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Soluços da Renamo 
minam processo

Nyusi fala de números não credíveis no DDR

Recuperação de dinheiro das dívidas ocultas no Tribunal de Londres

Estado pode receber 
indemnização choruda



Processo das dívidas ocultas

Estado pode receber milhares de 
milhões de dólares em indemnizações 

a organização não-governamental Campanha para o Jubileu 
da dívida calcula que moçambique possa receber milhares de 
milhões de dólares se o tribunal de londres concordar com a acção 
apresentada pelo Governo sobre o escândalo das dívidas ocultas.

“É escandaloso o facto de 
o Serviço de Fraudes Graves 
[UK Serious Fraud Office] e a 
Agência Nacional de Crimes 
National Crime Agency] do 
Reino Unido não terem inicia-
do uma investigação aprofun-
dada sobre estes empréstimos 
e que nada tenha resultado das 
investigações da Autoridade de 
Conduta Financeira [Financial 
Conduct Authority]”, criticou 
Tim Jones, responsável pelo de-
partamento de políticas públi-
cas desta organização britânica, 
comentando a acção interposta 
por Moçambique em Londres.

A acusação, apresentada 
pela Procuradoria-Geral da 
República de Moçambique no 
Tribunal Comercial do Tribu-
nal Superior de Londres [High 
Court], argumenta que a dívi-
da ao Credit Suisse é incons-
titucional e ilegal no âmbito 
da legislação moçambicana, 
razão pela qual o Estado não 
deve ser obrigado a pagar o 
empréstimo e deve ser res-
sarcido pelas consequências.

O empréstimo do Cre-
dit Suisse à empresa pública 

ProIndicus, no valor de 622 
milhões de dólares (561 mi-
lhões de euros) foi atribuído 
com garantia estatal, mas à 

margem das contas públicas e 
sem conhecimento público ou 
dos doadores internacionais.

O Estado moçambica-
no pretende ser indemnizado 
por “prejuízos com os paga-
mentos de dívidas que tenha 
ou venha a fazer, decorrentes 
de qualquer um dos três em-
préstimos, incluindo aqueles 
que já foram reestruturados, e 
por perdas macroeconómicas 

como resultado da crise finan-
ceira provocada pelo escân-
dalo e consequente perda de 

financiamento de doadores”, 
lê-se na acusação, com data 
de 19 de Agosto de 2019, mas 
que não era pública até agora.

Denise Namburete, do Fó-
rum de Monitoria do Orça-
mento de Moçambique, ques-
tionou a ausência de referência 
neste processo ao banco russo 

VTB, que concedeu um em-
préstimo de 535 milhões de 
dólares (482 milhões de eu-

ros) à empresa pública Mo-
zambique Asset Management.

“Estes empréstimos le-
varam a uma crise social em 
Moçambique, que empurrou 
as pessoas mais para a po-
breza. Todos os envolvidos 
precisam de ser interrogados 
e responsabilizados”, reivin-
dicou, num comunicado, no 
qual volta a defender que o 
Estado não devia pagar estes 
empréstimos, que conside-
ra ilegais e inconstitucionais.

O VTB Capital, banco de 
investimento do grupo russo 
VTB, abriu uma acção judi-
cial no Tribunal Comercial de 
Londres contra a República de 
Moçambique e a Mozambique 
Asset Management (MAM) a 
23 de Dezembro de 2019, mas 
ainda não foi marcada qualquer 
audiência nem apresentados 
os documentos de acusação.

A justiça norte-americana 
absolveu recentemente o ci-
dadão libanês Jean Bousta-
ni, negociador da empresa 
Privinvest, que era acusado 
de conspirações para come-
ter fraude de transferências, 
fraude de valores mobiliá-
rios e lavagem de dinheiro 
no caso das dívidas ocultas.
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Para os próximos seis meses

Governo investe 14 milhões 
de dólares em medicamentos 

O Ministério da 
Saúde MISAU 
investiu 14 
milhões de dó-
lares (12,6 mi-

lhões de euros) para a compra 
e distribuição de medicamen-
tos essenciais nos próximos 
seis meses, anunciou aquele 
organismo governamental.

“A Central de Medi-
camentos está a realizar, 

à escala nacional, a distri-
buição de ‘kits’ de medica-
mentos essenciais de modo 
a flexibilizar, por um lado, 
a logística, e, por outro, di-
minuir os custos a eles as-
sociados”, refere-se num 
comunicado do ministério.

A nota avança que os 
fármacos estão a ser descar-
regados nos três principais 
portos do país, nomeadamen-

te Nacala (no Norte), Bei-
ra (Centro) e Maputo (Sul).

Os ‘kits’ contêm medica-
mentos considerados essen-
ciais, entre os quais anti-hi-
pertensores, anti-infecciosos, 
analgésicos, anti-maláricos, 
anti-anémicos, anti-hemor-
rágicos pós-parto e algum 
material médico-cirúrgico.

Os ‘kit’ são distribuí-
dos no âmbito do Programa 

de Medicamentos essen-
ciais (PME) introduzido 
no país na década de 1980.

O PME é um instrumento 
que visa melhorar a disponi-
bilidade dos fármacos à po-
pulação e permitirá o seu uso 
racional e garantia de cober-
tura das necessidades básicas.



Ex-guerrilheiros

Nyusi quer conversar com Renamo 
para impulsionar reintegração 

o presidente da república, Filipe Nyusi, disse ser neces-
sário dar um novo impulso ao processo de reintegração de 
ex-guerrilheiros da renamo, dado que há potenciais doa-
dores financeiros para o processo que estão “impacientes”.

“Temos de 
falar ra-
pidamen-
te com a 
Renamo, 

porque há impaciência dos que 
querem apoiar para poderem 
libertar os valores e apoiarem a 
reintegração”, referiu aos jor-
nalistas em Londres, após a ci-
meira Reino Unido – África.

Dos contactos que tem man-
tido, incluindo à margem da 
cimeira realizada na segunda-
-feira, indica que “quase toda a 
gente” tem interesse em apoiar 
o processo de desmilitariza-
ção, desarmamento e reinte-
gração (DDR) na sociedade.

Filipe Nyusi apontou como 
exemplo o Governo britânico, o 
Banco Mundial, a União Europeia 
(UE), o Canadá, bem como “ou-
tros países, incluindo africanos 
e organizações internacionais”.

O grupo que organiza a 
reintegração “está a trabalhar 
e agora terá de puxar mais um 

pouco [pelo cronograma], por-
que há essa impaciência dos que 
nos querem apoiar”, sublinhou.

Sejam países ou outras orga-
nizações, são doadores que “têm 
planos anuais e não vão empatar o 
dinheiro que podem investir nou-

tras actividades”, acrescentou.
Filipe Nyusi explicou, 

contudo, que ainda não fo-
ram pedidos desembolsos aos 
doadores, porque falta infor-

mação credível sobre os ex-
-guerrilheiros a reintegrar.

“Pretendemos saber quem é 
quem: existem quantas pessoas, 
quais são e fazem o quê”, apontou.

“É verdade que tem havido a 
tendência de apontar números” 

que até estão “acima” do efec-
tivo “do exército moçambica-
no, em todos os tempos”, o que 
causa perplexidade, assinalou.

“[Os doadores] até di-
zem que nos países deles [o 
efectivo militar] não é daque-
le tamanho, quando dizemos 
que temos 1.000 generais e 
quando o próprio país que nos 
apoia não tem 40”, ilustrou.

Filipe Nyusi considera 
que é necessário dar um im-
pulso ao processo com “in-
formação lógica e credível”.

O processo de DDR faz 
parte do processo de paz que 
culminou com um acordo as-
sinado a 6 de Agosto entre Fi-
lipe Nyusi e o presidente da 
Renamo, Ossufo Momade.

Ataques no norte do país

Noutra abordagem, o che-
fe de Estado moçambicano, 
recentemente empossado para 
o segundo mandato, disse que 
vai precisar de apoio de ou-
tras organizações para acabar 
com os ataques armados no 
norte do país, porque é um 
problema de vários Estados.

“Precisamos de compar-
ticipação, porque é um pro-
blema multinacional, então, 
a sua solução não vai de-
pender só de Moçambique, 
mas estamos a trabalhar”.

Segundo Nyusi, “algu-
mas empresas colocaram-
-se à disposição para dar o 
seu apoio, para permitir que 
esse assunto deixe de ser 
problema para o desenvol-
vimento de Moçambique”.

