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Nyusi quer rigor na gestão das mais-valias 
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Nyusi e as mais-valias

Todos saberemos como será gasto o dinheiro

o candidato do partido Frelimo, Filipe Nyusi, prometeu 
consolidar a transparência na gestão da coisa pública nos pró-
ximos cinco anos da sua governação, para tal, Nyusi prome-
teu apertar as medidas de transparência na gestão da receita 
das mais-valias da venda dos activos da anadarko. segundo 
Nyusi, o referido montante vai obedecer a lei orçamental de 
modo a que todo moçambicano saiba o que será feito.

Nyusi aproveitou 
o primeiro co-
mício que rea-
lizou no distrito 
de Mossurize, 

província de Manica, para ex-
plicar detalhadamente o seu 
programa de gestão do volume 
de investimento que o país vai 
beneficiar no negócio da tran-
sição dos activos da Anada-
rko para multinacional Total.

Segundo Nyusi, é preci-
so  “descascar bem” o assunto 
das mais-valias, para deixar 
de existir muita confusão que 
pode pairar nas cabeças dalgu-
mas pessoas “inocentes” que 
podem ser facilmente manipu-
ladas, alegadamente “porque 
os outros aproveitam para ex-
plicar mal, para deturpar aquilo 
que no mundo está bem claro”.

Para Nyusi, por motivos de 
transparência, com a receita 
das mais-valias, o seu governo 
sempre introduziu  a receita na 
Lei orçamental para que segun-
do ele “toda gente saiba o que 
é feito e como é feito e para 
deixar bem claro que trabalha-
mos na base da transparência”.

Nyusi recordou em Mus-
sorize que, quando a  multi-
nacional ENI fez a venda dos 
seus activos para a Exxon 
Mobil, num passado recente, 
Moçambique arrecadou cer-
ca de 375 milhões de dólares 
americanos para os cofres de 

Estado, e, de igual modo, foi 
pela via da Lei orçamental.

“Por causa da transparência, 
o referido valor foi usado com 
o conhecimento dos moçambi-
canos interessados, uma parte 
usamos para a reabilitação de 
emergência da Estrada Nacio-
nal N1, essa que agora melho-
rou um pouco o seu estado de 
circulação”, explicou Nyusi.

Outra parte do montante, 
segundo Nyusi, foi usada para 
o “Projecto Pra Vida”, de for-
necimento de água, tendo na 
mesma ocasião dito “vocês 
aqui em Mussorize sabem e  
tem clareza do que está acon-
tecer com o fornecimento de 
água e um pouco por todas as 
províncias do país. Usamos 
outra parte do valor para con-
cluir a construção de hospitais, 
como o distrital que estava em 
construção e para o Centro 
de Formação Internacional”.

“Mais ou menos 205 mi-
lhões daquele valor usamos 
para o reforço do Orçamento 
do Estado e essas são algumas 
das áreas que digo que foi apli-
cado com o vosso dinheiro. 
Também aplicamos o vosso di-
nheiro para minimizar os efei-
tos da crise económica interna-
cional, para pagar as empresas 
moçambicanas, que trabalha-
ram para Moçambique, para o 
governo ou para a sociedade, 
fazendo prestação de serviços, 

como é o caso de construção 
de furos de água, melhoramen-
to de estradas terciárias, cons-
truindo Centros de Saúde, Hos-
pitais pequenos, não tinham 
recebido, por razões quaisquer, 
o seu dinheiro. Então, usamos 
70% desse valor para pagar a 
esses cidadãos e o pagamen-
to foi público”, disse Nyusi, 
lembrando que o anunciou 
na Assembleia da República.

De acordo com Nyusi, ain-
da há mais medidas de transpa-
rência para o uso daquilo que 
é bem-comum, frisando ainda 
que dos 375 milhões de dólares 
ficaram 100 milhões que serão 
alocados a Reserva do Estado.

Como  Nyusi  vai  apli-
car a gestão da  recei-
ta  da  venda  Anadarko?

Entretanto, Filipe Nyusi dis-
se que agora pairam dúvidas e 
curiosidades na cabeça dos mo-
çambicanos sobre como e o quê 

Nyusi vai fazer com esse valor.
Nyusi destacou o seu pro-

grama e garantiu que o mesmo 
valor será inserido na Lei Orça-
mental mas porque “queremos 
apertar as medidas de transpa-
rência, também vai obedecer a 
Lei do Orçamento do Estado”.

“Vamos usar, por exemplo, 
16 bilhões de meticais para 
a reposição do défice fiscal 
criado pela passagem dos ci-
clones Idai e Kenneth, porque 
algumas receitas que já esta-
vam previstas não pingaram. 
É por isso que vamos tentar 
fechar esse défice fiscal para o 
equilíbrio do nosso orçamen-
to”, explicou Filipe Nyusi.

Igualmente, segundo Nyu-
si, o seu governo vai usar par-
te do referido valor para pagar 
as dívidas do Estado moçam-
bicano para com as empresas 
de prestação de serviço ao Es-
tado, como aconteceu no ano 

passado, fala-se dos serviços 
prestados entre 2007 até 2017.

“Que tenham atenção de 
perceber que ninguém está a 
falar de pagar as dívidas não 
declaradas, estamos a falar 
dos nossos compatriotas que 
prestam serviços sociais ao 
país, como é o caso de cons-
trução de escolas, estradas e 
hospitais”, disse Nyusi, para 
de seguida anunciar que “tam-
bém esperamos usar cerca de 
seis biliões de meticais para 
fechar o défice do processo 
eleitoral para alavancarmos 
a democracia do nosso país”.

Outra parte significativa 
da receita da venda dos ac-
tivos da Anadarko será ca-
nalizada para a Reserva do 
Estado, “sobretudo, no mo-
mento que estamos a pensar 
na criação do Fundo sobera-
no ou no reinvestimento na 
actividade produtiva”, disse.

dÁVIO daVId

O Presidente do Conselho 
de Administração e Director 
Executivo da Total, Patrick 
Pouyaanne, garantiu que a sua 
empresa vai respeitar o conte-
údo nacional, assumindo todos 
os contratos e trabalhadores da 
multinacional Anadarko para 

além dos cerca de 880 milhões 
de dólares que vai pagar a Mo-
çambique em impostos do pro-
cesso de compra dos activos da 
Anadarko na Bacia do Rovuma.

Os representantes máximos 
da Total estiveram reunidos 
com o Presidente da República, 

Filipe Nyusi, em Chimoio, pro-
víncia de Manica, para in loco 
informar ao povo moçambica-
no que o processo de transição 
dos activos da Anadarko para 
a Total está a um bom ritmo. 

Em conferência de im-
prensa, em Chimoio, o PCA 

da Total, Patrick Pouyaanne, 
mostrou-se satisfeito por estar 
em Moçambique para anunciar 
a boa nova,   alegadamente por 
que era um dia muito importan-
te para a Total, para a Office 
e para Moçambique, “porque 
é o dia que nos vamos fazer o 

processo de transição, hoje nos 
conseguimos todas as aprova-
ções e a bênção do Presidente da 
República, vamos entrar já em 
prosseguimento com a Office e 
não começou desta tarde é um 
trabalho que foi levado a mui-
to bom porto pela Anadarko.

Moçambicanos da Anadarko serão 
transferidos para Total

Para além dos 880 milhões de dólares em impostos a Moçambique
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Durante o encontro com o PR, 
Nyusi enfatizou a necessidade de 
proteger o conteúdo local já temos 
5000 trabalhadores moçambica-
nos empregados e gostaríamos de 
avançar e contratar mais empresas 
moçambicanas ligadas ao projecto.

“Como vocês sabem a Total e 
uma das maiores empresas de gás 
do mundo, somos na verdade a 2ª 
maior empresa de LNG a nível mun-
dial, processamos 10% do LNG 
do mercado mundial e, igualmen-
te, somos líderes em África. Temos 
maiores fábricas de gás a nível do 
continente, e o colocarmos Moçam-
bique na nossa lista enche-nos de 
alegria, responsabilidade sobre o 
futuro da exploração do gás”, come-
çou por explicar Patrick Pouyaanne.

Por sua vez, a Directora Execu-
tiva da Occidental Petroleum, Vicki 
Holub, disse “estivemos envolvi-
dos neste projecto por muito pouco 
tempo, mas durante esse tempo ga-
nhamos muito respeito e considera-
ção pelos funcionários e pelo povo 
moçambicano, faremos o nosso 
melhor para garantir que este seja 
uma melhor transição para a Total 
e gostaríamos de desejar sorte para 
Total e para o povo moçambicano.

Entretanto, segundo o PR, esta vai 
ser uma excelente oportunidade para 
Moçambique crescer com a certeza de 
que a Total vai fazer o seu trabalho.

“O valor que será pago para Mo-
çambique resultante da transição dos 
activos da Anadarko para a Total será 
de 880 milhões de dólares. Todos os 
trabalhadores moçambicanos contra-
tados pela Andarko serão transferidos 
automaticamente para a Total, não ha-
verá despedimentos, todos eles vão 
trabalhar connosco e não haverá ne-
nhuma alteração, todos compromis-
sos assumidos pela Anadarko serão 
cumpridos pela Total, como forma 
de respeitar o conteúdo local”, disse.

Segundo Filipe Nyusi, eles vi-
nham comunicar que o negócio já 
está fechado e a partir de ontem mes-
mo o assunto está arrumado e vinham 
agradecer a bênção do vosso Presi-
dente, aqui no distrito de Chimoio.

Por isso, eles, a partir deste ano, 
são obrigados a libertar 880 milhões 
de dólares americanos para os cofres 
do Estado moçambicano, significa 
para a Total, uma grande confiança, 
para com Moçambique e para com 
o governo de Moçambique, porque 
ninguém pode investir onde não tem 
certeza e onde não tem confiança.

Temos de estar muito orgulho-
sos, nós os moçambicanos, por 
causa da maneira como nós vive-
mos, como fazemos a democracia, 
e de como governamos, porque 
é desta maneira que está a rece-
ber uma aceitação internacional. 

DÁVIO DAVID

Nhongo revela contactos com o Governo
O líder da autoproclama-

da Junta Militar da Renamo, 
Mariano Nhongo, anunciou, 
esta sexta-feira, 27, ter inicia-
do contactos com o Governo 
moçambicano, sob mediação 
do embaixador da Suíça, para 
renegociar os acordos de paz, 
e reiterou a cisão com a li-
derança de Ossufo Momade.

Em declarações à VOA 
por telefone, Mariano Nhon-
go disse que um caderno, 
com todas as reivindicações 
do grupo, foi enviado à Pre-
sidência moçambicana e es-
pera que nos próximos dias o 
Governo reaja ao documento.

“O documento mandei 
ontem (quinta-feira, 26), na 
segunda-feira vai chegar as 
mãos do embaixador da Suíça 
e o embaixador vai fazer che-
gar o documento ao Governo”, 
precisou Mariano Nhongo, 
sem avançar mais detalhes.

Contudo, ele minimizou 
a informação posta a circular 
sobre a sua intenção de reuni-
ficar com Ossufo Momade, a 
quem contesta sua liderança 
desde Junho, por ter desviado, 
na nova negociação, o espírito 
dos acordos assinados com o 

então líder, Afonso Dhlaka-
ma, que faleceu em 2018.

“A Junta Militar nun-
ca mais se juntará ao Ossufo 
(Momade)”, reiterou Mariano 
Nhongo, negando a pretensão 
do grupo em apoiar a cam-
panha eleitoral, do que cha-
mou de “Renamo unida”.

“A Junta Militar é a pró-
pria Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo), 
nunca se juntará a Renamo 

unida (de Ossufo Momade)” 
sublinhou Nhongo, insistin-
do que os acordos do líder do 
partido, assinados em Agos-
to, “traíram a organização”.

O grupo, prosseguiu, reivin-
dica assumir oficialmente todos 
os poderes de decisão e admi-
nistração ligados à Desmilitari-
zação, Desarmamento e Rein-
tegração (DDR) da Renamo.

Ele quer também renegociar 
a integração dos guerrilheiros 

no exército, nas várias especia-
lidades da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM) e 
no Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE), 
a inteligência moçambicana.

Entretanto, a chefe da ban-
cada parlamentar da Renamo 
disse, Ivone Soares, que o seu 
partido está “a trabalhar” para 
resolver dissidências internas, 
em alusão às contestações de 
um grupo de guerrilheiros que 
exige a demissão do presi-
dente daquela força política.

“Estamos a trabalhar. A 
Renamo não expulsou os ge-
nerais da Junta Militar e os 
próprios guerrilheiros não 
disseram que já não são do 
partido”, disse Ivone Soa-
res, em declarações à Lusa.

Para a chefe da bancada 
parlamentar da Renamo, ape-
sar das contestações não se 
pode falar de cisão no partido, 
tendo em conta que a diferen-
ça de opiniões é normal num 
grupo que se quer democrático.

“Internamente é saudável 
que se discutam opiniões dife-
rentes, por isso é que somos o 
partido que trouxe a democra-
cia. E temos que estar prontos 

para essa democracia. Não po-
demos ser nós os sabotadores 
da democracia que nós implan-
támos”, disse a líder parlamen-
tar, manifestando o seu opti-
mismo numa solução interna.

Nas primeiras declarações 
sobre os dissidentes, no dia da 
assinatura do Acordo de Paz 
e Reconciliação Nacional (06 
de Agosto), Ossufo Momade 
classificou-os como um grupo 
de “desertores e indisciplina-
dos”, mas mais tarde, no início 
deste mês, mudou de discurso, 
tendo pedido para que Maria-
no Nhongo “volte à razão”.

“Mariano Nhongo é um ci-
dadão moçambicano e mem-
bro da Renamo e o que pode-
mos fazer agora é pedir para 
que Nhongo volte à razão”, 
disse o presidente da Rena-
mo, Ossufo Momade, falan-
do na província da Zambézia.

Apesar de as hostilidades 
entre Governo e Renamo terem 
cessado em Dezembro de 2016 
e de a paz ter sido formalmente 
subscrita através de acordos as-
sinados em 06 de Agosto, o gru-
po liderado por Mariano Nhongo 
permanece “entrincheirado nas 
matas”. (Redacção e agencias)
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o partido Nova democracia (Nd) escalou, sábado passa-
do, alguns bairros de maior concentração populacional da 
matola, com destaque para Nkobe, Boquisso e mukhatine, 
convencendo o eleitorado a entender que “o futuro é agora”. 
o discurso da Nd centrou-se no argumento de que os mo-
çambicanos devem despertar e votar contra um Governo que 
ao longo dos anos foi fragilizando a nação pela corrupção.     

Durante a intera-
ção com o elei-
torado, o líder 
da ND, Salomão 
Muchanga, foi 

descrevendo alguns males que 
enfermam o país, ao longo dos 
quarenta e poucos anos, go-
vernado pelo mesmo partido 
no poder, com destaque para o 
desemprego, deficiente sistema 
de abastecimento de energia e 
água, fragilidades no sistema de 
educação e de saúde, agudizado 
pelas políticas pouco criativas.      

Segundo a ND, as políticas 
criativas de que se refere pas-
sam pela necessidade de cria-
ção de coisas concretas, desde 
investimento na agricultura, 
no sector industrial, turismo, 
cultura, entre outras áreas, o 
que cria postos de emprego e 

bem-estar social das pessoas.
Muchanga mostrou-se estu-

pefacto, durante sua interacção 
com o eleitorado, com um go-
verno que contrai somas avulta-
das de dinheiro, através das “dí-
vidas ilegais”, e não consegue 
criar incentivos aos jovens em-
preendedores, pela adopção de 
políticas bonificadas de finan-
ciamento, formar jovens e criar 
oportunidades de emprego.

“Não podemos permitir 
que os nossos filhos apenas 
sirvam para vender ovos na 
cidade”, começou por ex-
plicar o cabeça de lista da 
ND na Província de Maputo.

“Os jovens terminam de 
estudar aos 21 anos, mas ficam 
sem emprego, quando che-
gam a idade da reforma viram 
guardas. Será que faz sentido 

isso?”, questionou Muchanga, 
para depois sublinhar, “esta-
mos a lutar contra estas polí-
ticas, porque este regime des-
truiu a esperança das pessoas, 
para estas ficarem em casa a 
murchar, enquanto rouba, de-
lapidam a pátria”, acrescentou.

De acordo com a ND, o 
Estado deve ser responsá-

vel e amigo do cidadão, no 
qual as instituições demo-
cráticas são funcionais e os 
princípios da participação 
e liberdade são exercidos 
por todos moçambicanos

Para a ND, os interesses 
da nação não devem ser deci-
didos de acordo com as vonta-
des da pequena elite política, 

mas baseadas nas aspirações 
do povo. Neste desiderato, os 
jovens devem ser incluídos 
nas decisões políticas e na 
construção de uma visão de-
mocrática do país, assumindo-
-se como actores fundamen-
tais do progresso da nação.

A vontade popular é um ou-
tro desafio da ND, no sentido 
de que o voto seja respeitado 
por todos actores eleitorais e 
estes tenham sentido de Estado.

Do modo geral as institui-
ções de justiça devem servir 
ao cidadão garantindo celeri-
dade, transparência e equilí-
brio nos processos judiciais, 
alicerçada por serviços ju-
rídicos, justos e inclusivos.

Constitui ainda princípio 
basilar da ND a construção de 
um país onde efectivamente 
reina uma justiça social e de-
senvolvimento inclusivo, em 
que o governo se acautela na 
resposta aos problemas do ci-
dadão, um país de que os mo-
çambicanos sintam-se donos, 
pondo fim àquilo que conside-
ra colonialismo financeiro ca-
racterizado pelo desemprego, 
pobreza e as desigualdades.

LuÍs CuMBe

Frelimo nega vandalização e perseguição 
o partido Frelimo distan-

cia-se de actos de vandaliza-
ção e de perseguição de que 
é acusado pela oposição. de 
acordo com o chefe para a 
mobilização e propaganda da 
Frelimo, na província de ma-
puto, alves Cossa, que falava 
aos jornalistas, a oposição é 
que vai atrás da Frelimo para 
depois fazer-se de vítima.

A campanha elei-
toral, desde o 
início, a 31 de 
Agosto, vem 
sendo marcada 

por actos violentos de agres-
sões e de intolerância política, 
sobretudo, contra a oposição 
que se queixa, não raras vezes, 
de perseguição pelos membros 
e simpatizantes da Frelimo.

Vezes sem conta registam-
-se actos de agressão, vanda-
lização de material de propa-

ganda, perseguições contra 
membros e simpatizantes dos 
partidos da oposição, para 
além de registo de incêndios 
a residências, actos alegada-
mente protagonizados pela 
Frelimo, ante a presença im-
pávida da polícia de protecção. 

Esta semana, a caravana 
do MDM foi barrada duas ve-
zes no distrito de Chókwè, na 
província de Gaza, em actos 
protagonizados por membros e 
simpatizantes da Frelimo. Por 
volta das treze horas da tarde, a 
caravana de Daviz Simango foi 
apedrejada. Na ocasião, a polí-
cia foi obrigada a disparar tiros 
para o alto no sentido de con-
ter os ânimos dos envolvidos.

O delegado do MDM, na 
província de Gaza, Alberto 
Nhamuche, falou ao Zambeze, 
no mesmo dia em que membros 
da Frelimo barraram a carava-

na do MDM, em Malhazine, 
posto administrativo de Xi-
lembene, distrito de Chókwé. 
“Em Malhazine foi onde até 
atiraram pedras contra o carro 
que transportava o candida-
to Daviz Simango, mas já na 
cidade de Chókwè houve dis-
paros da polícia para manter 
a ordem e segurança do can-
didato”, precisou Nhamuche.   

Pelo menos, três residên-
cias relativas aos delegados 
distritais do MDM, nas provín-
cias de Tete e Manica, foram 
incendiadas, e ainda três resi-
dências também incendiadas 
pertencentes a membros da 
Renamo no posto administra-
tivo de Maniamba, distrito de 
Lichinga, província de Niassa.

Na semana passada, na pro-
víncia de Nampula, concreta-
mente no posto administrativo 
de Namaita, distrito de Rapale, 

membros e simpatizantes do 
MDM e da Frelimo acusam-
-se de destruição de panfletos 
e roubo de bandeiras do MDM, 
uma acção alegadamente enca-
beçada pelo secretário do comi-
té de círculo de Palalane Juma 
Alberto Munlela em Namaita. 

Aliás, segundo a Agência 
de Informação de Moçambi-
que, simpatizantes da Frelimo 
na província de Tete ataca-
ram, semana passada, com pe-
dras a caravana do candidato 
da Renamo, Ossufo Momade. 
Mas também, em Inhambane, 
simpatizantes da Frelimo blo-
quearam a caravana do candi-
dato do MDM, Daviz Simango.

Trata-se de acções sobretu-
do perpetradas na calada da noi-
te nos diferentes pontos daquela 
parcela da província de Nampula. 

Entretanto, para o porta-
-voz da Frelimo na província 

de Maputo, Alves Cossa, que 
falava esta semana a jornalis-
tas, a oposição é que tem in-
tentado perseguições contra a 
Frelimo, para depois fazer-se 
de vítima. A Frelimo distancia-
-se de acusações, sob argu-
mento de que não é cultura do 
partido promover tumultos.  

