à LAM, o director-geral da companhia, João Carlos Pó
Jorge, explicou que a meta, quando
começou a restruturação, em 2018,
era atingir, em três anos, o ponto
de equilíbrio ﬁnanceiro. A visita
dos deputados está no quadro da
ﬁscalização e supervisão parlamentar.
Entretanto, assinala Pó Jorge, com
a Covid-19 não foi possível alcançar essa projecção: “Pensamos que,
em 2023, dependendo da velocidade que a economia terá na sua
recuperação, gostaríamos de atingir esse equilíbrio, através da im-

“Obviamente que servir a dívida,
enquanto a empresa for como é
agora, é um desaﬁo muito grande.
Mas quando a empresa crescer vai
poder servir essa dívida”, salientou
Pó Jorge.
Para já, a LAM tem redimensionado o seu quadro de pessoal,
assim como está a uniformizar a
frota, tornando a operação de voos

mais eﬁcientes.
Num outro desenvolvimento, João
Carlos Pó Jorge indicou que, em
termos ﬁnanceiros, 2019 foi um
ano melhor, pois inverteu a tendência decrescente do desempenho da companhia: “O ano seguinte [2020] foi mau. A receita
caiu 80 por cento em média. Em
2021, começámos a sentir que estávamos a atingir o ponto de equilíbrio nos custos operacionais, sem
incluir o serviço da dívida”.
Por seu turno, o presidente da Comissão do Plano e Orçamento da
AR, António Niquice, disse que
os deputados constataram que a
LAM, apesar do seu potencial,
tem estado a enfrentar diﬁculdades no mercado, alguns dos quais
têm a ver com factores conjunturais e estruturais, bem como com o
impacto da Covid-19.
“A empresa tem registado rendimentos negativos. Entretanto, há
um esforço por parte do Conselho
de Administração para garantir
que continue a desempenhar o seu
papel no mercado”, concluiu.

O evento, que contou com a participação da direcção da instituição, o corpo docente, o pessoal

administrativo e serventuário,
enquadrou-se no âmbito da
divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatória.
A pedido da instituição, terá
lugar, ainda neste semestre,
uma outra capacitação sobre
a utilização da plataforma MContribuições, (Minha Contribuição, Meu Benefício), plataforma electrónica do INSS,
que permite aos beneﬁciários
terem acesso à informação
contributiva de imediato, sem
precisar de se deslocarem aos
balcões daquela instituição de
segurança social.

João Carlos Pó Jorge, director-geral da LAM

plementação de muita disciplina,
rigor e regras na gestão da empresa”, frisou.
Desde 2018 que decorre um processo de restruturação da LAM,
visando tornar a empresa sustentável do ponto de vista operacional, o
que signiﬁca dotá-la de capacidade ﬁnanceira para cobrir os custos,
através da receita produzida.

Para tal, a LAM pretende melhorar em vários aspectos, como a
eﬁciência operacional, ganhando
maior fasquia do mercado, abrir o
network a mais mercados rentáveis,
tornando a transportadora apetecível para os investidores ou para
fazer com que o próprio Estado se
sinta confortável, em relação ao futuro da empresa.

UCM elogia INSS

A

Universidade Católica de Moçambique
(UCM), delegação
da Zambézia, elogiou o Instituto Nacional da
Segurança Social (INSS) pelo
processo de informatização e
modernização geral efectuada
por esta instituição, levado a
cabo durante os últimos anos.
Este processo, acrescenta a
UCM, contribuiu para a melhoria na prestação de serviços, sobretudo com a introdução de facilidades no acesso a
alguns serviços essenciais na
sua ligação com os utentes do
sistema da segurança social,

através de plataformas electrónicas.
A satisfação foi mostrada, há dias,
pelo Director da UCM na Zambézia, Lino Marques Samuel, durante uma capacitação ministrada
pelo INSS aos quadros desta instituição do ensino superior em Moçambique, na cidade de Quelimane, em matéria de legislação sobre
a protecção social, com destaque
para a Segurança Social Obrigatória.
Ainda de acordo com a fonte, os
pagamentos das contribuições,
pensões e subsídios por via bancária garantem a transparência do
processo, tendo apelado, ao mes-

mo tempo, que o INSS termine
a transição de toda a informação
manual para digital.