A insegurança no norte, 
na província de Cabo Delga-
do, foi levantada em contac-
tos com potenciais investido-
res à margem da cimeira de 
segunda-feira, em Londres, 
referiu Nyusi, reiterando que 
todos procuram segurança.

Da mesma forma, foram 
questionados os ataques de 
ex-guerrilheiros dissidentes 
da Renamo que têm desas-
sossegado o centro do país.

“Tudo estamos a fazer 
para estancar o caso do cen-
tro do país, com diálogo. 
Penso que passos estão a 
ser dados”, concluiu o chefe 
de Estado de Moçambique.

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, apelou aos 
empresários britânicos para 
investirem no país e contri-
buírem para a criação de em-
pregos e maior justiça social.

Numa intervenção du-
rante a primeira Cimeira de 
Investimento Reino Unido-
-África, o chefe de Estado 
disse que a justiça social é 
uma das prioridades do seu 
mandato e do seu governo.

“Os bens, a riqueza que 
existe em Moçambique, têm 
de beneficiar em primeiro 
lugar o nacional moçambi-
cano. Mas para tal estamos 
a mobilizar os investimen-
tos estrangeiros para pode-
rem vir operar a Moçambi-
que. Estou aqui neste país, 
e aproveito para convidar 
os britânicos, para investir 
em Moçambique”, afirmou.

O Presidente acres-
centou ainda: “queremos 
que haja mais emprego 
para os moçambicanos”.

Filipe Nyusi foi um dos 
16 chefes de Estado que 
aceitaram o convite do pri-
meiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, para partici-
par no evento, onde estive-
ram 21 países representados.

O chefe de Estado, que 
tomou posse na semana pas-
sada, interveio no painel 
“Oportunidades de Cresci-
mento em África”, realçan-
do a importância de vir “ao 
encontro dos investidores” 
e “falar para os investido-
res sobre Moçambique”.

“Moçambique ainda é 
virgem em termos de rique-
za. Tem o subsolo rico em 
minerais, tem o solo, que 
dá para fazer todo o tipo de 
agricultura. O mais fácil é di-
zer o que não se faz, porque 
produz-se tudo. Mas Moçam-
bique também tem o mar, 
tem lagos. Moçambique tem 
muitas fontes de energia: so-
lar, eólica, hídrica, carvão, 
gás, etc. Mas o principal que 

existe em Moçambique é 
o capital humano”, frisou.

Nyusi salientou a im-
portância do investimento 
público e privado na eco-
nomia, reconhecendo ser 
“fundamental” a estabilidade 
política e social e a melho-
ria do ambiente de negócios.

“O país tem de estar estável 
do ponto de vista de segurança, 
porque todos os investimentos 
só podem ser realizáveis num 
país seguro, onde as pessoas se 
sentem à vontade, onde se pode 
investir e esses investimentos 
podem progredir”, destacou.

O chefe de Estado viajou 
com uma delegação de 26 em-
presas, a maioria ligadas ao 
agronegócio, com o objetivo de 
angariar recursos financeiros.

“O nosso país tem um le-
que de oportunidades de recur-
sos naturais. Entretanto, temos 
problemas de financiamento 
e de conhecimento. Vamos 
continuar a encontrar escolas 
técnicas que se queiram esta-

belecer em Moçambique, mas 
também recursos financeiros 
para ‘bancar’ os nossos proje-
tos. Estamos a trazer projetos 
avaliados em 160 milhões de 
libras [188 milhões de euros]”, 
revelou Agostinho Vuma, 
presidente da Confedera-
ção das Associações Eco-
nómicas de Moçambique.

Lourenço Sambo, diretor-
-geral da Agência de In-
vestimento e Exportações, 
valorizou o facto de Moçam-
bique fazer parte da Com-
monwealth porque facilita 
as relações com vários vi-
zinhos de fronteira, como o 
Zimbabué ou o Malaui, mas 
também com o Reino Unido.

“Para nós é extremamen-
te importante esta relação, 
em particular por causa 
do ‘Brexit’. O Reino Uni-
do fora da União Europeia 
ajuda. Primeiro, vamos ter 
uma relação bilateral. An-
tes, tínhamos uma relação 
multilateral e muitas vezes 

essa relação era interme-
diada pela África do Sul ou 
pelo bloco da SADC [Co-
munidade de Desenvolvi-
mento da África Austral]. E 
isso não deixava tirar muitas 
vantagens. Uma relação bi-
lateral é perfeita”, concluiu.

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, disse 
hoje no discurso de abertura 
que quer tornar o Reino Unido 
o “parceiro de investimento 
favorito” dos países africanos 
e urgiu os líderes presentes a 
aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelo pós-Brexit.

Para esta primeira Cimeira 
de Investimento, Boris John-
son conseguiu a participação 
de 21 dos 54 países africanos, 
incluindo 16 chefes de Estado 
– da Costa do Marfim, Repú-
blica Democrática do Congo, 
Egipto, Gana, Guiné, Marro-
cos, Moçambique, Nigéria, 
Quénia, Malaui, Mauritânia, 
Ilhas Maurícias, Ruanda, Se-
negal, Serra Leoa e Uganda.

Britânicos convidados a investir em Moçambique 
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Alegado envolvimento em ataques no centro do País

Tribunal legaliza detenção de 
ex-deputado Sandura Ambrósio 

o tribunal Judicial da província de sofala ouviu e legali-
zou, esta terça-feira, a prisão preventiva do ex-deputado re-
namo, sandura ambrósio, por indícios de envolvimento no 
apoio a guerrilheiros dissidentes do partido, a Junta militar.

Os dissidentes, 
que contestam o 
acordo de paz de 
Agosto de 2019, 
são acusados 

pelas autoridades de ataques ar-
mados que já mataram 21 pes-
soas nas estradas e aldeias do 
Centro do país desde Agosto.
“Eu, Sandura Ambrósio, es-
tou inocente: em nenhum 
momento financiei a Junta 
Militar e não conheço ne-
nhum desses homens de que 
falam”, referiu aos jornalistas.
A detenção baseia-se em sus-
peitas dos crimes de conspira-
ção contra o Estado e de finan-
ciamento a um grupo armado.
Sandura Ambrósio foi deputa-
do da Renamo no mandato que 
terminou há uma semana, mas 
abandonou o partido em 2019 
para se filiar no Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), terceiro maior partido 
com representação parlamentar.
O ex-deputado concorreu a 
mais um mandato nas eleições 
legislativas de 15 de Outubro 
do ano passado pelo MDM, 

no círculo eleitoral de Sofala, 
mas não conseguiu a reeleição.
No dia 08 deste mês, a Procu-
radoria-Geral da República 
interrogou a chefe da banca-
da da Renamo, Ivone Soares, 
o porta-voz do partido, José 
Manteigas, e o deputado An-
tónio Muchanga no âmbito 
dos ataques no centro do país.
Os três e o antigo secretário-ge-
ral da Renamo António Bissopo 
foram apontados por um alegado 
grupo de seis homens detidos e 
apresentados pela polícia como 
estando envolvidos no apoio à 
Junta Militar da Renamo - algo 
que os acusados desmentiram.
Em causa estão os ataques que 
se têm registado nas estradas 
nacionais 01 e 06, nas provín-
cias de Manica e Sofala, in-
cursões que já provocaram 21 
mortos e têm sido atribuídos 
à autoproclamada Junta Mili-
tar da Renamo, um grupo de 
guerrilheiros dissidentes do 
partido que exige a renegocia-
ção do acordo de paz assinado 
a 06 de Agosto e a demissão do 
actual líder Ossufo Momade.

Ministério Público interroga 
Elias Dhlakama 

Entretanto, ainda esta terça-fei-
ra, o Ministério Público inter-
rogou Elias Dhlakama, irmão 

do falecido líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, sobre o seu 
alegado envolvimento no apoio 
à Junta Militar da Renamo, acu-
sada pelas autoridades de ata-
ques armados no centro do país.
Em declarações ao canal de tele-

visão privado STV, Alberto Sa-
bie, advogado de Elias Dhlaka-
ma, disse que o seu cliente foi 
ouvido na sequência de alega-
ções de que o político faz parte 
de um grupo de quadros da Re-
namo que apoia à Junta Militar, 
uma dissidência da guerrilha do 
principal partido da oposição.
Alberto Sabie avançou que 
Elias Dhlakama foi ouvido 
como declarante, no âmbito 
de uma instrução preparató-
ria sobre o caso, tendo negado 
qualquer envolvimento com 
a Junta Militar da Renamo.
“Esclareceu o que ele sabe, 
que não conhece aque-
les indivíduos que o cita-
ram”, referiu o advogado.
Elias Dhlakama foi eleito de-
putado à Assembleia da Re-
pública pela Renamo, cuja 
guerrilha serviu durante lon-
gos anos na guerra civil de 16 
anos que terminou em 1992.
Após o fim do conflito, inte-
grou as Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM), 
que resultaram da fusão entre 
membros da guerrilha da Re-
namo e do exército governa-
mental, chegando à patente 
de general. (Lusa/redacção)

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 20204 |  zambeze  | destaques |

A detenção ba-
seia-se em sus-
peitas dos crimes 
de conspiração 
contra o Estado e 
de financiamento 
a um grupo ar-
mado.



