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Júri declara Boustani “não culpado”

Pág. 8PPPág. 8888PPPáPágágg.g. 88888Ângela Leão hospitalizada Última

Pág. 2



TEMA DA SEMANA2 Savana 06-12-2019

O réu a seguir

As testemunhas da Defesa de-

fenderam a ideia de que os in-

vestidores agiram, na compra da 

dívida Ematum, por risco pró-

prio. Defenderam ainda a tese 

de que os investidores sabiam 

perfeitamente dos riscos que cor-

riam. Também passaram a ideia 

de que os três projectos (Ema-

tum, MAM e ProIndicus) foram 

genuinamente concebidos e para 

serem implementados no âmbito 

dos interesses de Moçambique. 

Só não avançaram por aquilo que 

consideraram “sabotagem”.  Para 

o efeito, tentaram destrinçar as 

diferenças entre pagamento de 

subornos e o pagamento de co-

missões a entidades que, na óp-

Com o réu Jean Bous-
tani “exonerado” pelo 
Tribunal Distrital de 
Brooklyn, esta segunda-

-feira, “o caso das dívidas ocul-

tas” vai conhecer novos detalhes 

nas próximas semanas relativos 

aos outros protagonistas que 

constam na acusação americana. 

Em Moçambique, com recursos 

pendentes e quase duas dezenas 

de arguidos presos, aguarda-se 

também que seja finalmente fi-

xada uma data para o julgamen-

to do esquema que defraudou o 

país em 2200 milhões de dólares 

americanos.

Nos Estados Unidos da Améri-

ca, a sequência mais provável, é 

uma decisão em tribunal sobre os 

arguidos do Credit Suisse (CS) 

que se declararam culpados, no-

meadamente os directores exe-

cutivos Andrew Pearse e Sur-

jan Singh e a Vice-Presidente 

Detelina Subeva. Sabe-se agora 

que na acusação actualizada do 

Ministério Público (MP) norte-

-americano, submetida ao tri-

bunal a 16 de Agosto deste ano, 

Pearse e Subeva já não apareciam 

como arguidos, decorrente do 

acordo de colaboração com a jus-

tiça americana mediante redução 

de pena. Subsequentemente, 

Singh, que era arguido, também 

alcançou um acordo com o MP, 

tendo, conjuntamente com Pear-

se, aceite testemunhar em tribu-

nal contra Jean Boustani. 

A decisão do júri em declarar 

Boustani “não culpado” não tem 

efeitos directos sobre os ban-

queiros do CS em situação de 

“delação premiada”, nem sobre 

os outros acusados no processo: o 

director financeiro da Privinvest 

(CFO), Naji Allam e os moçam-

bicanos Manuel Chang, Teófilo 

Nhangumele e António Carlos 

do Rosário. O ex-ministro das 

Finanças de Moçambique está 

detido na África do Sul, desde 

29 de Dezembro do ano passado, 

a pedido das autoridades norte-

-americanas, mas o processo de 

extradição está longe do seu fi-

nal, dados os sucessivos recursos 

que têm sido interpostos para 

que Chang venha para Maputo. 

Ainda sem se conhecer a deci-

são do Ministério da Justiça sul-

-africano, os advogados da PGR 

de Moçambique solicitaram já 

ao Tribunal Supremo para recor-

rer no Tribunal Constitucional. 

Quarta-feira da semana passada, 

os advogados do FMO (Fórum 

de Monitoria do Orçamento), 

um grupo de ONG moçambi-

canas que se constituiu em as-

sistente do processo, contestou 

a pretensão do governo de Mo-

çambique. São também arguidos 

nos EUA António C. do Rosário, 

director do SISE e PCA das três 

empresas (Proindicus, Ematum, 

MAM), constituídas no âmbito 

do projecto de protecção costei-

ra desenhado pelos libaneses da 

Privinvest e Teófilo Nhangume-

le, o intermediário no processo 

de aproximação de Boustani à 

família Guebuza. Os dois estão 

detidos a aguardar julgamen-

to em Moçambique. A lei não 

permite a extradição de moçam-

bicanos para outros países, mas 

mesmo assim, o FBI, a polícia de 

investigação americana, tentou 

um acordo com Nhangumele 

no princípio deste ano. Allam, 

de nacionalidade libanesa, está 

neste momento em situação de 

foragido.

A Procuradoria norte-ameri-

cana, em função da actual con-

juntura, poderá alterar os seus 

procedimentos, num quadro em 

que “o caso das dívidas ocultas” 

se enquadra numa política glo-

bal da actual administração em 

perseguir agressivamente casos 

de corrupção internacional, en-

volvendo funcionários públicos 

e executivos com implicações no 

sistema financeiro americano. 

Boustani em liberdade
Após a decisão do júri eleito e 

previamente sorteado em decla-

rar Jean Emile Boustani como 

“não culpado”, o executivo li-

banês já regressou às origens, 

não sendo claro se está em Abu 

Dhabi, onde tem a sua residência 

profissional ou no Líbano, o país 

de origem.

Os doze jurados ilibaram Bous-

tani dos três crimes de que era 

acusado, nomeadamente  cons-

piração para defraudar investi-

dores, conspiração para cometer 

fraude por meios electrónicos e 

conspiração para lavagem de di-

nheiro.

O veredicto foi conseguido de-

pois de uma reunião delibera-

tiva durante 40 minutos, esta 

segunda-feira, após quatro horas 

de reunião na véspera do feriado 

do “Thanksgiving”, a 27 de No-

vembro e a reunião de sexta à 

tarde, no final do julgamento, a 

22 de Novembro. O júri, que de-

cide por unanimidade, não tem 

que dar explicações e transmite 

ao juiz a sua decisão. Neste caso: 

“não culpado”. Mas a questão do 

local onde foram cometidos os 

crimes foi claramente determi-

nante uma vez que foi uma das 

questões de fundo que suscitou 

um pedido de explicações adi-

cional, em complemento com a 

estratégia desde sempre ensaiada 

pela defesa de Boustani.

O porta-voz dos jurados, depois 

do encerramento do caso feito 

pelo juiz William Kuntz II, disse 

aos jornalistas que, “como colec-

tivo, não conseguimos perceber 

como é que este caso era rele-

vante (na jurisdição) dos Estados 

Unidos”.

Na verdade, durante o julgamen-

to, a defesa do executivo libanês, 

composta por advogados e tes-

temunhas - estes últimos rece-

beram um global de USD 1,5 

milhões por terem preparado as 

suas apresentações no tribunal - 

tentaram demonstrar e defender 

a ideia de que não houve crimes 

cometidos em território ameri-

cano. Aliás, Boustani nunca ti-

nha estado antes nos EUA. 

tica deles, deviam ser pagas por 

terem contribuído   para a apro-

vação do projecto. Em outros 

momentos defenderam a ideia 

de que tinha de acontecer como 

aconteceu (pagamentos) porque 

“todo o mundo sabe que Mo-

çambique é país altamente cor-

rupto”, pelo que os pagamentos 

que se sucederam eram inevitá-

veis. 

Nas alegações finais, o advogado 

Randall Jackson, ele próprio um 

antigo promotor público, defen-

deu que acusar Boustani era como 

estar a julgar “um caso de homi-

cídio com a vítima viva”. O seu 

colega, Michael Schachter disse 

que “os Estados Unidos não são 

o polícia do mundo”.  Para o júri, 

constituído por cidadãos sortea-

dos, sem terem qualquer prepa-

ração técnica em material legal, 

este era um caso muito complexo 

e de difícil compreensão. Como 

sublinhou antes o SAVANA, 
tratava-se de decidir se os crimes 

foram cometidos nos EUA, por 

um indivíduo que operava entre 

Moçambique e o Abu Dhabi e 

que fez pagamentos essencial-

mente a moçambicanos residen-

tes em África e banqueiros que 

vivem em Londres.

Júri de Brooklyn declara Boustani “não culpado”

Por Fernando Lima

Os desenvolvimentos em tribunal combinados com a 

acusação actualizada permitiram trazer à tona novos 

nomes no processo. Assim, claramente, o “co-conspira-

dor moçambicano 1”, envolvido na aprovação do pro-

jecto ProIndicus é Bruno Langa, identificado por ter recebido a 

quantia de USD8,5 milhões, enquanto os co-conspiradores dois 

e três são, respectivamente, Ndambi Guebuza e Isaltina Lucas. 

O “co-conspirador  da Privinvest 1” é o israelita David Harpa-

zi, contratado para desenvolver negócios com nações africanas 

através de conexões com funcionários em governos africanos. 

O “co-conspirador da Privinvest 2” é Iskandar Safa, o executivo 

principal da empresa que controla também aproximadamente 

dois terços do capital na Palomar (subsidiária da Privinvest) e 

descrito como “o mestre dos saguates” (“master of bribes”). Já 

nas alegações finais, o procurador Hiral Mehta elencou o actual 

ministro das Finanças, Adriano Maleiane, como um dos “mes-

tres da conspiração”.  A acusação cita um email a 2 de Março 

de 2015 de um funcionário da Palomar para Pearse e Subeva 

sumarizando um encontro com Isaltina Lucas e informando que 

“o ministro das Finanças de Moçambique que substituiu Chang 

está agora a par sobre a ProIndicus e a MAM”, acrescentando 

que “o  novo ministro embora discordasse com a falha em não 

se revelar a existência dos empréstimos contraídos ao FMI” -  

ele, todavia, aceitou que aquelas “transacções tinham agora que 

permanecer encobertas”.  O SAVANA sabe que os dois em-

préstimos só foram revelados ao FMI, um ano depois, durante 

os habituais encontros de primavera do Fundo em Washington.

Nas suas alegações Hiral Mehta também revelou uma lista de 

“consultores” moçambicanos  pagos pelo grupo Privinvest e en-

cabeçada pelo ex-presidente Armando Guebuza e os seus dois 

filhos, Ndambi e Mussumbuluco.

Novos nomes

Randall Jackson, um dos advogados, 
defendeu que acusar Boustani era 

como estar a julgar “um caso de 
homicídio com a vítima viva”
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“Derrota para o esforço norte-
-americano de ‘policiar’ o subor-
no e corrupção no estrangeiro” 
- é assim como a Bloomberg, 

reputada publicação norte-americana 

sobre matérias económicas, descreve a 

absolvição de Jean Boustani.

Num texto assinado pela jornalista 

Patrícia Hurtado, a Bloomberg sugere 

que a decisão do tribunal de Brooklyn 

que julgou Boustani não se baseou na 

culpabilidade do réu, mas na jurisdição 

norte-americana sobre o caso.

A publicação dá conta de que os ju-

rados pareciam confusos em relação 

à competência da acusação para levar 

o caso a Nova Iorque, como se pode 

depreender, através de uma nota que 

enviaram no dia 22 de Novembro. 

“Podem dar ao júri uma definição de 

absolvição em relação ao local do jul-

gamento, essa definição é diferente da 

declaração de não culpado?”, questio-

naram os membros do júri à acusação.

Dos 15 membros do júri, 12 consi-

deraram unanimemente Jean Bous-

tani não culpado das três acusações 

de conspiração para cometer: fraude 

electrónica, fraude com valores mobi-

liários e lavagem de dinheiro.

O líder do júri disse, em declarações 

aos jornalistas, sem dar o seu nome: 

“Como equipa, não conseguimos per-

ceber como é que este caso era relevan-

te nos Estados Unidos”.

O veredicto foi anunciado por um re-

presentante do júri, que leu as denomi-

nações dos crimes e acrescentou “não 

culpado” para cada acusação.

A pedido do juiz, cada membro do júri 
disse que considerava o suspeito como 
inocente.
O julgamento contou com mais de dez 
testemunhas, duas das quais eram ar-
guidos no mesmo caso e conseguiram 
acordos de cooperação com a Justiça, 
Andrew Pearse e Surjan Singh, antigos 
banqueiros do Credit Suisse, ligados 
aos empréstimos internacionais conce-
didos às empresas moçambicanas.
Depois da decisão, Jean Boustani 
benzeu-se, abraçou os advogados que 
o representavam e usou da palavra 
para agradecer, emocionado, ao juiz 
William Kuntz II, dizendo que os 11 
meses que passou em prisão preventiva 
em Nova Iorque “não foram fáceis”.
Boustani, de 41 anos, agradeceu o “juí-
zo justo”, a “dedicação” e o tratamento 
que recebeu de todos os membros do 
tribunal durante todo o processo, que 
começou a 02 de Janeiro, quando foi 
detido na República Dominicana e
 transportado para Nova Iorque, alvo 
de um mandado de captura.
À saída da sala de julgamento, por uma 
porta de acesso restrito, Jean Boustani 
virou-se para o público, com um sorri-
so e o punho direito fechado e levanta-
do, em sinal de vitória.

O juiz William Kuntz II disse, comen-

tando o veredicto: “Todos somos ven-

cedores no sistema americano, quando 

há um veredicto justo”.

O júri levou cerca de quatro horas a 

traçar o destino do ex-executivo da 

Privinvest, a empresa propriedade do 

franco-libanês Iskandar Safa. 

Interesse norte-americano
A acusação federal norte-americana 

considera Jean Boustani o cérebro da 

operação que levou o anterior Gover-

no moçambicano a angariar secreta-

mente dois biliões de dólares.

Desse valor, pelo menos 200 milhões 

de dólares foram drenados para o pa-

gamento de subornos a banqueiros do 

Credit Suisse, entidade que mobilizou 

o financiamento e a moçambicanos li-

gados aos serviços secretos e ao execu-

tivo de então, defende o Estado norte-

-americano.

O interesse da justiça norte-americana 

em relação ao caso prende-se funda-

mentalmente ao facto de parte do di-

nheiro ter sido obtido de investidores 

daquele país e de terem sido usados 

bancos dos EUA para o fluxo dos fun-

dos.

JPMorgan Chase & Co. and Bank of 

New York Mellon são os bancos que 

terão sido usados no esquema das dí-

vidas ocultas, cujo financiamento foi 

obtido em Nova Iorque e Los Angeles.

A acusação defende que a Privinvest 

inflacionou o custo dos equipamentos 

dos projectos, chegando a aumentar 

em 50% o preço, como forma de mo-

bilizar os recursos necessários aos su-

bornos.

Logo no início das sessões de julga-

mento, os advogados de Jean Boustani 

declararam taxativamente que os EUA 

“não eram o polícia do mundo”. 

Como vendedor dos produtos da Pri-

vinvest, Jean Boustani convenceu o 

Credit Suisse e o banco russo VTB 

a irem ao mercado mobilizar o finan-

ciamento para o que a acusação norte-

-americana considera negócios de 

fachada das empresas estatais moçam-

bicanas Proindicus, Ematum e MAM. 

O júri teve de lidar com milhares de 

documentos com origem no Médio 

Oriente, Europa e EUA, incluindo 

SMS, files da Privinvest, bem como 

registos financeiros e de contratos li-

gados aos empréstimos.

Três banqueiros do Credit Suisse já 

se consideraram culpados dos crimes 

relacionados com o escândalo das dí-

vidas ocultas e aceitaram cooperar no 

caso. Quatro não estão sob custódia da 

justiça norte-americana.

Tensões Nyusi - Guebuza
No entanto, a Africa Monitor (AM), 

uma entidade britânica de análise de 

assuntos africanos, considera que o 

julgamento do caso das “dívidas ocul-

tas” em Nova Iorque agudizou a zanga 

entre o sector próximo de Filipe Nyusi 

e de Armando Guebuza.

Para a ala próxima de Armando Gue-

buza, a revelação de que Filipe Nyusi 

recebeu um milhão de dólares para a 

sua campanha eleitoral em 2014 retira 

autoridade ao actual chefe de Estado 

de exigir a responsabilização criminal 

no caso.

Independentemente do valor recebido, 

Nyusi também beneficiou do dinhei-

ro das dívidas ocultas, consideram os 

“guebuzistas”.

Ciente dos danos que os depoimen-

tos em Brooklyn podiam provocar na 

sua autoridade moral na luta contra a 

corrupção, a equipa do actual chefe de 

Estado moçambicano terá colocado 

em marcha um plano para que o país 

tivesse pouca informação sobre o que 

se passou nas audiências.

A imprensa pró-governamental foi 

terminantemente proibida de divulgar 

os depoimentos e o Estado moçambi-

cano não se fez presente nas sessões, 

através de um representante diplomá-

tico ou consular, refere o AM.

Os “nyusistas” apostam no isolamento 

do sector próximo de Armando Gue-

buza de qualquer influência no ciclo de 

governação que se segue, visando con-

trolar o processo de sucessão do actual 

chefe de Estado.

Absolvição de Jean Boustani

A vitória da corrupção

Jean Boustani
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A 
absolvição de Jean Bous-
tani pelo júri do Tribu-
nal Federal do Brooklyn, 
nos Estados Unidos da 

América (EUA), não afecta o 
curso dos processos atinentes às 
dívidas ocultas, que estão a decor-
rer em Moçambique, consideram 
alguns analistas ouvidos pelo SA-
VANA. Nos EUA, Boustani era 
julgado por crimes de conspiração 
para lavagem de dinheiro, fraude 
electrónica e fraude de valores 
mobiliários. 
“São crimes totalmente diferen-
tes de que estão indiciados os 
presumíveis arguidos do calote 
em Moçambique”, sublinham, 
fazendo, no entanto, notar que 
o julgamento de Boustani trou-
xe evidências e elementos que a 
Procuradoria Geral da Repúbli-
ca (PGR) pode usar para fortifi-
car as suas acusações.    

Jean Boustani, que foi declarado 

“não culpado’’ pelos 12 cidadãos 

que constituíram o júri do Tribu-

nal de Brooklyn, é visto como o 

verdadeiro arquitecto das três em-

presas ligadas ao esquema das dí-

vidas ocultas de Moçambique, que 

precipitaram o país para uma crise 

financeira.

Andrew Pearse, Detelina Sube-

va  e  Surjan Singh, executivos do 

Credit Suisse, que também eram 

arguidos do processo, declararam-

-se culpados. Três moçambicanos, 

a saber:  Manuel Chang, antigo 

ministro das Finanças, António do 

Rosário, do Serviço de Informação 

e Segurança do Estado (SISE) e 

administrador das três empresas 

estatais, e  Teófilo Nhangumele, 

que agiria em nome do Gabinete 

da Presidência da República, são 

outros três arguidos procurados 

pela justiça norte-americana. 

Para Laurindos Saraiva, jurista e 

professor universitário, a absolvi-

ção de Jean Boustani não impede 

que o processo prossiga e que até 

haja condenações. 

Segundo Saraiva, que também 

é advogado e consultor jurídico, 

há que perceber como funciona o 

sistema americano, assim como as 

motivações que levaram Boustani 

a ser ilibado dos crimes de que era 

imputado. 

Aliás, continua, até porque os cri-

mes nem são iguais, assim como as 

posições dos sujeitos processuais 

são diferentes.

Sublinha que, por exemplo, o ex-

-ministro das Finanças, Manuel  

Chang,  era um alto funcionário 

público e isso tem certa relevância 

no processo, ao contrário de Bous-

tani que é uma espécie de “comer-

ciante” a busca de “oportunidades 

de negócios” nos países institucio-

nalmente fragilizados.

Para Saraiva, ainda há espaço para 

o prosseguimento da acção penal, 

nos EUA, contra Manuel Chang e 

outros arguidos. 

Mais elementos para a 
PGR
Quanto aos processos que estão a 

decorrer em Moçambique, Lau-

rindos Saraiva referiu que a PGR 

passou a ter mais elementos infor-

mativos que podem ser utilizados 

nas suas ulteriores diligências, 

dum lado, para a materializa-

ção probatória, doutro,  até, para 

a reabertura de novos processos. 

“Contrariamente, ao que mui-

tos, precipitadamente pensaram 

ou concluíram, a absolvição do 

Boustani não tem nenhuma rela-

ção com os processos internos em 

curso, que de resto, são autónomos. 

Quase todos os crimes de que era 

acusado Boustani nem sequer en-

contram amparo na nossa ordem 

jurídica.  Se antes desse processo, 

a PGR tinha dificuldades para a 

obtenção de informações por uma 

suposta falta de colaboração por 

partir das instituições americanas. 

Agora, a PGR, querendo, pode re-

querer ao tribunal americano uma 

série de informações que foram 

produzidas em sede de julgamen-

to, assim como alguns documentos 

apresentados, tais como e-mails, 

endereços de contas bancárias, 

transferências, etc. Portanto, o pa-

pel da justiça moçambicana, pe-

rante está situação, deve somente 

e, em modo inteligente, tirar maior 

proveito”, frisou. 

Para Saraiva, tais elementos terão 

efeito no sentido que poderão ser 

utilizados algumas informações 

adicionais, até então desconheci-

das, que poderão muscular as teses 

acusatórias da PGR, dum lado, as-

sim como poderão ser corrobora-

das novas teses em prol dos argui-

dos detidos, explicou.

Por seu turno, Edson Cortês, di-

rector do Centro de Integridade 

Pública (CIP), contou que, quan-

do a sua instituição começou a 

fazer cobertura das audições de 

Manuel Chang, no Tribunal de 

Kempton Park, na África do Sul, 

soube da detenção de Jean Bousta-

ni nos EUA pelas mesmas razões 

que culminaram com a prisão do 

antigo ministro das finanças de 

Moçambique.

Daí o CIP agendou-se para acom-

panhar todo processo, porque, 

sabendo que Boustani era o epi-

centro de toda geografia de calote, 

tinha muita informação e traria 

elementos que pudessem desven-

dar o envolvimento dos moçambi-

canos neste escândalo.