2

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Savana 06-05-2022

EVENTOS
EVENTOS

Nas mulheres

Empreendedorismo produz avanços
Por: Benedita Félix

E

mpreendedoras moçambicanas da Femtech, um
programa de aceleração
de negócios liderados por
mulheres, notaram avanços na
sua actividade, após aprofundarem conhecimentos em empreendedorismo e estarem inseridas numa plataforma de troca
de experiências entre colegas.
Com negócios a crescer no mercado, e muitos sonhos, descrevem
a empreendedora como uma mulher corajosa, que busca autoconﬁança.
De acordo com dados do Banco
Mundial, 58% das mulheres africanas são empreendedoras, sendo
o maior índice do que em qualquer outro continente.
Segundo a Ideia Lab, uma empresa moçambicana de mentoria empresarial, as mulheres em
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Moçambique constituem a maior
percentagem nos negócios informais, micro e pequenas empresas,
daí a necessidade de haver cada
vez mais programas de apoio a
mulheres empreendedoras.
Soﬁa Cassimo, gestora do programa Femtech, uma iniciativa concebida para ensinar o “B à B” do
empreendedorismo, diz que a experiência mostra que muitas empreendedoras mudam a sua visão,
melhoram o seu posicionamento
no mercado e aumentam vendas,
quando aprendem conteúdos ligados ao mundo empresarial e
trocam experiências entre si.
No programa Femtech, em que
qualquer mulher com mais de 25
anos e com um negócio a funcionar há pelo menos dois anos pode
participar, as empreendedoras são
ensinadas o passo a passo para ter
negócio próspero, ganham uma
plataforma onde fazem parcerias
e trocam experiências.
Patrícia Vasco tem 31 anos de
idade, é formada em Gestão Financeira e Bancária, e fundou a
Amorambique, uma marca moçambicana de design de acessórios
à base de capulana. Começou o
seu negócio em 2013, com vendas
online e loja física, e já tem o ne-

Isabel Munguambe, uma mulher
que viu nas receitas da avó e tia
oportunidade para alcançar a
OLEHUGDGHÀQFDQFHLUD

gócio estabilizado.
A Amorambique confecciona
colares e carteiras de forma artesanal, contando com cinco trabalhadores, três na produção e dois
nas vendas.
A maior parte da clientela é estrangeira.
A nossa entrevistada contou ao
Savana que depois de quatro anos
a dividir o tempo entre o negócio
e emprego, a paixão pela capulana
falou mais alto, em 2017, quando participa na quinta edição da
Femtech.
“Eu deixei o emprego com algumas dúvidas, porque não sabia
dizer se ia dar certo e em algum
momento pensei em desistir”,
narrou.
Mas, quando entrou no Femtech, encontrou mulheres também
cheias de dúvidas, incertezas e
desaﬁos, e percebeu que desistir
não era solução.
“Aprendi conteúdos que me deram mais auto-conﬁança e conhecimento para aplicar no meu
negócio”, disse.
A empreendedora está feliz com
o negócio, pois registou vários
avanços.
Apontou a coragem como uma
das maiores qualidades que se podem encontrar numa empreendedora, e a capacidade de quebrar
tabus.
“A sociedade diz, de alguma
forma, que as mulheres não podem ter as suas próprias ideias
ou decidir abandonar emprego

Patricia Vasco

para ir cuidar de seus sonhos,
mas lá encontrei mulheres corajosas que abriram os seus negócios e persistiram no mercado”.
Isabel Munguambe, natural de
Pemba, muito cedo o destino lhe
colocou entre a espada e a parede.
Com 15 anos de idade “casou” e
com 16 começou a sentir a necessidade de conquistar a independência ﬁnanceira.
A única opção que lhe surgiu foi
começar a empreender.
“Tive que abdicar dos estudos
para cuidar da família. Decidi
abrir o negócio de doces e salgados, porque era algo que eu gostava de fazer e tinha aprendido
com a minha avó e tia”, recorda.
Numa primeira fase, fazia apenas
para a família, e era quase que
grátis, e, com o tempo, as pessoas
começaram a conhecer os seus
serviços.

Hélica Tondo, fundadora da Ágape
Terapia, acredita na psicologia como
caminho para superar os vários
trauma.tif

Hoje aparecem clientes de todo o
lado. Um dos maiores benefícios
que colheu ao estudar empreendedorismo foi saber como rentabilizar o negócio, fazer a gestão
correcta dos recursos e entregar o
produto com melhor qualidade e
preço.
Munguambe não romantizou o
mundo do empreendedorismo,
reconhecendo que “foi no meio
de tanta diﬁculdade que consegui
tornar o meu negócio rentável”.
O desejo por uma vida ﬁnanceira
independente foi o combustível
para procurar aprender e implementar os conhecimentos no seu
negócio.
Para Hélica Tondo, uma jovem
empresária e psicóloga de 26
anos, os medos e frustrações em
relacionamentos amorosos foram
o motor para criar a Ágape Terapia, uma empresa focada na terapia de casal.
Tondo diz que tem o prazer,
em especial, de ajudar mulheres que já não acreditam no
amor, isto é, a superar os traumas e permitir que voltem a
ter relacionamentos saudáveis.