Cidadãos divergem sobre 
expectativas do novo elenco

o presidente Filipe Nyusi conferiu posse, sábado passado, aos 
ministros que compõem o elenco de governação do segundo 
mandato, por sinal o último. aos empossados, Nyusi exigiu 
muito trabalho em prol do interesse dos moçambicanos, tal 
como fez referência, aquando da sua investidura, sublinhando 
a necessidade de muita acção e pouco discurso. Cidadãos ou-
vidos pela nossa reportagem divergem na opinião em relação a 
mudanças de grande vulto, olhando para composição do novo 
governo. 

tal como Nyusi 
anunciou no seu 
discurso de in-
vestidura, que o 
seu governo se-

ria composto por 60% de caras 
novas, de juventude e mais mu-
lheres, o elenco até aqui forma-
do aponta para esta proposta. 
No entanto, permanecem no 
vazio as pastas de Administra-
ção Estatal (MAE); Juventude 
e Desportos; Género, Criança 
e Acção Social e dos Comba-
tentes.

Um dos desafios para o 
presente ciclo de governação 
apontado por Nyusi, passa ne-
cessariamente pela governação 
centrada nos resultados, ou 
seja, muita acção e pouco dis-
curso. A escolha de novas ca-
ras e jovens sem competência 
e experiência de trabalho para 
sectores determinantes pode, 
decerto, comprometer a produ-
tividade de um governo que se 
pretende que seja tecnocrata.

Aliás, Nyusi sublinhou, 
na cerimónia de investidu-
ra, no banquete de Estado na 
Ponta Vermelha, e ainda na 
investidura dos ministros, a 
necessidade de muito traba-
lho, o que significa a não in-
terferência de elementos estra-
nhos na governação, senão a 
pressão do interesse nacional.

Entre novos ministros e jo-
vens destaque vai para Edelvina 
Materula, oboísta e Directora 
Artística do Projecto Xiquitsi, 
no cargo de Ministra da Cultura 
e Turismo, e ainda Janfar Ab-
dula, para a pasta de Transpor-
tes e Comunicação, formado 
pela UEM em economia, que, 
até a sua nomeação, desempe-
nhava funções na delegação do 
Banco de Moçambique (BM), 
na província de Cabo Delgado.

Nyusi reconduziu ao car-
go de Primeiro-ministro Car-

los Agostinho do Rosário e 
Adriano Maleiane, a Ministro 
da Economia e Finanças, para 
além de outros que se desta-
caram no anterior mandato, a 
exemplo de Celso Correia, re-

nomeado ao cargo de Ministro 
de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural; reconduzido Max 
Tonela, Ministro de Recursos 
Minerais e Energia; João Ma-
chatine, também reconduzido 
a Ministro das Obras Publicas 
e Habitação; Carlos Mesquita 
transferido do Ministério dos 
Transporte e Comunicação 
(MTC) para o Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC). 

Entre algumas novas ca-
ras Nyusi nomeou Margarida 
Talapa, Ministra do Trabalho 
e Segurança Social; Verónica 
Macamo, então presidente da 
Assembleia da República, para 

Ministra dos Negócios Estran-
geiros; Carmelita Namachu-
lua, a Ministra da Educação 
e Desenvolvimento Humano; 
Jaime Bessa Neto, Ministro 
da Defesa, substituindo Sal-
vador Mtumuke; Amade Mi-
quidade, Ministro do Interior, 
num cenário em que o país 
enfrenta desafios de seguran-
ça no centro do país com os 
ataques dos homens da auto-
proclamada Junta-Militar, co-
mandada por Mariano Nhongo, 

Cidadãos ouvidos pela nos-
sa reportagem divergem em 
relação as mudanças a acon-
tecer neste novo mandato de 
Nyusi, olhando para a com-
posição que fala de 60% de 
caras novas para além de in-
clusão razoável de mulheres.

“Não há muito que 
esperar dos que só 
querem dar conti-
nuidade” Francisco 
José, munícipe de Boane.

“Acho que as pessoas que 
há muito vem fazendo políti-
ca, como Margarida Talapa, já 
não tem muito a dar, em termos 
de fazer coisas novas, criati-
vidade, penso que já deram o 
tinham, a aposta devia ser em 
pessoas novas, mais ambicio-
sas e com vontade de dar mais 
de si. É por isso que ouvimos 
alguns entrevistados do novo 
governo a dizerem eu apenas 
vou dar continuidade daquilo 
que os outros estavam a fazer, 
destas pessoas não há muito 
que esperar, nunca houve al-
guém que ao longo dos 40 criou 

estratégias de mitigar a questão 
das cheias de modo que anual-
mente não se torne uma grande 
preocupação”, criticou Francis-
co José.

“O novo elenco 
deve apostar no 
emprego para jo-
vens” José Paulo, muní-

cipe de Matola

“Mais uma vez o Presidente 
Nyusi reafirmou que o povo é 
que é seu patrão, isso traduz a 
ideia de servir a nação. Penso 
que foi com base nesse enten-
dimento que, apesar das adver-
sidades ao longo do primeiro 
ciclo de governação, tudo fez 
para cumprir com parte de suas 
promessas. No entanto, preva-
lecem ainda desafios de em-
prego para jovens, vejo muita 
juventude desempregada, há 
que o seu novo elenco apostar 
em investimentos que criam 
oportunidades de emprego”.

“É preciso por em 
prática o discurso 
de inclusão social” – 

Yahya Amisse, munícipe 

de Maputo.
“O primeiro mandato não 

foi tanto quanto o presidente 
prometeu, por exemplo, fa-
lou tanto de um governo de 
inclusão, o que na prática não 
aconteceu, não vi tal inclusão. 
Neste novo mandato, apesar de 
verificar-se inclusão na banca-
da parlamentar da Frelimo na 
Assembleia da República, a 
exemplo da deputada Mércia 

Viriato, pelo círculo eleitoral 
de Tete e da deputada eleita 
pelo círculo eleitoral de Cabo 
Delgado, é preciso mais, e es-
peramos que se possa melhorar 
considerando que ainda faltam 
vice-ministros e outros qua-
dros”, precisou Amisse.

“O novo elenco 
deve saber deixar 
legado” – Bolíver Zava-
le, munícipe de Maputo 

“A competência não tem 
muito a ver com a carreira, há 
pessoas que como cidadãos 
transportam consigo uma ba-
gagem capaz de dirigir uma 
nação, o que se quer é dar opor-
tunidade e, também, as mesmas 
pessoas saberem deixar sua 
marca, é assim que acabamos 
descobrindo cientistas, porque 
a pessoa faz pela primeira vez e 
deixa marca. O que se tem ve-
rificado também é que as pes-
soas só mudam de ministério 
para outro e nada muda. Temos 
exemplos de pessoas que mili-
tam muitos anos mas no fim são 
apagados, porque nada de vulto 
fizeram”, apontou Bolíver Za-
vale, munícipe de Maputo.
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A competência 
não tem muito 
a ver com a car-
reira, há pessoas 
que como cida-
dãos transpor-
tam consigo uma 
bagagem capaz 
de dirigir uma 
nação, o que se 
quer é dar opor-
tunidade e, tam-
bém, as mesmas 
pessoas saberem 
deixar sua marca

LuÍs CuMBe

Governação de Nyusi
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Q u a l q u e r  re l i g i ã o  e n f a -
tiza que o retorno do labor 
de um Ser Humano deve ser 
na forma de salário justo.
Uma das razões que concorre 
para o insucesso no desen-
volvimento da nossa e de ou-
tras sociedades é a ausência 
do conceito de salário justo.
Se o salário for estabelecido 
apenas em função da lei da 
procura e oferta, não sendo 
equitativo o poder de nego-
ciação entre o empregador e 
o empregado, talvez o salário 
justo nunca possa ser alcançado.
O Isslam estabeleceu princí-
pios pelos quais a sociedade 
se deve guiar para determinar 
o salário, e nestes princípios 
foi dada alguma ênfase aos se-
guintes princípios de avaliação:

1. S endo a  produt iv ida-
de um ponto de partida 
em qualquer relação la-
boral, tanto os  salários 
como os prémios devem 
estar em função do de-
sempenho do trabalhador.