De acordo com Cortês, a realidade 

mostrou que, mesmo que algumas 

correntes procurem desvalorizar 

seus depoimentos, Boustani con-

firmou o envolvimento de altas 

figuras moçambicanas ligadas às 

elites políticas e ao partido Freli-

mo.

“Jean Boustani e o Departamento 

Federal de Investigação dos Esta-

dos Unidos (FBI) apresentaram 

evidências de que grandes figuras 

receberam pagamentos indevidos 

para tomar decisões ilegais. Ago-

Dívidas ocultas 

ra é papel da nossa justiça tomar 

medidas. Isso não cabe a justiça 

americana”, frisou.

Cortês sublinha que impendente-

mente da condenação ou não de 

Jean Boustani nos EUA, na base 

de evidências obtidas no julga-

mento e noutras fases de investi-

gação, a verdade é que a PGR tem 

elementos para levar este processo 

avante.

Salientou que os crimes que eram 

seguidos pela justiça americana 

são completamente diferentes do 

que os presumíveis envolvidos são 

acusados em Moçambique. Pelo 

que, acrescentou, é no mínimo 

patético relacionar a absolvição de 

Jean Boustani com os processos 

que estão a correr em Moçambi-

que.

“Espero que a nossa justiça não 

sofra influências políticas e amor-

teça o processo que está a correr 

em Moçambique pelo simples 

facto da justiça americana ter 

inocentado o principal arquitecto 

deste crime. Ademais, na legisla-

ção americana, o pagamento de 

taxa sucesso pela facilitação de 

um negócio não é crime. Mas, em 

Moçambique, esses pagamentos 

colam nos crimes de corrupção e 

há penalização”.

Portanto, continua, o principal 

foco de julgamento de Jean Bous-

tani é a quantidade de provas 

produzidas pelo próprio réu, bem 

como pela investigação americana 

e que, querendo, a PGR pode usar 

para reforçar cada vez mais a sua 

acusação.

Sobre Manuel Chang, Edson 

Cortês diz que a relevância depen-

de do interesse dos EUA e que a 

absolvição de Boustani pode servir 

como lição para o Ministério Pú-

blico aprofundar as suas acusações 

de modo a encontrar crimes que 

possam convencer o júri a conde-

na-los.

“Não podemos dizer que a absol-

vição de Boustani pode fragilizar 

a nossa investigação, porque no 

julgamento dos Estados Unidos 

da América, a investigação apre-

sentou documentos, e-mails, ex-

tractos bancários que provaram a 

transferência de dinheiro ilícito da 

Privinvest para alguns dirigentes 

em Moçambique. Podemos ser ou 

não o país mais corrupto do mun-

do, mas a nossa legislação pune a 

corrupção e, dos elementos exte-

riorizados, há evidências de que 

há alguns moçambicanos que se 

beneficiaram indevidamente do 

dinheiro das dívidas ocultas. São 

pessoas identificadas e localizáveis, 

pelo que a PGR tem tudo para es-

clarecer este complexo esquema”, 

finalizou. 

Absolvição de Boustani não afecta 
processo no país
Por Raul Senda

Depois de, na semana passada, os gestores das multinacionais 

e empresas subcontratadas para trabalhar na montagem das 

infra-estruturas necessárias no âmbito da exploração do 

gás natural terem alertado para a necessidade de evitar-se, 

o máximo possível, o uso da estrada que liga os distritos de Mo-

címboa da Praia e Palma, um ataque teve lugar, nesta terça-feira, 

exactamente naquela estrada. 

O ataque teve lugar na aldeia Matapata, distrito de Palma, cerca das 

15 horas. Segundo relatos, uma caravana composta por três viaturas 

saía de Mocímboa da Praia e ia em direcção a Palma. Chegado à 

aldeia de Matapata, cerca de 10 quilómetros da vila de Palma, foi 

surpreendida por balas. A indicação é que diante dos disparos, três 

pessoas foram feridas, mas a caravana conseguiu continuar viagem 

até Palma. Dos três feridos, imediatamente transportados para o 

hospital local de Palma, está um supervisor de uma das empresas de 

segurança. Na altura do ataque, um morador local que passava de 

uma bicicleta foi decapitado pelo grupo atacante. 

(Redacção) 

Mais um ataque 
resulta em morte

Laurindos Saraiva

Edson Cortês
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André Thomashausen, 
especialista em Direito 
Internacional e observa-
dor atento da actualidade 

moçambicana, considera que se-
ria um erro pensar que a absolvi-
ção de Jean Boustani implicaria 
a ilibação de Manuel Chang e de 
outros acusados no escândalo das 
dívidas ocultas, se forem julgados 
nos EUA.
André Thomashausen assinala 
que Jean Boustani foi um inter-
mediário no esquema das dívidas 
ocultas, enquanto Manuel Chang 
“foi um dos principais autores do 
assalto às finanças de Moçambi-
que”.
Sobre o impacto da decisão do 
tribunal norte-americano no 
processo de extradição de Ma-
nuel Chang, o jurista defende que 
não há relação entre os dois fac-
tos, porque a lei que regula a ex-
tradição entre os EUA e a África 
do Sul não mudou e o Ministério 
Público americano tem interesse 
em desencorajar grandes burlas 
financeiras cometidas por gover-
nos de “estados falhados”.
Sobre a absolvição de Jean Bous-
tani, Thomashausen diz que a 
mesma revela a hostilidade dos 
júris populares norte-americanos 
em relação a investidores ricos 

que aplicam o seu dinheiro em 
negócios de risco.
 “A opinião pública americana 
é geralmente contra os envolvi-
mentos dos EUA no estrangeiro, 
as pessoas pensam que é mau in-
vestimento, considerando que os 
EUA têm mais de 30 milhões a 
viver na pobreza absoluta”, refere.
Muitos sectores ficaram sur-
preendidos com a absolvição de 
Jean Boustani, tendo em conta o 
decurso do julgamento e os po-
sicionamentos do juiz William 
Kuntz II. O Professor também 
ficou surpreendido com o vere-
dicto final?
Sim, porque a apresentação da 

acusação foi muito forte e boa e 

a atitude do réu Boustani foi ca-

racterizada pela arrogância e fal-

ta completa de consciência desse 

indivíduo, que chegou a afirmar 

que o principal objectivo dele te-

ria sido de manter os responsáveis 

em Moçambique “felizes e a bater 

palmas”. Aliás uma afirmação de 

desprezo racista.

Está convencido com a declara-
ção “não culpado” do júri?
A decisão do júri afirma dois pon-

tos: de que não quiseram endossar 

a interpretação legal vigente nos 

EUA de que a lei penal americana 

pode ser sempre aplicada quando 

uma transacção envolve ou passa 

pelo uso do dólar. E, segundo, que 

gente rica que investe em obriga-

ções de tesouro de países desco-

nhecidos e de alto risco não me-

rece nem simpatia nem protecção 

legal especial. Ambos os pontos 

devem ser rejeitados, porque não 

são válidos na ordem jurídica dos 

EUA. Revelam a problemática dos 

julgamentos que dependem de júri 

composto de pessoas escolhidas 

por sorteio, uma prática rejeita-

da em todos os estados de direito, 

porque pode produzir julgamentos 

“selvagens”. 

 

Desprezo para com os 
“ricos”
Que terá pesado para que Jean 
Boustani fosse absolvido?
O júri, composto de gente “da rua”, 

mostrou seu desprezo para com os 

“ricos” que arriscaram investir em 

obrigações de tesouro de alto risco 

e por isso de altíssimo rendimento. 

E não quiseram fazer justiça num 

caso em que o acusado é um es-

trangeiro que não reside nos EUA 

e fez o que teria feito em territó-

rios estrangeiros. A opinião pública 

americana é geralmente contra os 

envolvimentos dos EUA no es-

trangeiro, as pessoas pensam que 

é mau investimento, considerando 

que os EUA têm mais de 30 mi-

lhões a viver na pobreza absoluta.

Uma vez que os factos imputados 
pela acusação do Estado norte-
-americano a Jean Boustani são 
os mesmos imputados aos outros 
acusados, pode se considerar que 
estes também serão absolvidos?
Se for o mesmo júri, é de antecipar 

uma inclinação semelhante. Mas os 

outros réus não são simplesmente 

intermediários como foi Boustani. 

São autores principais. Banqueiros 

suíços, geralmente desprezados e 

odiados em qualquer parte da opi-

nião pública e os que encomenda-

ram a fraude, tal como Chang.

Com a absolvição de Jean Bous-
tani nos mesmos factos atribuí-
dos a Manuel Chang mantém-se 
útil a eventual extradição de Ma-
nuel Chang para os EUA?
Sim, porque Chang não foi inter-

mediário como foi Boustani. Foi 

um dos principais autores do assal-

to às finanças de Moçambique.

A absolvição de Jean Boustani 
poderá condicionar o ministro da 
Justiça e dos Serviços Correcio-
nais da África do Sul?
Não vejo como. O pedido de extra-

dição dos EUA continua o mesmo 

e a lei não mudou. Seria diferente, 

caso os EUA decidissem abando-

nar a acusação de Chang. Aliás 

uma amnistia em Moçambique 

dos crimes cometidos por Chang, 

tal como agora veio a ser sugerido 

por alguns fanáticos apologistas da 

Frelimo, não vincularia os EUA de 

forma alguma, porque nos   EUA 

não se trata de aplicar a lei mo-

çambicana, mas, unicamente, a lei 

penal americana, sendo interesse 

do Ministério Público americano 

o   desencorajamento   de grandes 

burlas financeiras cometidas por 

governos de estados falhados, agin-

do em conjunto com actores da sa-

botagem económica internacional. 

(Redacção)

Professor André Thomashausen:

Seria um erro antecipar absolvição de Chang

André Thomashausen
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A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) 
é um instituto público, dotado de autonomia 

através do Decreto Nº. 49/98, de 22 de Setem-
bro, tutelado pelo Ministro que superintende a 
área de Finanças.
No âmbito da implementação do Plano Es-
tratégico da Bolsa de Valores de Moçambique 
(2017-2021), e de modo a dar uma nova dinâ-
mica no mercado de capitais moçambicano, a 
BVM decidiu atribuir anualmente o “Prémio 
de melhor artigo jornalístico (imprensa escri-
ta)” no âmbito da introdução das Premiações 
BVM, cujas candidaturas deverão seguir os se-
guintes requisitos:

1.O tema deve ser relevante e actual para o 
mercado de capitais moçambicano e a Bolsa 
de Valores;

2.Os trabalhos concorrentes deverão estar vin-
culados a algum órgão de comunicação social 
nacional;

3.Os jornalistas concorrentes deverão ser mo-
çambicanos;

4.Os artigos deverão ser publicados em im-
prensa escrita, sendo avaliada a relevância, 
coerência, impacto e nível de disseminação 
da informação; e,

5.Os artigos devem ser redigidos em língua 
portuguesa.

Procedimentos de candidatura
Os interessados poderão obter mais informa-
ções ou solicitar o Regulamento das “Premia-
ções BVM” através do endereço físico da BVM, 
sito na Av. 25 de Setembro, 1230, 5º Andar, Blo-
co 5, C.P. 4773, Prédio 33 Andares – Maputo, 
Moçambique, das 8h até as 16h, nos dias úteis 
da semana, ou através do site www.bvm.co.mz.

NOTA: Os vencedores serão anunciados em um 
evento a ser organizado pela BVM e comunica-
do com antecedência de pelo menos 15 dias.

PREMIAÇÕES BVM
Prémio de melhor artigo jornalístico 

(imprensa escrita)

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) é 
um instituto público, dotado de autonomia ad-

através do Decreto Nº. 49/98, de 22 de Setem-
bro, tutelado pelo Ministro que superintende a 
área de Finanças.
No âmbito da implementação do Plano Es-
tratégico da Bolsa de Valores de Moçambique 
(2017-2021), e de modo a dar uma nova dinâ-
mica no mercado de capitais moçambicano, a 
BVM decidiu atribuir anualmente o “Prémio 
de melhor artigo/trabalho académico” no 
âmbito da introdução das Premiações BVM, 
cujas candidaturas deverão seguir os seguin-
tes requisitos:

1.O tema e o problema devem ser relevantes 
para o mercado de capitais moçambicano e a 
Bolsa de Valores;

2.Os trabalhos devem ser redigidos em língua 
portuguesa, em letra tamanho 12, fonte Times 
New Roman e espaçamento entre linhas de 1,5;

3.Podem candidatar-se ao prémio todos os tra-
balhos de investigação no âmbito de cursos 
de licenciatura e pós-graduação (dissertação 
de mestrado, teses de doutoramento ou ou-
tros); e,

4.Os trabalhos devem ter sido concluídos e 
avaliados no ano da candidatura a este Pré-
mio ou no ano anterior a esse.

Procedimentos de candidatura
Os interessados poderão obter mais infor-
mações ou solicitar o Regulamento das “Pre-
miações BVM” através do endereço físico 
da BVM, sito na Av. 25 de Setembro, 1230, 5º 
Andar, Bloco 5, C.P. 4773, Prédio 33 Andares – 
Maputo, Moçambique, das 8h até as 16h, nos 
dias úteis da semana, ou através do site www.
bvm.co.mz.

NOTA: Os vencedores serão anunciados em um 
evento a ser organizado pela BVM e comunica-
do com antecedência de pelo menos 15 dias.

PREMIAÇÕES BVM
Prémio de melhor artigo/trabalho 

académico
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O 
enquadramento do pri-
meiro grupo de 10 oficiais 
da Renamo nos quadros 
da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), à luz do pro-

cesso de Desmilitarização, Des-

mobilização e Reenquadramento 

(DDR), conheceu, esta semana, 

uma nova etapa, com a conclusão 

do respectivo curso de formação, 

que culminou com o juramento da 

bandeira nacional. 

Estando agora ao serviço da nação, 

o comandante- geral da PRM, Ber-

nardino Rafael, disse contar com a 

contribuição daqueles homens para 

solucionar os problemas de ordem 

e tranquilidade pública que assolam 

o país, nas zonas centro e norte do 

país.

Foi o culminar de 110 dias de ins-

trução básica, que permitiram que 

aqueles os instruendos fossem mu-

nidos de ferramentas suficientes 

para darem o seu contributo em 

matérias de lei e ordem. 

Na ocasião, os 10 elementos fi-

zeram uma demonstração do que 

assimilaram em matéria de defesa 

pessoal, bem como algumas regras 

básicas de trabalho de polícias.  

Diante do comandante-geral da 

PRM, Bernardino Rafael, o se-

cretário-geral da Renamo, André 

Magibire, membros do grupo de 

Ataques no centro e norte

Por Argunaldo Nhampossa

contacto nas negociações, corpo 

diplomático e outras figuras das 

Forças de Defesa Segurança, os 

instruendos juraram a bandeira na-

cional, num claro sinal de adesão ao 

corpo da polícia, com o estatuto de 

guarda estagiário. 

Porque estão numa missão diferen-

te, deverão actuar com este estatuto 

durante 90 dias contra os habituais 

12 meses para depois receberem 

patentes, tal como ficou acordado 

no memorando de entendimento 

assinado pelas lideranças do gover-

no moçambicano e da Renamo a 6 

de Agosto de 2018.

Discursando na ocasião, Bernar-

dino Rafael disse que o juramento 

da bandeira marcou o fim do curso 

que lhes qualificou em matérias de 

garantia de segurança pública, pre-

venção de crimes, acidentes de via-

ção e suas consequências e, acima 

de tudo, garantir a livre circulação 

dos moçambicanos com respectivos 

bens no território nacional.  

O comandante convidou aquele 

grupo a juntar-se a outros elemen-

tos da corporação para dar o seu 

contributo, através de propostas, 

e não só, para a busca de soluções 

para os problemas que apoquentem 

o país, no que diz respeito a ordem 

e segurança públicas.   

“O nosso comandante em chefe 

sempre nos convidou para preser-

varmos a paz e nós temos que estar 

às ordens para garantir e proteger 

a paz. Para tal temos que unir es-

forços de todos nós, incluindo a 

população em geral, para que en-

contremos soluções com base em 

opiniões, ideais e propostas para 

que nós todos participemos da so-

lução dos problemas do país”, disse.

Como principais desafios para a or-

dem e tranquilidade pública,  Ber-

nardino Rafael apontou os ataques 

armados que já estão a ganhar uma 

certa constância na zona centro do 

país e na província de Cabo Dele-

gado, norte do país, que continuam 

a ceifar vidas de forma macabra. 

Disse ser missão da PRM garantir 

segurança para que a população se 

concentre no desenvolvimento sus-

tentável.

Rafael apelou aos novos polícias 

para, no cumprimento das suas 

missões, agirem de acordo com a 

Constituição da República e de-

mais leis. Agirem em estrita obser-

vância da ética e deontologia pro-

fissional da polícia e, acima de tudo,  

a obediência obrigatória e incondi-

cional ao comandante em chefe das 

Forças de Defesa e Segura (FDS), 

da qual a PRM é parte integrante. 

Agir com neutralidade
Na sua mensagem por ocasião de 

encerramento do curso, os forman-

dos manifestaram a sua prontidão 

em servir a nação naquilo que for 

necessário. Comprometeram-se 

a agir com neutralidade política e 

cumprir com zelo e brio as missões 

para as quais forem incumbidos no 

estrito cumprimento da CRM.

Laquessene Sualé, que leu a men-

sagem em representação do grupo, 

disse estar convicto de que não se 

trata do fim, mas do início de uma 

nova e longa caminhada com res-

ponsabilidades acrescidas.

DDR está andar 
No entanto, por sua vez, o secretá-

rio-geral da Renamo, André Magi-

bire, disse que ainda há muito por 

fazer, porque este é o primeiro gru-

po de 10, de um total que ainda está 

a ser analisado. Questionado sobre 

o andamento do DDR, numa altu-

ra em que há ataques militares na 

zona centro, cuja autoria é atribuída 

ao seu partido, Magibire  declinou 

entrar em  detalhes sobre o assunto 

alegando que é matéria sensível. 

A Renamo já prometeu abordar o 

avanço do processo face aos resul-

tados eleitorais de 15 de Outubro. 

Porém, em visita trabalho ao Reino 

dos Países Baixos, Ossufo Moma-

de, presidente da Renamo, também 

comentou sobre o processo de paz 

em Moçambique, mas distanciou-

-se das incursões militares no cen-

tro do país .

 “A desmobilização dos militares é 

uma prioridade da Renamo. Mas 

os nossos militares ainda estão nas 

nossas bases porque a desmobiliza-

ção é um processo e deve decorrer 

de forma condigna. O nosso des-

mobilizado deve voltar para a casa 

com dignidade. Este é um processo 

que requer muita paciência e aten-

ção, por isso, insistimos que os nos-

sos homens deve estar enquadrados 

em todos os ramos das Forças de 

Defesa e Segurança, incluindo o 

SISE, pois é lá onde são feitas as 

manobras que desestabilizam o 

país, como são os casos de perse-

guições de membros do partidos 

políticos, da sociedade civil, mano-

bras eleitorais, entre outras”, rema-

tou Momade.

Momade, que iniciou nesta se-

gunda-feira uma visita ao Reino 

dos Países Baixos, manteve um 

encontro com o director do Insti-

tuto Holandês para a Democracia 

Multipartidária (NIMD), visitou 

o Parlamento e manteve encontros 

com representantes da Comissão 

de Eleições. Nesta quarta-feira, 

último dia da visita, reuniu-se com 

representantes do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, partidos 

políticos, gestores municipais e 

académicos.  

O 
Município de Maputo desafia o 
sector privado a tirar o máximo 
proveito das oportunidades de in-
vestimento na urbe, inseridas no 

seu plano de desenvolvimento 2019-2023. 

Dentre vários projectos, destaque vai para a 

melhoria da prestação de serviços,  requa-

lificação da baixa da cidade de Maputo, a 

marginal e o distrito municipal da Ka-Tem-

be, entre outros, com os quais espera mudar 

a imagem da capital do país  tornando-a um 

destino turístico de excelência.

No âmbito da implementação do seu plano 

governativo, o Município de Maputo tem o 

sector privado como um parceiro válido na 

realização de investimentos. 

É nesta perspectiva que vai levar a cabo, 

na sexta-feira da próxima semana, um 

“workshop sobre oportunidades de inves-

timento em projectos de desenvolvimento 

urbano”, em que espera juntar cerca de 300 

convidados, dentre os quais os sectores pú-

blicos e privado, parceiros, instituições aca-

démicas, entre outros.

Despertar o sector privado
Na antevisão da conferência, João Mun-

guambe, vereador do Pelouro do Desenvol-

vimento Económico Local, explicou que a 

ideia é despertar o sector privado para as 

oportunidades existentes e evitar acusações 

futuras de favorecimento. 

O vereador considerou que, contrariamente 

ao passado, desta vez a edilidade pretende 

abrir-se ao público para um debate conjun-

to sobre as oportunidades existentes e iden-

tificação de soluções. 

Entende que o sector privado deve ser pre-

parado com a devida antecedência e o fó-

rum constitui um espaço primordial para a 

apresentação das oportunidades que estão 

sendo criadas.

Apontou que os desafios identificados pela 

edilidade para a viabilização do seu plano 

passam pelo investimento em infra-estru-

turas, bem como a prestação de serviços, 

factos que exigem parcerias estratégicas 

com o sector privado. 