“Relativamente, a ques-
tão da descolagem de cartões, 
como partido sentimos que a 
oposição faz de tudo para pro-
vocar o nosso partido, mas so-
mos um partido comprometido 
com a causa, somos uma fonte 
de inspiração para o povo mo-
çambicano, não vamos correr 
atrás de quem nos provoca para 
depois pensar que é vítima da 
acção do nosso partido. O nos-
so compromisso é mostrar o 
povo que somos os melhores, 
apresentando o nosso mani-
festo eleitoral”. Luís Cumbe

Violência eleitoral

Com os outros não deu certo, 
vamos a ruptura

Lembra Nova Democracia



No caso particu-
lar da província 
de Gaza, são 
vários os registos 
de intolerân-
cia política, que 
tem gerado uma 
situação de medo 
no seio dos par-
tidos políticos e 
dos observadores 
eleitorais.
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ANÁLISE DOS 30 DIAS DE CAMPANHA ELEITORAL

Violência na campanha 
eleitoral cada vez preocupante

passados trinta dias desde o início da campanha eleito-
ral, a plataforma da sociedade Civil sala da paz mostra-se 
preocupada com sinais crescentes de casos de intolerância 
política e focos de violência nas províncias de Gaza, inham-
bane e na cidade de maputo. o mapeamento que esta pla-
taforma da sociedade civil fez, aquando da apresentação do 
seu informe de avaliação intermédia, mostrou que as pro-
víncias e cidades de maputo e inhambane estavam entre as 
que se mostravam pacíficas nesta campanha eleitoral. Con-
tudo, a medida que os candidatos presidenciais vão entran-
do na zona sul país para realizar o contacto com os poten-
ciais eleitores, os níveis de intolerância política e focos de 
violência política vão apresentando uma tendência crescente.

A título de exem-
plo, no dia 27 
de Setembro, 
a caravana do 
candidato pre-

sidencial do MDM, Daviz Si-
mango, sofreu três tentativas 
de obstrução da sua campanha 
eleitoral por supostos membros 
da Frelimo, uma das quais re-
sultou em confrontação física, 
quando iniciava as suas activi-
dades na província de Inham-
bane, no distrito de Govuro. Ao 
prosseguir para a província de 
Gaza, o mesmo viu barrado o 
acesso ao mercado de Xai-Xai, 
o que veio a se repetir quando 

este seguia para o distrito de 
Mandlakazi, onde a sua carava-
na novamente foi encurralada 
novamente por supostos mem-
bros da Frelimo. Na tarde do 
dia 30 de Setembro, a situação 
voltou a se repetir no distrito 
de Chókwè, onde a polícia che-
gou a disparar para afugentar 
os manifestantes que tentavam 
bloquear a caravana do MDM.

No caso particular da pro-
víncia de Gaza, são vários os 
registos de intolerância polí-
tica, que tem gerado uma si-
tuação de medo no seio dos 
partidos políticos e dos obser-
vadores eleitorais. No distrito 

de Mapai, foram reportados 
casos em que os partidos da 
oposição se abstiveram de 
fazer campanha eleitoral du-
rante o dia, preferindo fazê-lo 
apenas através de fixação de 
panfletos no período noctur-
no, por temerem represálias. 

Outros dois casos ocor-

reram na Cidade de Maputo, 
uma das poucas que segundo o 
mapeamento da Sala da Paz es-
tava na lista das mais pacíficas 
do país. No entanto, a Sala da 
Paz registou com preocupação 
a agressão física contra o can-
didato a Assembleia da Repú-
blica pelo partido PODEMOS e 
candidato excluído ao cargo de 
Presidente da República, Hél-
der Mendonça, que no dia 26 
de Setembro, sofreu violentos 
golpes a catana nos membros in-
feriores e foi espancado no rosto 
por indivíduos desconhecidos, 
mas que, segundo o porta-voz 
do partido, os mesmos deram 
pistas que a agressão tinha mo-
tivações políticas. Dias antes, 
José Chemane, que lidera a lis-
ta dos candidatos deste partido 
a deputados da Assembleia da 
República, pelo círculo eleito-
ral da Cidade de Maputo, tam-
bém foi agredido e saqueado 
alguns dos seus bens pessoais. 

Estes casos são acrescidos a 
outros registados nas primeiras 
semanas da campanha, com o 
principal destaque ao bloqueio 

de vias de acesso para o partido 
Renamo na vila autárquica de 
Boane, com recurso a pedras, 
covas e viaturas, colocadas na 
via, com panfletos do partido 
Frelimo e um caso de agressão 
ocorrido no distrito de Nama-
acha, envolvendo membros do 
MDM e da Frelimo. No distrito 
da Manhiça, o candidato pre-
sidencial da Renamo enfren-
tou dificuldades de fazer a sua 
campanha, por obstruções mo-
tivadas por intolerância política. 

Contrastando o ambiente fes-
tivo que tem caracterizado as ca-
ravanas e uma grande mobiliza-
ção do eleitorado que os partidos 
políticos estão a fazer, durante os 
30 dias a Sala da Paz tem registo 
de dezenas de casos de intole-
rância e violência política. Para 
a plataforma, caso não se tomem 
medidas apropriadas para se 
conter os ânimos dos membros e 
simpatizantes dos partidos políti-
cos podem tornar os últimos dias 
de campanha bastante violentos.

Aliado a este ambiente de 
intolerância política, preocupa 
igualmente a Sala da Paz a imi-
nente tendência que os partidos 
políticos apresentam de des-
viarem-se dos seus manifestos 
eleitorais e entrarem em ataques 
inter-partidários e confrontos 
violentos (verbais e físicos), uma 
situação que rompe com a rela-
tiva ordem e pacificidade que 
caracterizou os primeiros dias da 
campanha eleitoral, em que os 
partidos políticos estavam mais 
preocupados em apresentar os 
suas propostas de governação.

Dificuldades para cre-
denciar em Nampula

Outrossim, a Sala da Paz 
está apreensiva com curso mo-
roso e bastante dificultado que 
caracteriza o processo de cre-
denciação de organizações da 
sociedade civil na província de 
Nampula, num contexto em que 
a data das eleições se aproxima.

Desde a fase de recenseamen-
to é apresentada a justificativa 
que as máquinas estão avariadas 
ou que o sistema não está opera-
cional, o que dificulta a emissão 
de credenciais. Esta situação 
pode manchar os esforços dos 
órgãos centrais de administração 
eleitoral que estão preocupados 
com a integridade e a transpa-
rência do processo eleitoral.

| destaque |
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Para que não voltemos a ver 
imagens das tendas para acolher 
os nossos concidadãos em situação 
de desespero após regressarem 
sem os seus haveres conseguidos à 
custa de enormes sacrifícios, para 
que não se volte a repetir o seu 
regresso ao “local do crime”, para 
que o ciclo não se volte a repetir 
uma e outra vez, urge que as au-
toridades e todas as forças de boa 
vontade se unam num gigantesco 
trabalho de mobilização para o 
trabalho. Recordo-me que uma 
das batalhas que caracterizou os 
momentos que se seguiram à as-
sinatura dos Acordos de Lusaka e 
à proclamação da independência 
nacional foi a mobilização do 
povo para o trabalho. Na altura 
foi escolhido como lema a “cons-
trução de um Moçambique novo”. 

Hoje por hoje, com mais ou 
menos vigor, a mobilização para 
o trabalho continua a ser o foco 
escolhido pelos dirigentes políti-

cos que governam Moçambique, 
sendo que desta feita é apontado 
como divisa motivadora o desen-
volvimento social e económico 
como garantia do bem-estar de 
todos. Abro aqui um parêntesis 
para recordar a imagem do ma-
logrado Emanuel Sithole, nosso 
concidadão assassinado por um 
grupo de xenófobos sul-africanos. 
É uma imagem que me ficou na 
retina e permanecerá na memória 
por muito tempo. Como estamos 
lembrados, o compatriota Sithole 
vivia na África do Sul vendendo 
recargas para celulares e cigar-
ros! Quer dizer, aquele nosso 
concidadão abandonou Moçam-
bique para viver daquele tipo 
de negócio… Um tipo de negó-
cio que aqui também se pratica. 

Então, ocorre-me neste mo-
mento que para “prender”, por 
aqui, os candidatos a emigrantes, 
é importante e indispensável que 
façamos uma espécie de campanhas 

de mobilização social, expondo, 
por um lado as possibilidades de 
qualquer um lograr os seus objec-
tivos sem saltar a fronteira, e, por 
outro lado, apontando os caminhos 
(oportunidades) que cada um pode 
escolher por aqui. Aliás, quando 
se olha para a “paisagem” local, a 
começar do campo e terminando 
nas vilas e cidades, salta à vista que 
querendo, e, sobretudo aceitando 
que é do sacrifício que se colhe 
algo, conclui-se que todo e qual-
quer cidadão pode desenvolver 
projectos que venham a salda-
rem-se em ganhos económicos.

O nosso País é rico em recursos 
económicos. Destacam-se entre 
eles, a terra e mais terra, disponível 
para a agricultura, o extenso mar 
que oferece os mais variados tipos 
de pescado e a espera que alguém 
tira esse pescado para consumo 
e venda. Destaca-se também a 
floresta, que oferece os mais diversi-
ficados tipos de madeira, prontinha 

para ser tratada pelos carpinteiros 
e marceneiros para dela fazerem 
portas e janelas e o mobiliário que 
tanto precisamos para as nossas 
casas e para os escritórios. Moçam-
bique tem também hoje, um parque 
automóvel que cresceu vertiginosa-
mente, que oferece, como é bom de 
ver, um mercado inesgotável para 
o exercício da arte de reparações 
e restaurações. De forma também 
veloz, temos a indústria de cons-
trução que oferece trabalho para 
pedreiros, serralheiros, carpintei-
ros. Por isso, não faz sentido que 
muitos dos nossos concidadãos 
se vejam obrigados a procurar, no 
outro lado da fronteira, as mesmas 
oportunidades de emprego que 
facilmente encontram no País.

Lembro-me que nos idos anos 
de 1975 até sensivelmente 1980, um 
pouco por todo o lado, era normal 
encontrar uma oficina de carpin-
taria aqui e acolá, uma oficina de 
serralharia aqui e acolá, uma fabri-

queta de panelas de metal aqui e ali, 
uma fabriqueta de panelas de barro 
ali, uma oficinazita de produção de 
cestos de palha. Pode-se dizer que 
nessa altura muito poucas pessoas 
se preocupavam em aventurar-
-se para as cidades. Pois, a fonte 
de rendimento estava mesmo ali.

Tais empreendimentos nasciam 
obviamente por iniciativa de cada 
um, sendo que os custos para a sua 
instalação eram suportados graças 
ao esforço pessoal, ou graças a 
créditos conseguidos localmente 
– isto é, ninguém ficava a espera 
de um qualquer banco. Aliás, falar 
de bancos era, para essas pessoas, 
“coisas dos outros”… Hoje, o para-
digma mudou. O mundo evoluiu e 
com ele as formas de encarar esse 
mesmo mundo, ou seja as formas 
de transformar esse mundo em be-
nefício próprio. Os custos de ontem 
são diferentes dos custos de hoje. 
As tecnologias de ontem são dife-
rentes das tecnologias usadas hoje.

Xenofobia na RAS: que ilações tirar (3)
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Onde é que as coisas correram mal? 
Nos dias que correm tornaram-

-se quase recorrentes os casos de pro-
blemas em lares de recém-casados. 

 No primeiro ano de casamento 
tudo parece estar perfeito, com 
o casal animado, brincando um 
com outro, caminhando abraça-
dos, conversando horas segui-
das antes de adormecerem, etc.

Quando o marido está longe 
de casa, liga ou envia mensagens 
à esposa a dizer que está com 
saudades e quer ouvi-la dizer 
que o ama muito. Quando ao 
fim do dia chega à casa abraça-a 
e sussurra-lhe palavras ternas.

Enfim, nos primeiros tempos 
a vida parece ser um mar de rosas, 
pois a paixão está no seu clímax. O 
casal sai a pé ou de carro, vai à pic-
nics ou à praia. Qualquer ocasião é 
pretexto para saírem e divertirem-
-se, tomarem juntos um café ou um 
gelado, enfim, para se divertirem.

Mas por vezes isto asseme-
lha-se a uma pastilha elástica 
(chewing gum), pois para alguns 
homens o seu sabor adocicado 
rapidamente se acaba. Aquilo 
que outrora fora saboroso e su-

culento já não sabe a nada. A 
pastilha elástica vira uma porção 
de borracha sem gosto algum.

Para alguns homens, ao fim de 
um ano, e até mesmo ao fim de ape-
nas alguns meses, os seus sonhos 
viram pesadelos. Como se diz na gí-
ria popular, a soda perde o seu gás.

O tempo que outrora era 
recheado de amenas conversas 
antes de adormecerem, passa a 
ser preenchido por discussões.

A questão é: o que é que se 
passou? O que é que correu mal? 
Tempos houve em que eles se 
amaram muito. Namoraram-se 
longo tempo, concluíram ser um 
para o outro, e decidiram casar-se. 
Cada um dos consortes achou que 
tinha encontrado o parceiro dos 
seus sonhos, mas agora um dos dois 
já deixou de demonstrar o amor e 
carinho que o seu parceiro espera 
e merece. Por que razão será?

Da maneira como eles se 
amaram antes de se casarem, 
deviam continuar a amar-se, 
pois só assim é que o laço do 
casamento continuará forte.

Por causa da vida agitada que 

tomamos, agora a tendência é de 
nos esquecermos dos verdadei-
ros motivos por detrás do casa-
mento, assim como dos direitos 
e obrigações de um e de outro.

Consequentemente, o casal 
priva-se a si mesmos e à família, 
da felicidade e tranquilidade, que 
constituem a pedra fundamental 
para edificação de uma família feliz.

A visão desequilibrada perante 
o relacionamento ideal do casal 
é muito má, bastando isso para 
lançar a família numa situação re-
pleta de problemas e preocupações.

Alguns casais lidam um com 
outro como se de adversários 
se tratasse, ao invés de se por-
tarem como parceiros da vida.

De um lado o marido quer 
mostrar a sua masculinidade e por 
vezes sem se aperceber assume uma 
posição de ditador, transformando 
em lei tudo o que diz. De outro 
lado a esposa acha que tem que 
espremer o marido para extorquir 
tudo o que for possível, apenas para 
a satisfação dos seus caprichos.

Infelizmente algumas mulheres 
não expressam gratidão aos seus 

maridos, independentemente 
daquilo que eles possam ter feito, 
das falhas que possam ter come-
tido. Optam por uma atitude de 
“nunca ser suficiente”, fazendo 
com que o marido sexperimente 
algum sentimento de frustração 
por se sentir incapaz de prover a 
sua esposa de meios suficientes, que 
lhe garantam uma vida condigna.

Alguns maridos quando se 
dirigem às suas esposas fazem-no 
com aspereza, humilhando-as e até 
mesmo agredindo-as fisicamente.

A posição que o Isslam desti-
nou ao homem como chefe de fa-
mília, é uma responsabilidade pela 
qual será interrogado. E esta posi-
ção não é um privilégio sob o qual 
ache que possa cometer abusos. 

O Profeta Muhammad ensi-
nou-nos a tratar bem as nossas es-
posas. Ele diz: “A pessoa detentora 
da fé mais perfeita é aquela que tem 
um comportamento excelente. E os 
melhores de entre vós são aqueles 
que tratam melhor as suas esposas”.

Temos que ser cuidadosos 
quando nos dirigimos a alguém 
estando zangados, pois os feri-

mentos infligidos por palavras 
dirigidas ao coração de uma pessoa, 
dificilmente cicatrizarão, permane-
cendo na memória da pessoa ma-
goada durante o resto da sua vida.

Os cônjuges devem falar um 
com o outro. Devem comuni-
car-se, dialogando com respei-
to, sem nunca se esquecer que 
o outro é seu parceiro perma-
nente. Deve evitar aspereza nas 
palavras quando se lhe dirige.

Se alguém errar, deve aceitar o seu 
erro e pedir perdão, tendo sempre pre-
sente que tudo o que de menos agra-
dável acontecer no seu seio deve fazer 
parte do passado, e o passado é história. 

Devemo-nos arrepender do 
passado e virarmo-nos para o futuro. 
Não devemos focalizar as nossas 
vidas na discussão de assuntos 
do passado. Num casal ninguém 
é perfeito, pelo que ninguém 
deve sabotar o casamento ao 
atirar as culpas para a outra parte.

Que Deus amoleça os nossos 
corações, nos guie e cimente os 
nossos casamentos para que se 
tornem laços eternos de amor.

Aamin.



O título é pretenciso, mas 
típico dum sociólogo (como 
eu). Por vezes, sinto a falta de 
algum raciocínio sociológico na 
abordagem de assuntos da nossa 
sociedade. Não é nada compli-
cado. Não é preciso conhecer os 
clássicos da sociologia, nenhuma 
terminologia sociológica, nada, é 
só pensar como a gente pensa no 
dia a dia (quando a gente pensa 
de verdade). Pensar sociologi-
camente é aplicar o bom senso. 
E bom senso consiste em optar 
pela explicação mais simples que 
existe para algum fenómeno. É 
um pouco como o princípio de 
parcimónia (navalha de Ockam).

Três exemplos. O primeiro é 
a violência eleitoral em Gaza. Há 
quem procure encontrar aqui al-
guma defeito psíquico de gente de 
Gaza ou a génese da intolerância 
da Frelimo. A explicação pode ser 
mais simples. Em Moçambique as 
eleições não são sobre conteúdos, 
mas sim sobre demonstração de 
afiliação. É como ser do Barcelona 
ou do Real Madrid. Quando é as-

sim, campanha é confrontação de 
torcidas e isso acarreta consigo o 
risco de violência. Como no fute-
bol. Em Gaza parece haver maior 
predisposição para a violência 
simplesmente porque lá domina 
uma equipa (quer a gente goste 
ou não). Todo o desgraçado de 
outra equipa que lá for será visto 
como alguém que está a provocar. 
Curiosamente, nesses ambientes 
a violência até nem chega a ser 
rábida. A segurança de saber que 
se é a maioria ajuda a temperar 
os ânimos. Isso explica, inversa-
mente, porque nos outros pontos 
do País a violência é mais fatal. 
O estrago visível mostra quem 
é quem. Em Gaza a violência é 
questão de frequência, noutros 
pontos do País de gravidade. 
Portanto, não há segredo aqui.

O segundo exemplo, inspirado 
pela notícia da detenção do filho 
dum grande veterano da luta de 
libertação nacional, é a inclinação 
aparentemente criminosa dos 
filhos da nomenclatura. É porque 
os pais são bandidos e ladrões, 

pensa-se. Nada disso. É porque 
pela estrutura de distribuição de 
oportunidades eles estão muito 
mais próximos das ocasiões que 
fazem o ladrão. O seu compor-
tamento é o comportamento do 
moçambicano médio com a única 
diferença de que este último não 
tem as mesmas oportunidades. 
Em filosofia chama-se a isso de 
“sorte moral”. Há muitos moralis-
tas aí (nas OSC e na oposição) que 
não são corruptos porque nunca 
estiveram expostos a uma situa-
ção que os obrigasse a escolher 
entre serem probos ou corruptos. 
Isto não quer dizer que não haja 
gente honesta em Moçambique. 
Há, muita até. Só que não existe 
nenhum gene que faz com que 
os membros da elite sejam mais 
propensos à má conduta. Portanto, 
aqui também não há segredo.

O terceiro exemplo é mais 
complicado. É a propósito da 
recente decisão dum académico 
de concorrer pela Renamo. Este 
pode ser um mau sinal para a 
Frelimo. A minha impressão é de 

que a esmagadora maioria do elei-
torado moçambicano não vota de 
forma consciente. Por isso, quem 
decide as eleições, contrariamente 
ao que se pensa por aí, não são os 
números do povo desinformado. 
São os poucos informados e ilu-
minados que se constituem como 
uma espécie de fiel da balança. O 
voto cafreal empata por uma ló-
gica estatística simples e, naquilo 
que a ciência política chama de 
“milagre da agregação”, o voto 
informado desempata. Aqueles 
comícios todos em que se esbanja 
dinheiro do fundo eleitoral e, 
no caso da Frelimo, dinheiro 
também do estado, são até certo 
ponto inúteis. A Frelimo vai ga-
nhar ou perder nas cidades, onde 
se concentra o voto informado. 
Eu se fosse oposição apostava 
lá e evitava Gaza (do ponto de 
vista puramente eleitoral, é um 
erro táctico fazer campanha onde 
você não tem chance de ganhar; 
você vai lá provocar as pessoas e 
o mais provável é que elas votem 
contra si...). O caso dum aca-

démico que se junta à oposição 
pode ser sintomático de algo 
que a Frelimo, completamente 
embriagada pela “Nyusiforia”, 
não vê, nem percebe, nomea-
damente a alienação do voto 
informado (que faz a diferença 
em eleições como as nossas).

Pessoalmente, para terminar 
numa outra nota, acho preo-
cupante que o voto informado 
moçambicano veja na Renamo 
uma alternativa séria e credível. 
Chegamos ao fundo do poço, 
mesmo salvaguardando o direi-
to que cada um tem de cultivar 
as suas preferências. Foi isto 
que levou Trump e Bolsonaro 
ao poder. Não foram as massas 
como se costuma dizer. Foi por-
que partes importantes do voto 
informado deram o benefício da 
dúvida à mediocridade. E antes 
que me perguntem sobre se ha-
veria opção: claro. A abstenção 
também é uma opção. Digo isso 
sem prejuízo da minha prefe-
rência por esta Frelimo cada vez 
mais irreconhecível. In faceboock
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Cartas de condução (um negócio muito lucrativo) 
É pela segunda vez que o 

CIP (Centro de Integridade Pú-
blica) denuncia uma corrupção 
referente à comercialização 
fraudulenta de cartas de con-
dução. Na primeira vez, em 
Setembro do ano 2016, o CIP 
divulgou um esquema que es-
tava montado no INATTER, 
que permitia a compra e venda 
de cartas de condução sem que 
os interessados tivessem sido 
preparados para fazer exames 
teóricos e práticos de condu-
ção. Este assunto, na ocasião, 
pareceu-nos não ter merecido 
muita atenção por parte do Go-
verno, uma vez que não houve 
nenhum pronunciamento com 
vista a esclarecer o público so-
bre como foi possível este es-
quema fraudulento ter existido 
sem ser internamente detectado 
e combatido. Também não foi 
dada nenhuma informação so-
bre as medidas que iriam ser to-
madas para combater este mal. 
A televisão (STV) chegou até a 
promover um debate sobre este 
assunto, mas o representante do 
INATTER não compareceu. 