     
2. A determinação de salários 

e prémios deve igualmente 

tomar em conta as habili-
dades de cada um, tanto as 
físicas como as intelectuais, 
bem como a   especializa-
ção, pois cada um de nós 
nasce com um potencial 
de valor inestimável e só 
incutindo em nós mesmos 
o espírito de trabalho ár-
duo e produtividade des-
cobriremos o tesouro inato 
que habita o nosso corpo.

3.  O terceiro aspecto tem a ver 
com as necessidades, pois 
enquanto a produtividade, 
a habilidade e a capacidade 
de vencer foram inteira-
mente tomadas em conta, a 
dimensão das necessidades 
da pessoa, da sua família e 
de seus dependentes     mais 
próximos formam uma 
parte integral do sistema 
isslâmico para o     estabele-
cimento do salário. Portan-
to, um trabalhador que tem 
mais filhos deve ter direito a 
maior salário relativamente 
ao que tem menos filhos.

      
4. Deve-se tomar em conta não 

só a habilidade técnica mas 

também as qualidades mo-
rais, a fidelidade, o respeito 
e a honestidade da pessoa.

5. Por último, temos a questão 
da partilha dos frutos resul-
tantes do esforço produtivo.

O Sistema Social Isslâmico 
preconizado no Zakát não é 
aplicável apenas aos que nada 
têm e estão de fora. Engloba 
também os que estão envolvidos 
no processo económico, reco-
mendando que eles também te-
nham um salário dignificante, e 
a participação na sociedade e no 
seu negócio é uma relação muito 
delicada e compreensiva, em que 
ambos - empregador e emprega-
do - são partes de uma família 
e de um projecto. Eles têm que 
partilhar as preocupações e os 
deveres, assim como os retornos. 
Por isso mesmo o Isslam proíbe 
toda a actividade em que o lucro 
é só para um dos intervenientes 
deixando o outro de fora. Por 
exemplo, se uma pessoa oferece a 
alguém uma vaca ou um veículo 
de transporte para desenvolver 
alguma actividade e diz-lhe: 
“Olha, a vaca dá diariamente 
15 lts. de leite e o “chapa” dá 
1.500,00 MT e eu quero para 

mim 5 lts. de leite ou 500,00 
MT por dia e o resto é para ti”. 
Este negócio à luz do Isslam é 
ilícito, pois enquanto para uma 
das partes o lucro ou benefício é 
fixo e está garantido, para a outra 
parte não, já que pode acontecer 
que a vaca ou o veículo dêem 
somente 5 lts. de leite ou 500,00 
por dia. Neste caso, o dono da 
vaca e do veículo ficará bene-
ficiado com isso, enquanto que 
o trabalhador fica sem nada, o 
que não é nem justo, nem lógico, 
pois uma das partes sai lesada.
O Isslam valoriza o trabalho 
e o trabalhador, e recomenda 
que o patronato pague ao seu 
assalariado antes de o seu suor 
secar, não admitindo portan-
to, a possibilidade de se acu-
mularem salários em atraso.
Hoje em dia, notam-se conflitos 
e descontentamento entre traba-
lhadores e empregadores, cada 
um deles tentando tirar o máximo 
possível do outro, dando-lhe o 
mínimo possível. Por exemplo, o 
empregador quer que o trabalha-
dor trabalhe o máximo possível, 
mas pagando-lhe o mínimo pos-
sível, e o trabalhador por seu tur-
no quer trabalhar o mínimo pos-

sível, mas quer receber o máximo 
possível. E assim vamos vivendo 
no meio de greves e conflitos.
Em ambas as partes tem que 
haver compreensão. Os traba-
lhadores são irmãos dos seus pa-
trões, e são tão humanos quanto 
eles. Deve-se-lhes pagar salários 
condignos para que consigam 
satisfazer as suas necessidades 
básicas e a de seus familiares, e 
também para poderem usufruir 
um pouco dos confortos da vida.
Temos todos que trabalhar, esfor-
çando-nos por sermos produtivos 
não só para tornar próspera a 
nossa terra mas também para 
desenvolvermos o Mundo em 
que vivemos, pois não é justo que 
passemos a vida de mão estendi-
da querendo só receber sem que 
nada façamos. Isso é parasitismo.
Através do trabalho o Ser 
Humano torna-se dador, e 
quem trabalha decerto que 
ganha. E quem quer ganhar 
sem trabalhar, esse é falso.
Juntamente com o trabalho 
a pessoa tem que alimentar a 
sua emoção bem como as suas 
necessidades espirituais, pois 
de contrário nenhum sucesso 
material lhe trará felicidade.

| opinião |

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O conceito de salário justo

Em 2020 e 2022 o povo do 
Brasil vai as urnas, cuja oferta de 
candidatos varia entre 500 mil 
a 1 milhão. Vejam, nos últimos 
censos do IBGE chama atenção 
os dados sobre as religiões 
(devotos quase 100%), que 
afirmam haver vida após a vida, 
ou seja, a existência do espírito – 
transcendência do ser humano.

A partir daí, o que esperar da 
política, considerando que os 
candidatos estão subordinados 
às leis do mundo físico e às 

influências cósmicas? Ora, o 
espírito tem exigências sobre 
a qualidade da substância 
orgânica e biológica em que 
se incorpora e à qual dará 
o poder de pensar – prediz, 
cria e realiza cenários para a 
consecução de fins (evolui).

Então, pode-se dizer que 
a sociedade se alimenta de 
princípios espirituais que 
não são por si garantidos. 
L ib erdade ,  s o l idar ie dade 
ejustiça, são valores que derivam 

da concepção cristã do ser 
humano. Estes valores segundo 
o saudoso professor/Udesc 
Alexandre F. I. Evangelista 
são interdependentes e ao 
mesmo tempo se limitam, 
sendo indivisíveis e valem 
para a lém das f ronteiras .

Complementando, disse o 
outro saudoso professor/Udesc 
Alcides Abreu: a federação os 
ponderará e atualizará em função 
das questões e dos desafios da 
política que se apresentarem. 

Destarte, para o Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar, a essência da 
política é o ser humano, sendo 
imprescindível para a paz social 
e para o bom governo – que 
medeia e resolve, de forma 
pacífica e negociada, os conflitos 
e contradições que ser humano, 
na sociedade, não pode nem 
deve resolver diretamente com 
a força, sob pena da barbárie.

E n t ã o ,  é  n a  p o l í t i c a 
democrática que se busca a 

garantia da equidade, por 
meio de eleições que reflitam 
o pensamento da maioria, e, 
ao final, a distribuição justa 
dos benefícios produzidos 
pelas políticas públicas. Todos 
pelo entendimento político 
para resolução dos problemas 
coletivos. Fora isso, vale a 
lei do mais forte, que, aliás, 
não gera sobrevivência dos 
fortes, mas, dos alienados, 
na tipologia de Redfoot/1984 
(turistas de primeira ordem).