De um rol de 12 pontos, disse que a prio-

ridade passa pela requalificação da baixa da 

cidade e da marginal e no desenvolvimento 

de KaTembe, que terão um impacto tre-

mendo na mobilidade e no turismo, a nível 

do município. 

Avançou que a baixa da cidade apresenta 

duas faces: uma nova e outra velha, esta úl-

tima, que tem um papel histórico e turístico 

que deve ser melhorado, de modo a elevar o 

seu potencial. 

Falou da necessidade do aproveitamento 

de espaços como antiga feira popular e FA-

CIM, criar a ligação Baixa/Museu, inves-

timento em vias pedonais em troços como 

Samora Machel até à Praça 25 de Junho e 

da Rua do Bagamoyo até à Praça dos Tra-

balhadores. 

“Ao buscar recursos públicos e colocá-los 

nestes projectos, queremos que os deten-

tores de infra-estruturas privadas ao longo 

das vias aproveitem a oportunidade para a 

construção de restaurantes, lojas, bares, en-

tre outros”, declarou.

Essa acção vai dar um sinal claro sobre o 

desejo de valorização do património histó-

rico cultural da baixa, proporcionando uma 

oportunidade aos donos das ruínas locali-

zadas naquelas bandas para que encontrem 

motivos para desenvolvê-las, disse.

Acrescentou que, muitas vezes, alguns 

projectos não vão em frente, devido  à sua 

viabilidade, mas disse notar que, se o sec-

tor público fizer alguns investimentos, em 

certas áreas, isso pode servir como uma ala-

vanca para que o privado faça a sua parte 

e em conjunto fazer-se essa transformação, 

porque o município não pode entrar na es-

fera privada.

No que diz respeito ao desenvolvimento da 

KaTembe, disse tratar-se do futuro da ci-

dade capital pelo que é preciso intervir na 

ordenação territorial. 

O desenvolvimento daquele distrito muni-

cipal contempla parte do projecto habita-

cional da edilidade (projecto primeira casa 

para jovens).

Munguambe falou de um projecto a médio 

e longo prazo para a edificação de 400 mil 

unidades habitacionais na KaTembe, pelo 

que é imperioso a comparticipação do sec-

tor privado para avançar como investimen-

to em hotéis e outro tipo serviços. 

Para o vereador, o sector público tem que 

mostrar ao sector privados que há recursos 

para colocar na KaTembe, fazendo notar 

que aqueles que estiverem interessados em 

investir naquela região podem começar a 

preparar-se de forma que se possa caminhar 

rapidamente. 

Anotou que a política de habitação deverá 

ser orientada para habitação social visto que 

é preciso reconhecer que a maior parte dos 

moçambicanos não estão em condições de 

adquirir uma casa a nível dos preços prati-

cados no mercado. 

Assegurou que, na preparação do evento, 

várias conversas foram feitas com diferentes 

entidades tendo se concluído que há con-

dições para edificar casas a preços relativa-

mente baixos. 

KaNyaka
Na senda das oportunidades de investi-

mentos, falou igualmente da necessidade de  

desenvolvimento eco-turístico na Ilha de 

Xefina; desenvolvimento turístico da Ilha 

KaNyaka; do Parque Ecológico de Malha-

zine; requalificação das praças de Touros 

e da Juventude; construção do Mercado 

Abastecedor; gestão sustentável de resíduos 

sólidos (Conversão da Lixeira de Hulene 

em indústria de reciclagem de resíduos só-

lidos) e por fim  a mobilidade e transportes, 

neste caso o projecto BRT e estacionamen-

to.

Por Argunaldo Nhampossa
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Para mais informações contacte:
Rua 1394 - Zona da FACIM, 322 Maputo | Moçambique

Tel:. (+258) 84 093 1000 | info@isctem.ac.mz | isctem.ac.mz
Maputo - Moçambique

EDITAL|2020

Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico 

indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

    sem prejuízo da legislação em vigor.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

 10 de Dezembro de 2019, das 8:00H

Os candidatos aos testes serão avaliados apenas nas 

disciplinas nucleares dos cursos da sua preferência, nos 

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

Escola/Curso Vagas
PesoDiurno Peso

Disciplinas Requisitos
Disciplina 1 Disciplina 2 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ral

Medicina Den

F  Controle de Qualidade de 

200

50

50

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS

s

Contabilidade e Auditoria

stão Financeir ros 

stão de Marketing

stão de Recur  

150

150

150

60

60

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Ma Português

Ma Português

Ma Português

Ma Português

Ma Português

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E 
TECNOLOGIAS 

ngenharia Inf Ma 50%120

60

50%

50% 50%

Física

Ma Física

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E ARTES 

Arquitectura e Urbanismo

Direito

45

150

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

A

50% 50%

50% 50%

Desenho Ma

Português História

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

30

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Biologia Química

Biologia Química

Biologia Química

às 18:00H.

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

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

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

classe ou equivalente, o ISCTEM torna público que irão decorrer no dia 11 de Dezembro de 

2019, Testes de Diagnóstico e Entrevistas Vocacionais para admissão aos cursos que a seguir 

se indicam:

Medicamentos
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Graduados do Instituto 
Industrial e de Compu-
tação Armando Emílio 
Guebuza (ICAEG), no 

distrito de Boane, província de 
Maputo, dizem-se defraudados 
pela direcção do estabelecimento, 
porque, depois de formados e gra-
duados, não estão a receber os tão 
desejados certificados a que têm 
direito.

Uma vez que não têm o “papel” 
que prova que possuem formação 
na respectiva área, ninguém aceita 
dar emprego aos alunos atingidos 
pela situação e nem podem ingres-
sar no ensino superior.
Do grupo, uns foram graduados há 
quatros anos e outros há três anos 
para o nível técnico médio. 
Os pronunciamentos da direcção 
do ICAEG sobre o “drama” em 
que se encontram os graduados di-
vergem. Algumas fontes da direc-
ção dizem que os graduados não 
completaram o plano curricular e 
outras assumem que a situação se 
deve à desorganização da própria 
direcção.
Em declarações ao SAVANA, 
estudantes afectados pela situação 
acusam o engenheiro Nelson Ma-
candza (professor e responsável 
por fazer as pastas sobre as avalia-
ções dos estudantes) de ter perdido 
os comprovativos que continham 
os dados das avaliações, prejudi-
cando o processo de emissão dos 
certificados de habilitações literá-
rias.
Um dos estudantes, que falou na 
condição do anonimato, contou 
que ingressou no ICAEG em 
2012, tendo defendido o relatório 
final, que permite aos estudantes 
serem graduados, no  ano de 2015.
Nesse ano, teve o diploma e o 
mapa pedagógico e em 2016 so-
licitou a emissão do certificado 

de habilitações literárias do curso 

técnico-profissional. 

Para o seu espanto, foi lhe dito 

que o “verificador externo”, um 

dos profissionais que participam 

na certificação dos estudantes, não 

tinha “evidências” de que concluiu 

o curso.

A agravar o seu desespero, o an-

terior director da instituição, Ma-

nuel Quissico, disse ao graduado 

que não entregou o certificado da 

10ª classe, o que, de acordo com o 

estudante, não corresponde à ver-

dade.

Inconformado, entregou, nova-

mente, o certificado da 10ª clas-

se. Dessa vez, o argumento da 

direcção foi que o seu nome não 

constava da lista dos que tinham a 

situação regularizada, porque não 

fez um módulo do final do curso. 

Acto contínuo, contactou o res-

ponsável pela pasta dos módulos e 

acabou descobrindo que o mesmo 

não havia concluído a elaboração 

das pastas. 

Em 2018, foi finalizada a elabora-

ção da pasta, mas faltavam dados 

para submeter ao Programa Inte-

grado da Reforma da Educação 

Profissional (PIREP), para a res-

pectiva certificação.

 Dos 28 módulos do último ano do 

curso, “desapareceram” 15 pastas, 

tendo sido encontradas apenas 13. 

Este ano, o estudante entrou em 

contacto com o director pedagógi-

co do ICAEG, Elias Brito Naftal, 

que o recomendou a reportar a sua 

situação ao chefe do gabinete do 

instituto. Até ao momento, aguar-

da pela resolução do problema.

Mauro Guilla, estudante do Curso 

de Eletricidade, entre 2014 e 2017, 

contou ao jornal que apresentou 

com sucesso o trabalho final em 

2017 e pediu a sua informação 

pedagógica por duas ocasiões, mas 

não a obteve, “porque haviam per-

dido os dados”. 

Face à falta de prova de que estu-

dou no ICAEG, os pais, residentes 

em Xai-Xai, chegaram a descon-

fiar da versão do filho.

“Já tive várias oportunidades de 

emprego, mas as perdi todas, por-

que me exigiam certificado e, in-

felizmente, não podia apresentar”, 

narrou Mauro Guilla.

Além de estar impedido de fazer 

valer a sua formação num empre-

go, está também de “mãos atadas” 

para ingressar num curso superior, 

devido à falta de certificado de 

habilitações, acrescentou Mauro 

Guilla. 

É um atraso normal - director
Contactado pelo jornal, o director 

do ICAEG, Stélio Tivane, admitiu 

apenas que se verifica um atraso na 

localização das pastas com infor-

mação sobre o aproveitamento dos 

estudantes, devido a problemas de 

organização.

Negou que os dados pedagógicos 

tenham sido perdidos. “Em ne-

nhum momento, as pastas foram 

perdidas, apenas houve um pro-

blema na organização e não se lo-

calizaram as pastas de imediato”, 

declarou Tivane.

Sobre quando é que a aflição dos 

estudantes terá fim, o director 

mostrou-se incapaz de avançar 

datas, assegurando que a resolu-

ção do problema está num estágio 

avançado. Por outro lado, adian-

tou que o processo de avaliação e 

verificação interna e externa feito 

pelos professores internos e por 

fiscais da Autoridade Nacional de 

Educação Profissional (ANEP) é 

demorado.

“Por isso, o assunto pode levar 

mais tempo”, destacou.

Questionado pelo nosso jornal 

sobre o número de estudantes le-

sados pela “falta de atenção” da 

direcção da escola, Stélio Tivane 

falou numa cifra inferior a 10, mas 

os estudantes falam de cerca de 

duas turmas que frequentaram o 

Curso de Electricidade entre 2015 

e 2017, e de oito casos do Curso de 

Mecânica, de 2012- 2015.

Mas há mais casos, garantem os 

alunos. 

Um funcionário da secretaria do 

ICAEG, que falou no anonimato, 

disse ao SAVANA que os estu-

dantes que não estão a conseguir 

o certificado de habilitações não 

concluíram o plano curricular, pelo 

que terão de fazer novas avaliações. 

Mas os estudantes rebatem essa 

justificação. Não é concebível, di-

zem, apresentar o trabalho de final 

de curso e ser graduado, sem a con-

clusão das disciplinas curriculares.

Os estudantes repudiam o que 

classificam como desorganiza-

ção e incompetência da direcção 

do ICAEG. A indignação cresce, 

quando se lembram que, em 2012, 

a escola foi considerada a melhor 

instituição de ensino técnico-pro-

fissional de Moçambique. 

Uma consulta às normas legais que 

regem a emissão de certificados e 

diplomas na educação profissional 

permite ver que compete à ANEP 

emitir diplomas e certificados que 

conferem ao candidato a respectiva 

qualificação.

Contudo, é incumbida às insti-

tuições de educação profissional a 

emissão de declarações e relatórios 

que atestam a qualificação aos cré-

ditos, níveis ou graus completados, 

o que também não tem vindo a 

acontecer para alguns estudantes.

O Instituto Industrial e de Com-

putação Armando Emílio Gue-

buza entrou em funcionamento 

no dia 10 de Setembro de 2009 

e resultou de um financiamento 

da Associação Mozal e forma es-

tudantes do ramo comercial (Co-

municação, Gestão Vocacional, 

Contabilidade Vocacional, Páginas 

Web e Redes de Computadores) e 

do ramo industrial (Manutenção 

Elétrica e Manutenção Mecânica).  

Dados oficiais indicam que o 

Ensino Técnico-Profissional era 

constituído em 2018 por uma rede 

de 171 instituições, distribuídas 

em: públicas (68), semi-públicas 

(38) e privadas (65). 

As instituições públicas são tute-

ladas pelo Ministério da Ciência 

e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico- Profissional.

O Ensino Técnico-Profissional 

estrutura-se neste momento em 

dois níveis: o nível básico 12 e o 

nível médio, ambos com a duração 

de três anos. Contempla os ramos 

comercial, industrial e agrícola. 

Graduados do Instituto Armando Guebuza desesperados
Por Elias Nhaca

O 
Produto Interno Bru-

to a preços de mercado 

(PIBpm) apresentou 

uma variação positiva de 

2.01% no III trimestre de 2019 

comparado com o igual período 

anterior.

O desempenho da actividade eco-

nómica no terceiro trimestre de 

2019 é atribuído, em primeiro lu-

gar ao sector terciário que cresceu 

em 2.85%, com maior destaque 

para os ramos de transportes, ar-

mazenagem, actividades auxiliares 

dos transportes, informação e co-

municações com um crescimen-

to na ordem de 5.8% e os ramos 

de aluguer de imóveis e serviços 

prestados as empresas  com 4.1%.

Ocupa a segunda posição o sector 

secundário com um crescimento 

de 2.28%, induzido pelos ramos 

de electricidade, gás e água com 

3.7%, coadjuvado pelo ramo de 

construção com um crescimen-

to de cerca de 2.6%. Por outra, o 

ramo de indústria manufactureira 

cresceu em 1.3%. 

O sector primário registou um 

decréscimo na ordem de -0.37%, 

sendo que contribuíram para tal, 

os ramos da indústria extractiva e 

mineira com -3.7% e o ramo da 

pesca com -2.2%. 

Entretanto, os ramos da agricul-

tura, pecuária, caça, silvicultura, 

exploração florestal e actividades 

relacionadas registaram um cres-

cimento na ordem de 0.97%.

No período em análise, o ramo 

da agricultura, pecuária, caça, 

silvicultura, exploração florestal, 

actividades relacionadas e pesca, 

tiveram maior participação na 

economia, com um peso no PIB 

de 22.3%, seguidos dos ramos 

transportes, armazenagem e acti-

vidades auxiliares dos transportes, 

e informação e comunicações com 

contribuição conjunta de 11.1%. 

Ocupa o terceiro lugar o ramo 

da indústria de extracção minei-

ra com 7.9%, seguido do ramo de 

comércio e serviços de reparação 

com um peso de 6.6%. 

O ramo da indústria manufactu-

reira com peso de 5.25%, adminis-

tração pública, educação, aluguer 

de imóveis e serviços prestados 

as empresas e pesca e aquacultura 

com pesos de 8.2%, 6.1%, 5.22% e 

1.4%, respectivamente. Os restan-

tes ramos de actividade tiveram 

em conjunto um peso de 25.9%. 

III trimestre do corrente 2019

Economia cresce 2.01% 

Sala de máquinas do Instituto Armando Guebuza
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CURSOS EM REGIME À DISTÂNCIA

ESCOLA SUPERIOR ABERTA – ESA 

Endereço e Contactos:
Av. Paulo Samuel Kankhomba, n° 1011 | Maputo - Moçambique
Tel: +258 21 352 750 | Fax: +258 21 352 701
Cel: +258 82 358 5250 | 82 313 33700 | 82 312 6180
www.apolitécnica.ac.mz | www.facebook.com/apolitecnica | Instagram: A Politécnica

Endereço e Contactos:
Av. Amilcar Cabral, 1159 | Maputo - Moçambique
Cel. Directo: +258 82 438 7863 | 84 542 7393 | 87 151 6686

www.apolitécnica.ac.mz | www.facebook.com/apolitecnica | Instagram: A Politécnica 

EDITAL 2020

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, CIÊNCIAS E
TECNOLOGIAS – ESGCT EM MAPUTO 

INSTITUTO SUPERIOR DE HUMANIDADES, CIÊNCIAS E
TECNOLOGIAS – ISHCT EM QUELIMANE

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O ANO ACADÉMICO 2020 NOS CURSOS DE
LICENCIATURA EM REGIME PRESENCIAL E À DISTÂNCIA.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: DEZEMBRO 2019 – MARÇO 2020 

CURSOS EM REGIME PRESENCIAL

Endereço e Contactos:
Av. Samora Machel, nº 362 | Quelimane - Moçambique
Tel: +258 24 213 118 | Fax: +258 24 214 060 | Cel. +258 82 509 6310

www.apolitécnica.ac.mz | www.facebook.com/apolitecnica | Instagram: A Politécnica 

Endereço e Contactos:

www.apolitécnica.ac.mz | www.facebook.com/apolitecnica | Instagram: A Politécnica 

ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE
NAMPULA – ESEUNA EM NAMPULA

INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO DE TETE – ISUTE EM TETE

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO E
UNIVERSITÁRIO DE NACALA – ISPUNA EM NACALA 

Endereço e Contactos:

Tel. +258 25 22015 | Fax: +258 25 22016 | Cel. +258 82 281 3003
www.apolitécnica.ac.mz | www.facebook.com/apolitecnica | Instagram: A Politécnica 

Endereço e Contactos:

Tel: +258 520 364 | 82 334 8837
www.apolitécnica.ac.mz | www.facebook.com/apolitecnica | Instagram: A Politécnica 

A UNIVERSIDADE POLITÉCNICA
encontra-se em todo o país através
do Ensino à Distância (EaD).

Moçambique
542 7393 | 87 151 6686

A UNA IVERSIDA
eencontra-se em
ddo Ensino à Dis

ENSINO ÀDISTÂNCIA
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mensagem a passar e fazer aceitar ao 

Ocidente que aberta ou secretamen-

te tínhamos que fazer entender. 

Foi um trabalho longo e paciente que 

teve o maior sucesso diplomático em 

Setembro de 1985 quando o Presi-

dente Samora Machel faz uma visita 

triunfal aos Estados Unidos, onde se 

encontrou com o Presidente Ronald 

Reagan, criando um ambiente de 

degelo e cordialidade. Foi um gigan-

tesco passo político da estratégia di-

plomática utilizada para regularizar 

as nossas relações com o Ocidente, 

processo que, na minha opinião, ain-

da hoje não está concluído, mais de 

30 anos depois de iniciarmos a ope-

ração para “romper o cerco”. 

Antes de Setembro de 1985 e a 

partir de 1983 vários passos diplo-

máticos importantes tinham sido 

já dados com as visitas de Samora 

Machel a Portugal, França e Reino 

Unido onde gozávamos de grande 

simpatia da Primeira-Ministra Mar-

gareth Thatcher pelo facto de termos 

prestado uma ajuda inestimável no 

processo da independência do Zim-

babwe.

Soubemos, dos próprios americanos, 

ainda durante a viagem aos EUA, 

que Margareth Thatcher, a poderosa 

Primeira-Ministra britânica, que já 

tinha encontrado Samora Machel 

em 1983 em Londres, telefonou a 

Ronald Reagan, para lhe dizer que 

Samora era um nacionalista convicto 

que só queria o bem do seu país. E 

recomendou a Reagan “faz favor de 

ajudar o Presidente Machel para que 

continue sendo um convicto nacio-

nalista defensor dos interesses do seu 

povo”. 

Tudo isto são sucessos da nossa di-

plomacia activa que convém registar.

Da nossa experiência prática, desde 

o tempo da luta até os dias de hoje, 

se pode concluir que uma diploma-

cia de sucesso político ou económico 

exige colecta e análise de informação 

séria, correcta e atempada, obtida 

tanto de fontes públicas como pe-

los serviços secretos, uma correcta 

definição dos objectivos a atingir 

e métodos de trabalho honestos e 

transparentes, sempre em defesa do 

interesse nacional do estado. 

A questão da Unidade Nacional, na 

área da diplomacia, como em qual-

quer outra actividade, é factor-chave 

para o sucesso da missão. Durante 

a Luta, a Unidade Nacional estava 

facilmente identificada com o apoio 

sem reservas na conquista da Inde-

pendência Nacional. Era patriota 

quem lutava pela Independência e 

Conheci pessoalmente Joa-
quim Chissano em finais 
de 1966/início de 1967, na 
Tanzânia, e desde então 

tivemos sempre cordiais relações de 

trabalho e de amizade pessoal. 

Do que conheço, Chissano teve sem-

pre funções nas áreas das relações in-

ternacionais e na busca de informa-

ção útil para angariar apoio material 

e político para a Frente de Liberta-

ção de Moçambique (FRELIMO). 

O dia-chave nas nossas relações pes-

soais aconteceu quando Chissano 

me disse, na sequência de conversas 

anteriores: “tens aqui 5 mil dólares 

americanos: 2.500 para desenvol-

ver acções comerciais e relacionadas 

para angariar solidariedade, fundos e 

apoio material e político para a Fren-

te de Libertação e mais 2.500 USD 

para criar uma rede de ‘intelligence’ 

com o fim de colectar informações 

de interesse para a luta em apoio aos 

objectivos políticos da FRELIMO”. 

E acrescentou: “um dos objectivos a 

atingir com esta tarefa é criar uma 

ponte de contactos com os estu-

dantes moçambicanos em Portugal 

e também estabelecer uma ligação 

estável, discreta e segura com nossos 

membros vivendo (na então) Lou-

renço Marques, mas via Lisboa”. 

Nesse encontro que teve lugar em 

meados de 1971 (salvo erro) num 

quarto de um discreto hotel em 

Roma, deu-me uma formação con-

centrada e acelerada de relações ex-

teriores e um rápido treino de agente 

secreto, tendo-me mostrado como, 

em caso de necessidade, somos obri-

gados a queimar num quarto fecha-

do um papel mesmo grande, sem 

produzir cheiro nem fumo.