Alguns dirigentes preferem 
não “dar a cara” quando sur-
gem estes casos melindrosos 
e, deste modo, usam o silêncio 
como um estratagema que lhes 
proporciona alguma protecção, 
até o escândalo amainar. No 
entanto, no nosso entendimen-
to, não há razão para não se 
enfrentar o problema de forma 
directa, uma vez que este fenó-
meno da obtenção de cartas de 
condução ilícitas não é um ex-
clusivo do nosso país.

Passados 3 anos, precisa-
mente em Setembro de 2019, 
o CIP volta a prestar ao país 
um grande serviço ao denun-
ciar o mesmo problema das 
cartas de condução obtidas 
irregularmente, usando outro 
método fraudulento. Desta vez, 
as cartas são vendidas por va-
lores muito mais altos, 50.000 
Mts. Parece que quanto mais 
elevada é a crise que se vive 
no país, maior é o ganho para 
certas pessoas. Importa referir 
que, quando este tipo de obten-
ção de carta de condução que 
agora está sendo denunciado 

começou, há aproximadamen-
te 2 anos, o valor cobrado era 
de 35.000Mts. Estima-se que 
terão sido emitidas, desde en-
tão, mais de dez de mil cartas 
de condução por esta via. Dá 
para imaginar quantas pessoas 
enriqueceram e quantas man-
sões luxuosas foram construí-
das. Com tantos servidores do 
Estado a prestarem mau serviço 
e a não serem auto-suficientes 
por pilhagem do país e dos ci-
dadãos, Moçambique está con-
denado ao fracasso se continuar 
a ser servido por tantos funcio-
nários e dirigentes desonestos.

Neste mesmo Jornal, tem-
pos atrás, alertamos de que as 
cartas fraudulentas continua-
vam a ser comercializadas por 
certos funcionários seniores 
do INATTER. Sabíamos até 
qual era a brecha existente no 
sistema de emissão de cartas 
de condução que estava sendo 
aproveitada para continuar a 
manter este negócio chorudo. 
Pressupõe-se que, se nós que 
estávamos por fora da insti-
tuição que emite as cartas de 

condução, sabíamos como ti-
nha sido engendrado o negó-
cio, certamente, também era do 
conhecimento dos respectivos 
dirigentes. Mas então, por que 
razão não foram internamente 
tomadas medidas para parar 
esta fraude e penalizar os in-
fractores, sendo necessário que 
fosse mais um vez o CIP a in-
vestigar e denunciar o negócio?

Através dos jornais e de 
conversas com funcionários do 
INATTER, ficamos a saber que 
há facções rivais que se denun-
ciam uns aos outros nesta ins-
tituição. Que há funcionários 
descontentes por terem sido 
acantonados e por passarem 
o dia sem praticamente nada 
fazer. Alguns têm ambições 
de vir a ser nomeados para 
ocupar lugares de Direcção e, 
pela calada, usam todos os es-
tratagemas que conhecem para 
preparar o terreno, minando 
a imagem dos alvos a afastar. 
Num ambiente deste tipo, a 
qualidade ou a produtividade 
dos serviços prestados fica de-
teriorada. 

Parece-nos que, dada a gra-
vidade da promiscuidade deste 
assunto de negócio de cartas de 
condução, as nossas entidades 
que representam a justiça (Pro-
curadoria-Geral da República 
e Gabinete Anti-Corrupção), 
e até o próprio Ministério de 
tutela do INATTER, terão de 
intervir e tomar medidas san-
cionatórias. Alguma coisa tem 
de ser feita para desencorajar 
os funcionários desonestos do 
INATTER, as escolas ou os 
instrutores de condução, os in-
termediários e os próprios cida-
dãos que se envolveram nesta 
tramóia que em nada dignifica 
o nosso País. Estão todos a con-
tribuir, sem qualquer tipo de es-
crúpulos, para ir aumentando o 
sangue derramado nas nossas 
estradas. E não se pense que 
as fraudes relacionadas com as 
cartas de condução vão parar 
por aqui. A vigilância tem de 
ser apertada e contínua.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

Cassamo  Lalá*SObre O ambiente rOdOviáriO

Pensar sociologicamente

Jornal publico-ptelíSiO macamO
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Eleitores da Cidade de Maputo só terão 2 Boletins de 
Voto (para eleger Presidente da República) e (para 

Deputados da Assembleia da República) …

•	 Quando	alguns	partidos	prometem	o	“irrealizável”,	prometendo	mesmo	baixar	o	preço	de	água,	energia,	taxas	e	impostos…

É domingo à tardinha 
(29.9.2019)!... A “Cidade das 
Acácias Vermelhas”, do mayor 
Eneas Comiche, com tem-
peratura de 30º Célsius, está 
cada vez mais limpa, o que 
é de louvar, não obstante 
alguns politiqueiros de meia-
-tigela afirmarem que neste 
país a FRELIMO não fez 
nada em mais de 40 anos…

São aqueles que ostentam 
olhos de madeira e, obviamen-
te, não tem olhos para ver à 
frente, sobretudo, as obras que 
foram realizadas nos últimos 4 
anos neste círculo de Governa-
ção de Filipe Jacinto NYUSI, o 
homem que nos trouxe a PAZ.

Encontramos com o Pedro 
no Abfc, ali naquele restau-
rante que há anos saiu do 
anonimato para as parangonas 
de jornais de todo o mundo, 
pois, ali foi barbaramente 
assassinado o jurista e consti-
tucionalista, franco-moçam-
bicano, Doutor Gills Cistac.

Encontrei o Pedro no fim 
do dia, com aquela sua pontua-
lidade a inglês e pediu um café 
para mim e chá verde para ele.

-“A Campanha Eleitoral 
das Eleições Presidenciais, 
Legislativas e Assembleias 
Provinciais, está sendo “a 

mãe de todas batalhas”, como 
bem dizias antes de iniciar a 
“caça ao voto”… - diz o Pe-
dro em jeito de provocação.

-Nem mais: O candidato 
da FRELIMO, Filipe Jacin-
to NYUSI, já na província 
de Inhambane está arrastar 
multidões sem precedentes, 
a avaliar pelas imagens que 
nos chegam das televisões…

-“Mas NYUSI está ter-
ra-a-terra, ao explicar, por 
exemplo, que a quem diz 
que vai “combater as assi-
metrias regionais”, sem saber 
efectivamente o que é isso, 
pois a FRELIMO sempre 
lutou para que os benefícios 
para os moçambicanos fos-
sem estendidos para todas 
as Regiões, quer do Norte, 
quer do Centro e do Sul…”

- Quanto à inclusão social 
deixou claro que a ponte que 
é construída, por exemplo, em 
Inhambane, beneficia a todos 
independentemente do parti-
do a que pertencem… - foi pe-
remptório, o engenheiro, nesta 
digressão de “caça ao voto” a 
Mabote, Vilankulo, na “Terra 
da Boa Gente”… - explico.

-“Alguns partidos com 
destaque para a RENAMO 
fazem promessas irrealis-

tas numa irresponsabilidade 
sem precedentes do tipo: 
“quando ganharmos não 
vamos cobrar impostos ou 
vamos isentar de taxas”… - 
não diz como vai resolver.

-É irresponsabilidade, para 
ver se convencem os incau-
tos, mas os moçambicanos 
estão mais claros, quando 
vê que este “está a mentir”…

-“Mas em tempos tu aler-
tavas: Eleitores da Cidade 
de Moçambique só terão 2 
Boletins de Voto (para ele-
ger Presidente da República 
e para Deputados da As-
sembleia da República) …” 
– diz o Pedro com vigor.

-Sobre esta questão os 
partidos políticos, CNE (Co-
missão Nacional de Eleições) e 
o STAE (Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral), 
através dos seus porta-vozes 
devem nos últimos dias em 
que a campanha está decor-
rendo ao nível do Circulo 
Eleitoral de Maputo, explicar-
-se com insistência que na 
“Cidade de Maputo só haverá 2 
Boletins de Voto”, porque a Ci-
dade da Acácias Vermelhas já 
tem Assembleia Municipal…

-“Justamente porque nas 
Províncias os eleitores vão ele-

ger o Presidente da República, 
os Deputados da Assembleia 
da República e a Assembleia 
Provincial (com “Cabeça de 
Lista” – Governador), mas que 
não aparece a cara do tal de 
“Cabeça de Lista”, pois virá só 
o símbolo do Partido ou Gru-
po” – acrescentaria o Pedro, 
quando estava a pagar a conta.

-É tendo em conta esta 
situação que deve ser BEM 
EXPLICADO para não con-
fundir o eleitor, que por estar 
a ser bombardeado que “vai 
haver 3 “Boletins de Voto”, 
mas aqui na Cidade de Ma-
puto, terá esta particulari-
dade, de ter somente 2 “Bo-
letins de Voto”… - explico.

-“Já viste, oh Rodolfo, 
que há cada vez mais po-
l ít icos  popul istas ,  nesta 
tua “Mãe de todas as ba-
talhas”?...” – era o Pedro.

-Tens absoluta razão: Quan-
do alguns partidos prometem 
o “irrealizável”, prometendo 
mesmo baixar o preço de água, 
energia e taxas e impostos…

-“É muita irresponsabilida-
de, quando afirma, como Os-
sufo Momade diz: “se for eleito 
nenhum jovem com 12ª clas-
se vai vender amendoim…”

-Todavia, Manuel de Araú-

jo fez promessas de não co-
brança de taxas nos mercados 
e “taxa de licença de bicicletas”, 
mas quando foi reconduzido, 
mandou passear e continuam 
a pagar as taxas para viabi-
lizar o funcionamento do 
Município de Quelimane… 
- esclareço, para não citar o 
“populismo do Daviz Siman-
go, durante a campanha para 
o lugar de Edil da Beira…

Esperemos que os nossos 
políticos sejam mais respon-
sáveis, já que bem diz o velho 
ditado: “Roma e Pavia não 
se fizeram num só dia”…

Combinamos com o Pedro 
para a próxima cavaqueira, 
mas satisfeitos, porque todos 
os partidos e grupos estão 
a lutar pelos 22 assentos do 
Círculo de Gaza, caindo por 
terra aquela do CIP – Centro 
de Integridade Pública de 
uma “Auditoria Independen-
te” para ver os números de 
Gaza. Era para ganhar uns 
“tacos” - malandros - dizia 
um velho amigo e convencer 
a “União Europeia” do papão 
dos números de Gaza, para 
no fim vir: “Correu tudo bem, 
mas há a questão de Gaza”…

“ Na  t e r r a  d e  c e g o s : 
quem tem um olho é rei…”



zambeze  | 9Quinta-feira, 03 de Outubro de 2019

  

Vinte e sete anos é a idade do primeiro Acordo de Paz de raiz alcançado 
em Roma. Tempo mais do que suficiente para arregaçar mangas e olhar 
para o horizonte. Porém, tem havido alguns empecilhos ao longo dos anos 
que coloca reservas a uma celebração com pompa e circunstância. Estes 
empecilhos retraem o desenvolvimento, relegando para distante o anseio 
da nação.

É necessário, de uma vez por todas, que o país esteja em paz. Não es-
tamos a falar do conceito de paz da Frelimo e da Renamo. Longe disso. 
Estamos a falar da verdadeira paz. Aquela que todo e qualquer moçam-
bicano almeja. Estamos a falar da necessidade de paz, onde os discursos 
belicistas ou mesmo epopeias triunfalistas sejam reduzidos ao mínimo de 
insignificância, e sejam todos os actos macabros e atentados à integridade 
dos cidadãos completamente aniquilados. É preciso interiorizar, em todos 
os intervenientes do processo de desenvolvimento, os novos paradigmas do 
conceito Paz. Em outras  palavras, o que os moçambicanos querem é uma 
paz em que os políticos, dentro do mínimo ético exigido, possam concorrer 
pelo poder livremente. O que os moçambicanos almejam é um desenho de 
uma paz em que não há miséria, não há fome, e as instituições públicas e 
privadas sejam de facto transparentes.

É opinião assente que para o alcance da paz efectiva, não é apenas o calar 
das armas e discursos belicistas, todo o cidadão moçambicano tem a sua 
quota-parte na disseminação dos esforços para o alcance da paz, até porque 
chegou a boa altura para procurar por esta pomba branca. A descoberta dos 
recursos naturais, factor que o Governo a sair das eleições deve aproveitar 
para engordar o tecido social das populações, a amizade com a Renamo, 
e sobretudo o desfile da democracia. Estes elementos são suficientes para 
convencer os que ainda teimam pelo troar das armas. Ademais, o acordo 
já estabelecido pelo Presidente da Frelimo e da República de Moçambique, 
Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, nas diversas vertentes, 
tem espaço a partir de agora para fluir sem muitas influências.

Entendemos deste lado que o alcance deste novo modelo de paz foi a 
demonstração clara de que quando os homens falam é possível alcançar a 
paz, tal como fez Nyusi, assim o fez Chissano no seu tempo. Fica claro que 
o esforço para a paz não pode e nem deve ser feito apenas pelas lideran-
ças dos dois partidos que em 1992 colocaram ponto final à guerra-civil. 
É preciso que os actuais combatentes urbanos desarmem as suas mentes. 
O espectro da guerra que se vive em Cabo Delgado, é sem dúvida uma 
mancha aos objectivos da paz. Afigura-se como um passo atrás no alcance 
dos direitos humanos. Outrossim, a continuidade de homens armados nas 
matas, prejudica o país. Prejudica o povo, prejudica a economia e sobretudo 
prejudica os próprios homens armados, que vão permanecendo distantes do 
convívio familiar. São esses apóstolos da desgraça que desvirtuam a essência 
daqueles jovens que a 25 de Setembro de 1964 pegaram em armas para lutar 
pela liberdade do país do jugo colonial. Moçambicanos. O alcance da paz 
é tarefa de todos nós sem excepção. Vinte e sete anos é obra! 

Editorial
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muphengula 
Govelane"cantO da cigarra"

Sonhar a paz 
pela paz! 

As informações que nos chegam de diversos 
cantos do país, sobre as incidências da campa-
nha eleitoral começam a deixar-me preocupado. 
Há indícios graves de que nem todos olham este 
momento como de festa.

Os ataques que tem sofrido mutuamente os 
apoiantes dos partidos da oposição, em maior 
número e algumas vezes os do partido Frelimo 
são de todo contenáveis à luz das normas da 
civilidade e do ambiente de Paz e concórdia 
que se esperava que fosse a campanha eleitoral.

Os ataques que as caravanas dos partidos 
políticos sofrem, muita das vezes é fruto da 
ignorância dos que perpetruam estes actos, e 
vezes sem conta são protagonizados por pessoas 
que se aproveitam deste momento para destila-
rem a sua pequenez na forma como tratam os 
outros adversários políticos, que incrivelmente 
também são moçambicanos.

Estranhamente, estes indivíduos com com-
portamento de arruaça, estiveram calados e 
serenos quando o Presidente da República deu-
-lhes uma aula de convivência pacífica, quando 
durante a visita do Papa Francisco, juntou na 
mesma sala os presidentes dos partidos da 
oposição, a quem os apresentou como irmãos.

É complicado num país em que temos 
ainda temos várias feridas não saradas das 
guerras, existam indivíduos cuja agenda é a 
propagação do divisionismo por via política, e 
comportando-se em contramão aos exemplos 
que os próprios líderes políticos apregoam.

Tenho certeza absoluta que os que estão a 
fazer toda esta confusão são pessoas que não 
tem nenhum compromisso com o partido que 
alegam defender, senão, seriam os primeiros 
a afastarem-se de actos que só mancham a 
imagem do seu partido e candidatos.

Dai que, é oportuno que os dirigentes dos 
partidos políticos vigiem os que estão a tentar 
desacreditar todo o trabalho de salutar realiza-
do até aqui, pois as imagens que nos chegam, 
demonstram claramente que há candidatos e 
partidos políticos melhor preparados e com 
visão clara daquilo que são os desafios de go-
vernação em Moçambique.

Aliás, no meu último artigo, endossei de 
forma categórica, o meu voto ao candidato da 
Frelimo Filipe Nyusi, por considerá-lo a pessoa 
mais pragamática, coerente, visionária e com 
sentido de responsabilidade em relação ao que 
diz. Lamentavelmente, queria dizer o contrário, 
mas cada vez que vejo os outros adversários, 
observo que eles mesmo não acreditam naquilo 
que prometem, ainda estão num sono profundo 
em que se testa se são ou não candidatáveis.

Voltando ao assunto em causa, seria bom, 
num mês que aliás comemoramos os Acor-
dos Gerais de Paz, assinalados amanhã, 04 
de Outubro, tivessemos um comportamento 
ordeiro e que espelha a natureza pacifica do 
moçambicano.

Por uma campanha eleitoral de festa e 
harmonia.

Condenando os 
actos de violência 

eleitoral



Dois anos depois da toma-
da de posse de João Lourenço 
como Presidente de Angola, 
faz sentido a análise de um 
processo de transição a todos os 
títulos complexo e singular. Os 
processos de transição dentro 
do mesmo regime, quando um 
sucessor substitui um dirigente 
de longa data, têm os seus ris-
cos: em Portugal, a sucessão de 
Salazar por Marcelo Caetano 
levou, em menos de seis anos, 
ao colapso do Estado Novo; na 
União Soviética, as reformas de 
Gorbachev trouxeram o fim do 
regime comunista e a implosão 
da própria União Soviética. Já 
em Espanha, depois da morte de 
Franco houve uma instauração 
democrática, em que a Coroa e 
o rei Juan Carlos de Borbon ga-
rantiram um terreno estável para 
a concretização do processo.

O caso angolano é diferente: 
a raiz principal da mudança foi 
o estado de saúde do presidente 
José Eduardo dos Santos, que, 
na opinião dos médicos, não 
podia conciliar a presidência 
do país e do partido MPLA com 
as exigências dos tratamentos 
médicos a que se devia submeter. 

O escolhido
Após algum tempo de es-

pera, procurou-se, numa ne-
gociação Palácio-Partido, en-
contrar uma personalidade de 
convergência, já que alguns dos 
nomes apontados como even-
tuais sucessores não reuniam 
as características exigidas pela 
direcção do Partido e aceitáveis 
pelo Presidente. A legitimidade 
impunha alguém com uma car-
reira nas fileiras do MPLA ou 

um chefe militar reconhecido.
Não era o caso do Eng. 

Manuel Vicente, próximo do 
Presidente, que vinha da área 
da gestão económica, na Sonan-
gol. Por isso, numa negociação 
difícil, João Lourenço acabaria 
por ser o designado, já que tinha 
a experiência do Comissariado 
Militar das Forças Armadas e do 
Partido, de que foraSecretário-
-Geral. Depois, passara por um 
período de “degredo” numa 
discreta vice-Presidência da 
Assembleia Nacional, talvez por 
ter manifestado a sua disponibi-
lidade para concorrer à liderança 
quando Eduardo dos Santos 
declarou a intenção de se retirar. 
Sairia da sombra em 2014 para 
Ministro da Defesa Nacional, um 
lugar importante e estratégico 
que lhe permitiria consolidar 
laços com a estrutura militar.

Escolhido como candida-
to do Partido MPLA e, nessa 
qualidade, eleito Presidente da 
República na eleição de 23 de 
Agosto de 2017, João Lourenço 
lançou-se imediatamente – e 
para surpresa de muitos – numa 
campanha contra “a corrupção, o 
nepotismo e a impunidade”. Foi 
um sinal claro de que os tempos 
tinham mudado. Ao atacar o co-
ração da Nomenklatura, incluin-
do a própria “primeira família”, o 
novo Presidente estava a fazer o 
que era para muitos impensável.

Sem retirar mérito a esta sua 
decisão política, há que reco-
nhecer que Lourenço não tinha 
alternativa: se nada fizesseou 
se não agisse logonas primeiras 
semanas ou nos primeiros 100 
dias de governo, todos, no inte-

rior e no exterior, o iriamacusar 
de ser um factótum, um seguidor 
acrítico do seu antecessor, um 
cego continuador do sistema, um 
mero instrumento da clique no 
poder.Há também que sublinhar 
que os “saneamentos” foram fei-
tos exclusivamentenos lugares 
de nomeação pública, ou seja, 
nos lugares em que o poder po-
lítico pode nomear e demitir os 
seus representantes “por conve-
niência de serviço”, justificação 
que João Lourenço não deixou 
de usar com ironia. E ainda que-
membros da anterior “primeira 
família”tenham sido afastados 
da presidência da Sonangol e do 
Fundo Soberano,os seus interes-
ses privados não foram tocados.
Abertura	interna	e	política	

externa
A campanha contra a “alta-

-corrupção”, que teve resultados 
mistos, foi, no entanto, vista 
como o fim da impunidade dos 
“grandes” eserviu para dar popu-
laridade ao novo poder. Ao mes-
mo tempo, houve um esforço de 
pacificação dentro do MPLA e 
com as oposições e uma abertura 
à liberdade de crítica ao regime 
eao diálogo com grupos da so-
ciedade civil, como os jovens 
dissidentes representados por 
Luaty Beirão e o crítico Rafael 
Marques. Um gesto importante 
foi também, já este ano, a reso-
lução do problema da devolução 
à família e da trasladação dos 
restos mortais de Jonas Savimbi.

Na política exterior, João 
Lourenço tem feito um caminho 
de diversificação de contactos 
e relações, procurando reduzir 
a dependência financeira em 

relação a países como a Repú-
blica Popular da China, grande 
credor de Angolapelos fundos 
concedidos no final da guerra 
civil e pelos trabalhos de infra-
-estrutura rodoviária e ferroviá-
ria. Assim, a geografia das visitas 
do presidente angolano a países 
europeus e asiáticos – e também 
africanos – segue e renova uma 
tradição angolana de Realpo-
litik que remonta ao tempo da 
Guerra-Fria e do partido úni-
co. Exemplo disso é a recente 
aproximação a Washington e às 
instituições financeiras interna-
cionais a fim de abrir espaço ao 
programa de privatizações com 
que o governo de Angola espera 
acelerar uma mais que urgente 
diversificação da economia. 