O bom governo

Marco aurélio abreu 
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No nosso país, 
ao longo da nos-
sa história de 
libertação e de 
governação, a ex-
clusão, seja tribal 
ou política, além 
de não ter vin-
gado para o bem 
deste povo, os 
opositores foram 
marginalizados e 
assassinados.
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O termo “inclu-
são” significa a 
consideração e 
a valorização do 
diferente e, na 

política, do oposto, isto é, de 
ideias e pessoas de outros par-
tidos. Mandela foi verdadei-
ramente um líder de inclusão. 
Diz que, após a divulgação dos 
resultados, “o que eu queria 
era um verdadeiro governo de 
unidade nacional” (GUN), isto 
é, um governo que integrasse 
pessoas e ideias de diferentes 
partidos. E foi o que fez. No 
seu governo, Mandela nomeou 
o seu grande opositor negro, 
Buthelezi, o chefe do partido 
Inkata como ministro do Inte-
rior e De Klerk, ex-presidente 
da República sul-africana, como 
seu vice-presidente, entre tantas 
outras figuras que não eram do 
seu partido, o ANC. Cá entre 
nós, mesmo volvidos 44 anos de 
governação do mesmo partido, 
a Frelimo, possuído do valor de 
orgulho nacional, nunca fez al-
guma nomeação governamental 
que seja duma pessoa que não 
ostente o cartão do partido e a 
militância partidária e muito 
menos da oposição. O GUN é 
a forma mais elevada de recon-
ciliação nacional e de inclusão, 
pois valoriza os outros, permite 
a partilha do poder político e 
económico-financeiro, estabe-
lece a confiança e, desta forma, 
evita a guerra, promovendo as-
sim o desenvolvimento. Para um 
país martirizado como o nosso, o 
GUN, há bastante tempo, devia 
ter-se proporcionado como um 
meio para a paz e desenvolvi-
mento, mas isso nunca aconteceu 
e pode se crer que enquanto se 
tiverem estas vitórias retumban-
tes e a exclusão governamental, 
dificilmente, se pode acreditar 
em qualquer programa político 
que promova a paz e o desenvol-
vimento. Perante esta reincidên-
cia de exclusão política, pode se 
questionar: O que impede que 
em 4 presidentes deste país, ao 
longo de 44 anos de governação, 
nunca se tenha confiado na ca-
pacidade governativa de outros 
cidadãos moçambicanos que 
não sejam do partido Frelimo 
quando se percebe que nada 

se tem ganho por isso? De que 
confiança se pode alegar para 
uma boa governação quando 
agora sabemos que as dívidas 
ocultas foram protagonizadas 
por governantes deste mesmo 
partido e que, por isso mesmo, se 
confiavam? Será que a exclusão 
de outros que não seja do mesmo 
partido é para que não se atrapa-
lhem políticas ilegais? Mandela 
deixou a liderança do seu go-
verno de unidade nacional sem 
nenhuma suspeita de corrupção. 

No nosso país, ao longo da 
nossa história de libertação e 
de governação, a exclusão, seja 
tribal ou política, além de não 
ter vingado para o bem deste 
povo, os opositores foram mar-
ginalizados e assassinados. A 
violência física, os assassinatos, 
os assassinatos de carácter, etc. 
de membros da oposição e de 
activistas sociais, entre eles jor-
nalistas, analistas e críticos, cons-
tituem a forma de ser e estar na 
nossa sociedade. A nossa história 
possui muitas páginas negras 
de grandes nacionalistas que, 
nos tempos pós-independência, 
desapareceram fisicamente e o 
fenómeno ainda não está esclare-
cido, não só para a tranquilidade 
dos familiares como de toda 
a nação. E, coincidentemente, 
muitos desses nacionalistas, 
combatentes contra o colonia-
lismo, são de etnia não tsonga 
como o reverendo Urias Siman-
go, fundador e vice-presidente da 
FRELIMO e pai Daviz Simango, 
edil da Beira; o padre Mateus 
Pinho Gwenjere, de que o antigo 
estudante da FRELIMO Lawe 
Laweki lançou a obra intitulada 
“Mateus Pinho Gwenjere: Um 
padre revolucionário”, a doutora 
Joana Simeão, o líder maconde e 
da Frelimo Lázaro Khavandame, 
entre tantos, acusados pela Freli-
mo de reaccionários, contra-re-
volucionários, agentes do impe-
rialismo, inimigos do povo, etc.  

Mandela não expulsou os 
brancos na África do Sul

Em muitos países africanos, 
o conceito de independência 
traduziu-se em expulsar os 
brancos, os colonos. Os colonos 
são a população branca do país 
colonizador, porém, esta deno-

minação não é muito correcta 
pois comporta algum racismo, 
pois muitos destes cidadãos não 
só haviam nascido nas colónias 
como se assumiam nacionais 
desses países e desejavam conti-
nuar nos mesmos países mesmo 
após a independência desses 
países. Infelizmente, em muitos 
países, eles foram simplesmente 
expulsos devido à sua cor da 
pele. Assim, os países ficaram 
a braços com a falta de pessoas 
qualificadas para gestão e ad-

ministração de muitos serviços 
públicos e privados. Em jeito 
de um espírito nacionalista, os 
novos dirigentes substituíram os 
antigos funcionários e gestores 

coloniais sem nenhuma prepara-
ção ou então trouxeram, massi-
vamente, outros técnicos estran-
geiros de outras nacionalidades 
com o rótulo de cooperantes. 

Mandela, ciente desta reali-
dade, não querendo se igualar 
ou repetir o erro dos outros 
dirigentes, esforçou-se, não só 
através do GUN para expressar 
a confiança dos brancos que po-
diam abandonar massivamente 
o país, como de muitas medidas 
administrativas e pessoas para 
que eles não deixassem o país. 
Assim, aos brancos foi lhes per-
mitido a permanência nos seus 
postos de trabalho na adminis-
tração pública por mais 5 anos, 
sem serem removidos por qual-
quer pretexto, assim como não 
se fizeram nacionalizações que 
promovessem a saída de mui-
tos, etc. Pessoalmente, Mandela 
visitava os seus vizinhos brancos, 
batendo-lhes as portas e dizia aos 
visitados que ia tomar chá com 
eles e lhes pedir para não deixar 
o país pois era deles também. 
Aqui, se deve igualmente admirar 
a grandeza deste homem, pois se 
nota nele uma humildade eleva-
díssima e a ausência total de or-
gulho e vaidade que são próprios 
de muitos nacionalistas, na falta 
de atributos para se valorizarem.

Cá entre nós, a independência 
foi marcada por um êxodo total 
dos brancos que ocupavam total-
mente os postos de administração 
pública e privada. A sua saída 
deveu-se precisamente pelo re-
conhecimento das políticas que o 
movimento libertador, a FRELI-
MO, iria adoptar em todas as áre-
as, medidas que, que se reconhe-
ça, não podiam ser efectivamente 
assumidas mesmo por nacionais 
e cujas consequências ainda 
foram demasiadas desastrosas. 
Tratou-se de políticas orientadas 
pela ideologia e política marxista-
-leninistas que se fundamentam 
no monopartidarismo, nacio-
nalizações de tudo, ditadura e 
repressão sobre os opositores, 
etc. A saída massiva dos colonos 
(portugueses) e moçambicanos 
foi colmatada por contingentes 
de cooperantes de países co-
munistas como a URSS, RDA, 
Cuba, etc. e de cidadãos comu-
nistas de outros países europeus. 

Mandela promoveu a 
Comissão de Verdade e 

Reconciliação

A Comissão de Verdade e 
Reconciliação (CVR) foi uma 
plataforma criada por Mandela 
para promover a reconciliação 
nacional através da confissão 
e perdão voluntários de quem 
tenha cometido atrocidades 
durante o período do regime do 
apartheid e da luta de libertação 
especialmente nos campos de 
treino. Portanto, não tinham 
que ser somente os agentes 
governamentais que deviam se 
sujeitar à CVR, mas também os 
combatentes dos movimentos 
contra o apartheid, incluindo os 
do ANC, o próprio partido de 
Mandela. A CVR cicatrizou as 
feridas abertas de uns e outros 
e evitou vinganças pessoais e 
organizacionais, promovendo-
-se assim a reconciliação e a paz. 
Muitos casos criminais foram 
esclarecidos e os que sofreram 
foram ressarcidos. A CVR surge 
da convicção de que não há um 
futuro luminoso quando o pas-
sado continua obscuro, pois este 
continua a alimentar o presente 
com os seus fantasmas. Na histó-
ria moçambicana, há muitos fan-
tasmas e estes continuam a “ma-
nietar” o presente até que sejam 
efectivamente afastados através 
de um acto corajoso e voluntário 
de confissão e perdão. Por falta 
deste acto, é que prevalece a into-
lerância, a exclusão, a inimizade 
e outros maus relacionamentos 
entre os partidos e seus membros 
em especial entre a Renamo 
e a Frelimo, de cujo conflito 
armado não se tem nenhuma 
esperança de ver terminada. 
Deve-se admitir ser difícil um 
acto deste género por parte de 
quem assume o poder, mas pode 
se imitar o exemplo de Mandela 
e se proporcionar um ambiente 
de reconciliação, paz e desen-
volvimento do país e do povo. 

Como se pode observar, ne-
nhum dos passos de Mandela 
foram imitados em Moçambi-
que e como os resultados deste 
comportamento são desastro-
sos, é justo recomendar que 
se sigam os seus passos como 
condição para a reconciliação 
nacional, paz e desenvolvimento. 

| opinião |

alberto lote tcheco

Seguir Mandela para a paz e 
desenvolvimento de Moçambique? 