Fiquei deslumbrado com a demons-

tração convincente e muito orgulho-

so de vir a ser um membro activo das 

relações internacionais da FRELI-

MO, talvez mesmo um futuro agente 

secreto, uma espécie de James Bond, 

o famoso agente 007 do MI-6 britâ-

nico. Só que no meu caso, estava cla-

ro, não teria autorização para matar.  

Na prática, Chissano estava a mo-

bilizar e formar um agente diplo-

mático e de “intelligence”, sem lhe 

chamar pelo nome, certamente para 

não assustar o recém recrutado com 

a pesada e arriscada responsabilidade 

que acabava de assumir.

SOCIMO
O vector da actividade comercial 

desenvolveu-se com bastante suces-

A política externa e a diplomacia de 
Moçambique:  das origens ao presente

so, acabando por ser suporte finan-

ceiro e um complemento valioso do 

eficaz aparelho de segurança econó-

mica que acabámos desenvolvendo 

logo após a independência nacional, 

tendo dado origem à Sociedade Co-

mercial e Industrial de Moçambique 

(SOCIMO). Esta empresa acabou 

sendo um poderoso e eficaz instru-

mento na defesa da economia nacio-

nal como um braço longo da “inte-

lligence” da Segurança do Estado, 

presente em mais de 30 países, tendo 

criado à volta de setecentos contac-

tos de negócios em praças financei-

ras como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Roma, Tóquio, Lisboa, Genebra, 

Milão, Madrid, Paris e Nova Iorque, 

entre outras de menor dimensão, 

constituindo parte da rede de rela-

ções exteriores agora do Estado in-

dependente.

Escusado será dizer que, na minha 

tarefa de busca de informações de 

interesse para a luta, tive que mo-

bilizar outros colaboradores (e co-

laboradoras) aos quais replicava a 

formação rápida que havia recebido 

de Joaquim Chissano, e invariavel-

mente demonstrava o espectacular 

truque de queimar uma mensagem 

em papel em lugar fechado, sem 

produzir cheiro nem fumo, o que era 

meio-caminho andado para ganhar 

a simpatia e impressionar mais um 

membro para a nossa rede de rela-

ções exteriores que acabou sendo ra-

zoavelmente ampla e eficaz.

Podemos dizer hoje, a 50 anos de 

distância, que esta rede de relações 

exteriores foi o início, ainda durante 

a luta de libertação nacional, de um 

vasto e complexo sistema de “intelli-

gence”, de cooperação internacional 

e de estabelecimento de pontes e ca-

nais para a resolução de problemas 

delicados do país e mais tarde do es-

tado independente.

Um dos maiores sucessos desta acti-

vidade foi o facto de termos detecta-

do, logo nos primórdios, a existência 

de um grupo de oficiais das Forças 

Armadas Portuguesas que começava 

a pensar seriamente em programar 

um golpe de Estado militar para pôr 

fim ao fascismo em Portugal e em 

particular para acabar com a guerra 

colonial que, aliás, já consideravam 

perdida. Um dos mais importan-

tes integrantes da nossa rede estava 

pessoalmente envolvido no núcleo 

inicial destes corajosos militares e 

o mesmo viajava regulamente para 

Moçambique a partir de Paris e 

Lisboa. Ele nos dava conta do baixo 

moral da tropa colonial e da marcha 

vitoriosa da luta de libertação nacio-

nal. 

Esta análise da conjuntura do mo-

mento levou a direcção político-

-militar da FRELIMO a acelerar 

a expansão da luta a partir de Tete 

para o Sul, vencendo com coragem, 

ciência e arte, o quase intransponível 

obstáculo que era o Rio Zambeze, 

cuja travessia pelos combatentes e 

do material militar é tão bem descri-

ta nas memórias de luta pelos proe-

minentes comandantes  José Moiane 

e Eduardo Nihia.

Viagem ao Perú
Nas negociações de Lusaka, em par-

ticular a 7 de Setembro de 1974, fez 

agora 45 anos, a vasta ocupação polí-

tico-militar do país pela FRELIMO 

e as informações recebidas da nossa 

rede de relações externas forneceram 

argumentos decisivos para concluir 

com sucesso as negociações com o 

novo governo português e o MFA 

(Movimento das Forças Armadas) 

fixando a Independência Nacional 

para 25 de Junho de 1975. Infor-

mação-chave de natureza militar 

para estas negociações em Lusaka 

recebemos de um nosso membro 

trabalhando no coração do Estado 

Maior da Força Aérea Portuguesa 

em Lisboa. 

Logo após a independência Nacio-

nal integrei uma delegação chefiada 

pelo Ministro Joaquim Chissano, 

em Lima, no Perú, para participar 

na reunião da Conferência Triconti-

nental, uma organização declarada-

mente anti-imperialista, criada em 

1966 por países revolucionários da 

época, destacando-se Cuba e Argélia 

entre os 82 países de África, Asia e 

América Latina.

Em Lima, logo à chegada, contac-

támos um nosso amigo, o jornalista 

brasileiro Neiva Moreira, fundador 

dos Cadernos do Terceiro Mundo 

e que foi parte integrante da nossa 

rede de relações exteriores. Ele nos 

forneceu o quadro da situação po-

lítica e militar no Perú, o que nos 

facilitou o relacionamento com as 

autoridades locais e a preparação das 

intervenções políticas e o relaciona-

mento com a comunicação social do 

Perú. 

Estamos em plena reunião numa 

grande sala de espectáculos de Lima, 

completamente lotada, quando rece-

bo uma mensagem muito urgente de 

Neiva Moreira dizendo “vai aconte-

cer um golpe de estado militar nas 

próximas 2-3 horas”. 

Estava ainda fresca na nossa me-

mória o golpe reaccionário do Gen. 

Augusto Pinochet no Chile que 

derrubou o governo progressista de 

Salvador Allende, tendo transfor-

mado o estádio nacional de futebol 

da capital Santiago num gigantesco 

campo de concentração, com todos 

os horrores que se seguiram e maus 

tratos às milhares de pessoas que ali 

estiveram detidas.

Enviei logo uma mensagem ma-

nuscrita para Chissano, que estava 

próximo do presídio da reunião, e ele 

despachou de imediato no mesmo 

bilhete de volta dizendo:

“Vê onde fica o estádio nacional da 

capital Lima para nos afastarmos 

rapidamente desse local!”, frase que 

nos descontraiu, mostrando sua cal-

ma, sangue frio e bom humor, mes-

mo nos momentos mais difíceis e 

delicados, o que bem caracteriza o 

diplomata Joaquim Chissano. 

O golpe militar teve mesmo lugar e 

durante aquela mesma sessão. Vimos 

os dirigentes da reunião em curso, de 

forma calma e ordeira, serem dis-

cretamente substituídos pelos novos 

dirigentes saídos do golpe militar: 

o progressista Velasco Alvarado era 

substituído pelo conservador Mora-

les Bermudes; a reunião continuou e 

acabou bem sem incidentes. Na sala 

da reunião, praticamente não se deu 

conta que tinha havido um golpe de 

Estado militar. Apenas se notou que 

a equipa que encerrou a reunião não 

era a mesma que a havia iniciado. 

Após a Independência Nacional, fui 

colocado à frente da organização go-

vernamental da Segurança de Esta-

do e Joaquim Chissano foi nomeado 

Ministro liderando os Negócios Es-

trangeiros. De novo pusemos ambos 

em prática um programa de relações 

exteriores, de cooperação interna-

cional e a busca da informação na 

defesa dos interesses nacionais, uma 

combinação quase perfeita da função 

diplomática integrando o indispen-

sável binómio do “intelligence”/Se-

gurança de Estado e da Cooperação 

Internacional/Relações Exteriores. 

Aprendemos de Eduardo Mondlane 

que as relações exteriores devem agir 

de forma a fazer sempre mais amigos 

e reduzir ao máximo as forças hostis. 

Devo admitir que nem sempre res-

peitámos este princípio fundamental 

da protecção dos interesses nacionais 

da Nação moçambicana. Contudo, 

devemos também admitir que, sem-

pre corrigimos, também na linha e 

metodologia de análise científica de 

Eduardo Mondlane, alguns erros de 

estratégia, em função da conjuntura 

nacional, regional e internacional do 

momento, ajustando com coragem 

e determinação a nossa estratégia 

política que melhor defende os inte-

resses do povo moçambicano. Assim 

evoluímos em pouco tempo de um 

regime de partido único para um sis-

tema de democracia multipartidária 

que aliás está ainda em construção. 

Acordo de Nkomati
Um exemplo marcante da eficácia da 

nossa acção diplomática foi a cele-

bração do Acordo de Não Agressão e 

Boa Vizinhança com a África do Sul 

do apartheid em 1984, conhecido 

como o Acordo de Nkomati: por um 

lado uma delegação do governo uti-

lizando o discreto canal estabelecido 

pelas forças de segurança negociava 

com o governo do apartheid o acor-

do de não-agressão, cujo objectivo 

estratégico era parar definitivamente 

com as agressões militares directas, o 

que foi plenamente conseguido; por 

outro lado o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Joaquim Chissano, pu-

blicamente condenava em termos 

firmes e vigorosos, em particular no 

sistema das Nações Unidas, o odioso 

regime do apartheid e as agressões 

militares directas e indirectas que 

levava a cabo contra nós e contra os 

países da região austral de África. 

De passagem se diga que o aspecto 

da “boa vizinhança” que constituía a 

pretensa componente económica do 

acordo de Nkomati nunca funcio-

nou. Ao contrário, após Nkomati, a 

África do Sul do apartheid intensifi-

cou a sabotagem económica contra o 

nosso país, o que aliás estava previsto 

nos nossos prognósticos de seguran-

ça de estado. 

Uma conclusão importante que 

aprendemos pela nossa própria prá-

tica é que tudo devemos fazer para 

que os acordos bilaterais de coope-

ração devam ser sempre redigidos de 

forma a garantir interesses mútuos e 

vantagens recíprocas; um acordo de 

cooperação bilateral desequilibrado, 

que não respeite esta norma crucial, 

está condenado ao fracasso; criar vá-

rias  interdependências de interesse 

mútuo entre as partes é garantir a so-

lidez da própria independência na-

cional. Ser independente pressupõe 

construir um sistema equilibrado de 

várias  interdependências de vanta-

gens mútuas e interesses recíprocos. 

Estes princípios são ainda mais váli-

dos em acordos de cooperação entre 

países vizinhos, tornando-se nestes 

casos essencial para a estabilidade da 

fronteira estatal comum e para que a 

vida fronteiriça seja sempre pacífica 

e cordial. E nós temos fronteiras co-

muns com nove países, incluindo a 

França, por incrível que pareça. 

Romper o cerco 
Um outro exemplo da nossa diplo-

macia na defesa do interesse nacional 

foi a implementação da palavra de 

ordem do Presidente Samora Ma-

chel, quando no início dos anos 80, 

proclamou a necessidade de romper-

mos o isolamento político, diplomá-

tico, económico, militar e financeiro 

a que estávamos submetidos pelas 

forças imperialistas, com os EUA e 

Reino Unido liderando este aperta-

do cerco, porque nos rotulavam de 

agentes dinâmicos do comunismo 

internacional, nos consideravam um 

inimigo a abater a qualquer preço, 

porque agentes activos da União 

Soviética ameaçando os interesses 

vitais do Ocidente na região austral 

de África.

Samora declarou: “Vamos romper 

o cerco!”, numa orientação clara de 

abrir o país à cooperação com o Oci-

dente, estabelecendo com este rela-

ções saudáveis de amizade, coopera-

ção e vantagens recíprocas no quadro 

do desenvolvimento capitalista da 

sociedade moçambicana. 

Iniciámos então, no quadro de uma 

estratégia definida para o efeito, um 

plano de acção muito concreto: en-

quanto de forma secreta um grupo, 

no qual eu me incluía, utilizando as 

pontes e canais existentes ao nível 

dos serviços secretos e de contac-

tos pessoais, desenvolvia uma dis-

creta diplomacia política, Joaquim 

Chissano de forma aberta, como 

Ministro dos Negócios Estrangei-

ros, contactava suas contra-partes, 

em particular do Ocidente, com o 

mesmo objectivo de romper o cer-

co; utilizámos uma combinação da 

diplomacia aberta com a diplomacia 

secreta que na prática são duas faces 

da mesma moeda, neste caso duas 

páginas do mesmo plano em que 

Joaquim Chissano foi  importante 

protagonista. 

Havia coordenação permanente en-

tre as “demarches” do grupo secreto e 

a acção aberta do Ministro Chissano 

que estava sempre detalhadamente 

ao corrente das “operações” em cur-

so; ambos os grupos trabalhavam 

para atingir o mesmo objectivo es-

tratégico que era “romper o cerco” 

e construir uma ponte sólida com o 

Ocidente, demonstrando por factos 

que Moçambique não era um peão 

teleguiado pela política comunista 

do Leste chefiada pela URSS. 

Tudo o que se fazia era para o bem 

do povo, era na defesa dos interesses 

do estado moçambicano. Esta era a 

era fácil distinguir os patriotas dos 

não patriotas e dos oportunistas da-

quele período histórico. 

Já após a Independência Nacional, 

com o aparecimento e debate de 

vários modelos e sistemas políticos 

para o desenvolvimento e em par-

ticular hoje, em democracia multi-

partidária, me parece que a Unidade 

Nacional na frente diplomática e em 

todas as outras frentes se deve reger 

pelos princípios constitucionais. Ser 

patriota hoje é defender os prin-

cípios constitucionais, na prática é 

defender o interesse nacional do Es-

tado, que é o interesse de todos os 

moçambicanos sem qualquer discri-

minação, seja ela partidária, religiosa, 

racial, económica, de sexo ou mesmo 

de língua materna. 

Na área das relações exteriores e coo-

peração, a Constituição nos seus ar-

tigos 17 a 22 define os princípios da 

Política Externa do Estado, estabe-

lecendo que as relações de amizade 

e cooperação com os outros estados 

devem basear-se nos princípios de 

respeito mútuo pela soberania e in-

tegridade territorial, na igualdade, na 

não ingerência nos assuntos internos 

e na reciprocidade de benefícios. 

A solidariedade internacional, o 

apoio à liberdade dos povos, o es-

tabelecimento de laços especiais de 

amizade e cooperação com os paí-

ses da SADC e da CPLP e a polí-

tica geral de paz devem privilegiar 

a solução negociada de conflitos, o 

desarmamento geral e a transfor-

mação do Oceano Indico em zona 

desnuclearizada e de paz, são outras 

tantas normas de orientação para a 

diplomacia do nosso Estado fixadas 

na Constituição da República. 

Com a criação, em 1986, do Minis-

tério da Cooperação Internacional, a 

diplomacia económica ganhou uma 

maior importância e especialização 

tendo em 1994 passado a integrar o 

Ministério do Negócios Estrangei-

ros (e da Cooperação) de tal modo 

que a partir de então, até os dias 

de hoje um só órgão governamen-

tal orienta e dirige a diplomacia e a 

cooperação política e económica do 

estado moçambicano.

*Antigo ministro de Segurança no 
governo de Samora Machel. Interven-

ção feita no simpósio em homenagem 
aos 80 anos de Joaquim Chissano. 

Entretítulos são da responsabilidade 
do jornal 

Joaqui Chissano acompanhado da sua esposa Marcelina Chissano no Simpósio em sua homenagem

Por Jacinto Veloso*

Jacinto Veloso



16 Savana 06-12-2019PUBLICIDADE

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

Valor a negociar, sem intermediário
Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

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

Animacao com DJ
Chefs Restaurante
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Cartoon
EDITORIAL

No seu livro, “Out of America”, o antigo correspondente do Wa-
shington Post, Keith Richburg, descreve as várias tragédias que 

testemunhou em África, entre 1991 e 1994, incluindo a desinte-

gração da Somália, os conflitos étnicos no Quénia, o genocídio no 

Ruanda, as convulsões no então Zaire (hoje RDC) e a guerra de secessão 

no Sudão.

Não foram apenas tragédias o que Richburg testemunhou durante a sua 

passagem por África; as primeiras eleições democráticas na África do Sul, 

no dia 27 de Abril de 1994, simbolizavam o fim da dominação colonial 

e do racismo institucionalizado em África. Mas para ele, nos pratos da 

balança, as mortes e a destruição de bens superaram tudo o que acontecia 

de positivo no continente. 

“África. O berço da civilização. A minha terra ancestral. Vim para aqui 

pensando que encontraria um pouco desse pedaço de mim”, diz o jornalista. 

Um dos episódios mais bizarros que Richburg diz ter testemunhado foi 

num país onde a circuncisão masculina é quase obrigatória. Um homem 

envolveu-se num romance com uma mulher. Mas quando a relação rom-

peu, ela denunciou-o à comunidade, que o levou à força para uma cirurgia 

a sangue frio, sem anestesia e com instrumentos rudimentais não esterili-

zados. No fim, incapaz de caminhar pelos seus próprios meios, foi colocado 

numa carrinha de mão empurrada por uma multidão, toda ela eufórica, até 

aos seus aposentos.

Richburg chega à conclusão de que se não tivesse nascido na América, 

aquele homem na carrinha de mão poderia, por hipótese, ser ele próprio, 

levando-o a questionar se de facto “esta é a minha gente?”. A conclusão a 

que chega é de que “Graças a Deus” os seus antepassados foram levados 

como escravos, “o que os tornou livres disto”.

Muitos ficaram ofendidos com esses comentários, particularmente no seio 

da comunidade negra dos Estados Unidos, que o acusou de tentar glorifi-

car o comércio de escravos, numa altura em que as marcas dessa passagem 

hedionda da história continuam bem visíveis, e mantém-se ainda bem viva 

a discriminação contra descendentes de africanos na América.

Mas abordagens como estas de Richburg devem ser entendidas no con-

texto do sentimento de uma profunda frustração perante a situação de um 

continente africano em franco processo de regressão, e onde as expectativas 

de que o fim da opressão colonial marcava o início de uma nova era de li-

berdade e de progresso se tornam cada vez mais utópicas. Muitos africanos, 

no meio do desespero, chegam mesmo a considerar que a sua qualidade de 

vida sofreu uma extensa deterioração desde o fim da época colonial. É uma 

triste realidade, mas olhando para o sofrimento e a escalada de repressão 

por que passam muitos africanos, pode se culpar a quem assim pensa?

No contexto moçambicano, por exemplo, torna-se difícil para o cidadão 

comum compreender como é que os níveis de intolerância política, de re-

pressão e de injustiça se mantêm ainda tão elevados, mais de 40 anos de-

pois da independência e quase 30 anos depois do fim da guerra civil.

Os mais de 20 jovens que no dia 15 de Outubro acreditaram que viviam 

numa sociedade democrática, e que por isso gozavam de liberdade para 

fiscalizar a integridade das eleições, perderam a sua inocência e percebe-

ram que processos fraudulentos são incompatíveis com as suas crenças no 

idealismo e voluntarismo. 

Por mais de 45 dias estiveram encarcerados em condições desumanas, num 

processo que à luz da Constituição e das demais leis moçambicanas cons-

titui uma situação manifestamente ilegal. As instituições da justiça, que 

deveriam ter intercedido a favor dos seus direitos como cidadãos, fizeram 

parte da conspiração, extorquindo-lhes 40 mil meticais cada, como condi-

ção para a sua restituição à liberdade. Esta é a nova estratégia do Estado 

para intimidar os cidadãos e privá-los de exercer os seus direitos e liber-

dades constitucionais; detê-los ilegalmente, imputar-lhes falsas acusações 

e depois obriga-los a pagar cauções exorbitantes como condição para se 

manterem em liberdade.

Não existe lógica para que num processo eleitoral que por lei os cidadãos 

estão livres de observar, aqueles jovens tivessem entendido que havia neces-

sidade de falsificar as suas credenciais. Mas lá está: o processo eleitoral em 

Gaza já tinha sido viciado através de um recenseamento fraudulento, pelo 

que era imperioso que ninguém constatasse que os 300 mil “eleitores” adi-

cionais na verdade não existiam. Essa foi a verdadeira razão para a detenção 

daqueles jovens, que à luz da lei, não têm nada pelo que responder. Foram 

os mesmos motivos que tornaram necessário o assassinato de Anastácio 

Matavele.

Samora Machel possivelmente seria um dos que não concordariam com 

as conclusões de Richburg. Mas foi ele quem disse: “Nós não queremos 

liquidar a injustiça colonialista para criar em seu lugar uma injustiça mo-

çambicana”. 

Estas palavras ecoam até os dias de hoje. 