Reforma económica e 
estabilidade	política

Na verdade, a urgência má-
xima de Luanda é dar resposta 
às necessidades da população 
que, além da mudança políti-
ca e do combate à corrupção 
e aos “grandes”, espera há 
muito uma melhoria de vida. 

Melhoria que tarda. A eco-
nomia angolana foi atingida 
em força pela baixa do preço 
do petróleo dos últimos anos e 
esta baixa tornou mais urgente 
ainda a tão falada reconversão 
da Petroeconomia. A Angola 
pré-independente era, sobre-
tudo, uma economia agrícola 
e agro-industrial que a guerra 
civil aniquilou: repô-la em fun-
cionamento irá requerer grandes 
investimentos e grandes recursos 
em termos de capital financeiro e 
humano, mas será o modo mais 
rápido e mais eficaz, não só de 

reequilibrar a balança alimentar 
do país (o custo da importação de 
produtos alimentares da “cesta 
básica” ultrapassou os 2.700 
milhões de Euros em 2017),mas 
de empregar parte dos cerca de 
700 mil jovens, que, anualmente, 
chegam ao mercado de trabalho. 

 O governo de João Lou-
renço pretende complementar a 
atenção dada à dinamização do 
sector primário com um ambi-
cioso plano de privatização de 
cerca de 200 empresas públicas, 
a executar faseadamente até 
2022, tendo o Banco Mundial 
sido convidado para consultor 
estratégico da operação. Ainda 
este ano, serão privatizadas 80 
empresas. Encontrar os recursos, 
internos e externos, para o cum-
primento deste programa, parece 
ser agora a prioridade econó-
mica do poder, que terá que ser 
articulada com reformas finan-
ceiras e fiscais que garantam a 
estabilidade monetária e de re-
patriamento dos investimentos.

Angola tem um trunfo forte 
na região: a sua estabilidade 
política, em termos de ordem, 
lei e unidade nacional. O país e 
a política do país estão compa-
rativamente mais estabilizados 
do que outros países importantes 
da África Subsaariana – como a 
Nigéria, a África do Sul, a RDC 
– e possui boa capacidade militar 
e de segurança. Mas até este 
trunfo pode ficar comprometido 
se a dinamização da Economia 
não acontecer rapidamente para 
evitar a degradação da situação 
económico-social, sobretudo 
nos grandes centros urbanos e 
nas cidades do interior do país.

Angola: Estabilidade Política e 
Reforma Económica
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Nyusi promete protecção de 
moçambicanos dentro e fora do país

o candidato da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi, enalteceu 
a convivência pacífica e amistosa entre a população do dis-
trito de tsangano, na província de tete, com a população do 
vizinho malawi. para Nyusi, os povos africanos são irmãos e 
devem viver em união, razão pela qual advoga que no seu pró-
ximo mandato a sua prioridade será de proteger e priorizar 
todo moçambicano, a nível nacional ou na diáspora.

O candidato dos 
c a m a r a d a s 
voltou a con-
denar o recru-
d e s c i m e n t o 

da onda de violência na vizi-
nha África do Sul, tendo in-
clusive alertado que não se 

deve confundir as acções de 
um grupo de (criminosos) 
com a posição de um Estado.

Nyusi aproveitou a sua 
ida ao distrito de Tsangano, 
que faz fronteira com o Mala-
wi, para durante a sua caça ao 
voto, voltar a condenar actos 

de xenofobia na terra do rand.
“Quero agradecer a popu-

lação de Tsangano, porque vi-
vem em harmonia. Vocês aqui 
vivem na fronteira, quando 
querem vão para Malawi pas-
sear, quando os malawianos 
querem vêm aqui passear. Que-
ro agradecer e felicitar pela ma-
neira como vivem em harmonia 
e sem confusão, é isso que se 
quer”, enalteceu Filipe Nyusi .

Para Nyusi, os povos afri-
canos podem até ter  modos 
de vida diferentes, mas, segun-
do ele, praticamente a cultura 
é comum. Justificou, a títu-
lo de exemplo, que “a língua 
que estamos a falar aqui é a 

mesma língua que falam no 
Malawi, quando estamos em 
Gaza, é a mesma língua que 
se fala na vizinha África do 
Sul, e o mesmo acontece com 
a nossa vizinha Tanzânia”.

“Nenhum  povo  
deve  perseguir o outro”

De acordo com Nyusi, isso 
significa que somos povos do 
“mesmo sangue, irmãos, en-
tão não há motivos para um 
povo evitar o outro ou perse-
guir o outro, devemos con-
tinuar a viver como irmãos, 
vamos continuar a viver assim 
e a população de Tsangano 
é o exemplo de coexistência 
e de (boa) vizinhança a nível 
até da região”, indicou Nyusi.

“Também temos cida-
dãos que vivem na diáspo-
ra, nós continuaremos a de-
fender o moçambicano em 
todo lado que estiver”, pro-
meteu Nyusi de seguida.

Aliás, Filipe Nyusi expli-
cou que, no seu próximo go-
verno, o moçambicano estará 
em primeiro lugar, em segundo 
e o terceiro lugar, como prio-
ridade do governo da Frelimo.

“Quando viajo a trabalho 
para fora de Moçambique, faço 
o trabalho que devo fazer e a 
seguir reúno com os moçam-
bicanos, com os meus compa-
triotas, para ouvir como é que 
eles vivem, que problemas 
têm, quais são as ideias que 
tem para desenvolver Moçam-
bique”, justificou Filipe Nyusi.

Entretanto, segundo Nyusi, 
agora temos o problema da vio-

lência na África do Sul, onde 
há violência contra o estrangei-
ro. “Mas também sabemos que 
morreram os que não são, os 
que são também sul-africanos”.

“A violência nunca escolhe 
ninguém, onde há violência, há 
sempre problemas e perigo para 
todos”, disse Nyusi para de se-
guida acrescentar que, como 
governo da Frelimo, “condena-
mos com veemência essa esca-
lada de violência , nenhuma pes-
soa deve atacar a outra só porque 
vive naquele ou noutro país”.

Conforme anotou, ainda 
durante o seu showmício em 
Tsangano, Nyusi alega que 
aproveitou a sua passagem re-
cente por Zimbabwe, aquando 
das cerimónias fúnebres do pre-
sidente Robert Mugabe, para 
se reunir com o seu homólogo 
sul-africano, Cyril Ramaphosa.

“Conversamos e ele ex-
plicou-me o que é que está a 
acontecer, como está a popula-
ção moçambicana e que medi-
das estão a tomar. E ao mesmo 
tempo usei o mesmo espaço 
para condenar a violência e en-
corajei a tomarem medidas e a 
tratarem o povo africano como 
um povo que deve viver em 
união”, explicou Filipe Nyusi.

De acordo com Nyusi, o 
presidente Ramaphosa garan-
tiu todo apoio para aqueles que 
querem viver na terra do rand. 
Por essa razão, voltou apelar a 
contenção de ânimos dos mo-
çambicanos, explicando que não 
confundamos  “manifestações de 
pessoas com posição de países”. 

dÁVIO daVId

Eleições de 15 de Outubro

Extra-parlamentares fracos 
na campanha eleitoral

Os mais de uma dezena de 
partidos políticos, coligações 
de grupos de eleitores, entre 
pequenos e grandes, estão a 
demonstrar uma fraca actuação 
na campanha eleitoral. Alguns 
estão com os seus telemóveis 
desligados, dificultando deste 
modo o seu contacto. Um dos 
maiores “Trafulhas” da cam-
panha eleitoral para as sextas 
Eleições Gerais e das Assem-
bleias Provinciais 2019 é o 
candidato presidencial pelo 
partido AMUSI. Este senhor 

pura e simplesmente não sai 
da província de Nampula, mas 
recebeu cerca de 15 milhões de 
meticais do bolso dos moçam-
bicanos para financiar a sua 
campanha. 

Chama-se Mário Albino, 57 
anos, é candidato à Presidência 
da República e concorre pelo 
AMUSI, partido criado em 
2015, na cidade de Nampula. 
Esta é a primeira vez que o pre-
sidente do AMUSI concorre ao 
mais alto cargo da nação, de-
pois de ter ficado em último lu-

gar nas eleições autárquicas de 
Nampula de 2018. Mário Al-
bino, um ilustre desconhecido, 
entrou por milagre na corrida 
presidencial, um lugar que por 
tradição é disputado por candi-
datos de três partidos políticos, 
nomeadamente, a Frelimo, Re-
namo e o MDM.

Mário Albino e seu candi-
dato receberam 19.6 milhões 
de meticais, mas a sua campa-
nha pouco se faz sentir, consi-
derando que este deve fa-
zer périplo por todo o país.
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Entrada tardia e confiante 

PLD avança com promessas de 
independência económica

Concorre apenas a assembleia da república, mesmo com 
a sua entrada tardia na campanha eleitoral admite que em 
nada vai comprometer, porque a mensagem que traz para o 
eleitorado é inovadora e atraente. reconhece que a Frelimo 
trouxe a independência política, renamo a democracia, mas 
falta a coisa que nenhum partido trouxe: a moçambique com 
independência económica.

São as ideias do 
Partido Liberdade 
e Desenvolvimen-
to (PLD) com dez 
anos de funda-

ção. O PLD concorre apenas 
as legislativas e já soma um 
atraso devido a sua ausência 
nas primeiras duas semanas 
de campanha. Caetano Sá-
bil, líder do PLD, justificou o 
atraso dos fundos como tendo 
estado na origem da sua gaze-
ta nas primeiras duas semanas 
de campanha. Com o valor 
da primeira tranche na conta 
do partido, a fonte diz que o 
processo já arrancou e que o 
partido se tem desdobrado na 
campanha porta-a porta tendo 
já iniciado o arranque da cam-
panha no bairro Costa do Sol. 

“Temos estado a priorizar 
a campanha porta-a-porta onde 
explicamos o eleitorado sobre 
o nosso manifesto cuja mensa-
gem está na liberdade económi-
ca. Moçambique é rico em ter-
ras aráveis, recursos minerais, 

madeiras e outros recursos. 
Todavia, continuamos a depen-
der dos doadores, o que não faz 
sentido para o actual contexto” 
explicou Caetano Sábil para 
quem o PLD é um projecto so-
cioeconómico que está na so-
ciedade para liderar o processo 
de independência económica. 

Houve lutas contra a po-
breza absoluta, disse a fonte 
acrescentando que não houve 
sucessos nessa frente porque 
a pobreza absoluta venceu a 
guerra.

 “Nosso objectivo é o bem-
-estar da sociedade”, sublinhou 
acrescentando que em um mun-
do competitivo quem ganha é 
o excelente. Contudo, o PLD 
ainda que esteja fora do parla-
mento estará a governar porque 
quer influenciar os outros a 
aderir a sua causa que conside-
ra justa.

“Nosso manifesto centra-se 
também na criação dos centros 
de desenvolvimento humano 
onde pretendemos preparar a 

juventude, criando oportunida-
des de financiamento de modo 
a reduzir a vulnerabilidade”, 
disse acrescentado que o seu 
partido está na posição 23 do 
boletim de voto.

Províncias? 

Caetano Sábil disse, num 
outro desenvolvimento, que 
concorre em seis províncias, 
nomeadamente: Maputo Ci-
dade, Inhambane, Gaza, Zam-
bézia, Nampula e Cabo-Dele-
gado. Nestes círculos eleitorais 
o líder do ”Peru” admite que o 
material de propaganda ainda 
não foi distribuído devido a al-
guns problemas da gráfica.

“Os nossos mandatários e 
membros estão na expectativa 
de receber o material e já estou 
a ser conotado como sendo de-
sonesto porque já passam dias. 
A gráfica promete resolver o 
problema brevemente”, escla-
receu a fonte, acrescentando 
que na província de Nampula, 
concretamente no distrito de 
Nacala Porto, a Frelimo está 
aliciar os membros do PLD 
para que integrem as caravanas 
em troca de valores que variam 
entre cinquenta a cem meticais 
diários o que não é.

Ataques armados 

Por outro lado, Caetano Sá-

bil diz que os ataques armados 
na região centro e que agora são 
reivindicados pela junta militar 
da Renamo podem comprome-
ter o processo todo-campanha 
e votação, caso não haja uma 
solução urgente para reverter 
a situação, a título de exem-
plo, há informações segundo as 
quais no distrito de Gorongosa 
nenhum carro deve passar ex-
pondo ou colado de material de 
propaganda, porque pode vir a 
ser alvo dos ataques armados.

Outro medo está relacio-
nado aos ataques armados no 
distrito de Macomia, onde o 
Partido Liberdade e Desen-
volvimento tem membros 
que, devido ao medo de se-
rem alvos dos terroristas, 
fazem a campanha eleitoral 
dentro de suas residências.

“Não pode existir dois 
processos: ataques armados 
e campanha eleitoral. Que se 
resolva a questão dos ataques 
sob risco de em algumas me-
sas de votação a oposição fi-
car de fora por temer ataques 
armados” posicionou-se, 
acrescentando que o acordo 
de paz assinado em Agosto 
não está a ter efeitos, dia que 
era preciso as lideranças da 
Renamo e governo envolve-
rem-se no processo de paci-
ficação do país e resolver em 
definitivo a questão de Cabo-
-Delegado.

eLtOn da GRaça 

Este junta-se a ou-
tros partidos que, apesar de 
muitos a concorrer para as 
eleições legislativas e das as-
sembleias provinciais, pouco 
aparecem em público neste 
momento de campanha. Dos 
26 partidos e coligações que 
disputam as legislativas, ape-
nas nove concorrem em todos 
os círculos eleitorais (11).

Ainda não são conhecidos 
os detalhes sobre a distribui-
ção da verba, mas é possível 
calcular os montantes. O Es-
tado alocou 6.500 milhões de 
meticais para a CNE nestas 
eleições. Deste valor, 180 
milhões de meticais são para 
financiar a campanha dos 
partidos políticos. O dinheiro 
que foi até aqui distribuído 
representa metade dos 180 
milhões de meticais aloca-
dos.

Do valor total alocado aos 
partidos, Frelimo, Renamo e 
MDM vão arrecadar 34.5 mi-
lhões de meticais cada e AMU-
SI vai receber 19.6 milhões de 
meticais. Dos partidos que não 
concorrem às eleições presi-
denciais, PARENA (com 6.3 
milhões de meticais) e PARE-
SO (com 5.8 milhões de meti-
cais) receberão os dois maiores 
montantes. O montante menor 
(528 mil meticais) foi alocado 
à UDM.

Haverá três eleições neste 
ano, para Presidente da Repú-
blica, Assembleia da República 
e para as assembleias provin-
ciais. O dinheiro alocado aos 
partidos foi dividido em três 
partes.

Facto estranho, tendo em 
conta que os mesmos recebe-
ram valores monetários para 

custearem a sua campanha. 
Estes partidos aparecem em 
actividades de campanha de 
forma tímida, com poucos sim-
patizantes a acompanhar as 
marchas de pedido de voto. O 
mesmo acontece ao nível dos 
seus panfletos que são quase 
inexistentes nos locais públi-
cos. Esta fraca campanha dos 
partidos e coligações sem ex-
periência no Parlamento mo-
çambicano e nas assembleias 
provinciais, para onde concor-
rem, nota-se igualmente nos 
espaços de antena reservados 
à divulgação de manifestos nos 
órgãos públicos de informação. 
Quando chega o tempo de ante-
na de maior parte dos partidos 
extra-parlamentares, os cinco 
minutos de cada partido são 
preenchidos por música. 

O ZAMBEZE tentou con-
tactar telefonicamente, por di-

versas vezes, alguns dos líderes 
dos partidos e coligações, mas 
para o nosso espanto muitos 
deles se encontravam com os 
números desligados. 

deve haver equilíbrio na ar 
- Movimento Patriótico para a 

Democracia

Apesar de ter iniciado tarde 
a sua campanha, devido a dis-
ponibilização tardia dos recur-
sos financeiros, o Movimento 
Patriótico para a Democracia 
(MPD) está no terreno a pe-
dir que votem nele para que 
seja representante do povo na 
Assembleia da República e 
nas Assembleias Provinciais. 
Passados quase 30 dias do ar-
ranque da campanha, o MPD, 
segundo revelou Matias Banze, 
presidente desta agremiação 
política, já começou a esten-

der o seu raio de actuação para 
reforçar as delegações provin-
ciais, depois de nos primeiros 
dias ter se concentrado na pro-
víncia e cidade de Maputo.

“Dentro de algumas horas 
vamos sair para as províncias, 
porque também entendemos 
que a campanha tem que ser re-
forçada por pessoas abalizadas 
na matéria”, disse Banze, acres-
centando que na verdade o seu 
partido tem na educação, saúde, 
emprego, habitação e transpor-
tes as principais mensagens. 

Segundo Banze, para além 
das promessas, o seu partido 
tem dado lições de consciencia-
lização do seu eleitorado sobre 
a importância do voto e da ne-
cessidade de fazer com que haja 
equilíbrio na Assembleia da Re-
pública, com vista a evitar que 
continue o alegado nepotismo 
que reina neste momento. 
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o director executivo da 
associação de Comércio, in-
dústria e serviços (aCis), 
Edson Chichongue, desafia 
os representantes do sec-
tor privado empresarial da 
União europeia a apostarem 
na disseminação do acordo 
de parceria económica com 
os países da África austral, 
para que os envolvidos tirem 
maior proveito, no processo 
de importação e exportação 
de produtos.

Intervindo esta quinta-
-feira, na cidade alemã 
de Frankfurt, no Fórum 
de Troca de Experiên-
cias entre organizações 

da União Europeia e repre-
sentantes do Sector Privado, 
a nível dos países da África 
Austral, no âmbito do Acordo 
de Parceria Económica, Chi-
chongue disse ser importante 
que todos estejam esclarecidos 
sobre os pressupostos da imple-
mentação do acordo.

“A disseminação deste 
acordo permitirá que os em-
presários não apenas saibam da 
sua existência, mas o apliquem 
na íntegra. Não queremos que 
seja mais um acordo, como tan-
tos outros que já foram rubri-
cados, sem que se traduzissem 
em benefícios para o empresa-
riado, mais pela deficiência de 
informação que, tanto o Sector 

Privado, como os Agentes do 
Estado possuem. Portanto, é 
importante assegurar esta re-
alização e encontrar, a nível 
dos Estados, um mecanismo 
de monitoria do funcionamento 
deste acordo, que é tão impor-
tante para empresários africanos 
interessados em colocar os seus 
produtos no mercado da União 
Europeia, assim como para os 
países da União Europeia que 
queiram colocar os seus produtos 
nos mercados da SADC”, frisou.

No evento, que decorre em 
simultâneo com o Fórum do Ca-
ribe (CARIFORUM), Chichon-
gue ressalvou, ainda, que para 
o sucesso do acordo os empre-
sários devem elevar a qualidade 

dos produtos que colocam ao 
dispor, para que as trocas comer-
ciais ocorram no nível desejado.

“É importante que, nesta 
abertura de importação e expor-
tação de produtos, se criem capa-
cidades para que os nossos pro-
dutos sejam competitivos, digo 
isto porque nem tudo aquilo 
que produzimos conseguimos 
esgotar no mercado nacional. 
Assim sendo, há sectores que 
podem ficar sufocados, portan-
to, é preciso ter algum cuida-
do”, adverte.

Para elevar os mecanismos 
e a capacidade de produção 
global, o Director Executivo da 
ACIS instou ao Sector Privado 
empresarial da União Europeia 

a fortalecer parcerias empresa-
riais com os produtores nacio-
nais.

“Foi importante referir que 
o nosso país tem um grande 
potencial para o crescimento 
das trocas comerciais entre a 
União Europeia e a SADC, te-
mos portos para escoamento de 
vários produtos para muitos pa-
íses abrangidos pelo APE, para 
além de que neste momento a 
nossa economia está numa boa 
fase de recuperação”, finalizou.

Refira-se que a ACIS parti-
cipa no evento, na qualidade de 
maior associação empresarial 
em Moçambique, que repre-
senta os sectores Industrial, de 
Comércio e de Serviços

ACIS insta UE a disseminar acordo  
de parceria com África Austral

Para maior benefício dos envolvidos
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Comunidades afectadas por Ciclones

Banco Mundial injecta USD 130 Milhões 
o Banco mundial aprovou o equivalente a Usd 130 mi-

lhões em doações da Janela de resposta a Crises (Crisis res-
ponse Window) da associação internacional de desenvolvi-
mento (ida) em apoio ao projecto do governo de recuperação 
de emergência e resiliência em relação aos efeitos dos ciclones 
idai e Kenneth em moçambique. está prevista uma contribui-
ção complementar de Usd 60 milhões da Holanda e estão em 
curso discussões sobre um co-financiamento da Alemanha. Es-
ses fundos serão utilizados na recuperação de infra-estruturas 
públicas e privadas, restabelecimento de meios de subsistência 
e fortalecimento da resiliência climática nas áreas mais afecta-
das pelos ciclones idai e Kenneth.

“Mais de 1,7 milhão de pesso-
as foram afectadas por ambos 
eventos climáticos extremos, 
com danos e perdas elevando-
-se a cerca de USD 3 bilhões” 
observou Mark Lundell, Direc-
tor do Banco Mundial para Mo-
çambique, Madagáscar, Mau-
rícias, Seicheles e Comores. 
“Dada a gravidade dos impac-
tos, a nossa resposta foi rápida 

e multissectorial. Mobilizamos 
mais de USD 500 milhões para 
Moçambique, entre realocação 
de fundos existentes e novos 
financiamentos, dos quais esta-
mos providenciando USD 130 
milhões para este projecto es-
pecífico, complementando ou-
tros financiamentos em curso.”