(Conclusão)
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NYUSI: A velocidade de cruzeiro no segundo 
ciclo de governação…

zz Novos Ministros: Não mudem tudo, desde Secretários Permanentes, Directores Gerais e Nacionais 
e seus Adjuntos, etc..

Depois de termos estado a assis-
tir na tenda gigante a Investidura 
de Filipe Jacinto NYUSI, ao 
cargo de Presidente da Repú-
blica de Moçambique, naquela 
Praça da Independência, no 
dia 15.1.2020, fomos dia se-
guinte (quinta), com o Pedro 
à nossa cavaqueira habitual.

No Café e Restaurante Nautilus, 
pedi o galão de praxe com bolo 
de queque com nozes e com mui-
tas saudades, o Pedro dispara:

-“Seu fim do ano, como foi?...”

-Fomos a Bilene, com a família,  
essa praia famosa que é orgulho 
do Quefanias Matsombe, do 
Humula, esse complexo cuja 
fama ultrapassou fronteiras. – 
digo ao Pedro que preferiu a sua 
torrada habitual e café de praxe.

-“Com que então o Presidente 
NYUSI quer fazer uma “var-
redura” de 60% dos anteriores 
membros do seu Executivo?...” 

-Já esperava. Durante as suas 
visitas a todo o lado o Presiden-
te da República, Filipe Jacinto 
NYUSI, que recebeu o martelo 
das mãos da Dr.ª Lúcia Ribeiro, 
Presidente do Conselho Cons-
titucional, para uma nova mar-
telada nos próximos 5 anos…

-“Vai ser duro a avaliar pelo 
discurso na cerimónia de In-
vestidura na Praça da Indepen-

dência, naquele dia 15.1.2020, 
data que ficará nos anais da 
História de Moçambique.”

-O próximo Executivo vai ser 
recheado de caras novas, mas 
aqui chamamos atenção para 
que os ministros não cheguem 
lá e nomeiem tudo de novo: 
desde Secretário Permanente 
(que no nosso país, de Per-
manente só tem o nome), 
Directores Gerais, Directores 
Nacionais e seus Adjun-
tos, Chefes de Sectores e 
Chefes de Departamentos, 
de Repartição e Secção…

-“ Talvez  um Seminár io 
para a formação de novos 
líderes dos ministérios para 
lhes dizer: “faça a revolu-
ção com a prata da casa…”

-Se o ministro chega lá muda 
tudo, vai querer descobrir 
e inventar a pólvora, quan-
do antes dele nascer já estava 
inventada. Vai inventar plano 
megalomaníaco, quando aque-
les Secretários Permanentes e 
Directores poderiam lhe dizer: 
“isso já tem Estudo e está 
na pasta tal ou no PDF…” 

- “ E  d e p o i s ,  c o m o  s e r á 
e  a s  c o n s e q u ê n c i a s ? . . .”

-Brincará de seminário a seminá-
rio – desculpe agora é workshop, 
como sempre digo como no 

tempo de “plafond,” com o meu 
amigo Virgílio que era Director 
Provincial dos Transportes e 
Comunicações de Sofala, quan-
do era ministro dos Transportes 
e Comunicações, o Professor 
Doutor José Luís Cabaço e eu 
estávamos em Inhambane, antes 
do meu “exílio” como Director 
Provincial dos Transportes e 

Comunicações do Niassa, desta 
“Desconhecida Niassa”, do tem-
po de Aurélio Benete Manave, 
o implacável Governador de 
Niassa, que amiúde recordo 
ao Fernando Fazenda (então 
Director Provincial de Apoio 
e Controlo do Niassa) e João 
Carrilho (então Director Pro-
vincial de Construção e Águas), 
indicados por Samora Moisés 
Machel, Presidente da Repú-

blica Popular de Moçambique, 
co-coordenadores do Projecto 
de Desenvolvimento da futura 
Cidade de Unango, nos anos 
oitenta… - explico ao Pedro.

- “ E r a  r e a l m e nt e  a  D e s -
c o n h e c i d a  N i a s s a …” 

-São tempos difíceis e recordo-
-me das “investidas” de Rai-

mundo Pachinuapa, como Ins-
pector-Geral do Estado, que 
chegava dias antes da “Visita 
Presidencial” e antes do Gover-
nador saber, visitava a cidade e 
não como agora que dias antes 
informam – limpam a cidade 
e capinam as bermas de estra-
das – para ver se enganam o 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto NYUSI, mas o enge-
nheiro mecânico não lhe enga-
nam, porque quer TRABALHO, 

TRABALHO, TRABALHO!..

-“Era sério e não se pactuava 
com o favoritismo e Raimundo 
Pachinuapa teve a fama de ter 
mexido tudo e pedido a Samora 
Machel para ir libertar os presos 
no Niassa, depois da “inspecção” 
do Inspector de Estado, Raimun-
do Pachinuapa, que recebia 

“mandato do Presidente da 
República”, para ir “ver” com 
olhos de ver inclusive nos mi-
nistérios (isso mesmo “inspec-
cionar os ministros) … - era o 
Pedro que conhece estas estó-
rias, depois de pagar a conta.

Por isso, chamaremos atenção 
deixando claro que o ministro 
e vice-ministro até se for sen-
sato não leva a sua Secretária, 
porque uma nova Secretária 
em ministérios complexos 
só se aperfeiçoará no fim do 
mandato do dirigente. Contem 

com a prata da casa, não obstante 
reconhecer que há mexidas que 
o dirigente acha fundamentais, 
sobretudo, com a velocidade que 
o Presidente da República Filipe 
NYUSI imprimir – CORRER!...

N.A. – Este trabalho foi ela-
borado antes de arrebentar 
a bomba, a constituição do 
novo Governo de Moçambi-
que, que no momento que re-
digimos (sexta, 17.1.2020) se 
aguarda com muita expectativa.

“Talvez um Seminário para 
a formação de novos líderes 
dos ministérios para lhes dizer: 
“faça a revolução com a prata da 
casa…”

Ma p u t a d a s Francisco Rodolfo
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O novo Governo já está em funções. No 
meio do turbilhão de trabalho pela 
frente, há a apontar, a continuidade de 
algumas caras e a surpresa em relação a 
outras tantas que compõem o executivo, 

o que de facto levanta alguma expectativa quanto ao ho-
rizonte governativo. Mas, regra geral, a opinião pública 
abre um parêntesis, assumindo que a nova ideia de go-
vernação de Filipe Nyusi merece um voto de confiança, o 
governo não deve ser avaliado simplesmente por nomes.

Definitivamente, caracterizado por esta lenga-lenga 
de travar conhecimento dos novos dossiers sobre os 
quais as novas lideranças ministeriais vão trabalhar e 
tomar decisões em função dos novos destinos, importa 
realçar que tudo isto sucede numa altura de grandes 
desafios nacionais e internacionais, sobretudo sobre 
aqueles que mais preocupam a comunidade, seja nos 
domínios sociais, económicos e políticos, encarnados no 
combate à fome, corrupção e no acesso à paz efectiva. 

Acreditamos que as novas lideranças ministeriais 
irão, como mandam as regras, passar em revista os 
níveis de implementação dos planos estratégicos 
dos seus antecessores e, neste contexto, vão con-
gregar experiências destes, de forma a saber definir 
com integridade os desafios impostos pela dinâmi-
ca do desenvolvimento do país, no cumprimento de 
uma agenda de grande impacto na vida das pessoas.

O quadro é desafiador, razão pela qual deverão, como 
se espera, apostar na congregação de esforços e meios 
para ajudar a mitigar os efeitos negativos sabendo que 
existem regiões ainda a viver das sequelas dos fenómenos 
naturais e das guerras sem nome, daí que ressalta um 
aspecto no discurso do PR nesta perspectiva, encarnado 
na possibilidade de criação de um fundo soberano para 
acudir a estas situações. E como diz o ditado “prevenir é 
melhor do que remediar”, esta máxima de criação de um 
fundo para acudir a situações ligadas aos efeitos negati-
vos deve ser sempre colocada sobre a mesa das decisões.

Nesta senda, na tomada de posse do novo Executi-
vo, Filipe Nyusi advertiu que não vai aceitar desculpas 

em caso de falhanço, apelando aos ministros para se 
focarem nos resultados que permitam a melhoria da 
vida do povo, pois na sua óptica, doravante, não pode-
rá existir a desculpa de que alguém seja novo ou nova 
na função, porque as instituições que passam a dirigir 
sempre existiram e possuem instrumentos que delimi-
tam as suas atribuições e competências, sustentando 
que optou por um elenco pragmático, visando o alcance 
de resultados com impacto na melhoria das condições 
de vida da população moçambicana. “Os mais de 28 
milhões de moçambicanos ouviram o vosso termo de 
juramento e vão cobrar os resultados, não temos tem-
po, a partir de agora, vamos trabalhar”, exortou Filipe 
Nyusi, avisando que os dirigentes empossados devem 
pautar pela integridade, lealdade, ética governativa e 
intolerância à corrupção, um mal que segundo sinali-
zou, fragiliza as instituições do Estado moçambicano.