   

Liquidar a injustiça colonial 
para criar uma outra

Dante Montovani, o novo presi-
dente da Funarte, o organismo 
que supervisiona tudo que é 
arte no Brasil, tem produzido 

algumas pérolas no seu canal do You-
tube.  Uma: a Unesco é “uma máquina 
de propaganda em favor da pedofilia”, e 
esta outra, que não fica atrás: “Na esfera 
da música popular vieram os Beatles, 
para combater o capitalismo e implan-
tar a maravilhosa sociedade comunista”. 
Neste item estou indeciso sobre qual 
será o maior panfleto comunista dos 
Beatles, se o Obladi Oblada, se o I’m 
the walrus. Já na música contemporâ-
nea, diz ele, “é praticamente obrigatório 
imitar peidos, seja mediante emprego 
dos instrumentos musicais ou do 
famigerado aparato electracústico”. 
Aqui não tenho dúvidas em escolher os 
flatos de violino como os mais perni-
ciosos. 
É um homem de Deus, claro, e 
preconiza como programa para as 
crianças “o canto gregoriano, em 
latim”, e suponho que A República, do 
Platão, em grego.
Já o novo director da Biblioteca Nacio-
nal, do Brasil, associa Caetano Veloso 
ao analfabetismo. E aposto eu que a 
famosa canção de Caetano, Leãozinho, 
provoca calvície – visto que resvalamos 
para o “pensamento mágico”.
É assustador que criaturas tão dispa-
ratadas e que revelam uma clara defi-
ciência cognitiva sejam chamadas para 
estes cargos, mas tem uma explicação: 
uma minoria vai lucrar imenso, com tais 
idiotas no poder.
Entretanto, leio num artigo que embo-
ra o relacionamento EUA-China tenha 
sido difícil nos últimos 18 meses, na 
China espera-se que o líder americano 
ganhe um segundo mandato. Porque, 
embora ele possa parecer imprevisível, 
para as autoridades chinesas a aborda-
gem transacional de Trump da política 
é preferível à de um presidente mais 
orientado por princípios, seja democra-
ta ou republicano.
“Trump é um homem de negócios. Po-

Notícias do hospício
demos apenas pagar-lhe com dinheiro 
e os problemas serão resolvidos”, cita 
o artigo uma pessoa com conexões 
políticas em Pequim, sob condição de 
anonimato para falar abertamente sobre 
questões internacionais delicadas. “En-
quanto tivermos dinheiro, podemos 
comprá-lo. Essa é a razão pela qual o 
preferimos aos democratas”.
Os tuítes de Trump ajudam a China 
nas negociações porque ele é “fácil de 
ler”, disse Long Yongtu, ex-vice-minis-
tro de comércio exterior e representante 
da China durante sua adesão à Organi-
zação Mundial do Comércio em 2001, 
em uma conferência em Shenzhen 
neste mês. “Queremos que Trump seja 
reeleito; ficaríamos felizes”.
Tudo isto é muito assustador, não é me-
dianamente assustador. 
Os dois recém-nomeados para cargos 
chaves no Brasil são declarados ola-
vistas, ou seja, seguidores do guru de 
Bolsonaro, Olavo de Carvalho, um ter-
raplanista para quem Olaf Palm, Mário 
Soares ou Miterrand seriam perigosos 
comunistas.
Acrescentemos a isto que vivemos num 
país em que uma província ter 144% de 
votantes é lícito.
Este momento da História Política no 
concerto das nações não é famoso e não 
sei que mundo deixaremos aos nossos 
filhos; é seguramente um mundo com 
mais medo do que aquele que herdá-
mos.
A arte costumava ser antídoto. Mas 
também aqui o Jeff Koons, um dos dois 
artistas actuais mais populares e bem 
pagos (o outro é Damien Hirst) elevou, 
recentemente, a fasquia da irrelevância 
para o que até aqui se considerava va-
lores na arte. 
É a terceira vez que uma peça sua, da 
série Banality, peças feitas a partir de 
fotos de publicidade, é acusada de plá-
gio. A justiça deu razão a Franck Davi-
dovici, o autor do anúncio publicitário 
da marca de roupa francesa Naf-naf.
Cito o Diário de Notícias, para não me 
enganar: “o anúncio de Davidovici, inti-
tulado Fait D’Hiver, mostrava um leitão, 

que era a mascote da marca Naf Naf, com 
um barril ao pescoço, muito parecido àque-
le que os cães São Bernardo usam nas suas 
ações de socorro na neve, ajudando uma 
jovem morena. A obra de Jeff Koons não 
é uma fotografia a preto e branco. É 
uma escultura colorida que também se 
chama Fait D›Hiver e que mostra uma 
mulher deitada na neve e a ser ajudada 
por um porco com um barril e uma coroa 
de flores ao pescoço. Ao lado estão dois pin-
guins”. Foi uma imprudência, podia ao 
menos ter-lhe chamado Fait de Prin-
temps. 
O fulcro, a verdadeira “essência da arte”, 
acabou-a de revelar o Jeff: a sua escultu-
ra foi leiloada em 2007 pela Christie’s 
de Nova Iorque por mais de quatro 
milhões de dólares e, agora, o tribunal 
condenou-os, a si e ao Centro Pompi-
dou, a pagar a Davidovici, em conjunto, 
a modesta quantia de 148 mil euros. 
Realce-se que além disso o juiz não 
determinou que a obra de arte fosse 
confiscada, outro dos pedidos do publi-
citário, e que, agora, dada a publicidade 
de que a sua peça beneficiou, ela vai co-
nhecer um reforço de valor. 
Esta desproporção terá sido devida-
mente calculada pelo Koons, que fez 
aquela série para  poder ser acusado de 
plágio. 
As esculturas não passaram do simu-
lacro para favorecer o que importa: a 
operação financeira e a nova norma 
artística: na “qualidade” do plágio é 
que está o autor.
Uma triste evidência da história do 
mundo é que a Escravatura tenha aca-
bado nominalmente no dia em que os 
ingleses, que faziam a sua revolução in-
dustrial, concluíram que seria mais lu-
crativo um sistema de assalariados que 
quer manter o sistema escravocrata. Ou 
seja, foi por razões económicas e não 
morais que tal ignomínia acabou.
Enquanto não invertermos as moti-
vações da dinâmica social e pusermos 
as valências da educação e da cultura 
como verdadeiro motor societário, es-
tamos fritos. 

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

Propriedade da 

Maputo-República de Moçambique

KOk NAM
Director Emérito

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

e Naita Ussene
Direcção, Redacção e Administração:

AV. Amílcar Cabral nr.1049 cp 73
Telefones:

(+258)21301737,823171100, 
843171100

Editor:
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Francisco Carmona

(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)

Redacção: 
Raúl Senda, Argunaldo Nhampossa e 

Armando Nhantumbo 

Naita Ussene (editor) 
e Ilec Vilanculos

Colaboradores Permanentes: 
Fernando Manuel, Fernando Lima, 

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

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

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

Eugénio Arão (Inhambane)

Maquetização: 
Auscêncio Machavane e 
Hermenegildo Timana.

Revisão
E.P

Publicidade 
Benvinda Tamele (82 3171100)

(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)

Distribuição: 
Miguel Bila

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

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

82 3051790 (Publicidade/Directo)
Delegação da Beira 

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

savana@mediacoop.co.mz
Redacção 

admc@mediacoop.co.mz
Administração

www.savana.co.mz



19Savana 06-12-2019 OPINIÃO

661

Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Construção do Estado Nação ou poder e negócios?

Uma nação é um grupo po-

pulacional com a mesma 

história de longa duração, 

a mesma língua, a mesma 

cultura (hábitos, costumes, artes, 

danças, cânticos, etc.) e, sobretu-

do, a consciência de pertença a um 

colectivo com identidades específi-

cas e com estruturas e hierarquias 

sociais próprias. Uma nação pode 

habitar em mais de um Estado. O 

Estado é formado por instituições 

públicas (burocracias, leis, etc.), que 

têm como missão principal a admi-

nistração de espaço (território) e de 

recursos púbicos, em beneficio do 

país e dos seus cidadãos, de forma 

equitativa e sem considerar inte-

resses particulares ou de grupos de 

qualquer natureza. No mundo, não 

há muitos estados-nações. Predo-

minam os estados de várias nações.

No caso de estados com várias na-

ções, podem existir reivindicações 

de natureza político-identitária e 

cultural, acrescidas de motivações 

económicas. Estas, acontecem 

quando num mesmo estado exis-

tem nações que se localizam em 

territórios mais ricos que a média 

da riqueza das nações que perten-

cem a um mesmo estado, tornando-

-se a região pagadora líquida para o 

Estado e para cidadãos de outras 

nacionalidades - na perspectiva 

dos reivindicadores). Isso aconte-

ceu e acontece em várias partes do 

mudo. Regiões ricas habitadas por 

populações de identidades próprias, 

reivindicam autonomias ou mesmo 

a independência, alegando os fluxos 

económicos e financeiros públicos 

negativos, sobretudo através da ine-

quidade entre as contribuições e os 

recebimentos.

As reivindicações assumem uma ou 

várias formas de luta, desde guerras 

prolongadas ou intermitentes, dis-

putas parlamentares, movimentos 

sociais, etc. Os estados com várias 

nações, por outro lado, resistem à 

cedência de territórios para a for-

mação de outros estados com ma-

triz cultural unitária (única). As 

respostas musculadas podem, ou 

não, ser equivalentes às praticadas 

pelos movimentos independen-

tistas (militar/guerra, perseguição 

política, repressão e controlo so-

cial, captura de dirigentes, reforço 

de políticas públicas positivamen-

te discriminatórias para atenuar as 

motivações económicas dos inde-

pendentistas, entre outras). 

Em Moçambique, como em muitos 

estados com várias nações, os dis-

cursos políticos procuram transmi-

tir a mensagem de que a população 

do território de um estado é uma 

nação (como, por exemplo, unida-

de nacional, Unidade do Rovuma 

ao Maputo e, mais recentemente, 

acrescenta-se do Índico ao Zumbo, 

ou nação moçambicana, ou, mais 

enfaticamente, em Angola, um Es-

tado uma Nação). Não se discute 

propositadamente as identidades 

das nações e, como, perante esta 

realidade, construir um  estado uni-

tário de várias nações.

Na realidade, não há uma nação em 

Moçambique. Há, sim, conforme 

a definição e o conceito de nação, 

várias nações (grupos étnico-lin-

guísticos). Este é um aspecto que 

a política e os políticos necessitam 

reconhecer. Segundo a definição, 

por exemplo, macondes, ndaus, xo-

nas e xanganes, não são a mesma 

nação, mesmo que exista uma base 

bantu em quase todas as etnias re-

feridas (menos a dos macondes) e 

fenómenos migratórios seculares 

que fundamentem passados his-

tóricos longínquos (por exemplo, 

xanganes e ndaus, mas que foram 

interrompidos por guerras entre si 

de disputa de territórios (mono-

motapa e Gaza). Por outro lado, a 

miscenização não alcançou níveis 

de desenraizamento cultural nas 

nações existentes, para a formação 

de uma identidade moçambicana 

cosmopolita de longa duração, que 

suplante as identidades nacionais 

existentes. Pode-se considerar, so-

bretudo nos principais centros ur-

banos e nas novas gerações, sinais 

da formação da moçambicanidade.

Sem qualquer dúvida que a coloni-

zação praticou a máxima de dividir 

para reinar. Que as potências co-

loniais se aliaram a grupos étnicos 

para expansão dos seus territórios 

e que, estes, por sua vez, com base 

nessas alianças, reforçavam os seus 

poderes nas lutas inter-étnicas. A 

colonização seria possível sem essas 

divisões e lutas intestinas dos povos 

colonizados?

Depois da independência, e é este 

o período objecto deste texto, será 

que a Frelimo teve políticas onde 

a construção da nação estivesse 

sempre presente como objectivo? 

O autor aborda o tema com base 

em alguns exemplos. Primeiro, as 

guerras pós-independência podem 

ter elementos associados à uni-

dade nacional e à construção da 

nação, ou com a reivindicação de 

autonomia de territórios habitados 

historicamente e dominantemente 

por etnias diferentes (por exemplo 

os movimentos com origem e base 

social dominantemente na Zam-

bézia, neste momento extintos), ou, 

simplesmente, guerras pela luta/

defesa do poder? É certo que na 

primeira guerra civil (chamada de 

16 anos), existisse, sobretudo ini-

cialmente, uma forte componente 

externa (Rodésia do Sul e apar-

theid, combinados com interesses 

de alguns grupos de colonos, na 

perspectiva de uma independência 

do tipo da Rodésia de Ian Smith e, 

por outro lado, principalmente por 

parte da então União Soviética, a 

intenção de criar uma zona de in-

teresses económicos e geoestratégi-

cos na África Austral). A Frelimo/

Governo e a Renamo possuíam, ou 

possuem, projectos de país e de so-

ciedade, de construção de um Esta-

do unitário de várias nações numa 

perspectiva secular, de edificação 

de um país desenvolvido, equitativo 

em benefício dos moçambicanos e 

em defesa do Estado unitário para 

o país?

O certo é que a Renamo se tornou 

num movimento guerrilheiro com 

amplas bases sociais no Centro e 

grande parte do Norte do país, so-

bretudo em certas regiões rurais, o 

que justifica a sua presença e for-

ça militar de então, e, ainda, como 

atestam os resultados das primeiras 

eleições em Moçambique. Esta rea-

lidade não esteve presente na actua-

ção da Frelimo e da Renamo após o 

Acordo Geral de Paz de 1992. Ne-

nhum dos assinantes cumpriu inte-

gralmente o Acordo, o que muito 

teria contribuído para a reconcilia-

ção que não houve, condição pri-

meira para a construção do Esta-

do de várias nações. Nas guerras 

seguintes (pelo menos duas mais), 

os processos foram semelhantes 

no que respeita aos objectivos (luta 

e defesa do poder, mesmo que de 

natureza diferenciada), principal-

mente em algumas zonas rurais, 

onde os elementos/valores da mo-

çambicanidade está menos defini-

do por diferentes razões (educação, 

cosmopolitismo, migrações, acesso 

a serviços públicos, etc). Acrescen-

ta-se, como objetivos das guerras, a 

ocupação/defesa de áreas de negó-

cios promiscuídos com a política, 

domínio de territórios com maior 

influência nas bases sociais, entre 

outros aspectos. Por outro lado, 

pode-se identificar, através dos re-

sultados eleitorais, o predomínio da 

Frelimo ou da Renamo em algumas 

zonas do país, coincidindo, grosso 

modo, da localização dos conflitos 

armados (onde existe mais votos da 

Renamo).

Os acordos de paz, em todos os ca-

sos, tiveram relação directa com a 

manutenção do poder: primeiro, a 

Frelimo estava com dificuldades de 

travar o avanço da guerra para Sul e 

Norte, a crise económica era grave 

e os aliados socialistas estavam em 

profundas transformações internas, 

o que precipitou as conversações e 

o cessar-fogo. Na segunda e terceira 

guerras, foram claras as razões elei-

toralistas em favor da Frelimo. Em 

ambos os casos, a Frelimo sempre 

soube ludibriar a Renamo e esta, 

eventualmente, com sede do poder 

e internamente dividida (depois do 

falecimento de Afonso Dhlakama), 

acreditou na Frelimo que possui 

habilidades únicas de negociação 

(por vezes enganosa), sempre em 

defesa do seu poder e dos negócios, 

não obstante a existência de vários 

grupos internos ou, talvez, de várias 

Frelimos. A Renamo, supostamen-

te, procurou um “corta-mato” para 

atingir os seus objectivos, não dife-

rentes dos da Frelimo: poder, acesso 

a recursos e cargos nas burocracias. 

A Renamo, em cada pleito eleitoral, 

sempre teve expectativas de vitórias 

eleitorais e consequente tomada do 

poder.

Segundo, o conflito em Cabo Del-

gado possui outras complexidades. 

Porém, como nas acima mencio-

nadas, o discurso não é muito di-

ferente: interesses e forças exter-

nas, antipatriotas moçambicanos, 

bandidos armados, insurgentes, 

entre outros termos reducionistas e 

propagandísticos. A apelidação dos 

agentes da guerra, revela sempre 

uma desvalorização dos fenóme-

nos. Uma vez mais, opta-se pela via 

militar como possível solução dos 

problemas, sem que as questões da 

pobreza, de acesso aos recursos e 

ao poder local e central, as razões 

históricas e as diferenças sociocul-

turais, os interesses das multina-

cionais e de empresas de segurança 

(mercenários), questões religiosas 

ou do Estado Islâmico, contexto 

regional, entre outras, sejam equa-

cionadas como partes do problema 

e da solução.

Terceiro, frequentemente e cicli-

camente, surgem discursos racistas 

para atacar, como modo de defesa 

(“a melhor defesa é o ataque”), de 

grupos do poder, geralmente con-

servadores e incapazes da concor-

rência política e económica. Os 

discursos dos moçambicanos “ge-

nuínos” e ”goeses (marcadamente 

racista), foram encomendados e 

escritos por dirigentes de alto ní-

vel em um determinado momento. 

Práticas étnicas, como a aparente/

fictícia/capturada representativi-

dade nos centros de poder e na 

divisão de interesses económicos, 

não criam a unidade nacional nem 

configuram um Estado unitário de 

várias nações. 

Quarto, as desigualdades de de-

senvolvimento territorial (níveis de 

rendimento por habitante, acesso 

aos serviços públicos, distribuição 

do investimento do Estado, grandes 

diferenças na alocação de recursos, 

as profundas desigualdades sociais, 

as diferenças da pobreza entre ter-

ritórios, constituem, certamente, 

factores que não contribuem para a 

ausência de conflitos e insatisfação 

com elementos de natureza étnica 

e regional.

As fraudes eleitorais são atentados 

à unidade nacional.

Foram apresentados alguns factos 

(conflitos, racismo e tribalismo, 

desigualdades sociais e espaciais 

de rendimento, diferenças de aces-

so aos serviços públicos), que não 

contribuem para a unidade nacio-

nal. Pelo contrário, no lugar da cha-

mada mão externa (que também 

existe, seja de natureza política, 
económica, como de influência so-
bre a políticas públicas domésticas), 
estão as políticas e práticas internas 
que não têm sabido compreender e 
internalizar as dinâmicas sociais e 
económicas, os interesses e anseios 
diferenciados das nações e dos ci-
dadãos que habitam Moçambique. 
E isso não acontece por incom-
petência. A defesa/conquista do 
poder, as alianças e compromissos 
económicos de grupos que, embora 
diferenciadas, possuem fortes fun-
cionalidades, são o objectivo e a ra-
zão das opções de políticas econó-
micas de Moçambique. São opções 
do Estado, capturado por grupos 
que promiscuam política com ne-
gócios e que confundem, proposi-
tadamente, o interesse privado e o 
interesse público, que contribuem 
para os fenómenos acontecidos e 
em curso. Um Estado dominado 
por gangs que se contradizem, mas 
encontram laços de compromissos 
históricos que as unem. Só o poder 
os une para assegurar a continuida-
de do roubo descarado e desaver-
gonhado, matam ou mandam ma-
tar, que raptam ou mandam raptar, 
sempre que as forças opositoras ou 
simplesmente opiniões diversas, 
ponham em perigo duas questões 
que se reforçam mutuamente: po-
der e negócios. O Estado de várias 
nações, democrático, desenvolvido, 
moderno, equitativo, socialmen-
te justo, não parece ser assunto da 
Frelimo, excepto nos discursos e 
em pequenas medidas paliativas e 
diversionistas. E também não é as-
sunto da oposição. A fome e a mi-

séria, a desnutrição e a mortalidade 

infantil, as desigualdades sociais e 

espaciais, não são problemas do sis-

tema político e de grande parte dos 

seus agentes. Power and money, yes!

Por João Mosca

Um movimento capital 

na evolução da ciência 

diz respeito à maneira 

como as causas dos fe-

nómenos sociais e naturais são 

estudadas.

Na maior parte da vida da hu-

manidade, os fenómenos sociais 

e naturais eram vistos como 

movidos por causas sobre-

-humanas, deuses ou espíri-

tos. A pergunta fundamental 

aqui era: “quem  fez mover isto 

ou quem provocou isto?”

A ciência clássica inverte esse 

estado de coisas. A pergunta 

fundamental aqui passa a ser a 

seguinte: “o que  faz mover isto 

ou o que provocou isto?”

Este é um percurso longo, ina-

cabado, mas que está  ligado à 

formação de um saber sistemá-

tico e secular, divorciado da tu-

tela religiosa ou mágica.

As ciências sociais (humanas, 

dirão outros) nasceram como 

protesto contra os saberes apre-

sentados sob forma de revelação 

por dedução a partir de verda-

des eternas. Nasceram contra 

o saber religioso, escolástico e 

filosófico.

Causas
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Todos moçambicanos, pelo menos os 

que acompanham de forma muito 

atenta o processo político nacional, já 

sabiam que existe uma máfia contro-

lando o nosso aparelho do Estado. Essa máfia 

começou a beneficiar-se dos recursos públicos 

no âmbito da criação de uma “burguesia” lo-

cal. 

Na verdade dos que se beneficiaram, poucos 

devolveram (esta informação pode ser lida 

nos relatórios anuais de execução do Orça-

mento do Estado) e sequer implementaram 

projectos que alteraram a estrutura produtiva 

do país. Pelo contrário, ocuparam cargos pú-

blicos e pouco fizeram para o desenvolvimen-

to do país, porque sempre estiveram preocu-

pados com os seus próprios interesses.

Aliás, esse grupo fez falir antigo Banco Po-

pular de Desenvolvimento (BPD) que depois 

foi transformado em Banco Austral. A in-

vestigação sobre o rombo no Banco Austral 

levou ao assassinato de Siba Siba Macuácua, 

a 11 de Agosto de 2001, o que significa que 

essa máfia não só delapida o erário dos mo-

çambicanos, impedindo que o país atinja os 

níveis de desenvolvimento que proporcione o 

bem-estar.

Ao longo dos anos que seguiram à falência 

do Banco Austral, acompanhamos vários es-

cândalos envolvendo servidores públicos, in-

cluindo Presidentes de Conselhos Autárqui-

cos e Ministros em pleno exercício, alguns dos 

quais foram à barra da justiça, que, entretanto, 

na maioria dos casos, terminou com penas 

cosméticas ou com penas suspensas devido 

aos recursos que demoram uma “eternidade” 

a ser decididos.