Contou que antes mesmo da criação da Ágape, já sabia o que queria melhorar na vida das pessoas,
mas não tinha ideia de o fazer.
Mas a constante inserção em rodas de conversa com outras empreendedoras a trouxe uma luz
sobre a forma de dar corpo às suas
ideias.
Hoje vê o real sentido de em-

preender, quando nota os resultados das sessões de terapia.
“Eu acredito que as mulheres
podem ter relacionamentos mais
saudáveis e ver o impacto das sessões que tive com mulheres que
passaram por mim, faz-me perceber que empreender é exatamente
isso”.

Empresas africanas regressam
ao MACFRUT 2022

A

África
Subsaariana
será protagonista na
39ª edição do Macfrut,
a exposição global dedicada às frutas e legumes, que
arrancou nesta quarta-feira, em
Rimini.
Com término previsto para esta
sexta-feira, o sector das frutas e
legumes do continente africano estará no centro de muitos
eventos durante os “Dias de
África”, um projecto criado em
colaboração com o Ministério
dos Negócios Estrangeiros e
da Cooperação Internacional,
a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento
(AICS), ITA - Gabinete de
Comércio Externo, UNIDO e
em parceria com a Conﬁndustria Assafrica & Mediterraneo.
Conﬁrmando a sua presença
na Macfrut, a AICS vai trazer 19 empresas do coração do
continente africano (7 de Moçambique, 6 do Quénia e 6 do
Senegal), parceiros da Agência
em vários projectos de cooperação para o desenvolvimento.
Uma oportunidade única para
empresários africanos encontrarem a excelência italiana na
cadeia de fornecimento, estabelecerem uma rede com clientes
e investidores internacionais,
apresentarem os seus produtos
numa importante montra, expandirem as suas oportunidades de exportação e acederem a
tecnologias melhoradas.
Sob a coordenação da Sede
em Roma, os Escritórios Estrangeiros da AICS em Nairobi, Dakar e Maputo trarão ao
Salão Internacional de Frutas
e Vegetais os mais emblemáticos sabores africanos: desde as
mangas, às lichias, aos cajus do
Quénia, Moçambique e Senegal.
Estarão presentes sete empresas locais de Moçambique, das
quais quatro seleccionadas em
colaboração com a UNIDO,
duas seleccionadas em colaboração com o Fundo de Fomento Agrário e Extesão Rural Fundo Público FAR-FP e uma

seleccionada em colaboração
com a NOVAMONT S.p.A.
Estas empresas dedicam-se à
transformação e comercialização de sementes e frutos como
o abacate, a lichia, a manga, entre outros.
Para todos eles, o MacFrut
representa uma oportunidade
única de se manter a par das
novas tecnologias e de realizar
reuniões com potenciais compradores a nível internacional.
Um investigador do Instituto
de Investigação Agrícola de
Moçambique (IIAM) e um
professor do Instituto Politécnico de Manica (SPM) estarão
também presentes.
“O OCDE-DAC 311 - Sector
agrícola é e continuará a ser,
também num futuro próximo,
uma prioridade para a acção
da Cooperação Italiana para o
Desenvolvimento e da Agência
Italiana de Cooperação para o
Desenvolvimento em Moçambique. Actualmente, estamos
a empenhados com cerca de
69 milhões de euros no sector,
incluindo iniciativas em curso
(também em colaboração com
actores internacionais, como
a UNIDO) e as que serão
lançadas em breve, com uma
abordagem sinérgica para uma
melhor gestão das principais
cadeias de abastecimento agrícola local (em particular, frutas
e legumes). A participação de
entidades públicas e privadas
de Moçambique em Macfrut é
uma importante oportunidade
de crescimento, não só para as
pessoas directamente envolvidas mas, sempre numa abordagem sinérgica, para todos
os actores que trabalham com
a Cooperação Italiana para o
Desenvolvimento no sector,
particularmente na Província
de Manica”, precisou Paolo
Enrico Sertoli, Chefe do Gabinete da AICS em Maputo.