Os choques climáticos são 
frequentes no país, impactando 

negativamente o crescimento 
e o desenvolvimento do país. 
Além disso, as províncias ci-
clicamente mais afectadas por 
desastres naturais tendem a 
mostrar níveis mais altos de 
pobreza em comparação com 
as menos afectadas, e os pobres 
tendem a suportar o impacto 
desses choques.

“Grande parte desse finan-
ciamento será utilizado na re-
posição e construção de casas 
para comunidades vulneráveis 
em áreas seleccionadas, bem 
como na reconstrução de in-
fra-estruturas públicas,” disse 
Michel Matera, Especialista 
Sénior do Desenvolvimento 
Urbano e líder da equipe do 
projecto. “Também apoiare-
mos a recuperação das activi-
dades económicas através do 
sector privado nas províncias 

afectadas.” Com efeito, apro-
ximadamente 15.000 casas, 
beneficiando cerca de 75.000 
pessoas afectadas pelos ciclo-
nes em Sofala e Cabo Delgado 
serão financiadas pelo projecto 
através de abordagens visando 
uma reconstrução resiliente 
dirigida pelo proprietário. Ou-
tras actividades incluem o re-
paro e reconstrução de merca-
dos, edifícios governamentais, 
unidades públicas de água e 
saneamento e a construção de 
locais multifuncionais de eva-
cuação de inundações e abri-
gos contra ciclones. Sob a sua 
componente de recuperação do 
sector privado, o projecto im-
plementará um mecanismo de 
doação mediante compartici-
pação (matching grants) e uma 
linha de crédito para apoiar a 
recuperação das empresas e 

melhorar o acesso ao financia-
mento, respectivamente. Esta 
componente visará empresas 
informais, micro e pequenas 
empresas afectadas pelos de-
sastres.

“Dada a vulnerabilidade 
do país à choques climáticos 
cíclicos, continuaremos nos-
sos esforços visado aumentar a 
resiliência climática da cidade 
da Beira, um importante centro 
económico do país,” observou 
Brenden Jongman, Especia-
lista em Riscos de Desastres 
Naturais e co-líder da equipe 
do projecto. “Para o efeito, o 
projecto basear-se-á nos com-
promissos existentes do Banco 
Mundial na cidade e reparará e 
fortalecerá significativamente 
a protecção costeira, além de 
expandir os sistemas de drena-
gem da cidade.”

Cooperativas devem melhorar 
gestão de transporte público

as cooperativas que receberam os autocarros adquiridos 
pelo Governo devem melhorar a sua gestão para que assegu-
rem maior disponibilidade destes meios para o público utente, 
disse o ministro dos transportes e Comunicações, Carlos mes-
quita, no final da visita efectuada, recentemente, às Coopera-
tivas dos transportadores de Boane (CootraB), sediada na 
matola, Cooperativa dos transportadores do Corredor da N1 
(CootraC1), Cooperativa dos transportadores de albazine 
(CotralBa) e a Cooperativa dos transportadores de mar-
racuene (Cotramar), sediadas na Cidade de maputo.  

Para Mesquita, os 
operadores preci-
sam honrar com os 
termos contratuais 
acordados com o 

Governo, particularmente na 
componente de gestão e manu-
tenção dos autocarros alocados, 
como forma de atingirmos os 
índices de disponibilidade de 
transporte projectados, aquan-
do do investimento realizado.

“O Governo adquiriu es-
tes autocarros para resolver o 
problema de transporte da po-
pulação, sendo que todos os 
intervenientes, desde as coo-
perativas, operadores, oficinas 
de manutenção e reparação, se-
guradoras e outros, devem ter 
como foco principal a solução 
do problema de transporte da 
população, sendo deploráveis 
algumas atitudes que levam a 

que os autocarros fiquem para-
lisados, por meros problemas 
de gestão”, disse Mesquita.

A visita às cooperativas e à 
oficina de manutenção de auto-
carros fornecidos pela Sir Mo-
tors tinha como objectivo aferir 
o nível de utilização e o impac-
to dos autocarros na mobilida-
de ao nível da área metropoli-
tana de Maputo, que absorveu 
maior parte dos meios alocados 
a todas as capitais provinciais e 
alguns distritos do país.

Durante a visita, Carlos 
Mesquita interagiu com os 
gestores e técnicos das coope-
rativas, gestores da oficina de 
manutenção de autocarros da 
Sir Motors e, no fim, conside-
rou satisfatórios os índices de 
controlo e de operacionalidade 
dos autocarros, porém reconhe-
ceu que um trabalho mais co-

ordenado entre as cooperativas, 
oficinas, seguradoras e outros 
intervenientes nesta cadeia po-
deria permitir índices de dispo-
nibilidade de autocarros ainda 
maiores.

“Estes índices de dispo-
nibilidade de autocarros que 
acabam de nos apresentar, 
condicionados por avarias, 
manutenções e acidentes cor-
respondem às nossas projec-
ções, porém queremos que 
sejam superados. Aliás é nes-
ta cooperativa (COOTRAC1) 

que implementamos o projec-
to-piloto com 50 autocarros, 
entregues em Fevereiro de 
2016, volvidos cerca de quatro 
anos, os 50 autocarros conti-
nuam operacionais e em bom 
estado, tendo atingido mais 
600 mil quilómetros de mar-
cha. Essa é nossa expectativa 
com os meios alocados a esta 
e outras cooperativas”, disse 
Mesquita, durante a visita à 
COOTRAC1, a primeira co-
operativa criada em 2016 que 
hoje opera com 72 autocarros 

alocados pelo Governo.
Na hora do balanço da vi-

sita, Mesquita disse a jornalis-
tas que apesar de, em média 
os índices de disponibilidade 
de autocarros serem satisfa-
tórios, “encontramos algumas 
cooperativas que apresentam 
dificuldades ligadas à organi-
zação e gestão, o que resulta 
na paralisação de autocarros 
devido a questões que podiam 
ser previstas e atendidas com a 
necessária antecedência” disse 
Mesquita acrescentando que 
orientou a Agência Metropoli-
tana dos Transportes de Mapu-
to (AMT) para trabalhar com 
todas as cooperativas que rece-
beram autocarros do Governo, 
para rapidamente ultrapassa-
rem essas questões.

Na ocasião, o ministro dos 
Transportes e Comunicações 
garantiu que o Governo vai 
continuar a investir no melho-
ramento da mobilidade, atra-
vés da introdução de mais au-
tocarros, reforço do transporte 
ferroviário de passageiros, me-
lhoria de gestão, entre outras 
medidas com vista a responder 
à crescente procura que carac-
teriza a área metropolitana de 
Maputo.
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Que resultados de pesquisa sobre 
xenofobia quer Ramaphosa? 

a propósito dos recentes actos xenófobos, o presidente sul-
-africano, Cyril ramaphosa, convidou os ex-presidentes Joa-
quim Chissano, de moçambique, e Jakaya Kikwete, da tanzâ-
nia, a investigar as causas dos recorrentes actos xenófobos no seu 
país, a África do sul.

Esta atitude do esta-
dista sul-africano 
acontece quando 
alguns dirigentes e 
cidadãos dos países 

africanos de cujos concidadãos 
foram vítimas destes actos na-
quele país responsabilizam os 
dirigentes sul-africanos sobre a 
sistemática violência xenófoba, 
acusando-os, até certo ponto, de 
responsabilidade pelos mesmos 
pela ausência de medidas efec-
tivas para conter os ânimos dos 
seus cidadão assim como pro-
nunciamentos (in)directos de al-
guns deles, que são um autêntico 
incentivo a estes actos discrimi-
natórios contra os estrangeiros 
africanos, acusando estes de ma-
les variados nas urbes daquele 
país, como o desemprego, a dro-
ga, a prostituição, a desestrutura-
ção económica e uma ameaça à 
soberania dos sul-africanos. Em 
alguns países africanos, houve 
retaliações, tendo-se encerrado 

muitas empresas sul-africanas e, 
em Moçambique, alguns popu-
lares, antes da reacção(tardia) do 
presidente da república, Jacinto 
Nyusi, ensaiaram uma retalia-
ção, queimando pneus na EN4, 
impedindo-se, temporariamente, 
da circulação, centenas de ca-
miões sul-africanos, que são os 
principais utilizadores, da via, 
na zona de Mahlampsene, na 
Matola. 

Mas a ponta de iceberg e que 
pode ser a que desencadeou mo-
vimento diplomático e investiga-
tivo na e fora da África do Sul 
terá a sido a reacção da popula-
ção zimbabwiana no Estádio de 
Rufaro, em Harare, quando vaiou 
o presidente Ramaphosa no mo-
mento em que ia usar de pala-
vra para proferir o seu discurso 
de condolências pela morte de 
Robert Mugabe, na presença de 
muitos dignatários estrangeiros. 
Foi necessária a intervenção de 
um líder religioso para aclamar 
a raiva da população que acusa o 

governo sul-africano de nada fa-
zer e até promover a xenofobia. 
Este episodio não é para menos e 
serviu para sinalizar um esboçar 
do estatuto de persona non grata 
aos dirigentes sul-africanos por 
onde que andassem, tornando-os 
reclusos no seu próprio país por 

temerem reacções violentas das 
populações de todos os países. 
De maneira nenhuma, as auto-
ridades sul-africanas podiam 
imaginar e expor a tamanha hu-
milhação no seu próprio conti-
nente. E daí a bola para o campo 
do adversário. 

Trata-se, afinal, este gesto 
do governo sul-africano, de en-
comendar o estudo a estas duas 
personalidades, de um esforço 
mais diplomático que a própria 
busca de solução dos actos xe-
nófobos. Senão, vejamos. 

Governo sul-africano não quer 
assumir

A atitude do governo sul-
-africano, a partir de diferentes 
vozes autorizadas deste país, em 
manifestação clara, pública e 
oficial, é de não assumir que os 
actos sejam xenófobos, mas sim 
criminosos, isto é, praticados por 
criminosos com a única intenção 
de pilhar os bens. Justificam a 
sua posição pelo simples facto 
de também os bens sul-africanos 
terem sido pilhados nestes actos, 
como na confusão do jogo na 
grande área e não se percebe que 
chuta o quê e a ninguém. É as-
sim que, de contradição em con-
tradição, o governo sul-africano, 
através dos seus porta-vozes de 
diferentes escalões, vai apresen-
tando as causas deste vandalis-
mo e expulsão de estrangeiros 
africanos numa demonstração 
incongruente dos seus argumen-
tos porque podem não ser os 

aLBeRtO LOte tCheCO
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Que resultados de pesquisa sobre 
xenofobia quer Ramaphosa? 

que, efectivamente, são os que 
lhes vão no coração e na mente 
e não podem sinceramente par-
tilhar com os seus irmãos afri-
canos. De xenofobia para crime 
e deste para xenofobia é tanto 
deslize que nos recorda, cá en-
tre nós, sobre as reais causas da 
violência armada em Cabo de 
Delgado, em que já foram apon-
tadas razões e seus perpetrado-
res, desde os garimpeiros, os 
nacionais localizados na Beira 
e, agora, invasores de que ain-
da se desconhece o país da sua 
proveniência. Temos então o go-
verno sul-africano a criar os seus 
próprios criminosos, igualando-
-se a Moçambique e Tanzânia 
que estão a braços com os seus 
bokoharams e não conseguindo 
resolver estes crimes, que autori-
dade podem ter para incriminar o 
governo sul-africano senão com-
partilhar as lamentações? Trata-
-se de reagir contra as investidas 
do adversário, invadindo o seu 
meio campo e obriga-lo a chutar 
a bola para fora do campo.   

Se, como declararam os sul-
-africanos, os actos foram moti-
vados e praticados por crimino-
sos (nacionais), a solução seria 
inteiramente interna e não se 
devia estender a mão para fora 

do país (África do Sul). A justi-
ficação de que tal encomenda de 
participação africana serve para 
confirmar os resultados da “pes-
quisa” que eles estão fazendo na-
quele país torna a premissa desta 
pesquisa imediatamente descon-
fortante e comprometedora pois 
se parte já com verdades (resul-
tados) inabaláveis dos sul-afri-
canos de que os resultados das 
averiguações dos ex-presidentes 
(Chissano e Kikwete) serão con-
forme os dos sul-africanos, de-
vendo aqueles servirem para au-
tenticar estes, dos sul-africanos. 
Como já declarou o ex-presiden-
te Chissano, um dos dois pesqui-
sadores, aguardam-se os termos 
de referência, dos próprios sul-
-africanos, para esta averigua-
ção. Pelos vistos, serão os sul-
-africanos que vão patrocinar 
a pesquisa em todas as linhas, 
desde o financiamento, estes ter-
mos de referência, a metodolo-
gia e provavelmente a amostra, 
controlando-se assim os seus 
resultados, como faz uma equi-
pa ganhadora e tem de manter 
somente o resultado, contendo a 
agressividade do adversário, até 
ao fim do jogo, sem sofrer um 
golo que pode comprometer a 
sua qualificação.  

Sendo assim, como se pode 
esperar uma contribuição ge-
nuína desta pesquisa? E porquê 
indicar a dedo aqueles que têm 
de averiguar o caso de xenofo-
bia? Sendo questões de pesqui-
sa científica, porque esta tem de 
ser feita por políticos em vez de 
personalidades ou instituições 
cientificamente credenciadas e 
especializadas para levar esta 
empreitada a bom termo? 

“Africanização” do problema 

Um outro aspecto que deve 
estar também na origem desta 
iniciativa deve ser a “africaniza-
ção” da questão vivida na Áfri-
ca do Sul, que mais não é que a 
“desresponsabilização” das au-
toridades sul-africanas pois estes 
dois pesquisadores africanos se-
rão recomendados a buscar, com 
certeza, razões nos países africa-
nos, provavelmente por causa da 
debilidade das suas economias e, 
nesta base, apontarão, como so-

luções, estratégias a serem adop-
tadas pelos países de origem 
dos imigrantes na África do Sul. 
Trata-se de levar o adversário a 
fazer um autogolo ou fazê-lo co-
meter a “mão” na grande área e 
se marcar o penalty. 

Com estes resultados, a 
África do Sul, já “limpa”, pode 
assumir qualquer postura, mes-
mo em violação dos protocolos 
rubricados como membro da 
SADC e da UA com vista à in-
tegração (económica, populacio-
nal, monetária, etc.) regional e 
continental, a pretexto assuntos 
internos causados pelos seus ir-
mãos e ter de manter a sua “casa 
limpa” de estrangeiros, bem 
como a utilização destes estra-
geiros como bodes expiatórios 
para um partido conseguir mais 
votos durante a campanha eleito-
ral e os governos justificarem os 
incumprimentos eleitorais. Esta 
táctica faz-nos recordar a estrela 
do futebol sul-africana, o meio-
-campista Doutor Khumalo, do 
KaizerChiefs, equipa sul-africa-
na e do BafanaBafana, a selec-
ção sul-africana. Esta estrela 
futebolística tinha a humilde 

característica marcante de sem-
pre passar as bolas aos outros 
para estes marcarem eles mes-
mos os golos. No Campeonato 
Mundial de 1996, na África do 
Sul, deve ter sido com contra-
gostoquando teve que marcar o 
segundo golo contra o Brasil, 
depoisantes ter sido o respon-
sável do primeiro golo, ao pas-
sar a bola ao seu companheiro 
Phil Masinga que a encaixou 

nas redes do adversário. Não 
será esta a mesma tácticado 
Doutor Khumalo a ser copiada 
pelo presidente sul-africano ao 
convidar as vítimas de xeno-
fobia para assumirem as suas 
próprias responsabilidades? Ou 
é um bom terapeuta, o doutor 
que resolve os distúrbios dos 
seus pacientes encomendando-
-lhes as responsabilidades e 
aceitação do seu modo de ser? 
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Ecrã gigante na rua

Loja de desporto 
passou nove horas de 
pornografia

Uma loja de artigos despor-
tivos em Auckland, na Nova 
Zelândia, passou nove horas de 
pornografia em ecrãs gigantes 
no exterior do estabelecimento, 
após o ataque de um hacker. O 
problema só foi resolvido quan-
do os funcionários entraram ao 
serviço na manhã de domingo.

Numa nota publicada no 
Facebook, a Asics expli-
ca que “um desconhecido 
acedeu aos ecrãs” da loja 
no centro da Auckland e 

reproduziu neles conteúdo 
impróprio. Segundo o New 
Zealand Herald, as imagens 
pornográficas estiveram no 
ecrã durante nove horas, ter-
minando a exibição daque-
les conteúdos apenas às 10 
horas de domingo, quando 
chegaram os funcionários.

A polícia está a investigar 
o caso e a empresa que forne-
ce o software de gestão dos 
ecrãs foi contactada para evi-
tar que a situação se repita.

Só tem 12º ano o chefe de governo 
mais novo a nível mundial

Sebastian Kurz, o líder do 
ÖVP-Partido Popular Austría-
co, conservador de centro-di-
reita, chega, de novo, à chefia 
máxima do governo austríaco, 
com os resultados da eleição 
de domingo, 37 por cento, 
a darem-no como vencedor 
das legislativas antecipadas.

O currículo (CV-Curricu-
lum Vitae) de Kurz mostra que 
as habilitações do chanceler 
reeleito são o Gymnasium und 
Realgymnasium, equivalente 
ao 12º ano. O Deutsche Welle 
deu-o como estudante de di-
reito quando o ÖVP o elegeu 
como líder após ele se desta-
car na ala juvenil do partido 
conservador, mas o único di-
ploma que consta no seu CV é 
mesmo o do ensino secundário.

Orador dotado e sobretudo 
com uma atitude controversa e 
polarizadora, Kurz conseguiu 
com o seu discurso inflamado 
contra a imigração, e em espe-

cial a islâmica, levar o partido 
a penetrar em todos os basti-
ões do partido Social-Demo-
crata e conseguir entrar num 
governo de coligação com os 
sociais-democratas em 2015.

Em 2017, foi eleito chan-
celer e torna-se o chefe de 
governo mais novo a nível 
mundial, segundo a Euronews.

Comunicação, re-
cursos controversos

Entre os talentos de Kurz 
reveladores de uma atitude con-
troversa e polarizadora está o 
famoso slogan “Schwarz macht 
geil” — das eleições regionais 
de 2010 — atribuído ao então 
militante da ala juvenil do ÖVP.

A frase pode significar “O 
preto põe-te sexy” ou “O pre-

to excita-te”, em que “preto 
tem como sabemos dois signi-
ficados. Um, referencial, que é 
a cor, e em especial a cor que 
simboliza o partido de Kurz. 
Outro, tem que ver com as 
várias conotações de preto, 
desde o referente ’racial’ ao 
controverso sentido percep-
cionado que associa “preto” a 
símbolo de (repita-se, uma per-

cepcionada) liberdade sexual.
Como Aldous Huxley 

em Admirável Mundo Novo: 
“O grande líder conduz até o 
comportamento privado dos 
liderados, chega ao âmago 
da sua intimidade para me-
lhor o controlar” e recom-
pensa-o com “sexo divertido 
sem responsabilidade”. Mas 
isso seria no século XXV.

Pai prepara-se para quíntuplos e 
na maternidade descobre o pior

Por trinta e quatro sema-
nas, Paul Servat viveu a mais 
intensa sensação de plenitude: 
ia ser pai, revelou-lhe a na-
morada. Para ser ainda maior 
a felicidade, Barbara revelou-
-lhe que esperava gémeos.

A família de Paul ficou 
logo a saber, tanto mais que 
um dos sonhos dele por realizar 
aos trinta e cinco anos era ter 
filhos. A novidade extravasou 
para lá da família e os amigos 
entraram nessa espera, com 
todos a viverem intensamen-
te a situação. As ofertas para 
os bebés começaram a chegar.

A visita seguinte ao gabine-
te médico revelou que a gesta-
ção era afinal de quadrigémeos, 
disse-lhe ela. E toda a cidade de 
Montreal, Canadá, ficou a saber. 
Os concidadãos começaram a 
mobilizar-se para acolher os 
quadrigémeos da Barbara e Paul.

Montreal prepara-se para a 
primeira gestação de cinco

Por fim eram já quíntuplos, 
uma probabilidade que é de um 
em 65 milhões de gravidezes.

As ofertas mais substan-
ciais, vindas de empresas, 
começaram a chover: cinco 
berços, mobiliários diver-
sos, cinco carrinhos de bebé 
especialmente adaptados.

Amigos ajudaram a criar 
uma página de crowdfun-
ding, porque Barbara e Paul 
iam precisar de um car-
ro maior, uma casa maior.

Trinta e quatro sema-
nas depois, quase quarenta 
de gestação, chegou a hora 
tão ansiada. Barbara en-
trara em trabalho de parto.

Servat levou-a para a ma-
ternidade. Estava pronto para 
receber os seus cinco filhos, 

depois de trinta e quatro se-
manas num turbilhão de emo-
ções e novidades a crescer.

Só não estava prepara-
do para a revelação que os 
médicos lhe traziam: a mu-
lher nunca estivera grávida.

Paul foi veemente: “Não 
é possível, eu estive com ela 
o tempo todo. Vi-a enjoar, vi 
o corpo dela a transformar, 
o leite começou a sair…”

Gravidez psicológica

Os médicos mostraram exa-
mes de sangue que provavam a 
inexistência de uma gravidez. 
Ouviram a perplexidade de 
Paul que descrevia os sintomas 
de gravidez que presenciara. 
Até os movimentos dos bebés 

O diagnóstico médico foi 
que ela mostrava sinais de 
uma pseudociese, uma gravi-
dez psicológica. E com sinais 
físicos evidentes: o corpo se-
grega hormonas de gravidez 
que desencadeiam alterações 
próprias do estado: amenorreia, 
enjoos matinais, “desejos”, dis-
tensão abdominal, lactação...