O escândalo das dívidas, desvelado em 2016, 

veio mostrar com clareza que afinal o exemplo 

da má conduta dos servidores vem de cima. 

Como jovem que sou, sempre me perguntei: 

de onde vem tamanha ousadia desses senho-

res de fazer as coisas que fazem com a maior 

cara lavada! Hoje, está tudo cristalino: eles 

têm o exemplo dos seus superiores e aprovei-

tam-se do facto de serem eles mesmos quem 
viabilizam as aldrabices dos seus chefes para 
tirar a sua parte.
Há duas semanas, os moçambicanos acompa-
nharam revelações que não só são bombásti-
cas, para quem gosta de sensacionalismo, mas 
sobretudo vergonhosas e preocupantes, vindas 
do cérebro do calote das dívidas ilegais, o “jo-
vem Jean Boustani”. É preciso não perder de 
vista que estas dívidas levaram o país a uma 
crise económica inesperada, face às oportuni-
dades que se mostravam para o país mudar da 
posição dos mais pobres do mundo.
Ouvir que o indivíduo que governou o país 
durante 10 anos, Armando Guebuza, de for-
ma muito leviana, entregou a soberania do 
país nas mãos de estrangeiros, comprando 
“sonhos fabricados” com promessas de ganhos 
significativos, em pouco tempo e sem esforço, 
é por demais desolador. Sobretudo quando 
o mesmo indivíduo pede favores extras aos 
“vendedores de sonhos”. 
Afinal, é assim que os nossos dirigentes se 
relacionam com os chamados investidores? 
Não será por essa razão que bastas vezes ou-
vimos dizer que existem em carteira biliões 
de dólares em propostas de investimento que 
nunca se materializam? Do tipo, perante os 
investidores, os nossos dirigentes em troca do 
investimento de interesse público querem in-
vestimentos de interesse pessoal, como trans-
formar os seus filhos em empresários, ampliar 
seus duvidosos impérios, entre outras coisas.
Mas o mais estarrecedor e extremamente 
preocupante é saber que, nos próximos cin-
co anos, muito graças à fraude (ainda que se 
force a ideia de que os resultados reflectem a 
vontade do povo moçambicano) seremos go-
vernados por um indivíduo, no caso concreto 
Filipe Nyusi, que um ano depois de tomar 
posse disse que desconhecia a existência de 
dívidas ilegais. Mais tarde, quase recusou a 
realização de uma auditoria forense para in-
vestigar o caso, e findo o braço-de-ferro e feita 

O 
Mestre pintor equacionava usar 

um trapo no lugar de uma esponja 

para criar um excelente efeito na 

pintura da parede que o espera-

va. Ao lado, o seu colaborador insistia que 

tudo dependia das opções em função das 

vontades do cliente. Criar efeito de pin-

tura em parede não era propriamente um 

desafio, mas o Mestre sabia que a referida 

tarefa exigia um pouco mais de si. Olhou 

para o colaborador, seu ajudante. Reajus-

tou a cadeira. Saborearam a refeição em 

silêncio, durante algum tempo, produzin-

do sons ásperos sobre os pratos. Os tilin-

tares passaram a acompanhar a conversa 

quando o Mestre lançou o seguinte:

- Acompanhaste as últimas sobre o Jean 

Boustani? O tipo é esperto, aceitou o ca-

valo oferecido pela justiça norte-america-

na e abandonou o tribunal numa de não 

culpado. 

- Sim, é o que mais se fala. Comparan-

Produtores de efeitos
do: teremos o mesmo, caso Chang volte a 

Moçambique? Aqui não há cavalos. Mas, se 

o Boustani não é culpado significa que isso é 

uma mensagem muito clara para os culpados. 

Ele entrou no nosso País porque alguém lhe 

abriu as portas. Percebeu que o que fluía era a 

corrupção de alto nível, fragilizando a reserva 

moral e ética do Estado. 

- Quando falas de portas lembras-me de per-

nas. Por isso, enfiaram o País numa crise sem 

precedentes. O Conselho Constitucional de-

clarou nulas as dívidas da Ematum; aos que 

o ignoraram nada aconteceu. Uma maravilha! 

Não entendo por que razão a oposição aceita 

e cumpre os acórdãos desse mesmo Conselho. 

Aliás, cumpre pela sua condição de oposição. 

- Mestre, os carros blindados que estão em al-

guns pontos estratégicos da cidade o que estão 

a ali a fazer? Alguns dizem que é porque o País 

está doente. Mas, não precisam de “calçar” a 

cidade. Dizem que os da cidade acomodaram-

-se no consumismo e só falam, reclamam que 

se fartam, mas têm muito medo do bastão da 

polícia, para não falar do poder de fogo. Medo 

doentio. Por isso, andam a quase 1km/hora 

debaixo de um controlo circular rondando os 

100km/hora.

- Nada de exageros, meu miúdo! É uma men-

sagem de prevenção. Não são tão inocentes, 

nem distraídos, ao ponto de não perceber que 

o assunto é gravíssimo. É uma mensagem 

que clarifica não só quem “está doente” como 

quem detém o poder neste momento das dí-

vidas ocultas. Tanto mais que sabem que no 

seu seio há aqueles que não concordam com 

o que está a acontecer, não concordam que a 

Lei seja simplesmente cega para uns coita-

dos e não para outros tão culpados e mafiosos 

como Boustani. Mas, isso de “País doente” não 

é de hoje. Viste a situação de fraude eleitoral 

e agora a fraude nos últimos exames… Epa, 

os putos copiaram que se fartaram. Ouve-se 

aqui e acolá que nos exames de Física e Ma-

temática até copiaram a cotação que vinha no 

guião de respostas que levavam, …para 

não falhar nada. Se isso for verdade, en-

tão, o exemplo veio de cima. Infelizmente, 

todos os finais de ano somos brindados 

com fraude académica, em massa, o que 

poderá pesar negativamente sobre o futu-

ro. Estamos mal.

O dedo indicador do ajudante ainda pas-

sou pelo centro do prato, provocando uma 

vigorosa reprovação por parte do Mestre. 

Levantaram-se e dirigiram-se ao local, ali 

perto, onde uma parede pálida esperava 

pelo efeito de pintura. Estavam muito 

claros quanto ao trabalho a fazer, Sabiam 

que não lhes sobraria tempo para falarem 

de dívidas ocultas, Boustani, Ematum, 

Conselho Constitucional, nem do tipo de 

funcionamento das nossas instituições de 

justiça e, muito menos, de outras pinturas 

e quadros afins. Um destes temas con-

substanciaria o efeito de pintura caso o 

cliente concordasse.

a auditoria, de boca cheia, ele disse que havia 
fortes indícios criminais na contratação das 
dívidas da MAM, Proíndicus e EMATUM. 
Era óbvio que existia, apenas não tínhamos a 
noção do nível desses crimes. 
Nyusi, que é o Presidente da República de 
Moçambique, sempre insistiu, em nome de 
uma tal credibilização do Estado, que é pre-
ciso renegociar com os credores as dívidas 
ilegais e muito recentemente autorizou o Mi-
nistério das Finanças, liderado por Adriano 
Maleiane, a pagar 38 milhões de dólares (a 
custa de que sacrifícios e com autorização de 
que entidades?) da dívida da EMATUM.
Filipe Nyusi, cujo envolvimento no processo 
das dívidas sempre foi esquivo, embora fosse 
inequívoca a sua participação e conhecimento 
detalhado sobre o processo, afinal, na altura 
da contratação das dívidas respondia pela 
pasta de Defesa Nacional, foi citado como 
tendo recebido pelo menos 1 (um) milhão de 
dólares norte-americanos (talvez isso explica 
os luxuosos veículos exibidos por um dos seus 
filhos e as viagens caríssimas expostas nas re-
des sociais pelo mesmo).
Posto estes factos, tira-me o sono a seguinte 
pergunta: como seremos governados nos pró-
ximos cinco anos? Será que poderemos con-
fiar num indivíduo que terá mentido para a 
nação inteira sobre uma dívida que conhecia 
e até teve beneficiação da mesma? Será que 
podemos confiar num indivíduo que de for-
ma não transparente ordenou o desvio de 38 
milhões de dólares norte-americanos, que po-
deriam ser utilizados para suprir necessidades 
concretas e urgentes dos moçambicanos, na 
saúde, na educação, em infra-estruturas, para 
pagar uma dívida que é ilegal e, sobretudo, 
declarada nula pelo Conselho Constitucional.
Será que podemos confiar num indivíduo que 
fecha os olhos à Constituição da República, 
desobedecendo as decisões de um órgão de 
soberania como o Conselho Constitucional e 
violando grosseiramente o princípio de sepa-
ração e interdependência de poderes, só para 

forçar o Estado a assumir uma ilegalidade que 

tem rostos e endereços sobejamente conheci-

dos?

Com que cara, Filipe Nyusi, que deverá, em 

breve, ser confirmado  Presidente para mais 

um mandato de cinco anos, irá garantir a 

constitucionalidade, legalidade (afinal o Pre-

sidente da República é o alto magistrado da 

Nação!) e respeito pelas instituições sobera-

nas nacionais, se ele está implicado da forma 

mais nojenta num dos maiores escândalos fi-

nanceiros do país?

Está claro que não existem condições morais 

para Nyusi manter-se a frente da condução 

dos destinos do país. Se, realmente, Nyusi 

quer fazer Moçambique dar certo e mostrar 

respeito pelos cidadãos, que ele carinhosa-

mente chamou de “patrão” e se ainda sobra 

alguma lealdade patriótica à Moçambique, o 

que melhor pode fazer é renunciar ao cargo 

e colocar-se a disponibilidade da justiça para 

ajudar a clarificar os contornos do seu envol-

vimento entre outros detalhes que se mostrem 

importantes.

Se Nyusi não o fizer pela sua vontade, o Par-

tido Frelimo, que é mais do que o seu Pre-

sidente e a Comissão Política, deve exigir a 

demissão imediata de Nyusi e responsabi-

lização exemplar de todos os seus membros 

envolvidos no calote das dívidas. Esta é uma 

oportunidade ímpar para este partido que di-

rige o país há 44 anos, mostrar que está com-

prometido com o interesse nacional (confor-

me a alínea b) do número 2 do artigo 75 da 

Constituição da República) e que não alberga 

e protege lesa-pátrias.

Se a Frelimo insistir em proteger os lesa-

-pátrias, não restará outra opção ao povo, se-

não libertar o país das mãos da máfia que o 

condena à degradação social, porque este é o 

ponto de não retorno. Os moçambicanos não 

podem continuar passivos perante esta degra-

dação ética e moral da nossa governação, com 

consequências no bem estar colectivo.

Não existem condições para que Nyusi nos 
continue  a governar
Por Fátima Mimbire
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Feizal Sidat, um dos quatro 
concorrentes à presidência 
da FMF, à semelhança de Al-
berto Simango Júnior, Tico 

Tico e Amílcar Cabral, decidiu 
abrir o livro , e dentre outras coisas, 
afirma que tem apoio das associa-
ções e clubes. Outrossim, nega  que 
tenha quebrado protocolo ao ofere-
cer prendas a Gianni Infantino sem 
ter inicialmente informado à orga-
nização do evento.

“Não houve quebra de protocolo al-

gum, era um evento livre ao qual fui 

convidado e me fiz presente e quis 

presentear o presidente da FIFA, 

pois é meu hábito nunca deixar as 

pessoas partirem de minha casa de 

mãos vazias. Importa frisar também 

que o presidente da FIFA recebeu 

várias ofertas, e não só a minha. 

Também referir que fiz esta oferta 

num momento do evento propício 

para tal, com a anuência dos orga-

nizadores e dos presentes”., reagiu. 

Sabe-se que Feizal Sidat atacou, re-

centemente, certas pessoas que, na 

sua opinião, estão numa empreitada 

para desacreditá-lo. 

“Esta campanha está sendo feita e 

é também típico de época de cam-

panha. Alguns preferem trabalhar 

denigrindo a imagem dos outros, 

usando acusações falsas e infunda-

das. São simples boatos com intuito 

de manchar a minha imagem ima-

Feizal Sidat diz que apesar das más línguas assume-se como sério candidato à presidência da FMF

“Não tenho nada a temer”

culada no mundo do futebol. Mas 

como diz o ditado: os cães ladram e 

a caravana passa”. 

Na mesma senda explica que foi 

também dito que os que fizeram 

mal ao futebol não se irão candida-

tar. Portanto, “sendo eu candidato, 

fica claro que felizmente não é meu 

caso”, disse, para depois acrescentar 

que “felizmente, as pessoas que já ti-

veram a oportunidade de trabalhar 

ou interagir comigo sabem quem 

sou, como sou e de onde venho. 

O meu trabalho está a ser feito, e 

com a ajuda de Deus, continuarei 

a percorrer o meu caminho com a 

mesma humildade, honestidade, in-

tegridade e transparência que me é 

reconhecida”. 

Para justificar que estará presente no 

dia 14 de Dezembro, Sidat explicou 

que foi ele que enviou um ofício 

para a FIFA abordando vários fac-

tores, e felizmente, tudo indica que 

este organismo irá enviar alguns ele-

mentos para supervisionar o proces-

so de eleições, “o que só prova que 

estou de consciência tranquila pois, 

nada tenho a temer, pois quem não 

deve não teme”. 

 Diz, ainda, não existiriam bases le-

gais para ilegalizar a sua candidatu-

ra, dai que é candidato conforme o 

Direito que lhe é conferido por Lei. 

“Submeti a minha candidatura obe-

decendo todos os requisitos legais 

e estatutários . Se houvesse alguma 

irregularidade documental, a FMF 

já ter-se-ia manifestado, dentro do 

prazo para tal previsto nos estatu-

tos. Não tendo havido, prescreveu 

o prazo para esse efeito. E também 

estamos cientes e convictos de que 

todas as entidades relacionadas es-

tão atentas e a acompanhar de per-

to este processo, de modo a termos 

eleições livres, justas e transparentes. 

Portanto, se Deus quiser, estaremos 

presentes, como lista candidata, no 

dia 14 de Dezembro na Sede da 

FMF para acompanhar o acto elei-

toral”. 

Noutros desenvolvimentos ajunta 

que o seu manifesto foi muito bem 

recebido , sendo que tanto  as asso-

ciações, como os clubes, identifica-

ram-se com o manifesto. 

Diz, ainda, estar confiante em retor-

nar à casa de Futebol , até porque 

tem uma equipa forte e coesa pro-

veniente do movimento associativo, 

de entidades de classe e de muitas 

personalidades ligadas ao futebol. 

“Por isso estamos confiantes que 

iremos merecer, uma vez mais, a 

confiança por parte das Associações, 

até porque quem faz bem deixa sau-

dades, e os resultados por mim al-

cançados durante os 8 anos em que 

fui presidente da FMF falam por si: 

Fomos ao Can 2010, fomos finalis-

tas vencidos no Torneio Cosafa Sé-

nior em 2013, obtivemos resultados 

financeiros positivos, construímos a 

nova sede da FMF, entre outras”. 

Diz, ainda, que defende inclusão, de 

tal modo que se ganhar estará aber-

to para aceitar as contribuições dos 

outros candidatos. 

“Todas as sugestões construtivas 

para o melhoramento do nosso 

futebol são bem vindas, aliás, um 

dos pilares do nosso manifesto é a 

inclusão. Nós não olhamos as caras 

ou cores, interessa-nos as ideias e o 

desenvolvimento do nosso futebol”, 

explicou

Feizal Sidat declinou a falar dos 

manifestos de outros candidatos. 

“Eu concentro-me naquilo que é o 

meu trabalho”, explicou, para depois 

acrescentar que o seu manifesto tem 

muitas coisas diferentes, porque foi 

desenhado e pensado ao pormenor. 

“Temos várias iniciativas inovado-

ras, no entanto, e acima de tudo, o 

nosso objectivo é fazer de forma 

diferente, pois o mundo do futebol 

e os métodos de gestão da FMF de-

vem ser modernos e inclusivos”. 

Doze anos depois, depois de uma verdadeira travessia pelo 
deserto, o Costa do Sol sagrou-se, nesta quarta-feira, virtual 
campeão nacional de futebol.
 Este é o 10º título conquistado pelos canarinhos, num ano 

atípico, pois fez um trabalho digno de realce na componente reabili-

tação de infraestruturas, razão pela qual declinou participar nas afro-

taças.

 Os golos da equipa canarinha foram obtidos por Isac, Chawa (dois), 

e Eva Nga, este que claramente será o melhor marcador deste ano, en-

quanto que os golos da UDS foram apontados por Luís Miquissone.

Costa do Sol quebra jejum

Feizal Sidat

Por Paulo Mubalo

O 
astro argentino conquis-
tou esta segunda-feira a 
sexta Bola de Ouro da car-
reira. Numa cerimónia em 

Paris, Messi conseguiu a distinção 
da France Football que premeia o 
melhor jogador do mundo. Desde 
2015 que o capitão do Barcelona 
não ganhava o galardão, quando 
ainda era atribuído pela FIFA. 
Depois de arrecadar o prémio de 

The Best, da FIFA, Lionel Messi 

venceu a Bola de Ouro da France 

Football. Depois de uma quebra 

da hegemonia entre o argentino e 

Lionel Messi vence a sexta Bola de Ouro da carreira

A 
bola vai rolar no Qatar a 
partir da próxima quarta-
-feira, 11, quando sete clu-
bes de todos os continentes 

se cruzarem na disputa do posto 

mais alto do futebol de clubes do 

planeta. Trata-se do mundial de clu-

bes, cujo jogo de abertura vai colo-

car frente a frente  o Al Sadd (QAT) 

x Hienghène (NCL) . Com o título 

do Flamengo na Copa Libertadores, 

seis equipes já garantiram presença: 

Al Sadd (Catar, país anfitrião); Es-

pérance (Tunísia - África); Liver-

pool (Inglaterra - Europa); Mon-

É já próxima semana que arranca mundial de clubes

Cristiano Ronaldo na última déca-

da, com a vitória de Luka Modric, 

o capitão do FC Barcelona volta a 

conquistar o prémio de melhor jo-

gador do mundo. 

Messi teve um bom ano em ter-

mos individuais com a conquista da 

Liga Espanhola, com o Barcelona. 

O astro argentino marcou 45 golos 

durante o ano de 2019. O capitão 

Blaugrana foi o melhor marcador 

da Liga dos Campeões (competi-

ção onde leva dois golos esta tem-

porada) e caiu nas meias-finais da 

prova, frente ao vigente campeão, o 

Liverpool. 

Com a seleção da Argentina, Messi 

foi semi-finalista da Copa Améri-

ca, tendo ficado pelo caminho fren-

te ao Brasil. 

No top dez ficaram ainda dois por-

tugueses. Cristiano Ronaldo este 

ano ficou-se pelo terceiro lugar, 

e Bernardo Silva no nono lugar 

da lista da prestigiada publicação 

francesa. 

Mahrez ficou no décimo lugar, Le-

wandowski em oitavo, Alisson Be-

cker em sétimo, Mbappé ficou em 

sexto, Mohamed Salah em quinto. 

Sadio Mané ficou no quarto lugar e 

Virgil Vin Dijk arrebatou o segun-

do lugar, atrás de Messi.

Outros prémios da gala da France 

Football

Nos outros prémios da gala, desta-

que para Matthijs De Ligt que foi 

coroado com o prémio Kopa, que 

premeia o melhor jogador sub-21. 

Jadon Sancho ficou em segundo lu-

gar e João Félix, agora no Atlético 

de Madrid, fechou o pódio. 

O prémio Lev Yashin, que ho-

menageia a antiga lenda russa das 

balizas, foi atribuído a Alisson Be-

cker, guarda-redes do Liverpool, 

campeão europeu pelos Reds e 

vencedor da Copa América com a 

seleção do Brasil. Ter Stegen ( FC 

Barcelona) e Ederson (Manchester 

City) arrebataram o segundo e ter-

ceiro lugares. 

No futebol feminino, Megan Ra-

pinoe conquistou a Bola de Ouro, 

depois de se ter destacado no Mun-

dial que os Estados Unidos vence-

ram este verão, em França. Lucy 

Bronze (Inglaterra) e Alex Morgan 

(Estados Unidos) fecharam o pó-

dio. 

terrey (México – América Central e 

do Norte), Hienghène (Nova Cale-

dônia - Oceania), Al-Hilal (Arábia 

Saudita - Ásia) e Flamengo (Brasil 

- América do Sul).

A cidade de Doha, capital do Catar, 

sediará todos os jogos do torneio. 

Localizada às margens do Golfo 

Pérsico, na costa leste dos Emirados 

Árabes, no Oriente Médio, Doha 

faz parte de um dos países mais ri-

cos do mundo, devido à exportação 

do petróleo, e lá estão as principais 

empresas do mineral do país.

O principal clube de Doha é o Al 

Sadd, cujo treinador é o lendário ex-

-Barcelona Xavi. Gabi, ex-Atlético 

de Madrid, é o jogador mais conhe-

cido da turma do Qatar. A equipe é 

a base da seleção nacional. Na Copa 

América, por exemplo, oito jogado-

res do Al Sadd foram convocados.

Os estádios programados para aco-

lher a  Copa do Mundo de 2022 

ainda não estão prontos. Education 

City Stadium; Jassim Bin Hamad 

Stadium, Khalifa International Sta-

dium.  A capacidade para os jogos 

do Mundial de Clubes e da Copa do 

Mundo será de 40 mil espectadores. 