Na ocasião, o PR concentrou-se depois em alguns dos 
ministérios mais importantes do Executivo, apontando o 
que considera serem os seus principais objectivos como 
o Ministério da Economia e Finanças que deve apostar 
na consolidação orçamental, assegurando o aumento 
dos recursos do Estado e o rigor nos gastos, tendo como 
denominador comum a criação de oportunidades de 
emprego, sobretudo, para a juventude. Do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyusi disse 
esperar uma maior dinâmica na diplomacia económi-
ca e a revitalização da rede diplomática moçambicana 
no estrangeiro. Os ministérios da Defesa e do Interior 
terão de se concentrar na defesa da paz, tranquilidade 
e ordem pública, tendo em conta os focos de instabili-
dade nas regiões Centro e Norte do país. O Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural vai ter como 
aposta o alcance da “fome zero”, através de ações que 
assegurem o aumento da produção e produtividade. 
Está lançado o repto. O patrão vai cobrar. É tempo de 
arregaçar as mangas e olhar para o amanhã. Ao novo 
Governo se exige trabalho, trabalho e muito trabalho. 
Os desafios falam alto. Como diz o outro, a língua 
longa é sinal de mão curta. Invertamos este princípio, 
augurando um horizonte melhor, a este povo mártir.

Editorial

| opinião |

Continuidade e surpresas 
determinam horizonte 

de Governação



Em nossa opi-
nião, a lei que es-
tabelece os limi-
tes máximos de 
velocidade já de-
via ter sido alte-
rada há bastante 
tempo, uma vez 
que a actual só 
fomenta o abuso 
da velocidade e 
é protectora dos 
respectivos in-
fractores. 
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Se o Departamento de Se-
gurança Rodoviária do INAT-
TER tiver feito um estudo para 
previsão de quantas mortes po-
derão vir a ocorrer nas nossas 
vias públicas no ano que está a 
começar, certamente já possui 
dados para estimar um núme-
ro estatístico no que se refere a 
este tipo de ocorrências. Os in-
dicadores da evolução de mor-
tes provocadas pelos acidentes 
rodoviários, em outros países, 
são calculados com base em 
dados registados nos últimos 
10 anos. Para consubstanciar os 
estudos feitos, complementar, 
comparar ou avaliar a tendên-
cia de desenvolvimento deste 
fenómeno das mortes rodovi-
árias, são também usados os 
números relativos aos primei-
ros seis meses do ano anterior.

É este tipo de estudos ou 
avaliações que permite fazer 
cálculos de quantas pessoas 
irão morrer no ano seguinte e, 
com antecedência, traçar um 
plano estratégico nacional de 
segurança rodoviária que corri-
ja o que está errado ou está a fa-
lhar nas políticas anteriormente 
feitas para, antecipadamente, 
reverter uma situação negati-
va que se esteja a prever para 
o ano seguinte. O Trabalho do 
Observatório do INATTER 
não só deve realizar a previsão 
do número de vítimas, como 
também deve divulgar estes 
estudos para que os cidadãos 
estejam informados dos caos 
que o ambiente rodoviário lhes 
reserva. Assim, podem aperce-
ber-se de que eles próprios têm 
contribuído para este panorama 
assustador e são potenciais ví-
timas desta situação, compe-
tindo-lhes também contribuir 

com mudanças de compor-
tamento nas nossas estradas.                                                   

Um país que não faz estu-
dos científicos com regulari-
dade sobre os problemas do 
seu ambiente rodoviário, acaba 
por enfrentar muitas dificulda-
des para saber como nortear-se 
no sentido de os resolver. Por 
exemplo, nos últimos 10 anos, 
que impacto económico e social 
a sinistralidade rodoviária teve 
no nosso País? Qual é a entida-
de que nos devia fornecer estes 
dados? O INATTER? A Direc-
ção Nacional de Estatísticas?

A nível institucional, que 
pressupostos para implemen-
tação estão preconizados pelo 
Governo no âmbito do comba-
te à sinistralidade rodoviária? 
O que é que o Conselho de 
Ministros tem previsto como 
resolução para combater os 
acidentes rodoviários? A As-
sembleia da República alguma 
vez constituiu um grupo de 
trabalho ou comissões parla-
mentares para reflectir sobre a 
estratégia da segurança rodo-
viária moçambicana? A nível 
judicial o Ministério Público ou 
o Ministério da Justiça alguma 
vez criou uma estrutura especia-
lizada para enquadrar ou ajustar 
os crimes rodoviários? Estas são 
perguntas que certamente vão 
ficar no ar porque ninguém se 
disponibiliza para as responder, 
uma vez que no nosso País não 
existe a cultura de pedir respon-
sabilidades a quem de direito 
e muito menos existe o prin-
cípio de apresentar relatórios 
ou contas dos trabalhos execu-
tados às instâncias superiores.

Passemos para o nível ope-
racional. Uma das medidas 
mais urgentes tem a ver com os 

meios e formas de fiscalização 
da velocidade, que é conside-
rada uma das causas principais 
dos acidentes rodoviários, assim 
como outros comportamentos 
de risco, tais como a condução 
sob efeito do álcool e o uso do 
telemóvel durante a condução. 

Haverá algum projecto-piloto 
criado para combater eficaz-
mente a velocidade excessiva 
e estes outros comportamentos 
desviantes acabados de referir?

Em nossa opinião, a lei que 
estabelece os limites máximos 
de velocidade já devia ter sido 
alterada há bastante tempo, 
uma vez que a actual só fo-
menta o abuso da velocidade e 
é protectora dos respectivos in-
fractores. É preciso fazer uma 
monitorização e vigilância mais 
activa de veículos e condutores, 
uma vez que a situação actual 
indica que aproximadamen-
te 40% dos veículos circulam 
nas nossas estradas sem seguro 
de responsabilidade civil e que 
mais de 60% dos automóveis 
registados não são inspeccio-
nados. Como se admitem estas 
constatações e ninguém ou ne-
nhuma instituição é responsabi-
lizada por tamanha negligência?

Até quando o nosso País 
vai continuar a permitir que os 
prevaricadores do Código da 
Estrada continuem a ser pena-
lizados (quando o são), apenas 
com um valor pecuniário, sem 
que os mesmos sejam sujeitos 
a medidas de segurança que 
os eduquem para não voltarem 
a cometer as infracções prati-
cadas? Para que serve o art. nº 
148 do Código da Estrada que 
determina que nas transgressões 
classificadas como graves os 
infractores tenham de, obrigato-
riamente, frequentar uma forma-
ção em segurança rodoviária an-
tes de lhes ser devolvida a carta 
de condução apreendida, se esta 
determinação não é aplicada? 
Qual é a ideia de fazer leis para 
melhorar a segurança rodoviária 
e depois não as aplicar? Será 

que ninguém deve responder 
por este gravíssimo descuido?

Para implementar muitas 
destas medidas de segurança e 
de prevenção, o país não precisa 
de doadores nem de estender a 
sua mão pedinte. Habituamo-
-nos a ficar à espera de patro-
cínios para fazer alguma coisa. 
Porém, o principal objectivo 
de muitos dos nossos dirigen-
tes, no que diz respeito aos 
donativos, é saber que parte 
do “bolo” poderá ser desviado 
para os bolsos de cada um. Por 
esta razão, habitualmente, não 
produzem trabalho nenhum en-
quanto o dinheiro das beneficia-
ções ou da caridade não surge.

Precisamos urgentemente 
de saber escolher dirigentes ca-
pacitados para ocupar estes car-
gos que exigem conhecimentos 
avançados em matérias de segu-
rança rodoviária. Por outro lado, 
de nada serve ter especialistas 
na matéria se não forem dispo-
nibilizados meios para imple-
mentar os planos e as estratégias 
preparadas. Precisamos de qua-
dros que trabalhem em equipa, 
coordenem e respondam pelos 
seus pelouros. Não precisamos 
daqueles que não estão preocu-
pados com o bem comum, ou 
que não saibam trabalhar em 
benefício do próximo. Muito 
menos necessitamos dos que 
apenas se preocupam em be-
neficiar do erário público, das 
mordomias e das ajudas de cus-
tos que superam os seus choru-
dos salários, pouco fazendo ou 
nada produzindo para engran-
decer a nação moçambicana.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

AVANÇADA

Quantas mortes estão previstas 
nas nossas estradas no ano 2020?