Como um ginecologista ex-
plicou ela ia decerto ter de pas-
sar por um tratamento que não 

ia ser nem fácil nem rápido.
Barbara Bienvenue acabou 

por ser internada num hospi-
tal psiquiátrico onde, segun-
do as últimas notícias, nes-
te setembro, ela continuava.

Enfrentar todos, dizer-lhes que 
era tudo falso e devolver os 

presentes

Paul teve de sofrer a decep-
ção, o sentimento de que a na-
morada fizera de si um otário.

Teve ainda de remediar todo 
o mal que Barbara elaborara 
à sua volta. Contou a todos os 
parentes e amigos que viveram 
com ele a emoção de ser pai.

Paul telefonou a todos os 
que tinham sido generosos. 
Pediu desculpa a todos, in-
cluindo a comunidade online.

As ofertas em espécie 
e dinheiro foram devolvi-
das. E mesmo assim, mui-
ta gente comentou que era 
impossível ele não saber.

Os noticiários da cidade de 
Montreal contaram a sua histó-
ria. Tudo extravasou para lá da 
cidade, da província, do país. 
As notícias deste mês dão con-
ta que Paul faz tudo para não 
dar nas vistas e os seus conci-
dadãos fazem-lhe a vontade.
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O português Bernardo Sil-
va, avançado do Manchester 
City, foi acusado pela Federa-
ção Inglesa de Futebol (FA) de 
conduta imprópria e ofensiva 
para com o colega de equi-
pa francês Benjamin Mendy, 
anunciou hoje o organismo.

Em causa está um ‘tweet’ 
publicado por Bernardo Silva 
com a imagem em criança de 
Benjamin Mendy, colega de 
equipa e amigo desde os tem-
pos em que ambos jogavam 
no Mónaco, acompanhado da 
ilustração do boneco carac-
terístico da marca de choco-
lates Conguitos, com a per-
gunta “adivinhem quem é?”.

A FA, que dá até 9 de Outu-
bro para Bernardo Silva respon-
der, alega que este comentário 

constitui uma violação agra-
vada dos seus códigos de con-
duta, por “incluir referência, 
expressa ou implícita, à raça 
e/ou cor e/ou origem étnica”.

A situação criou polémica, 
com a Associação de Combate 
ao Racismo ‘Kick Out’ a pedir 
para que a FA tomasse medi-
das e Bernardo Silva apagou 
quase de imediato o ‘tweet’, 
lamentando que não seja pos-
sível “brincar com um amigo”.

Na carta, enviada na quin-
ta-feira à federação inglesa, 
Bernardo Silva juntou um de-
poimento de Mendy, em que o 
companheiro de equipa no Man-
chetser City diz não ter ficado 
ofendido. A FA já tinha também 
escrito ao Manchester City, so-
licitando informações ao clube.

Bernardo Silva acusado 
de conduta imprópria 
pela federação inglesa
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Contribuição para o Sistema da Segurança Social

Desportistas já têm como se sustentar 
depois do fim das carreiras

o instituto Nacional de 
segurança social (iNss) e 
o sindicato dos Jogadores 
de Futebol de moçambique 
(sJFm) assinaram, na segun-
da-feira, 30 de setembro, um 
memorando de entendimento 
com vista ao estabelecimento 
de uma parceria para a divul-
gação e acompanhamento do 
cumprimento das obrigações 
inerentes à Segurança Social.

Esta parceria, fir-
mada durante o 
seminário de di-
vulgação do Sis-
tema de Segurança 

Social para os desportistas, que 
decorreu na cidade de Maputo, 
vai permitir, igualmente, o de-
senvolvimento de acções con-
juntas de divulgação de maté-
rias sobre a Segurança Social.

Na ocasião, a secretária 
permanente do Ministério do 
Trabalho, Emprego e Segu-
rança Social, Maria da Graça 
Mula Macuácua, disse esperar 
que a assinatura deste memo-
rando entre as duas instituições 
contribua para a conscienciali-
zação dos agentes desportivos 
e entidades empregadoras des-
portivas sobre a importância de 
se garantir a protecção social, 
através da inscrição e cana-

lização das contribuições ao 
Sistema de Segurança Social.

Por isso, “estarão abrangi-
dos os clubes de futebol, joga-
dores e colaboradores destes, 
bem como jogadores que não 
se encontram filiados a nenhum 
clube por inactividade decor-
rente da interrupção ou fim da 
carreira desportiva, e despor-
tistas no geral”, explicou Ma-
ria da Graça Mula Macuácua.

Por seu turno, o director-
-geral do INSS, Alfredo 
Mauaie, referiu que, doravan-
te, vai ser possível, através do 
Sindicato dos Jogadores de 
Futebol de Moçambique, di-
vulgar o Sistema de Seguran-
ça Social no seio deste grupo.

“Pretendemos, com esta 
parceria, sensibilizar os prati-
cantes desta modalidade para 
mostrar a importância de se 
estar no Sistema de Seguran-
ça Social. Apesar de a Segu-
rança Social ser obrigatória, 
entendemos que, mais do que 
essa obrigatoriedade, é funda-
mental que as pessoas tenham 
em mente a sua importância”, 
sublinhou Alfredo Mauaie.

Já o presidente do SJFM, 
António Gravata, disse haver 
um cumprimento deficitário 
das obrigações inerentes à 
Segurança Social, o que aca-

ba por prejudicar os atletas, 
principalmente depois do 
término das suas carreiras.

“O que os desportistas têm 
estado a passar, sobretudo, no 
período pós-carreira, consti-
tui uma das nossas maiores 
preocupações. Por isso, há ne-
cessidade de todos estarmos 
cientes de que esta é uma res-
ponsabilidade de todos. A Se-
gurança Social ajuda a colma-
tar muitas situações nas nossas 
vidas”, frisou António Gra-
vata, que falava também em 
nome de todos os desportistas.

Importa realçar que o semi-
nário de divulgação do Sistema 
de Segurança Social para os 
desportistas tinha com objec-
tivos divulgar o Regulamento 
de Segurança Social Obrigató-
ria, bem como sensibilizar os 
clubes para a necessidade do 
pagamento das contribuições 
como forma de garantirem a 
protecção social dos traba-
lhadores e das suas famílias.

O evento contou com a par-
ticipação de desportistas, repre-
sentantes de clubes, federações, 
associações, professores, árbi-
tros, técnicos, juízes de compe-
tições, e de outras pessoas que 
intervêm directa ou indirecta-
mente na actividade desportiva.

Para o director nacional do 

Desporto, Rui Albasine, mais 
do que divulgar o Sistema de 
Segurança Social e a sua im-
portância, o seminário serviu 
para esclarecer dúvidas rela-
cionadas com esta matéria.

“Este tema é importante por-
que diz respeito à vida de todo 
os atletas pois perspectiva o fu-
turo e o período pós-carreira de 
cada um deles”, considerou o 
director nacional do Desporto.
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O Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo (CMM), em 
parceria com o FNB Moçambi-
que, lança corrida “Maputo Ci-
tyRun 10. CityRun é uma cor-
rida internacional, organizada 
anualmente na África do Sul nas 
cidades de Cape Town, Joanes-
burgo e Durban, que envolve 
vários participantes nacionais 
e internacionais, desde atletas 
profissionais a amantes da mo-
dalidade. A partir deste ano, 
passará a ter igualmente lugar 
em Maputo, a 10 de Novembro 
em celebração do dia da cidade. 

O percurso será de 10 km e pela 
primeira vez far-se-á a travessia 
da ponte Katembe – Maputo.

Para além da corrida ha-
verá outras actividades cul-
turais e lúdicas que tornarão 
o evento uma autêntica festa.

No acto do lançamento, 
far-se-ão presente o Presiden-
te do Conselho Municipal da 
Maputo, Presidente da Fe-
deração Nacional de Atletis-
mo, Representantes do FNB 
e da empresa organizadora 
do evento Stillwater Sports.

“Corre Maputo ao teu 
ritmo – 10Km”

1ª corrida sobre a ponte

Jardim goleia e 
comanda folgado

A equipa do Jardim, que 
milita no campeonato de ve-
teranos da cidade do Maputo, 
impôs, no fim-de -semana, um 
resultado invulgar ao Xipama-
nine ao derrota-lo por seis bo-
las a zero, cimentando cada vez 
mais a liderança na tabela clas-
sificativa, rumo ao título, pois, 
tem sete pontos a mais que o 
seu seguidor, o ADV que me-
nos sete pontos.

Aliás, o Jardim comanda 
com sessenta e oito pontos do 
líder, contra sessenta e um do 
ADV.

 Resultados da 28ª jornada

Veteranos Unidos 0-6 Inha-
goia, Choupal 0-1 Amigos 
Kongolote, Leões Bravos 1-1 
ADV cmc, Xipanipane 0-6 Jar-
dim, Matendene 0-1 Tsalala, 

Kongolote 2-1 Sustenta, Ele-
ven Main 1-3 Madgumb’s, Luís 
Cabral 0-1 Mafalala, Circulo 
0-1 Munna’s (não terminou), 
Amigos Matola (ficou de fora.

 Entretanto esta semana não 
haverá jogos do campeonato 
mas sim, jogos da Taça Mapu-
to.

Classificação actual

Jardim 68, ADV cmc 61, 
Amigos Kongolote 57, Tsa-
lala 53, Choupal 51, Ami-
gos Matola 50, Inhagoia 39, 
Luís Cabral e Kongolote 38, 
Madgumb’s 37, Munna’s 
35, Matendene e Mafalala 
29, Circulo 27, Xipanipane 
25, Eleven Main e Leões 
Bravos 24, Sustenta 19 e 
Veteranos Unidos com ape-
nas 3 pontos.

Nova Luz dá Chapa 8 e sobe 
para segundo 

O campeonato de futebol 
de veteranos que se disputa no 
bairro de Hulene, em Maputo, 
está na fase decisiva e as equi-
pas começaram a alinhar-se na 
tabela classificativa. 

O Matsuva, que vinha as-
segurando a segunda posição, 
desceu para a quarta posição, 
a Célula D que estava em se-
gundo também desceu para a 
terceira posição e a Nova Luz 
que estava em quarto subiu 
para o segundo lugar. Os Res-
suscitados ainda estão fixos no 

comando com mais quatro pon-
tos que o segundo classificado. 

Quadro de resultados da 19ª 
jornada

Nova Luz 8-1 Escorpião, 
Célula H 0-0 Mavalane, Vete-
ranos 5-1 Célula A, Sporting 
1-3 Cruzeiro, Tigres 0-2 Res-
suscitados, Ondas do Mar 0-0 
Célula D, Nova Aliança 2-6 
Matsuva

20ª Jornada

Mavalane x Nova Luz, Cru-
zeiro x Ressuscitados, Célula D 
x Sporting, Veteranos x Matsu-
va, Nova Aliança x Ondas do 
Mar, célula A x Escorpião e 
Célula H x Tigres.

Classificação actual

Ressuscitados 45, Nova 
Luz 41, Célula D 41, Matsuva 
39, Cruzeiro 27, Ondas do Mar 
27, Tigres 22, Mavalane 22, 
Célula H 20, Nova Alianca 20, 
Sporting 17, Célula A 11, Es-
corpião 8 pontos. JM

Transferência de Sala 

FIFA condena Cardiff a pagar 
seis milhões ao Nantes pela

A FIFA condenou este do-
mingo o Cardiff a pagar ao 
Nantes seis milhões de euros da 
transferência do futebolista ar-
gentino Emiliano Sala, que mor-
reu num acidente de avião quan-
do viajava para o País de Gales.

Após a morte do avançado 
argentino, em 21 de Janeiro de 
2019, o Cardiff suspendeu o pa-
gamento de uma primeira pres-
tação de seis milhões de euros 
(ME), de um valor total da trans-
ferência de 17,3 ME, que tinha 

sido acordado antes do acidente.
O Nantes recorreu para a 

FIFA, que recomendou que 
os dois clubes chegassem a 
um acordo, que não se verifi-
cou e motivou a decisão hoje 
anunciada pelo organismo re-
gulador do futebol mundial.

Emiliano Sala morreu aos 
28 anos, num acidente de avião, 
que desapareceu dos radares na 
noite de 21 de Janeiro, sobre o 
Canal da Mancha, pouco tem-
po depois de se ter transferido 
do clube francês para o Cardiff.

O corpo do avançado ar-
gentino foi encontrado nos 
destroços do avião e recu-
perado em 07 de Fevereiro, 
mais de duas semanas após o 
desaparecimento da aerona-
ve, perto na ilha de Guernsey.

Cristiano Ronaldo

 “Às vezes como piza com o meu filho. Caso 
contrário fico aborrecido”

Cristiano Ronaldo revelou 
esta segunda-feira alguns se-
gredos para manter a boa forma 
física e, apesar de ser bastante 
cuidadoso, admitiu cometer al-
guns “pecados” alimentares.

“A gordura corporal é uma 
verdade, mas 60 a 70% da mi-
nha vida é futebol. Tenho de 
dedicar-me aos treinos, mas 
também à preparação física. 
E 90% do meu sucesso passa 
por dormir bem, treinar bem e 
recuperar. Não há segredo. Se 

não olhares por ti, ninguém vai 
ajudar-te”, começou por dizer 
o jogador, em entrevista ao ca-
nal de YouTube “ChrisMD”, 
admitindo que comete alguns 
“pecados”: “Mas não sou assim 
todos os dias. Às vezes, como 
piza com o meu filho. Caso 
contrário, fico aborrecido. O 
que interessa é tomar cuidado e 
comer adequadamente”.

O jogador da Juventus ga-
rantiu ainda estar “motivado” 
e contou que, agora, treina de 
uma forma “mais inteligente”.

“Não posso ir ao ginásio 

todos os dias. É preciso equilí-
brio. E com a idade começas a 
perceber que o mais importan-
te é conheceres o teu corpo e 
saber treinar com inteligência. 
Não é a quantidade que impor-
ta, mas sim a qualidade. Quan-
do era mais novo, trabalhava de 
uma forma diferente de agora. 
É totalmente diferente. Ainda 
me sinto bem, em forma, mo-
tivado, até porque para mim o 
mais importante é a mente. Se 
estiveres motivado isso ajuda 
imenso. Só quero continuar”, 
acrescentou.



Príncipe Harry, Meghan e Archie 
encontram Desmond Tutu 

O príncipe Harry e sua 
esposa, Meghan Markle, fi-
zeram semana passda o seu 
primeiro passeio oficial com 
o filho, Archie, na África do 
Sul. O casal, que faz uma 
tour de 10 dias pelo continen-
te africano, levou o bebê para 
um chá, na Cidade do Cabo, 
com Desmond Tutu, vence-
dor do Prêmio Nobel da Paz.

A família chegou sorriden-
te à Fundação Tutu, onde foi 
recebida pelo ex-arcebispo 
anglicano de 87 anos e sua 
esposa, Leah. Com a saúde 
debilitada há anos, Desmond 
Tutu os cumprimentou de 
pé, apoiando-se em uma ben-

gala, antes de beijar o bebê 
de quatro meses na testa.

Os dois casais tomaram 
chá com biscoitos, um de-
les em forma de coração 
em homenagem a Archie.

“Os sul-africanos os 
amam muito”, disse Des-
mond Tutu aos visitantes.

“É muito bom ouvir isso”, 
respondeu a duquesa de Sussex.

Enquanto as câmeras imor-
talizavam o encontro, Harry 
disse que seu filho, gordinho 
e alegre, “sabe exactamen-
te o que está acontecendo”.

Esta é foi a primeira saída 
oficial de Archie, nascido em 6 
de Maio. As aparições públicas 

de Desmond Tutu, que sofre 
de câncer, também são raras.

O clérigo recebeu o Prémio 
Nobel da Paz em 1984 pelo seu 
compromisso contra o regime 
segregacionista do apartheid, 
abolido oficialmente em 1994. 
Defensor incansável dos direi-
tos humanos e amigo íntimo do 
ex-presidente Nelson Mandela, 
recentemente se posicionou a fa-
vor da legalização da eutanásia.

O casal real chegou à Áfri-
ca do Sul na segunda-feira para 
uma viagem focada em temas 
de grande interesse para o du-
que e a duquesa, como direi-
tos das mulheres, luta contra a 
pobreza e defesa dos animais.

Privatizações em Angola

Sindicatos temem mais desemprego

Com a privatização de 
mais de 190 empresas em 
angola já em curso, multi-
plicam-se apelos pela sal-
vaguarda dos direitos dos 
trabalhadores. muitos mo-
vimentos sindicais encaram 
o processo como aumen-
to da taxa de desemprego.

Até 2022, o Go-
verno angolano 
pretende alie-
nar 195 em-
presas detidas 

ou participadas pelo Estado. 
Cerca de 80 destas empresas 

serão privatizadas este ano. 
Em 2019, o Estado angolano 
já obteve um encaixe de 16 
milhões de dólares com a pri-
vatização de cinco unidades 
industriais da Zona Económica 
Especial (ZEE) Luanda-Bengo.

Mas para muitos movi-
mentos sindicais angolanos, o 
processo de privatizações é si-
nónimo de aumento do índice 
de desemprego, que já ronda 
os 28%, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

Os sindicatos desconfiam 
que os novos patrões possam 
trazer novas forças de trabalho 

para substituir a já existente. Foi 
esta preocupação que Bernardo 
Castro, da organização não-go-
vernamental Rede Terra, apre-
sentou por escrito ao Presiden-
te angolano, João Lourenço.

O objectivo é “ser infor-
mado “ sobre a possível pri-
vatização da Aldeia Nova, um 
projecto agro-pecuário que está 
a ser desenvolvido no Waco 
Cungo, na província angolana 
do Kwanza Sul. Bernardo Cas-
tro entende que a comunidade 
devia ser ouvida, uma vez que 
se trata de terras nacionalizadas 
pelo Estado e que não foram 
devolvidas às comunidades 
locais. Também lembra que o 
projecto alberga ex-militares.

“A Rede Terra coloca-se no 
meio por duas razões: primeiro, 
porque a Aldeia Nova acolheu 
no âmbito da reconciliação 
e pacificação do país os ex-
-militares da FAPLA e FALA. 
É no interesse não económico, 
mas político, que ficaram den-
tro destes espaços. Agora que 
se vai privatizar a pergunta é: 
estes ex-militares estarão sobre 
orientação de um patrão? Esta-
rão ali como trabalhadores?”, 
questiona Bernardo Castro.

“Justiça fundiária e económica”

Enquanto espera pela res-
posta da carta endereçada ao 
Presidente João Lourenço, Ber-
nardo Castro apela à justiça e 
quer que sejam respeitados os 
direitos dos trabalhadores na 
eventualidade da Aldeia Nova 

ser privatizada. “O que a Rede 
Terra pretende é que se faça 
justiça fundiária e económi-
ca lá no campo. Isso é que é 
mais importante”, sublinha.

Por um lado, explica o 
responsável da ONG, é pre-
ciso “preservar os interesses 
dos ex-militares que lá estão 
e muitos deles já insatisfei-
tos pela forma como a Aldeia 
Nova trabalha porque é uma 
espécie de escravatura”. Por 
outro lado, acrescenta, há que 
“salvaguardar os direitos cos-
tumeiros das comunidades 
para não dar voz àquilo que 
administração colonial fez”.

A secretária de Estado das 
Finanças, Vera Daves, diz que 

os direitos dos trabalhadores 
estarão salvaguardados e que 
cada empresa terá um trata-
mento diferente. “Esse pro-
cesso vai ser negociado caso 
a caso, empresa a empresa. 
Haverá empresas estratégi-
cas relativamente às quais o 
Estado continuará a deter a 
maioria de capital”, explica.

“Há outros activos que es-
tão parados, de modo que não 
é expectável que haja proces-
sos de demissão, muito pelo 
contrário: tem que se contratar 
para pô-los a funcionar, mas 
sempre respeitando a legis-
lação laboral angolana. Ne-
nhum direito será violado”, 
assegura a governante. (DW)

Na África do Sul
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Crescem vozes contra Trump
De acordo com a última 

sondagem, 45% dos inquiri-
dos considera que o presiden-
te dos EUA deve ser afasta-
do através de um processo 
de impeachment. Trata-se 
de uma subida de 8% em 
relação aos dados recolhi-
dos na semana passada.

O mesmo estudo indica 
que 2 em cada 3 norte-ameri-
canos defende que, qualquer 
representante do Estado, 
deve ser afastado do cargo 
se ficar provado que conspi-
rou com um país estrangeiro 
para atacar um rival político.

O processo de destituição

A Casa Branca divulgou 
a transcrição de um telefo-
nema feito em 25 de Julho 
pelo Presidente dos Estados 
Unidos a Vladimir Zelensky.

A transcrição mostra que 

Trump pressionou o Presiden-
te ucraniano para que investi-
gue Hunter Biden, filho de Joe 

Biden, vice-presidente no man-
dato de Barack Obama e actual 
candidato à Casa Branca pelo 

Partido Democrata, por suspeita 
de irregularidades na sua ligação 
com uma empresa ucraniana.

No telefonema, feito para 
felicitar Zelensky pela sua in-
vestidura como Presidente da 
Ucrânia, Donald Trump terá 
pedido oito vezes ao seu ho-
mólogo que investigasse Joe 
Biden e o seu filho por atos 
de corrupção na Ucrânia.

A alegada pressão terá 
começado uns dias antes do 
telefonema, quando Trump 
congelou ajuda militar à Ucrâ-
nia, no valor de cerca de 400 
milhões dólares (363 milhões 
de euros), como forma de co-
agir o Governo ucraniano a 
abrir a investigação pedida.

Na semana passada, a pre-
sidente da Câmara dos Repre-
sentantes dos Estados Unidos, 
a democrata Nancy Pelosi, 
anunciou a abertura de um pro-
cesso que visa a destituição do 
Presidente (“impeachment”) 
por abuso de poder e viola-
ção da segurança nacional.