Após os torneios, 20 mil assentos 

serão retirados e doados para cons-

trução de estádios em outras locali-

dades. 

Casa do Al Sadd e da seleção nacio-

nal do Qatar, o estádio tem capaci-

dade para 12 mil pessoas e foi sede 

de duas decisões da Supercoppa Ita-

liana, em 2014 (vencida pelo Napoli) 

e em 2016 (vencida pelo Milan).

O estádio tem capacidade para 40 

mil pessoas e sediará a semifinal do 

campeão sul-americano no Mun-

dial. Inaugurado em 1976, ele foi 

totalmente reformado e reabriu em 

2017. Também será sede de jogos da 

Copa do Mundo.

Arbitragem
A Fifa ainda não anunciou ofi-
cialmente quem serão os árbitros 
do Mundial de Clubes de 2019. A 
tendência é que cada confederação 
tenha um trio de arbitragem, além 
de um árbitro de vídeo. No ano pas-
sado, Wilton Pereira Sampaio foi 
o representante da Conmebol. Ele 
apitou Kashima Antlers 1 x 3 Real 
Madrid, pela semifinal da competi-
ção. A final será disputada no dia de 
21 de Dezembro.  
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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

O 
golfe, uma das modalida-

des pouco praticadas no 

país, voltou a catalisar as 

atenções dos aficionados 

pela modalidade, com a realização 

do Villas& Golfe International 

Cup Moçambique.

 O certame aconteceu no passado 

dia 30 de Novembro e foi organiza-

do pela PM Media Corporate. 

Trata-se de um torneio que se rea-

liza tradicionalmente em Portugal, 

Moçambique e Angola, sendo que 

é de grande prestígio, uma vez que 

junta parceiros e amigos para con-

viver e desfrutar de uma partida de 

golfe descontraída. 

Internacional de golfe 
superou expectativas

Em Moçambique, com o patrocí-

nio do Banco Único (membro do 

Grupo NEDBANK) e em grande 

parceria com o Polana Serena Ho-

tel, este evento realizou-se no Clu-

be de Golfe da Polana, em Maputo. 

O torneio contou com a participa-

ção de cerca de 70 jogadores que 

deram o seu melhor em campo e 

ficaram, assim, habilitados aos pré-

mios para as seguintes categorias: 

1.o Net, 2.o Net e 3.o Net; 1.o 

Gross, 2.o Gross e 3.o Gross; Nea-

rest to the Pin e Longest Drive. 

A este torneio, associam-se, por 

isso, vários parceiros de prestígio, 

sendo que não faltaram boas taca-

das, muita animação e descontrac-

ção.
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Sua Excelência Governador da Província de Maputo;
Sua Excelência, Presidente da Assembleia da Província de Maputo; 
Meritíssima Juíza Presidente do tribunal Judicial Provincial; 
Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal Administrativo Provincial;
Digníssima Procuradora Chefe Provincial;
Senhores Membros e Convidados do Governo Provincial;
Senhores Administradores Distritais;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais;
Respeitados Representantes das Autoridades Comunitárias;
Distintos membros das Organizações da Sociedade Civil;
Estimados Convidados; 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Em nome das Organizações da Sociedade Civil da Província de Maputo, re-

presentadas pelas Plataformas dos 8 Distritos e pela Sociedade Aberta, mani-

festamos a nossa gratidão ao Governo da Província de Maputo pela realização 

de Sessões do Observatório de Desenvolvimento durante todo o ciclo de go-

vernação, apesar das adversidades que caracterizaram o quinquénio que fin-

da. As Sessões do Observatório de Desenvolvimento consolidaram-se como 

espaço nobre de diálogo entre o Governo e a Sociedade Civil relativamente 

ao processo de governação da nossa província. Bem-haja o Observatório de 

Desenvolvimento. 

Tendo em conta que as eleições constituem um dos marcos das sociedades 

democráticas, gostaríamos também de congratular ao Governo pela realização 

de 6 eleições gerais, terceiras provinciais, contando pela primeira vez com a 

eleição de governadores provinciais. 

Antes de mencionarmos as nossas contribuições para a presente Sessão, tam-

bém congratulamos ao Governo pelo esforço feito na melhoria da apresenta-

ção da informação no Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento da 

Província referente ao período de Janeiro a Setembro de 2019 e na proposta do 

PES para 2020 no que diz respeito às actividades planificadas, indicadores, as 

metas, a localização, o orçamento, ponto de situação e os beneficiários da acção. 

O nosso documento concentra-se nos seguintes pontos: i) balanco sintéctico 

do Plano Quinquenal do Governo (2015-2019); ii) avaliação do Balanço do 

Plano Económico e Social e Orçamento de Janeiro a Setembro de 2019; iii) 

avaliação do alinhamento da Proposta do PESOE para 2020 e prioridades das 

comunidades locais.

I. Balanço sintéctico da implementação do Plano Quinquenal do Governo 
(2015-2019)
Estamos cientes que o Plano Quinquenal do Governo (2015 – 2019) foi im-

plementado num contexto em que o país foi caracterizado por diversas adver-

sidades, tais como: i) fenómenos naturais que incluíram os ciclones Idai e Ken-

neth, seca na região Sul e cheias no Centro e Norte, com consequências que 

incluem a destruição de inúmeras infra – estruturas, perda de vidas humanas, 

de culturas agrícolas, de animais domésticos e fauna bravia; ii) recursos finan-

ceiros escassos devido à falta de apoio pelos doadores; iii) instabilidade causada 

pela tensão político-militar entre a RENAMO e o Governo e; iv) acordo de 

paz entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, que teve como 

consequência a revisão pontual da Constituição da República, abrindo espaço 

para a alteração da Lei das autarquias locais e a revisão do pacote de descen-

tralização aos níveis provincial e distrital em 2019 e 2024, respectivamente. 

Este cenário teve um impacto negativo na estrutura orçamental e financeira do 

país, traduzindo-se no agravamento do custo de vida, na redução do poder de 

compra de produtos de primeira necessidade por parte dos cidadãos da Pro-

víncia de Maputo, bem como menor disponibilidade de recursos financeiros 

para implementar políticas de desenvolvimento, em particular as orientadas 

para os sectores sociais, tais como a saúde, educação, água e saneamento, pro-

tecção social.

Durante o quinquénio, as organizações da Sociedade Civil apresentaram preo-

cupações prioritárias das comunidades dos oito distritos da província (Namaa-

cha, Marracuene, Magude, Moamba, Matutuine, Boane, Matola e Manhiça) 

colhidas com base na implementação dos instrumentos de engajamento do 

Documento de Posicionamento da Sociedade Civil
XXIª Sessão do Observatório de Desenvolvimento da Província de Maputo

Apresentado no dia 29 de Novembro de 2019

cidadão, tais como a Agenda Comunitária, Caixas Paralelas de Reclamações e 

Sugestões e o Cartão de Pontuação Comunitária. As principais necessidades 

incluem o seguinte: i) expansão da rede eléctrica nos Bairros; ii) abertura de 

novas rotas para o transporte semi – colectivo; iii) construção e reabilitação de 

fontes de abastecimento de água; iv) construção e reabilitação de pontecas; v) 

reabilitação das vias de acesso; vi) instalação de energia eléctrica no Povoado 

de Mafavuca II, no distrito de Namaacha; vii) melhoraria no atendimento aos 

utentes; viii) combate ao desvio de medicamentos para a sua venda nas farmá-

cias privadas e no mercado informal; ix) criação de mecanismo de assistência 

social para idosos e crianças em situação de vulnerabilidade; x) falta de casa 

espera de mulher grávida e maternidades nas localidades, xi) insuficiência de 

medicamentos nas farmácias públicas; xii) construção de uma ponte aérea 

em Ressano Garcia para facilitar a travessia dos pedestres; xiii) realização de 

campanhas de combate à droga nas escolas secundárias, paragens e outros 

locais de grande aglomeração de pessoas, distribuição do material educativo 

acompanhado de uma marcha e envolvimento dos ex-toxicodependentes nas 

campanhas de combate à droga; xiv) aquisição de carteiras para as escolas 

primárias e secundárias nos distritos; xv) construção de salas de aulas; xvi) 

continuidade dos estudos após conclusão da 7ª classe; xvii) longas distâncias 

percorridas pelos alunos para chegarem às escolas; xvii) construção de esqua-

dras e posto policial nos distritos, etc.

Das 18 preocupações prioritárias apenas 8 foram realizadas durante o quin-

quénio, designadamente: construção e reabilitação de fontes de abastecimento 

de água; aquisição de carteiras escolares; construção de salas de aulas; ligações 

de água efectuadas nos distritos; expansão de energia eléctrica; abertura de 

novas rotas, apesar de não ser em todos os distritos; reabilitação de algumas 

vias de acesso; construção de casa espera de mulher grávida e maternidade. 

A primeira preocupação que apresentamos é se houve a integração das ques-

tões não resolvidas no próximo ciclo de governação (2020-2024), tendo em 

conta o peso que tais assuntos representam para as comunidades. A questão 

de fundo que se apresenta aqui é como o processo de planificação assenta 

sobre as principais prioridades das comunidades. 

II. Avaliação do Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento de Ja-
neiro a Setembro de 2019
Da análise feita ao balanço do PES, a Sociedade Civil identificou actividades 

planificadas que foram executadas na sua totalidade, das quais destacamos:  

criação artística e revelação no âmbito do prémio Jovem Criativo (pág.43);

-

cipação e integração dos jovens (Idem);

-

(pág. Idem);

Superior (pág. 49);

(pág. 51);

Contudo, apesar das acções mencionadas, a Sociedade Civil constatou três (3) 

cenários no desempenho do Governo, nomeadamente, actividades realizadas 

parcialmente, acções planificadas e não realizadas e acções planificadas, mas 

sem a meta, localização e os beneficiários da acção.  

Acções realizadas parcialmente 

Das acções que foram realizadas parcialmente constam, dentre outras, as se-

guintes: 

foram construídas (pág. 53);

Latrinas Melhoradas (Idem);

-

va das 35 planificadas para os distritos de Namaacha, Magude, Moamba, 

Boane, Marracuene, Matutuine, Manhiça e Matola (pág. 45);
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foram adquiridas e distribuídas (pág. 50);

-

sageiros (pág. 52);

pessoa idosa, pessoa com deficiência para prevenir práticas sociais nocivas, 

das 51 planificadas (pág. 58). 

Acções chave planificadas e não realizadas 
Da análise feita foram identificadas as seguintes acções planificadas, mas que 

ainda não foram realizadas:

-

blicos (pág. 52);

especializado e prioritário a mulheres e crianças Vítimas de Violência Do-

méstica (VBG) e Sexual de 25 em 2017 para 33 em 2019 (pág. 51);

com capacidade física para trabalharem, através de trabalhos públicos com 

uso de mão-de-obra intensiva e do apoio ao desenvolvimento de iniciati-

vas geradoras de rendimento (pág. 60);

-

lar campos de demonstração modelo PITTA- modificado (pág. 51).  

Aqui a questão que se coloca tem a ver com o tratamento dado às acções não 

feitas, tendo em conta que a partir de Janeiro será implementado um novo 

instrumento de governação (Plano Quinquenal do Governo 2020-2024), que 

será operacionalizado pelos Governos provinciais descentralizados à luz da 

legislação aprovada este ano para o efeito. Seria salutar obter do Governo 

informação em relação ao tratamento dado a estas actividades. 

Acções planificadas, mas sem a meta, localização e os beneficiários da acção

As acções que cabem nesta categoria são:

Acções planificadas, mas sem os beneficiários da acção 

tempos livres dos adolescentes e jovens (pág. 43).

Acções planificadas, mas sem a meta a alcançar 

Maputo Khavela Maputo (pág. 46).

 Acções planificadas sem a localização 

-

das para os Combatentes (pág. 60).

III. Avaliação do alinhamento da Proposta do PESOE para 2020 e priorida-
des das comunidades locais 
O PESOE para 2020 representa a operacionalização do Plano Quinquenal 

do Governo (2020-2024), recentemente eleito. Em teoria ele resulta da con-

versão do manifesto eleitoral do partido vencedor em programa de gover-

os assuntos-chave que as comunidades da província de Maputo querem ver 

resolvidas no próximo quinquénio: 

Distrito de Moamba: i) Conclusão do Centro de Saúde de Curumana; ii) 

iii) Asfaltagem da estrada Moamba-Sabié e estrada Moamba-Magude; iv) 

Reposição da linha férrea Moamba-Magude; v) Expansão da rede eléctrica 

para a localidade de Mahulane; vi) Conclusão da construção da barragem 

Moamba-Major. 

Distrito de Magude: i) Construção de uma ponte sobre o rio Nkomati; ii) 

Abertura da fronteira de Mapulanguene; iii) Pavimentação das estradas que 

ligam a Vila de Magude aos Postos Administrativos; iv) Aumento de salas de 

aulas e construção de uma escola pré-universitária; v) Reabilitação da linha 

férrea Moamba-Magude; vi) Abertura de mais fontes de abastecimento de 

água.

Distrito de Boane: i) Ordenamento territorial de forma a evitar que as co-

munidades construam em zonas propensas a intempéries; ii) Melhoria da 

qualidade de energia e conclusão da expansão da rede eléctrica nacional; iii) 

Manutenção e construção de vias de acesso terciárias e de novos Bairros; iv) 

Construção de valas de drenagem para as águas fluviais; v) Construção de 

um mercado grossista; vi) Edificação de sanitários públicos nas terminais de 

transportes públicos e nos mercados; vii) Construção de balneários e sanitá-

rios nos campos de futebol.

Distrito de Marracuene: i) Pavimentação da estrada EN1 até Malí e Dom 

Alexandre (Gwava até circular); ii) Maior controlo da exploração pesqueira 

por estrangeiros; iii) Construção de mais salas de aulas na Escola Secundária 

Gwaza Muthini e nas escolas Inguelane, Eduardo Mondlane, Bolaze, Centro 

Educacional; iv) Electrificação dos Bairros/Localidades.

Distrito da Matola: i) Aquisição de mais transportes públicos que ligam Ci-

dade da Matola e outros Bairros; ii) Construção de uma escola secundária em 

Muhaze; iii) Edificação de mais salas de aulas na Escola Primária da Matola; 

iv) Construção de uma estrada que liga EN1 e Boquisso.

Distrito de Matutuine: i) Construção de mais fontes de abastecimento de 

águas na Vila Sede e nas localidades; ii) Criação de mecanismos de desin-

centivo as práticas de corrupção; iii) Criação de mecanismos de melhoria da 

segurança pública.

Distrito da Manhiça: i) Construção de uma universidade; ii) Edificação de 

mais instituições de ensino técnico profissional; iii) Apetrechamento da Es-

cola Primária Completa da Manhiça; iv) Criação de laboratórios nas escolas 

secundárias.

Distrito de Namaacha: i) Expansão da rede eléctrica nacional a comunidade 

de Mafavuca 2; ii) Reabilitação da estrada Matsequenha-Boane-Moamba; 

iii) Reabilitação das vias Boane-Namaacha e Changalane-Mazemunhane 

(Ndivinduane).

Assegurar que o ciclo de planificação e orçamentação integra estas questões 

prioritárias garantirá maior legitimidade do próximo Governo e melhorará 

o sentido de participação das comunidades no próprio processo governativo. 

Seria também relevante neste processo o aprofundamento do sentido de pres-

tação de contas, explicando-se exaustivamente as razões do alcance ou não 

das realizações previstas e as perspectivas para a solução dos assuntos.  

Os novos Governos descentralizados precisarão também assegurar que im-

plementam as suas acções integrando de forma efectiva o género nos seus 

instrumentos de governação. Para o efeito, seria recomendável que desde o 

PESOE de 2020 executem as seguintes medidas:

programação orçamental, permitindo maior visibilidade das actividades 

específicas, bem como a definição sobre o percentual a ser alocado para 

esta agenda provincial e distrital; 

metas e objectivos claros, incluindo a especificação sobre as implicações 

financeiras no contexto do género. Esta medida pode melhor visibili-

dade e alocação orçamental nos programas prioritários de acesso aos 

serviços de saúde, acesso a educação básica, expansão do acesso á água 

e saneamento básico, produção agrícola, emprego e formação profissio-

nal;

-

mento de competências em igualdade de género, especialmente a nível 

provincial e distrital.

O nosso documento encerra com uma grande preocupação, tendo em conta 

que algumas acções planificadas em sectores cruciais para o desenvolvimento 

do país e da Província de Maputo, em particular, possuem metas muito baixas. 

No sector da educação, por exemplo, notamos o número de professores (20) 

de ensino técnico profissional a serem capacitados em teorias de aprendiza-

gem e formação baseada em competências (pag.35); o número de carteiras 

escolares a serem adquiridas (730) (pag.37); a construção e reabilitação de 

sistemas de irrigação (1) - (Regadios, Vales, Represas e Diques), (pag.54); o 

número de salas de aulas a serem construídas (5); e o número de salas a serem 

reabilitadas para o ensino secundário (3) (Pag.54). 

A questão essencial que se coloca é, qual o impacto que tais acções terão 

relativamente ao contexto de premente necessidade em que a província se 

encontra.

       Financiamento:                          Apoio: 
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SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1352 6 DE DEZEMBRO DE 2019

No Centro, o repórter 
(o jurista) de última hora enviado 
a Brooklyn. Viu apenas os últimos 

minutos da longa-metragem 
e produziu lençóis sobre todo 

o julgamento...  
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

LUTAR POR MOÇAMBIQUE não é só o títu-

lo do livro de Eduardo Mondlane, é o sentido de 

dever e compromisso que temos todos quotidiana-

mente. Romualdo Johanam cumpre bem o legado 

de Mondlane, na música e nas lides diplomáticas, ainda 

há pouco tempo esteve numa missão de cariz diplomá-

tico no Brasil. Romualdo lidera agora o INATUR. Para 

posteridade registo o instante que confirma a parceria 

com a AVITUM, com Noor Momad, diante da «presen-

ça» imponente e tutelar da Estátua de Samora Machel. 

É caso para dizer que Romualdo regressou à casa, onde 

«todos por ele ‘esperávamos’, com carinho e alegria». 

O nosso colega Hermenegildo Timana carrega o troféu, 

o resultado de um longo percurso de estudo e combate 

na academia. Estás de parabéns, Hermenegildo!

«Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música» assim es-

creveu Noémia de Sousa, a Mãe dos poetas moçambica-

nos que perdeu a vida, a 4 de Dezembro de 2002. Pas-

sam 17 anos. E pela música Ivone Mahumane, lutou, 

liderando a Organização dos Continuadores da Revolu-

ção, que brotaram, entre muitos Kapa Dech e Mozpipa, 

a sua irmã Elvira Viegas, a voz indomável e o Wazimbo, 

a gingar e transpirar música, do alto dos seus 71 anos de 

vida.

Gabriel Mufundisse, autoproclamado «analista popular» 

no Café da Manhã, do saudoso jornalista Emílio Ma-

nhique, incansável e assíduo ouvinte de rádio e telespec-

tador.  Mufundisse inunda a imagem de movimento e 

alegria, de quem matou a cobra e mostra o pau.

Simon Njami, presença incontornável nos festivais no 

Mali, numa confraternização recente com Otília Aqui-

no e Luís Basto figuras de proa da cultura, inundadas de 

luz, como diria Calane da Silva!

Tirem-nos tudo, mas 
deixem-nos a música!
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Ângela Leão, arguida no 
processo das dívidas ocul-
tas e mulher de Gregório 
Leão, antigo director-geral 

dos Serviços de Informação e Segu-
rança do Estado (SISE), também 
arguido no caso, foi evacuada da 
Cadeia Civil para uma das clíni-
cas privadas da cidade de Maputo, 
onde se encontra internada até ao 
momento, sob fortes medidas de 
segurança, disseram ao SAVANA 
fontes da penitenciária.

SAVANA 

Dívidas ocultas

 Ângela Leão hospitalizada  

SAVANA

SA-
VANA

 lobby 

Em voz baixa
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Numa noite memorável, o 

saxofonista norte-ame-

ricano, Joshua Redman, 

exibiu, com mestria, a 

sua grandeza artística, fazendo 

800 espectadores vibram 
com Joshua Redman

levantar cerca de 800 amantes 

do jazz, que assistiram, semana 

passada, em Maputo, à segunda 

edição do Standard Bank Acácia 

Jazz Festival.

Com melodias que combinam 

o jazz com a música clássica, 

o quarteto de Joshua Redman 

protagonizou o momento mais 

marcante do festival, arrancan-

do aplausos da plateia, com uma 

energia impressionante, num 

ambiente caracterizado por cor, 

luz e emoção.

O jovem guitarrista moçambica-

no Walter Mabas foi o primeiro 

músico a fazer-se ao palco, onde 

interpretou várias composições, 

que aqueceram os espectadores, 

particularmente quando apre-

sentou uma recriação da emble-

mática cantora Zena Bacar, vo-

calista do grupo Eyuphuro, que 

faleceu, recentemente, na cidade 

de Nampula, vítima de doença.

Entretanto, as honras da casa es-

tiveram a cargo de Jimmy Dlu-

dlu. Numa actuação vibrante, o 

guitarrista levou a plateia ao ru-

bro ao interpretar alguns temas 

do seu vasto repertório que fize-

ram sucesso. Para fechar o con-

certo com chave de ouro, Jimmy 

Dludlu recorreu à recriação do 

tema “Ha deva”, do seu último 

álbum “In the Groove”, receben-

do fortes aplausos por parte das 

cerca de 800 pessoas, presentes 

na memorável noite de jazz. 