Maduro pede 200 milhões 
para repatriar venezuelanos

O Presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, pediu 
esta às Nações Unidas 200 
milhões de dólares (cerca de 
183 milhões de euros) para 
repatriar os venezuelanos 
que emigraram para o Peru 
nos últimos anos devido à 
crise económica no país.

“Se me derem 200 mi-
lhões de dólares, trago todos 
os venezuelanos do Peru de 
avião no prazo de um mês”, 
disse Nicolás Maduro, numa 
conferência de imprensa.

O Presidente da Vene-
zuela dirigiu o pedido ao 
secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, à 
Alta Comissária para os Di-
reitos Humanos, Michelle 
Bachelet, e ao Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR).

“Coloco 10 ou 15 avi-

ões, de 300 lugares, e trago-
-os todos. O plano ‘Volta à 
Pátria’ tem uma limitação, 
que é o facto de não ter-
mos aviões suficientes para 
trazer os mais de 100 mil 
venezuelanos que se ins-
creveram para regressar”, 
adiantou Nicolás Maduro.

O chefe de Estado con-
denou a “xenofobia” sofri-
da pelos venezuelanos no 
Peru, onde vivem cerca de 
850 mil, considerando que 
alguns sofreram “discrimina-
ção e exploração selvagem”.

O Peru, juntamente com 
a Colômbia e o Equador, 
são  os países da região que 
receberam o maior volume 
dos mais de quatro milhões 
de venezuelanos que, segun-
do as Nações Unidas, deixa-
ram o país nos últimos anos 
como resultado da crise.

Polícia dispara munição real para 
dispersar manifestantes no Iraque

As forças de segurança ira-
quianas dispararam, esta quar-
ta-feira, munição real para dis-
persar novas manifestações em 
dois bairros de Bagdad, no Ira-
que, enquanto o Presidente, Ba-
rham Ahmed Salih, pedia mo-
deração após a morte de dois 
manifestantes na terça-feira.

A intervenção das for-
ças de segurança ocorreu em 
manifestações nos bairros de 
Al-Shaab, no norte de Bag-
dad, e Zaafaraniya, no sul da 
capital, disse um jornalista 
da agência de notícias AFP.

As forças de segurança e a 
polícia antimotim foram forte-
mente posicionadas na capital 
iraquiana e fecharam todas as 
estradas que levam a uma gran-
de praça central, que viu con-
frontos violentos entre manifes-
tantes e polícia na terça-feira.

Duas pessoas morreram e 
mais de 200 ficaram feridas 
depois de as forças de segu-
rança abrirem fogo com mu-
nição real, balas de borracha 
e gás lacrimogéneo contra 
manifestantes antigoverna-
mentais na noite de terça-feira.

Ontem, funcionários mu-
nicipais iraquianos estavam a 
limpar a praça Tahrir, lavan-
do as ruas com água enquanto 
máquinas removiam detritos.

As forças de segurança es-
tão fortemente posicionadas na 
área, com veículos blindados, 
veículos da polícia e dezenas 
de agentes de segurança foram 
deslocados para as ruas laterais.

Uma ponte que leva da 
praça Tahrir à Zona Verde - 
sede de escritórios do Gover-
no e embaixadas estrangeiras 
- foi fechada hoje de manhã.



Iceberg gigante separou-se da Antártida
Um iceberg gigante, 

com uma área de 1636 km2, 
separou-se da plataforma 
de gelo Amery, na Antárti-
da. O evento era esperado 
e os especialistas acreditam 
que não estará relacionado 
com as alterações climáticas.

Chama-se D28 e calcula-se 
que pese 315 mil milhões de to-
neladas. A Amery não produzia 
um iceberg tão grande desde a 
década de 1960. A separação da 
placa de gelo foi acompanhada 
por cientistas e, a partir de ago-
ra, o iceberg passa a ser moni-
torizado para não se tornar um 
risco para o tráfego marítimo.

Os especialistas já previam 
este acontecimento e não mos-
tram sinais de preocupação.

Dados de satélite capturados 
desde a década de 1990 mostra-
ram que a Amery está em equi-
líbrio com o ambiente, apesar 

de sofrer forte derretimento 
da superfície durante o verão.

“Estou contente por ver 
esta separação ao fim de estes 

anos todos”, declarou à BBC 
Helen Fricker, investigado-
ra da Instituição Scripps de 
Oceanografia que monitoriza 
a placa Amery. Fricker previu 
que a separação de parte do 
“Dente Solto” ocorreria entre 
2010 e 2015: “Sabíamos que 
ia acontecer mais cedo ou mais 
tarde, mas, só para nos manter 
atentos, não aconteceu exacta-
mente quando esperávamos”, 
disse a investigadora à BBC.

Helen Fricker acrescentou 
que o acontecimento não está 
relacionado com as alterações 
climáticas e que estas mudan-
ças na Amery estão dentro 
do esperado: “Embora haja 
muitas razões para nos pre-
ocuparmos com a Antártida, 

não há ainda causa para alar-
me com esta placa de gelo.”

Outra investigadora, citada 
pela rádio australiana ABC, 
alertou contudo que este evento 
nos deve fazer pensar no im-
pacto das alterações climáticas 
nas separações de icebergues: 
“Com as alterações climáticas, 
antecipamos que haja mais 
icebergues a separarem-se no 
futuro”, avisou Sue Cook, do 
Instituto de Estudos Marinhos 
e Antárticos. “Há um núme-
ro variado de processos que 
irão ocorrer. À medida que as 
águas em torno da Antártida 
aquecem, vão começar a tornar 
as placas de gelo mais finas e 
isso deixa-as mais vulneráveis 
e passíveis de se partirem.”

Buraco negro “come” uma estrela do tamanho do Sol
O telescópio espacial 

Transiting Exoplanet Survey 
Satellite (TESS), da NASA, 
captou o momento em que um 
buraco negro consumiu uma 
estrela do tamanho do Sol.

De acordo com a NASA, 
o evento aconteceu quando as 
forças gravitacionais do buraco 
negro dominaram a gravidade 
da estrela, levando a que esta 
se despedaçasse. O fenómeno, 
conhecido como “perturbações 
da maré”, é raro e muito difícil 
de ser observado, acontecen-
do apenas a cada 10 mil anos.

O buraco negro, de acordo 

com o artigo publicado na revis-
ta científica “The Astrophysical 
Journal”, possui seis milhões 
de vezes a massa do Sol. En-
contra-se localizado no meio da 
constelação Volans, conhecida 
como Peixe Voador, está a 375 
milhões de anos-luz da Terra.

“Tivemos a oportunidade 
de ver exactamente quando co-
meçou a brilhar. Isso nunca ti-
nha acontecido antes”, explicou 
Thomas Holoien, um dos cien-
tistas responsável pelo estudo.

Os cientistas explicam que, 
neste tipo de situações, par-
te do material da estrela que 

acaba por ser engolido pelo 
buraco negro forma um dis-
co de gás quente e brilhante.

“Apenas alguns foram 
descobertos antes de atingi-
rem o pico de brilho, e este 
foi encontrado apenas al-
guns dias depois de começar 
a brilhar mais intensamen-
te”, disse Thomas Holoien.

As imagens do buraco negro, 
apresentadas pelos cientistas, 
são ilustrações. Os equipamen-
tos usados nesta pesquisa cap-
tam dados, com as frequências 
de ondas, que depois são con-
vertidos em modelos gráficos.

Descoberto planeta que não deveria existir

Um grupo internacional de 
astrónomos anunciou a des-
coberta de um planeta que não 
deveria existir. O gigante gasoso 
encontrado na orbita da estre-
la anã vermelha GJ 3512 obri-
ga cientistas a rever principal 
teoria da formação planetária.

Com uma massa equivalen-

te a metade de Júpiter, cerca de 
150 vezes mais do que a Terra, 
o planeta detectado a orbitar a 
GJ 3512 é uma esfera hostil de 
gases, cerca de 120 graus cen-
tígrados abaixo de zero, devido 
ao escasso calor fornecido por 
aquela estrela anã vermelha.

A descoberta de um novo 

exoplaneta não é propriamente 
uma novidade, uma vez que já 
foram descobertos cerca de 400 
destes planetas fora do nosso 
sistema solar, nos últimos anos. 
A notícia é que este exoplane-
ta se formou numa zona onde, 
segundo as teorias de formação 
planetária, não deveria estar.

“É a primeira vez que se 
encontra um planeta deste tipo 
numa estrela assim”, sublinha 
Ignasi Ribas, astrónomo do Ins-
tituto de Ciências do Espaço, em 
Barcelona, e coautor do estudo, 
assinado por mais de 180 inves-
tigadores, de 12 países, citado 
pelo jornal espanhol “El Pais”.

Até agora, pensava-se que 
os gigantes gasosos se geravam 
pela acumulação de rochas no 
disco protoplanetário em torno 
de uma estrela. Forma-se, assim, 
um núcleo relativamente maci-
ço de metais que consegue atrair 
gases, como hidrogénio e hélio, 
até se formarem estes gigan-
tes gasosos como o GJ 3512 b.

Com cerca de 12% da mas-
sa do Sol e uma temperatura à 
superfície de 2807 graus Celsius 
(pouco mais de metade do dos 
5780 da estrela que permite a 
vida na Terra), a GJ 3512 não tem 
capacidade para albergar um gi-
gante gasoso como este, segundo 
os modelos actuais de formação 

planetária, pelo que este planeta 
não poderia existir, relatam os 
autores da descoberta, publicada 
quinta-feira na revista “Science”.

A descoberta dá asas a uma 
teoria segundo a qual os gases po-
dem acumular-se por si só até for-
marem um planeta sem núcleo, 
desde que se verifique uma órbita 
adequada e a temperatura certa. 
Obriga a rever as teorias clássicas 
da formação de planetas e coloca 
em cima da mesa uma forma al-
ternativa de gerar planetas gigan-
tes, específica das anãs vermelhas, 
que compõem a imensa maioria 
(80%) de todas as estrelas de 
nossa galáxia, a Via Láctea.

O GJ 3512 b, um gigante 
gasoso que orbita uma anã ver-
melha (uma estrela fria com 
pouca massa), localizada a 30 
anos-luz da Terra, pode ser o 
primeiro caso deste tipo de for-
mação de planetas, ainda por 
provar, porque é muito difícil 
de demonstrar se planetas des-
te tipo têm um núcleo sólido.
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Moçambique vai crescer 6,2% até 2028
A consultora Fitch Solu-

tions antecipa um crescimen-
to da economia de Moçam-
bique de 6,2% nos próximos 
dez anos, acima da média de 

5,9% registada entre 2009 e 
2018, devido aos grandes in-
vestimentos nos megaprojetos.

Prevemos que o PIB cresça 
6,2%, em média, entre 2019 e 

2028, acima da média de 5,9% 
registada entre 2009 e 2018, 
com o crescimento económico 
a acelerar lentamente na pró-
xima década devido ao fluxo 

de investimentos no sector das 
matérias-primas”, lê-se na aná-
lise que a consultora faz à pró-
xima década em Moçambique.

De acordo com o relató-
rio, enviado aos clientes e a 
que a Lusa teve acesso, es-
tes investimentos “vão per-
mitir que o país recupere 
do colapso no preço das 
matérias-primas e da sus-
pensão do apoio orçamen-
tal por parte dos doadores”.

Para os consultores, esta 
alteração “vai fazer com 
que o consumo desça em 
percentagem do PIB, au-
mentando o investimento 
e as exportações líquidas”.

Na previsão de cur-
to prazo, a Fitch Solutions 
mantém a estimativa de um 
crescimento de 1,4% este 
ano e de 3,8% em 2020, 
afectado pelos efeitos dos 

ciclones Idai e Kenneth.
No campo político, os 

analistas lembram a tensão 
entre a Frelimo e a Renamo 
e argumentam que apesar da 
crispação, “os ganhos obtidos 
desde o cessar-fogo assina-
do em Dezembro de 2016 vão 
motivar os partidos a mante-
rem o novo acordo pelo me-
nos nos próximos dois anos”.

“No entanto, os riscos de um 
regresso à instabilidade man-
têm-se elevados, particularmen-
te devido às eleições de Outu-
bro, já que as eleições anteriores 
resultaram num pico de vio-
lência política”, acrescentam.

A Frente de Libertação 
de Moçambique (Frelimo, 
no poder) deverá ganhar as 
eleições e manter a maioria 
no Parlamento, estima a Fi-
tch, o que dará “continuida-
de às políticas”, concluem.

Projecto de gás livre de riscos
a petrolífera francesa to-

tal classifica como um projecto 
“amplamente livre de riscos” 
a exploração de gás natural 
na Área 1 de moçambique, 
dado que 90% da produção 
está já vendida - cinco anos 
antes de começar a produção.

“O projecto de gás natural lique-
feito (GNL) em Moçambique 
está amplamente livre de riscos, 
uma vez que quase 90% da pro-
dução já está vendida através de 
contratos de longo prazo com os 
principais compradores de GNL 
na Ásia e na Europa”, anun-
ciou a Total num comunicado 
sobre a compra da participa-
ção da Occidental no projecto.

A transacção foi terminada 
semana finda e celebrada em 
Moçambique, acrescentando a 
Total que o valor do negócio as-
cendeu a 3.900 milhões de dóla-
res. “Como novo operador, esta-
mos totalmente comprometidos 
com o projecto”, refere Patrick 
Pouyanné, presidente e direc-
tor executivo da Total, citado 
no comunicado de hoje em que 
reafirma, por outras palavras, a 
posição que assumiu na sexta-
-feira, no país, após um encontro 
com o Presidente Filipe Nyusi.

“O projecto de GNL em 
Moçambique é um activo úni-
co que se encaixa perfeitamen-
te na nossa estratégia e que 

permite expandir a nossa po-
sição no mercado”, sublinha.

A transacção foi acorda-
da a 03 de Maio depois de a 
Occidental ter adquirido a pe-
trolífera Anadarko (também 
norte-americana), que arrancou 
com o projeto moçambicano e 
que o liderava com uma quota 
de 26,5% do consórcio. Em 03 
de Agosto, a Total e a Occi-
dental assinaram um acordo de 
compra e venda, conseguindo 
desde então todas as autori-
zações necessárias por parte 
das autoridades e parceiros.

Todo o ‘portfolio’ africa-
no da Anadarko passou para a 
Total – sendo que Moçambi-
que foi o primeiro país onde 

se concretizou a transição: “as 
operações ainda estão em an-
damento em relação aos activos 
da Anadarko nos outros países 
(Argélia, Gana, África do Sul)”, 
refere o comunicado de hoje.

O plano de desenvolvimento 
da Área 1 da Bacia do Rovuma, 
em Cabo Delgado, Norte de 
Moçambique, está avaliado em 
23 mil milhões de dólares – o 
dobro do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país, ou seja, a riqueza 
que o país produz a cada ano.

O investimento está a ser 
utilizado para furar o fundo 
do mar e sugar o gás natural 
das jazidas Golfinho e Atum 
através de 40 quilómetros de 
tubagens para uma nova fá-

brica onde vai ser transforma-
do em líquido, na península 
de Afungi, distrito de Palma.

Haverá duas linhas de li-
quefacção de gás com capa-
cidade total de produção de 
12,88 milhões de toneladas 
por ano (medição para a qual 
se usa a sigla mtpa), sendo 
que o empreendimento pode 
crescer até oito linhas – prevê-
-se que as duas linhas explo-
rem pouco menos de um terço 
das reservas totais das jazidas.

Ao lado desta fábrica vai ser 
construído um cais para navios 
cargueiros especiais poderem 
ser atestados com GNL, que vai 
ser vendido sobretudo para mer-
cados asiáticos (China, Japão, 

Índia, Tailândia e Indonésia), 
mas também europeus, atra-
vés da Eletricidade de França, 
Shell ou a britânica Cêntrica.

Haverá ainda uma parcela 
mais pequena que vai ficar no 
país e que será canalizada para 
produção de electricidade, trans-
formação em combustíveis líqui-
dos e adubos, em Moçambique.

A Total passa a liderar 
o consórcio da Área 1 com 
26,5%, ao lado da japonesa Mit-
sui (20%) e da petrolífera estatal 
moçambicana ENH (15%), ca-
bendo participações menores à 
indiana ONGC Videsh (10%) e 
à sua participada Beas (10%), à 
Bharat Petro Resources (10%), 
e à tailandesa PTTEP (8,5%).

Os projectos de gás natu-
ral devem entrar em produção 
dentro de aproximadamente 
cinco anos e colocar a econo-
mia do país a crescer mais de 
10% anualmente, segundo o 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e outras entidades.

A nível global, a petrolífera 
francesa é um dos principais gru-
pos de petróleo e gás e é uma em-
presa que conhece Moçambique.

A Total está presente pelo 
país no negócio dos postos de 
combustível e tem um historial 
de pesquisa de hidrocarbonetos 
ao largo da costa moçambica-
na, actividade em que partici-
pou até há três anos. (lusa)

Anualmente
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A consultora de risco 
AON piorou a análise que 
faz sobre a capacidade que 
o Governo tem para esti-
mular financeiramente a 
economia, vincando que só 
o sector bancário escapa à 
classificação de ‘alto risco’.

 “A capacidade do Go-
verno de Moçambique es-
timular a economia piorou 
para ‘muito elevado’ neste 
trimestre”, dizem os analis-
tas da consultora de risco 
AON na análise trimestral 
que fazem ao risco políti-
co mundial e por regiões.

“No geral, o país é de alto 
risco, classificando-se como 
de risco elevado ou muito ele-
vado em todas as categorias 

com exceção do setor ban-
cário”, apontam os analistas.

Comentando a reestru-
turação dos títulos de dívida 
soberana no valor de 726,5 
milhões de dólares, a AON 
escreve que “o acordo pode 
fazer o país recuperar o 
acesso ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI), sus-
penso desde 2016, e ultra-
passar o escândalo envol-
vendo empresas públicas”.

Por outro lado, con-
trapõem os analistas, o 
Governo e a oposição as-
sinaram um acordo de paz 
que “deve remover um 
dos grandes obstáculos ao 
desenvolvimento da ex-
ploração de gás natural”.

Diminui capacidade de 
estimular economia

Potencial económico

Governo satisfeito com confiança de Portugal
o ministro da indústria 

e Comércio, ragendra de 
sousa, considera haver con-
fiança do Estado português 
no potencial económico e 
comercial de moçambique, 
mesmo perante a “turbu-
lência” causada pela cri-
se económica e financeira.

Ragendra de 
Sousa realçou 
as oportunida-
des de negócio 
existentes em 

Moçambique,após a assinatu-
ra de um protocolo de coope-
ração entre a Agência para a 
Promoção de Investimento e 
Exportações de Moçambique 
(Apiex) e a Sociedade para o 
Financiamento do Desenvolvi-
mento (Sofid), entidade parti-
cipada pelo Estado português.

“Este ato demonstra a con-
fiança que o Governo portu-
guês tem para com este Go-
verno de Moçambique, depois 
de toda a turbulência que co-
nhecemos, que nós vivemos”, 
declarou Ragendra de Sousa.

Sousa qualificou o entendi-
mento como “de longo alcan-
ce”, porque vai permitir uma 
linha de financiamento boni-
ficado para pequenas, médias 
e microempresas portuguesas 
e moçambicanas, principal-
mente as ‘joint-ventures’ en-

Milhões para agricultura
O Programa Alimentar 

Mundial das Nações Uni-
das assinou um memorando 
para financiar o sector agrí-
cola em cerca de 300 milhões 
de dólares para melhorar a 
situação nutricional e a se-
gurança alimentar no país.

“No período anterior e pos-
terior ao desastre [dos ciclones 
Idai e Kenneth], trabalhámos 
muito na preparação, na reac-
ção e na recuperação, mas é 
fundamental trabalharmos jun-
tos na construção de resiliência, 
para que as próprias comuni-
dades possam ser fortes e ter 
a capacidade de responder 
aos desastres naturais”, disse 
a representante do programa 
em Maputo, onde assinou um 
memorando com o Governo.

O memorando formaliza a 
implementação de uma estra-
tégia que começou em 2017 

e deve durar cinco anos, com 
o objectivo de garantir a ex-
pansão da assistência huma-
nitária e apoiar os esforços 
e as políticas do Governo 
na luta contra a fome, par-
ticularmente nas áreas atin-
gidas pelos dois ciclones.

Metade dos 300 milhões 
de dólares já foi canalizada 
para o Ministério da Agri-
cultura para colocar em prá-
tica as actividades que visam 
aumentar a produção agríco-
la, afirmou Karin Manente.

O ministro da Agricultu-
ra, Higino de Marrule, lem-
brou que o Governo está a 
trabalhar num Plano Estra-
tégico para eliminar a po-
breza até 2030, mas os efei-
tos das catástrofes naturais 
que assolam Moçambique 
limitam a sua capacida-
de de produção alimentar.

O ciclone Idai, que atingiu 
o centro de Moçambique em 
Março, provocou 604 mortos 
e afectou cerca de 1,5 milhões 
de pessoas. O ciclone Kenne-
th, que se abateu sobre o nor-
te do país em Abril, matou 45 
pessoas e afectou 250.000.

No total, os ciclones des-
truíram cerca de 780 mil 
hectares de plantações agrí-
colas. Mais de meio milhão 
de pessoas ainda vivem em 
locais destruídos ou danifica-
dos, enquanto outros 70.000 
permanecem em centros de 
acomodação de emergência, 
segundo o mais recente re-
latório da Organização In-
ternacional das Migrações 
(OIM), redigido em Julho 
e que alerta para a falta de 
condições para enfrentar a 
nova época chuvosa, que co-
meça em Novembro. (Lusa)

tre empresas dos dois países.
Por seu turno, a embaixa-

dora de Portugal em Maputo, 
Maria Amélia Paiva, conside-
rou o acordo entre a Apiex e a 
Sofid um passo muito relevan-
te para os investimentos do 
empresariado português em 
Moçambique e parcerias com 
os homens de negócios locais.

“É um protocolo de co-
laboração que considero um 
passo muito relevante na 
prossecução do nosso objec-
tivo comum, que é trabalhar 
para a potencialização e iden-
tificação de oportunidades de 
investimento neste mercado”, 
afirmou Maria Amélia Paiva.

O protocolo prevê que 
Apiex possa identificar opor-
tunidades de investimento 
para empresas portuguesas 
e moçambicanas, em par-
ceria, canalizando essa in-
formação para a Sofid - que 
avaliará essas oportunida-
des e possibilidades even-
tuais de financiamento.

A Apiex é a instituição 
pública que tem por objecto 
a promoção e facilitação do 
investimento moçambicano.

A Sofid tem por missão fi-
nanciar e apoiar empresas por-
tuguesas e seus parceiros em 
projectos de investimento em 
países emergentes e em vias 
de desenvolvimento. (lusa)
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Esta estratégia 
visa, como se 
sabe, melhorar 
a resposta das 
políticas públicas 
relativamente às 
necessidades da 
população, bem 
como melhorar a 
responsabilidade 
institucional com 
base em evidên-
cias
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Promoção do uso de Estatísticas Territoriais

INE inicia formação de Pontos Focais e de técnicos 

o instituto Nacional de estatística (iNe) vai desencade-
ar, a partir deste mês, no âmbito das estatísticas territo-
riais (et), acções de capacitação dos pontos Focais distritais 
e locais de estatística, e de técnicos dos governos distritais 
e dos municípios, em matérias relativas aos conteúdos e im-
portância de estatísticas desagregadas até aos níveis terri-
toriais de base na gestão do país. a nossa reportagem soube 
junto da directora Nacional adjunta de estatísticas secto-
riais e de empresas, engenheira Natércia macuácua, que a 
actividade conta com fundos disponibilizados pelo FNUap.

O programa irá 
contemplar ma-
térias sobre a 
recolha de infor-
mação através 

de processos administrativos 
(informação cujo fim primá-
rio não é produzir estatísticas 
como tal, mas sim responder 
às necessidades para as quais 
as instituições foram criadas, 
que é melhorar as condições 
de vida das populações locais, 
por exemplo, a informação so-
bre o número de gado vacina-
do pelos Serviços Distritais de 
Actividade Económica, o nú-
mero de Escolas Construídas, 
número de DUAT tramitados 
pelos municípios etc.). Outro 
dos capítulos considerados 
cruciais, será a produção, por 

cada distrito, de uma publica-
ção distrital contendo infor-
mação económica e social dos 
Postos Administrativos a ser 
disponibilizada anualmente.

As estatísticas territoriais 
referem-se a dados estatísti-
cos oficiais de interesse local 
e que devem estar disponíveis 
a esse nível (distritos, postos 
administrativos e municípios) 
com vista a responder aos desa-
fios impostos pela adopção, no 
país, de formas de governação 
progressivamente mais des-
centralizadas. Esta estratégia 
visa, como se sabe, melhorar a 
resposta das políticas públicas 
relativamente às necessidades 
da população, bem como me-
lhorar a responsabilidade insti-
tucional com base em evidên-

cias. Assim, um dos maiores 
desafios que se coloca ao INE 
nesta perspectiva, consiste em 
criar condições, metodológicas 
e técnicas visando a capacita-

ção, produção e disponibiliza-
ção de informação acessível 
àqueles níveis para que tanto 
os governos locais, assim como 
pesquisadores e os utilizadores 
em geral os possam utilizar em 
tempo útil. 

A desagregação e expansão 
das estatísticas ao nível local, 
quer as da esfera sócio-demo-
gráfica, assim como da esfera 
económica, resulta da percep-
ção de que o desenvolvimen-
to social e económico do país 
está intrinsecamente ligado à 
disponibilização de estatísticas 
que permitam o desenho de po-
líticas públicas que respondam 
efectivamente as necessidades 
de todos os seguimentos da po-
pulação moçambicana. Neste 
quadro, “torna-se urgente, por-
tanto, a criação de capacidade 
locais para a produção  de da-
dos de qualidade que permitam 
a sua  comparabilidade nacio-
nal e internacional, tal como 
referia o Plano Estatístico do 
INE/SEN (Sistema Estatístico 
Nacional) de 2008-2012, que 
afirma o objectivo de “criar 
progressivamente a capacidade 
de produção da estatística ao 
nível de distritos e municípios, 
para responder às necessidades 
do processo de governação e 
desenvolvimento local e nacio-
nal”, destaca a Directora Natér-
cia Macuacua.

Mas apontou que o esfor-
ço do INE, no capítulo de for-
mação, deve obrigatoriamente 
incluir aspectos relevantes, 
respeitantes ao conhecimento 
profundo das vivências sociais 
e culturais dos cidadãos, para 
que estes, na sua maneira de 
ser e estar, organizem os dados 
sobre as actividades que desen-
volvem, incluindo informação 
de nível pessoal, facto que con-
duzirá ao uso dos mesmos para 
planificar a sua vida familiar, 
entre outros aspectos. “Só des-

te modo será possível produzir 
planos e programas orientados 
para a solução dos reais proble-
mas dessas pessoas”, enfatizou 
aquela responsável.

Massificar para facilitar a 
acessibilidade

Numa perspectiva de mas-
sificar a utilização de dados es-
tatísticos oficiais, o INE criou, 
em Dezembro do ano passado, 
a figura  do Coordenador e de 
Ponto Focal (PF), abrangendo 
os nível Provincial, Distrital e 
Posto Administrativo. Trata-se 
de técnicos que têm a respon-
sabilidade de promover o uso 
de dados estatísticos oficiais 
aos níveis de base da adminis-
tração pública e de outros uti-
lizadores, numa perspectiva de 
aproximá-los aos decisores e a 
outros utilizadores. Para além 
de promover o uso dos dados, 
estes actores devem promover 
a literacia e advocacia estatís-
tica junto das unidades eco-
nómicas, organizações sem 
fins lucrativos, organizações 
sociais, entre outros organis-
mos relevantes ao nível local, 
para que de forma sistemática 
e voluntária passem a dispo-
nibilizar dados sobre as acti-
vidades que desenvolvem ao 
nível local 

O processo de mumifica-
ção das estatísticas deve ini-
ciar-se na prática, nos agrega-
dos familiares, passando pelos 
chefes de quarteirão, respon-
sáveis de Localidade, Postos 
Administrativos até chegar-se 
ao Distrito. “Os Pontos Focais 
têm a missão de promover o 
uso desta informação, nomea-
damente através de acções que 
contribuam para a apreensão da 
importância das estatísticas no 
processo de planificação social 
e económica”, informou ainda 
a nossa entrevistada. (m. silva)

| naCIOnaL|

Indicador de Clima Económico retraiu em Agosto 
O Indicador de Clima Eco-

nómico (ICE) das empresas 
moçambicanas abrandou pela 
segunda vez consecutiva em 
Agosto, anuncia o Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

“O indicador do clima eco-
nómico das empresas (ICEE) 
diminuiu ligeiramente em 
Agosto, apesar dos indicado-

res de perspectiva de emprego 
e da procura terem registado 
um incremento”, refere o bo-
letim mensal dedicado ao in-
dicador.

“A quebra ténue do clima 
económico constitui uma con-
tinuação de dois meses con-
secutivos da sua apreciação 
desfavorável”, acrescenta. A 

avaliação “desfavorável” do 
clima económico em Agosto 
deveu-se, sectorialmente, ao 
abrandamento do indicador 
“nos ramos empresariais dos 
outros serviços não financei-
ros, construção e da produção 
industrial que suplantaram a 
apreciação positiva registada 
nos sectores de comércio, de 

transportes e de alojamento e 
restauração”.

Os indicadores de Con-
fiança e de Clima Económico 
constituem uma publicação 
mensal sobre a conjuntura 
económica de Moçambique, 
compilada com base num in-
quérito de conjuntura reali-
zado também todos os meses 

pelo INE às empresas do sec-
tor não financeiro. “O estudo 
expressa a opinião de agentes 
económicos acerca da evolu-
ção e perspectiva da sua acti-
vidade, particularmente sobre 
emprego, procura, encomen-
das, preços, produção, vendas 
e limitações de actividade”, 
explica o INE.
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CCMA impulsiona jovens a criar 
ideias de negócio digitais

pela segunda vez, o Cen-
tro Cultural moçambica-
no- alemão (CCma) abriu 
espaço para criação e aper-
feiçoamento de ideias de ne-
gócio digitais. o lançamento 
do Createc 2.0 teve lugar na 
última sexta-feira (27), na 
cidade de maputo, com pre-
sença de parceiros, jovens 
empreendedores, jornalis-
tas, entre outros convidados.

Durante uma hora, 
a galeria do 
CCMA, através 
da exposição 
de fotografias, 

recordou a primeira fase do 
programa Createc. Esta via-
gem no tempo deu-se também 
através da exibição de um ví-
deo resumo sobre a trejactória 
da primeira edição, que colo-
cou nos primeiros três lugares 
os projectos Dezaine, 3009 
e CulArte, respectivamente.

Aliás, alguns represen-
tantes de projectos anteriores 
estiveram no evento. Mélio 
Tinga, representando o Dezai-
ne – uma aplicação móvel para 

publicação, leitura, interacção 
e partilha de conteúdos sobre 
design e comunicação, baseada 
em Moçambique – falou sobre 
o seu projecto e convidou aos 
presentes para se candidatarem.

A Directora do CCMA foi a 
primeira a intervir no evento na 
qualidade de anfitriã. Konstanze 
Kampfer começou apresentado 
a casa, dizendo que o CCMA 
é um espaço para cooperação 
cultural entre Alemanha e Mo-
çambique, de ensino e apren-
dizagem, porque aprende-se 
alemão e xixangana, e que se 
trata de um espaço para os jo-
vens criativos se expressarem e 
apresentarem os seus projectos.

Quanto a iniciativa, Kam-
pfer disse que o CREATEC 
foi desenhado para fomentar o 
empreendedorismo e a criação 
de startups inovadores e sus-
tentáveis na indústria criativa. 

“Pretendemos criar oportu-
nidades para que haja encontros 
e sinergias entre os criadores e 
os seus clientes. Existem em-
presas alemães, tal como a em-
presa SAP, que estão interessa-
dos em apoiar a ideia de formar 

jovens talentosos no uso de tec-
nologias modernas no âmbito 
da indústrias criativa”, afirmou.

A metodologia que vai ser 
usada no evento é o Design 
Thinking, por isso estão en-
volvidos no projecto o Flow 
Group, que na cerimónia foi 
representada por Uitnei Cha-
musso e Mozdevs, represen-
tado por Aly Hassane. Cha-
musso e Mozdevs dizem-se 
orgulhosos por se juntarem ao 
projecto e são unânimes em 
afirmar que será um sucesso.

As candidaturas para o Cre-
atec 2.0 abriram no dia 1 de 
Outubro e encerram no dia 10. 
São elegíveis jovens entre 18 
e 40 anos, com principal des-
taque para mulheres. E uma 
forma de incentivar a partici-
pação feminina é através de 
um pagamento de um subsídio.

“Incentivamos a participa-
ção de mulheres no projecto por 
esta razão é importante que as 
mulheres registem seus filhos 
(0 – 16 anos de idade) para que 
recebam posteriormente um 
subsídio para cuidar das crian-
ças durante a participação nos 

eventos do Createc 2.0, cada 
mãe (independente do número 
dos filhos recebe um subsidio 
no valor de 600 MT por dia e 
para o programa completo equi-
valente a sete dias receberão 
4200 mts)”, lê-se no documen-
to de candidatura disponibi-
lizado durante a cerimónia.

O grupo-alvo é constitu-
ído principalmente por espe-
cialistas em TIC, estudantes 
(técnicos de negócios, mas 
também de outras discipli-
nas), agora também cada vez 
mais empreendedores. Além 
de um interesse em TIC, es-
pera-se uma experiência em-
presarial inicial. As mulheres 
jovens devem ser mais envol-
vidas do que na primeira fase.

As equipas têm de pos-
suir três membros, e é 
muito importante que se 
identifique o membro re-
presentante da equipa.

Essencialmente, o projec-
to engloba as seguintes acti-
vidades: Bootcamp e Hacka-
thon, 18 à 20 de Outubro de 
2019; Coaching (Desenvolvi-
mento de MVCs/ Protótipos, 

aprendizagem de métodos de 
apresentação para investido-
res), 15 e 26 de Novembro e 
Pitch  para empresas convida-
das, 28 de Novembro, 2019.

O Bootcamp, Coaching e 
Pitch contará com facilitado-
res da Flow Group Mozam-
bique, Mozdevz e Standard 
Bank que conduzirão o proces-
so de aprendizagem dos parti-
cipantes. O Projecto Createc 
2.0 é financiado pela Agência 
Alemã de Cooperação Inter-
nacional (GIZ) - Expert TS.

Os participantes sairão do 
Bootcamp com produtos e es-
tratégias de negócio melhora-
dos e terão a oportunidade de 
melhorar durante um período 
de 4 semanas, para depois 
apresentarem, em formato de 
pitch, no evento final do dia 
28 de Novembro de 2019  a 
uma audiência de empresá-
rios e investidores.  

O preço de participação é 
de 300 meticais reembolsá-
veis, ou seja, serão devolvi-
dos na condição de o partici-
pante ter estado presente em 
todos os dias obrigatórios.  

2ª edição dos Prémios 
Mozal Artes e Cultura 
já tem data marcada 

A Associação Kulun-
gwana em parceria com a 
Mozal organiza no próximo 
dia 24 de Outubro, a se-
gunda edição da gala PRÉ-

MIOS MOZAL ARTES E 
CULTURA – o maior evento 
de premiação no sector das 
artes e cultura do país. 

 A atri-

buição dos PRÉMIOS MOZAL 
ARTES E CULTURA preenche 
a ausência de um reconhecimen-
to por via de uma premiação aos 
fazedores de arte, assumindo-se 
como uma marca que destaca os 
mais regulares, irreverentes e em-

penhados criadores, 
na opinião do júri.

 Os Prémios 
têm como ob-
jectivo incenti-
var e divulgar 
os novos criado-
res, reforçando 

o apoio às suas 
criações e à pro-

moção dos valores 
da arte contempo-

rânea, com enfoque 
nos artistas moçam-

bicanos em afirma-
ção, residentes no país 

ou no estrangeiro, que 
se tenham destacado no 

exercício da sua actividade.

 Dia 24 de Outubro de 2019 
será o dia em que serão co-
nhecidos os vencedores dos 
prémios que incluem valores 
monetários, em sete distintas mo-
dalidades, nomeadamente: Artes 
Plásticas, Cinema e Audiovisual, 
Dança, Fotografia, Música, Tea-
tro e a grande novidade desta edi-
ção, a categoria de Design e Moda. 

 Nos próximos dias serão anun-
ciados os nomeados para a edição 
2019, sendo certo que nenhum dos 
vencedores do ano passado farão 
parte, de acordo com o regulamento.

 Os PRÉMIOS MOZAL ARTES 
E CULTURA são atribuídos aos 
jovens artistas moçambicanos que 
tenham sido protagonistas de uma 
intervenção particularmente rele-
vante e inovadora na vida artística 
do país, atendendo, nomeadamente, 
ao rigor e originalidade dos seus 
trabalhos, durante os doze meses 
que antecedem a premiação, ou na 
sequência duma actividade anterior.

Venâncio Calisto, vencedor da priméira edição 
na categoria de teatro
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Estudantes da ECA dão música na Tmcel
por ocasião do dia mun-

dial da música, que se celebra 
a 1 de outubro, a moçambi-
que telecom-tmcel promo-
veu, na sua sede, na cidade de 
maputo, um concerto musi-
cal gratuito, em parceria com 
a escola de Comunicação e 
artes (eCa) da Universidade 
eduardo mondlane (Uem).

A iniciativa, con-
forme explicou 
Nelson Cha-
cha, director 
de Marketing 

da Tmcel, teve por objecti-
vo proporcionar momentos 
de lazer ao som da orquestra 
dos estudantes aos colabora-
dores da empresa, convidados 
e transeuntes que passavam 
pelo pátio frontal da sua sede.

Para além da efeméride, o 
concerto enquadra-se também 
no âmbito da parceria recente-
mente firmada entre as duas en-
tidades com vista à formação e 
capacitação em matéria de tec-
nologias e informação e etno-
musicais, bem como a promo-
ção de estágios profissionais.

“A Tmcel  tem um papel 
importante na promoção de 
actividades culturais, e reitera-
mos o compromisso de apoiar 
os músicos para que haja um 
fortalecimento da música. A 
nossa expectativa é contribuir 
para o desenvolvimento desta 

actividade de forma constante”, 
explicou Nelson Chacha.

Por sua vez, João Miguel, 
director da Escola de Comu-
nicação e Artes (ECA) referiu 
que esta iniciativa marca o iní-
cio de um conjunto de activida-
des culturais que serão promo-

vidas em parceria com a Tmcel.
“Trata-se de uma parceria 

que vai contribuir para a valo-
rização da música e dos seus 
fazedores, aos quais desejo 
sucessos na sua carreira”, con-
siderou João Miguel, que apro-
veitou a ocasião para felicitar 

os músicos pela passagem do 
seu dia.

No fim do concerto, o com-
positor e músico Ernesto Chi-
manganine, membro do agru-
pamento Galtons e professor 
honorário da ECA, mostrou-se 
feliz com a actuação dos seus 
estudantes.

“É um dia muito especial 
porque, para além de celebrar-
mos o Dia Mundial da Música, 
assinalamos o início desta im-
portante parceria com a Tmcel, 
que vai ajudar a engrandecer a 
nossa cultura”, sublinhou Er-
nesto Chimanganine.

O Dia Internacional da Mú-
sica foi instituído em 1975 pela 
International Music Council 
(Conselho Internacional da Mú-
sica), uma instituição fundada 
em 1948 pela UNESCO, que 
agrega vários organismos e in-
dividualidades do mundo da 
música.

A sua criação visava a pro-
moção da arte musical em todos 
os sectores da sociedade, da tro-
ca de experiência e da evolução 
das culturas, bem, como a divul-
gação da diversidade musical.

O Instituto Superior de For-
mação Investigação e Ciência 
(ISFIC) vai assinar, segunda-
-feira próxima (7.10.19), em 
Maputo, memorando de enten-
dimento com a sua congéne-
re de Angola, a Universidade 
Kimpa Vita (UNIKIVI). 

O acordo académico entre 

as duas instituições surge da ne-
cessidade de fortalecer os laços 
de cooperação nos domínios de 
tecnologia e desenvolvimento 
institucional. O Instituto Supe-
rior de Formação, Investiga-
ção e Ciência (ISFIC) é uma 
instituição de Ensino Superior 
privada, criado no âmbito da 

Decreto n.º54/2005 de 29 de 
Dezembro, com sede na Ave-
nida Emília Daússe-1990, 
Casa de Educação da Munhua-
na-Alto Maé-1100.

A Universidade KIMPA 
VITA (UNIKIVI) foi fundada 
pelo decreto-lei n° 7/09, de 12 
de Maio de 2009, aprovado 

pelo Conselho de Ministros. 
Com este novo facto foram 
agregadas as instituições de 
ensino superior então existen-
tes nas províncias do Uíge e do 
Kwanza-Norte.

Fazem parte da delegação 
angolana, o Prof. Dr. João 
Francisco De Sousa Gaspar 
Silva- Reitor, Msc. Cláudia 
Maria Furtado Paulo- Vice 
Reitora para Extensão e Coo-
peração, Prof. Dra. Maria De 

Fátima - Decana da Escola Su-
perior de Uíge; Prof.Dr. Pedro 
Vita – Decano da Escola Su-
perior Politécnica do Cuanza 
– Norte. 

Paralelamente a este acto, 
vão decorrer, a partir de terça-
-feira até sexta-feira, momen-
tos académicos encarnados 
nas Jornadas Científicas, sob o 
lema “Por uma Formação Hu-
manista, Investigação e Exten-
são do País”. 

ISFIC e UNIKIVI entrelaçam cooperação
 z Jornadas Científicas um monumento da investigação e pesquisa
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Rodízio de promessas no 
caldeirão eleitoral

Meninos e meninas, rapazes 
e raparigas, velhos e velhas, no-
vos e novas, na escaldante odis-
seia da campanha, temos vindo 
a digerir muitas promessas dos 
candidatos, nas suas variadas 
vertentes. Ou seja, o rodízio 
no banquete político vai des-
lizando ao som da mentira, da 

certeza, da renovação e da astú-
cia. Os dignos candidatos, sem 
eira nem beira vão vomitando 
promessas de bradar aos céus, 
veiculando mensagens capazes 
de corar elefantes, ou mesmo 
assustar o próprio diabo. São, 
por assim dizer, promessas 
vãs, despidas de horizonte, 

sobretudo capazes de criar ex-
pectativas traiçoeiras aos mais 
pequenotes, esses que ainda 
não entendem patavina sobre a 
quantas linhas se cose à política. 
Nalguns casos, tudo se resume 
em gritaria demoníaca, canto 
de galo, vozes esganiçadas, ou-
tras ao som de batuque e outros 

ainda em fanfarronice que nem 
pássaros perante milho. 

No rol das promessas em 
questão, ressaltam salários gor-
dos para a polícia, salários de 
elefante aos professores, car-
teiras para todos os estudantes, 
transporte público às catadupas, 
comida para todos, ensino gra-

tuito, ausência de buracos nas 
grandes avenidas, o lixo que 
jamais nos vai lixar, salários 
chorudos e divisão de lucros. A 
campanha está ao rubro, e dadas 
as suas nuances, vale a pena so-
nhar, enquanto vivemos em alto 
e a bom tom,  porque os mortos, 
esses não sonham!