Abordado momentos após a sua 

actuação, Walter Mabas disse ter 

gostado do calor que o público 

transmitiu à sua banda: “Con-

seguimos realizar aquilo que 

nós preparamos para esta noite 

maravilhosa. Está de parabéns 

o Standard Bank pela iniciativa, 

particularmente pelo apoio que 

disponibiliza aos novos talentos. 

Neste gesto do banco reside o 

futuro da música moçambicana”, 

referiu.

Por sua vez, Joshua Redman afir-

mou ter-se divertido bastante. 

“Foi um prazer enorme tocar em 

Moçambique. Esta foi a minha 

primeira vez no país e em Ma-

puto, em particular. Foi de facto 

um privilégio poder tocar para 

este público maravilhoso. Eu não 

sabia o que esperar e no final de 

tudo diverti-me bastante”.

O administrador delegado do 

Standard Bank, Chuma Nwoko-

cha, fez notar que o festival de 

jazz foi concebido para promo-

ver a cidade de Maputo como 

um destino turístico nacional e 

regional, exibindo a beleza des-

ta cidade: “É, igualmente, uma 

plataforma para expor artistas 

moçambicanos já estabelecidos, 

assim como ajudar os novos ta-

lentos a conquistar o seu espaço 

no mercado, como acontece com 

o Walter Mabas, que está prestes 
a lançar o seu primeiro álbum”, 
indicou.
Trata-se, segundo enfatizou 
Chuma Nwokocha, de uma 
iniciativa que veio para ficar, na 
perspectiva de contribuir para o 
desenvolvimento da arte e cul-
tura nacionais, razão pela qual, 
o evento inclui mostra de artes 
plásticas, para além da inclusão 
de um momento dedicado à poe-
sia no festival.
O presidente do Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Maputo, 
Eneas Comiche, congratulou o 
Standard Bank pela iniciativa. O 
edil enalteceu o facto do evento 
levar o nome simbólico da cidade 
de Maputo, Cidade das Acácias, 
e o facto de ano após ano  juntar-
-se à festa da urbe, complemen-
tando outras iniciativas culturais, 
gastronómicas e literárias, inseri-
das nas comemorações do dia da 
cidade de Maputo.
“Gostaria de desejar boas vindas 
a todos os presentes, em especial 
aos provenientes da África do 
Sul e eSwatini, que vieram pres-
tigiar este evento e confirmar a 
internacionalização desta inicia-
tiva, que vai na sua segunda edi-

ção”, frisou Comiche.

Para atender a cres-
cente demanda e ne-
cessidades da indús-
tria de petróleo e gás 

em Moçambique, 19 jovens 
moçambicanos recém - gra-
duados pela Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) 
foram seleccionados pela 
Petrolífera Italiana Eni para 
beneficiar de estágio, num 
programa de formação in-
tensiva em petróleo e gás, 
incluindo “on Job Training” 
em Moçambique e no exte-
rior.
A iniciativa de formação é 

liderada pela Eni Rovuma 

Basin (ERB), Operadora do 

Eni recruta mais 19 jovens moçambicanos
Projecto Coral Sul, da Área 4, e 

pela Coral FLNG SA, gestora 

de activos da Coral Sul FLNG, 

fazendo parte do plano de con-

teúdo local do projecto, envol-

vendo recursos humanos nacio-

nais.

Estas indicações foram transmi-

tidas, nesta terça-feira, em Ma-

puto, pelo director geral da ERB, 

Filippo Maioli. Na sua interven-

ção disse que a acção de forma-

ção faz parte da segunda fase do 

“Programa 200”, que já formou 

149 jovens moçambicanos e 

agora continua a progredir para 

alcançar a meta de 200 pessoas 

formadas, através da contratação 

dos últimos cinquenta e um jo-

vens para áreas técnicas. 

Maiol avançou ainda que du-

rante os próximos três meses, 

os candidatos seleccionados vão 

receber formação em língua in-

glesa, e a partir de Março do 

próximo ano serão formados em 

conceitos básicos de petróleo e 

gás e terão acesso a cursos técni-

cos no sector de energia na Itália 

e Coreia.

Por seu turno, o director-geral do 

projecto Coral FLNG, Maurizio 

Lanzo afirmou que este tipo de 

iniciativas visa potenciar o co-

nhecimento dos jovens talentos 

moçambicanos em matérias de 

gás e petróleo, esperando que 

essa acção de capacitação per-

mita que esses jovens sejam em-

pregados e totalmente engajados 

durante a fase de operações do 

Coral do Sul.

Já Raul Dambo, representante 

dos 19 estagiários, manifestou 

seu apreço pelo processo de se-

lecção, considerando o mesmo 

claro e transparente, bem como 

pela oportunidade de aderir ao 

programa. Prometeu, em nome 

de seus colegas, fazer o possível 

para alcançar resultados exce-

lentes.

Os formandos foram recrutados 

através da submissão de CV du-

rante campanhas públicas rea-

lizadas em Maio de 2019, em 

várias instituições de ensino em 

Maputo, seguindo-se um 

processo de avaliação, selec-

ção e entrevistas que culmi-

naram com o recrutamento 

dos estudantes que agora 

iniciam uma nova etapa nas 

suas carreiras.

Referenciar que o projec-

to “Coral Sul” é o primeiro 

aprovado pelos parceiros da 

Área 4, para o desenvolvi-

mento dos substanciais re-

cursos de gás descobertos 

por este consórcio na bacia 

do Rovuma, no mar. O in-

vestimento foi de oito mil 

milhões de dólares, com o 

início de produção previsto 

para 2022.
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A 
Associação para o De-

senvolvimento e Segu-

rança Social de Mo-

çambique (ADESMO), 

localizada no bairro Vila Mas-

sane, na autarquia da Beira, pro-

víncia de Sofala, recebeu, recente-

mente, um apoio no valor de 1.1 

milhão de meticais, destinados às 

obras de reposição de infraestru-

turas destruídas pelo ciclone Idai, 

que atingiu a região no passado 

Centro de acolhimento a crianças órfãs na Beira recebe apoios
tas pelos colaboradores e clientes 

do banco, e demais pessoas, atra-

vés de uma conta denominada 

“Solidariedade”, criada no âmbito 

da campanha de angariação de 

apoio para as vítimas do Idai.

Segundo o director de Marke-

ting e Comunicação do Standard 

Bank, Alfredo Mucavela, as con-

tribuições não são só de moçam-

bicanos, mas também de pessoas 

residentes em países da região, 

que permitiram que o sonho das 

sentadas por Rita da Assunção 

Ribeiro, agradeceram o apoio do 

banco, ao qual pediram que re-

plicasse o gesto a demais petizes 

assolados pelo ciclone, e não só.

“Com este apoio, o Standard 

Bank demonstra o amor que nu-

tre pelas crianças. Encorajamos 

que continue com este tipo de 

iniciativas”, referiu Rita da As-

sunção Ribeiro, que pediu que o 

banco ajudasse a encontrar padri-

nhos para o centro. 

mês de Março.

 Trata-se de um centro de acolhi-

mento a crianças órfãs cujos pais 

perderam a vida vítimas de doen-

ças crónicas, principalmente o 

HIV/SIDA. Actualmente, o local 

alberga 115 petizes de ambos os 

sexos, sendo 71 meninos e 44 me-

ninas, com idades compreendidas 

entre os seis e 17 anos. 

O valor entregue pelo Standard 

Bank resulta de contribuições fei-

crianças da ADESMO pudesse 

tornar-se realidade.

“O nosso apoio é de pessoas que 

amam Moçambique, que respon-

deram com aquilo que tinham 

financeiramente. As crianças que 

aqui estão merecem viver num lo-

cal condigno e habitável, por isso 

vamos reabilitar este centro. Hoje 

lançámos a semente e, brevemen-

te, estaremos aqui para entregar a 

obra”, disse Alfredo Mucavela.

Na ocasião, as crianças, repre-

A 
Galp inaugurou, esta se-

mana, mais uma estação 

de serviço em Moçam-

bique, prosseguindo o 

esforço de expansão da rede que 

a levará a ultrapassar os 70 postos 

no final do próximo ano.

A cerimónia contou com as pre-

senças do Director Nacional de 

Hidrocarbonetos e Combustíveis, 

Moisés Paulino João, de repre-

sentantes de diversos stakehol-

derse parceiros institucionais e de 

Paulo Varela e Francisco Ferreira, 

o CEO e o COO da Galp Mo-

çambique, respectivamente. 
O novo posto de abastecimento, 
designado Galp Matola Gare, re-
presenta, segundo Paulo Varela, 
um exemplo do forte compromis-
so que a empresa tem com os mo-
çambicanos, onde prossegue um 
ambicioso plano de investimento 
na sua actividade de logística, de 
armazenagem, distribuição e re-
talho de combustíveis líquidos e 
GPL, a nível nacional.
Assim, a Galp vai duplicar, já no 
próximo ano, a capacidade de ar-
mazenagem de gás em Moçam-
bique e aumentar também de for-
ma significativa a armazenagem 
de combustíveis líquidos, com a 
conclusão dos trabalhos de cons-
trução dos novos Parques Logís-
ticos da Beira e da Matola. 
Esta aposta da empresa, acrescen-
ta, representa um investimento de 
USD138,7 milhões e irá contri-
buir para uma maior segurança e 
fiabilidade no abastecimento de 
GPL e combustíveis líquidos em 
Moçambique.
Entretanto, com estes investi-
mentos, que deverão estar con-
cluídos no final de 2020, a Galp 
passará a contar com quatro par-
ques logísticos em Moçambique. 
A empresa gera actualmente 120 
postos de trabalho directos e cer-
ca de 2 mil indirectos, números 
que deverão aumentar, no próxi-
mo ano, para os 150 e 2500, res-

pectivamente.

Galp inaugura 
nova estação 
de serviço na 
Matola Gare
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A 
Seguradora Ímpar está a 
colaborar com a Funda-
ção Fernando Leite Couto 
na publicação da primeira 

edição do livro “O Universo num 
Grão de Areia” da autoria do co-
nhecido escritor Mia Couto e do li-
vro “Ferramentas para Desmontar 
a Noite” do poeta Japone Arijuane.  

O livro “O Universo num Grão de 

Areia” foi lançado nesta quinta-

-feira, na Fundação Fernando Lei-

te Couto, em Maputo. Este evento 

está inserido na programação da 

Feira do Livro “Ler é uma Festa”, 

que acontece na Fundação Fernan-

do Leite Couto entre os dias 25 de 

Novembro e 13 de Dezembro de 

2019. Para além do lançamentos de 

livros, será promovida a venda de 

mais de meia centena de obras lan-

çadas pela Editora da Fundação, e 

de outros parceiros, com descontos 

de até 30 por cento.

A obra de Mia Couto é uma colec-

Ímpar colabora em iniciativas da 
Fundação Fernando Leite Couto  

tânea de textos de intervenção cívi-

ca, escritos e apresentados por este 

escritor moçambicano em diversos 

eventos nacionais e internacionais, 

nomeadamente o discurso de acei-

tação do Prémio Neustad numa 

Universidade do Estado norte-

-americano de Oklahoma, as inter-

venções em diversas conferências 

no Brasil e numa conferência no 

Estoril, em Portugal, assim com um 

artigo publicado no jornal britânico 

“The Times”.

“O Universo num Grão de Areia” 

trata-se de um livro em que preva-

lece a reflexão crítica de um autor 

de ficção que, ao mesmo tempo, 

reinventa o seu universo, não ab-

dicando da sua missão de pensar o 

mundo.

O livro de poesia “Ferramentas para 

Desmontar a Noite” do poeta Ja-

pone Arijuane irá ser lançado nos 

princípios de 2020. Arijuane é já 

um poeta com uma voz consolidada 

no panorama intelectual moçam-

bicano, realçando-se a sua técnica 

com um visível pendor efectuoso, 

uma vez que as suas palavras apon-

tam para lá do que o texto anuncia.

Constituída em 1992, a Ímpar é a 

primeira seguradora nacional com 

uma classificação internacional. A 

agência norte-americana AM Best 

atribuiu este ano o rating Finan-

cial Strenght Rating “B” (Bom) e 

Long-Term Issuer Credit “bb” com 

a perspectiva atribuída de ratings de 

crédito “Estável”. A Seguradora foi 

distinguida a nível nacional, com 

o prémio de “Melhor Empresa de 

Moçambique” no Ranking das 100 

Maiores Empresas edição 2017, 

promovido pela KPMG. A Ímpar 

disponibiliza seguros dos ramos 

Vida e Não-Vida para Empresas 

e Particulares e é uma das maiores 

empresas seguradoras em Moçam-

bique. A sua rede de balcões cobre 

as principais cidades do País: Ma-

puto, Matola, Beira, Tete, Quelima-

ne, Nacala, Nampula e Pemba.

A 
Vodacom Moçambi-
que tem, desde o início 
do ano, uma política 
interna dedicada aos 

seus colaboradores, mulheres e 

homens, vítimas e sobreviven-

tes de abuso e violência domés-

tica.

Os colaboradores, que enfren-

tarem esta situação, terão aces-

so a suporte e aconselhamento 

dedicados e ainda a 10 dias de 

licença remunerada, para poder 

reorganizar as suas vidas e bus-

car o apoio de que necessitam.

Para permitir a aplicação efi-

caz desta política, a equipa dos 

recursos humanos tem vindo a 

receber formação especializada, 

para estar devidamente prepa-

rada para lidar com estas situa-

ções. A Vodacom está também a 

preparar um manual que possa 

apoiar os seus parceiros e restan-

te sector privado em Moçambi-

que a dar passos no sentido da 

protecção dos seus colaborado-

res vítimas de violência domés-

tica.

Estas medidas surgem no se-

guimento de um estudo inova-

dor, encomendado pelo Grupo 

Vodafone, sobre o impacto do 

Iniciativa Vodacom
abuso e violência doméstica no 

trabalho e nas carreiras profis-

sionais das vítimas, cujos resul-

tados são inequívocos. Mais de 

10% dos sobreviventes acaba 

por deixar os seus empregos por 

causa das situações de violência 

que enfrentaram e 38% refere 

que viram as suas carreiras se-

rem afectadas. Mais de 60% das 

vítimas refere sentir-se mais se-

gura nos locais de trabalho do 

que em casa, no entanto, 50% 

refere sentir vergonha de par-

tilhar esta situação com os seus 

empregadores.

No âmbito da comemoração 

do Dia Internacional pela Eli-

minação da Violência contra a 

Mulher e dos 16 dias de activis-

mo contra a violência domés-

tica, a Vodacom decidiu agora 

alargar a sua intervenção em 

relação a problemática, esten-

dendo o apoio que pode prestar 

aos seus clientes, através do de-

senvolvimento de um aplicativo 

que futuramente vai permitir 

às vítimas identificar diferentes 

situações de violência, forne-

cendo-lhes simultaneamente 

contactos e outros recursos ne-

cessários para as encaminhar e 

apoiar nestas situações.

A 
cidade a Beira, capital da 

província de Sofala, centro 

do país, conta desde a últi-

ma semana, com um centro 

de atendimento Premier do Absa 

Bank Moçambique, um organismo 

que passará a oferecer aos clientes, 

um serviço de atendimento perso-

nalizado, com maior nível de con-

fidencialidade e de conforto, bem 

como soluções à medida de cada 

tipo de cliente.

O evento da inauguração do centro 

de atendimento Premier também 

Absa Bank inaugura Centro 
Premier na Beira

serviu de pretexto para a reabertura 

da agência Chiveve, no ambito da 

mudança de marca, assumida pelo 

banco, no passado dia 11 de No-

vembro.

 O director da banca de retalho e 

negócios do Absa Bank Moçam-

bique, Pedro Carvalho, destacou 

o facto da agência  estar dotada 

da última tecnologia para serviços 

bancários.

Com esta tecnologia, totalmen-

te informatizada, já não há espaço 

para uso de papel, pois todos pro-

cessos são digitais, facto que contri-

bui para responsabilidade ecológica, 

acrescentou Carvalho.

 Na ocasião, o governo de Sofala, 

representado pelo Secretário Per-

manente da Província, Rui Nalipa, 

destacou o contributo das institui-

ções bancárias em geral e do Absa 

em particular, no desenvolvimento 

socioeconómico da região. Segun-

do Nalipa, a expansão dos serviços 

bancários abre oportunidades de 

emprego, sobretudo para jovens.
O 

Millennium bim foi dis-
tinguido com o prémio 
“Banco do Ano de Mo-
çambique 2019” pela re-

vista internacional The  Banker. 
Com este galardão, o Banco atin-
ge a meta dos 100 prémios, atri-
buídos por entidades de avaliação 
e análise do mercado financeiro 
mundial. 

A cerimónia de entrega dos pré-

mios TheBanker decorreu, em 

Londres, destacando mais uma vez 

o Millennium bim como institui-

ção de referência e reconhecendo 

o seu desempenho aliado à credi-

bilidade no sector bancário.

Este é já o 12º prémio atribuí-

do por esta revista ao banco, uma 

referência mundial na análise do 

sector bancário e informação sobre 

mercados financeiros. Os prémios 

TheBanker são considerados uma 

referência para toda a banca inter-

nacional. 

Os vencedores são seleccionados 

pelos editores da revista com base 

em critérios objectivos, nomeada-

mente rentabilidade, crescimento 

e eficiência, bem como critérios 

subjectivos que incluem estratégia, 

liderança, inovação e responsabili-

dade Social.

A distinção de “Banco do Ano 

de Moçambique, 2019” junta-se, 

Millennium bim 
atinge 100 prémios

assim, a outros prémios interna-

cionais de relevo atribuídos pela 

Euro Money e Global Finance, 

que fazem do Millennium bim a 

instituição bancária mais premiada 

do país.

Para José Reino da Costa, Presi-

dente da Comissão Executiva do 

Millennium bim, é uma honra re-

ceber este galardão internacional 

que uma vez mais reconhece a ex-

celência, a inovação e o contributo 

do Banco para o sistema financeiro 

do mercado moçambicano”. 

Costa disse ainda que, com mais 

esta distinção, o banco chega ao 

patamar dos 100 prémios o que os 

deixa muito orgulhosos. “É, igual-

mente, uma distinção do trabalho 

dos Colaboradores do Millennium 

bim que, todos os dias, procuram 

responder às necessidades dos nos-

sos Clientes com grande profissio-

nalismo”, referiu.

Segundo os gestores do banco, o 

Millennium bim é o maior grupo 

financeiro de Moçambique, tendo, 

actualmente, 1,8 milhões de Clien-

tes e mais de 200 balcões. Este in-

dicador, acrescentam, revela o reco-

nhecimento pelo desempenho do 

Banco, o forte contributo que tem 

dado para a bancarização e inclusão 

financeira das populações e, con-

sequentemente, para o desenvolvi-

mento da economia do país.

O 
whisky indiano Imperial 
Blue acaba de chegar ao 
mercado moçambicano 
com o objectivo de oferecer 

uma qualidade de excelência a pre-
ços acessíveis.
O Imperial Blue Whisky é uma 

mistura de maltes escoceses im-

portados e de grãos indianos. Ape-

lidado de Seagram Imperial Blue, 

é uma das marcas de whisky mais 

populares e icónicas da Índia e está 

no Top 3 mundial de vendas, e é  

também o maior contribuinte de 

volume para o grupo Pernod Ricard 

a nível global.

É um testemunho do amor do con-

sumidor que a Imperial Blue tem 

atraído ao longo das duas décadas 

de sua existência, a sua mistura per-

feita de cereais destilados e maltes 

escoceses importados é muito apre-

ciada pela sua suavidade requintada. 

Mais de 3500 garrafas de Imperial 

Imperial Blue revoluciona 
mercado nacional de whisky

Blue são vendidas a cada minuto no 

mundo todo.

Ao aumentar o seu portfólio, a 

empresa de bebidas fortifica as 

suas relações com os apreciadores 

de whisky ao oferecer uma bebida 

com uma qualidade de excelência 

a preços acessíveis. No momento 

da apresentação, o responsável da 

marca, Francisco Júnior partilhou 

argumentos pelos quais sente que 

o Imperial Blue Whisky será um 

sucesso no mercado moçambicano. 

“Actualmente, a marca não é apenas 

uma das marcas de uísque india-

nas mais conhecidas, mas também 

possui vendas volumosas, vendendo 

mais de 25 milhões de caixas por 

ano, tornando-se uma das marcas 

de whisky indianas mais vendidas”, 

afirmou.

Conhecido pela sua suavidade ex-

traordinária desde 1997, o recente 

lançamento em Moçambique, o 38° 

mercado internacional, vai oferecer 

um produto de qualidade superior a 

um preço que qualquer apreciador 

de whisky pode suportar.

No ano passado, a sua excelência foi 

reconhecida ao ganhar o prestigia-

do Gold Quality Award da Monde 

Selection 2018, uma distinção do 

Instituto Internacional de Seleção 

de Qualidade.  A marca também 

ganhou prémios de Ouro e Bron-

ze na Abby’s pela sua comunicação 

icónica.

A Pernod Ricard reforça o seu po-

sicionamento no mercado moçam-

bicano ao lançar o whisky Imperial 

Blue. 

O evento de lançamento teve lugar, 

na última quinta-feira, em Maputo, 

e além de apreciadores do famoso lí-

quido, estiveram presentes parceiros 

de negócio da Pernod Ricard Mo-

çambique.