Cassamo  Lalá*sobre o aMbiente rodoviário
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Primeiro projecto de produção de energia limpa no País

Namaacha vai produzir energia eólica 

O Distrito de Na-
maacha vai pro-
duzir energia 
eólica a partir 
deste ano. Tra-

ta-se de um projecto que será 
instalado no povoado de Li-
vevene em duas fases, sendo 
que a primeira terá seu início 
em Outubro do corrente ano e 
será efectuado no prazo de 18 
meses e, após a conclusão das 
duas fases, se espera produ-
zir 120 MW de energia. Com 
efeito, decorreu há dias, no 
distrito de Namaacha, a Con-
sulta Pública da avaliação do 
impacto ambiental do Projecto, 
orientada pelos representantes 
da empresa Matos, Fonseca 
& Associados, Lda. responsá-
veis pela sua implementação.

Numa primeira fase, o pro-
jecto vai gerar 230 postos de em-
prego para cidadãos nacionais 
e espera-se a expansão e me-
lhoria da qualidade de energia 
fornecida ao nível do Distrito.

Este projecto de ener-
gia eólica será o primeiro 
a ser implantado no nos-
so país e a energia produzi-
da será limpa e renovável. 

Referiu-se igualmente 
que na área do parque eó-
lico continuará a ser utili-
zado pelas comunidades 
locais para pasto do gado.

Na ocasião, Suzete Alberto 
Dança, Administradora do Dis-
trito de Namaacha, disse que 
o projecto é bem-vindo para o 
Distrito e exortou aos represen-
tantes a respeitarem a legisla-
ção moçambicana e a continua-

rem a trabalhar em coordenação 
com Governo Distrital e as 
comunidades do povoado de 
Livevene para que o projecto 
alcance melhores resultados.

De seguida houve visi-
ta de uma das torres onde foi 
instalado o equipamento de 
Monitoramento Meteorológi-
co no povoado de Livevene.

Na Consulta Pública, par-
ticiparam representantes da 
Source Energia, Globeleq, 
Ministério de Recursos Mi-
nerais e Energia, Ministério 
de Terra Ambiente e Desen-
volvimento Rural, EDM, 
FUNAE, representantes do 
governo local e de membros 
da comunidade de Livevene.

Namaacha em franco 
desenvolvimento

O distrito da Namaacha 
está a observar franco desen-
volvimento, apesar da crise 
de água. Com efeito, duran-
te os primeiros 9 meses de 
2019, o distrito registou uma 
Produção Global avaliada em  
3.745,10 mil milhões de me-
ticais, correspondente a uma 
realização de 72,86% e um 
crescimento de 1,10% em rela-
ção ao igual período de 2018.

Esta constatação foi avança-
da durante a IIIª Sessão Plenária 
do Observatório de Desenvol-
vimento do Distrito com o ob-
jectivo de partilhar os resultados 

alcançados entre Janeiro e Se-
tembro de 2019, decorrentes da 
implementação do Plano Eco-
nómico Social e Orçamento do 
Estado (PESOD) 2019 e reflec-
tir sobre as principais preocupa-
ções das comunidades com vista 
a fazer face em 2020, no quadro 
da gestão económica e social.

O observatório foi dirigido 
pela Excelentíssima Senhora 
Suzete Alberto Dança Nhangu-
mele, Administradora do Dis-
trito de Namaacha e estiveram 
presentes Representante do Pre-
sidente do Conselho Municipal 
da Vila de Namaacha, Membros 
do Governo Distrital, Chefes 
dos Postos Administrativos e 
Localidades, representantes 

da sociedade civil e represen-
tantes de agentes económicos.

Uma das maiores receitas da 
economia do distrito da Namaa-
cha é a produção agrícola, mas 
concretamente a Banana. Só na 
campanha agrícola 2017/2018 
exportou mais de 133 mil to-
neladas de banana para a vizi-
nha África do Sul, quantida-
de que se espera vender para 
o mesmo território este ano.

Com a exportação da cam-
panha finda, o distrito da Na-
maacha, considerado maior 
produtor de fruta diversa, com 
particular enfoque para a ba-
nana, numa área de 2.684,62 
hectares e empregando um total 
de 3624 trabalhadores, conse-
guiu encaixar mais de 16 mi-
lhões de meticais (249.817,45 
dólares norte-americanos).

Segundo a administradora 
distrital, Suzete Dança, o dis-
trito é, essencialmente, de pro-
dução agrícola, onde mais de 
70 por cento da sua população 
se dedicam a esta actividade.

“Agora estamos engajados 
na recuperação das culturas que 
na primeira época da campanha 
o distrito não conseguiu ter uma 
boa produção por causa da seca 
que o afectou. Estamos agora 
numa fase de recuperação, uma 
vez que a partir da primeira quin-
zena de Janeiro do ano passado 
o distrito começou a registar 
uma queda regular de chuva, o 
que fez com que os camponeses 
retomassem a lavoura e semen-
teiras”, disse a administrado-
ra, citada hoje pelo “Notícias”.

Acrescentou ainda que 
se coloca um grande desafio, 
neste momento, porque, la-
mentavelmente, o distrito está 
sendo assolado pela praga da 
lagarta do funil, que tem es-
tado a dizimar muitas cultu-
ras junto das comunidades.

Neste momento, equipas 
técnicas do Governo do dis-
trito estão a trabalhar no terre-
no com as comunidades para 
que as pragas não dizimem 
mais hectares da cultura, uma 
vez que a queda regular da 
chuva anima os produtores.

De acordo com a fonte, o 
distrito espera colher na pre-
sente época mais de 200 mil 
toneladas de produtos diversos.

“A produção da banana em 
nenhum momento ficou afec-
tada. Portanto, continuamos a 
produzir e a exportar o produ-
to para a África do Sul e ou-
tras quantidades são fornecidas 
ao mercado nacional”, frisou.
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Discurso de Tomada de Posse do Presidente Nyusi para o Segundo Mandato (2020 – 2025): 

Continuam muitos 
desafios por cumprir*
No discurso de tomada de posse para o seu segundo manda-
to à frente dos destinos do país, o presidente Filipe Jacinto 
Nyusi elegeu como uma das suas prioridades o combate “sem 
tréguas” contra a corrupção. Elegeu, também, dentre outras 
matérias, as finanças públicas e a indústria extractiva como 
áreas nevrálgicas para o desenvolvimento do país. 

Mas, como já 
nos habi-
tuou, o seu 
discurso so-
bre o comba-

te à corrupção e promoção da 
transparência mostrou-se vazio 
em termos de conteúdo e sem 
uma estratégia mobilizadora 
que possa conduzir os moçam-
bicanos no ataque a este fenó-
meno (corrupção) que tem sido 
uma das principais causas do 
contínuo subdesenvolvimento 
do país. 

Sobre o combate à corrupção

O Governo deve introduzir 
medidas concretas. A única no-
vidade trazida no discurso de 
tomada de posse foi que Nyusi 
já admite a distinção entre pe-
quena e grande corrupção. Até 
bem pouco tempo, o Chefe de 
Estado recusava essa distinção 
operacional, essencial para 
uma reacção penal à medida 
da elaboração e implementação 
políticas reformistas visando 
a promoção da ética e da in-
tegridade na esfera pública. A 
abordagem e os chavões a que 
Nyusi recorreu não diferem 
do que tem vindo a proclamar 
desde o seu primeiro mandato. 
Não passam, por isso, de pala-
vras desprovidas de conteúdo 
prático e sem efeito concreto 
no controlo do fenómeno da 
corrupção. Aliás, no seu pri-
meiro mandato, muito poucos 
resultados foram alcançados no 
que diz respeito ao combate à 
corrupção. Contudo, é preciso 
reconhecer que o Chefe de Es-
tado teve a abertura de aceitar a 
realização de uma auditoria in-
ternacional às dívidas ocultas, 
realizada pela Kroll, o que foi 
fundamental para a acusação 
dos processos judiciais das “dí-
vidas ocultas”, tanto em Mo-
çambique como nos Estados 
Unidos da América. Este pro-
cesso culminou com a deten-
ção de figuras da média e alta 

administração e um ministro da 
era do antigo Chefe de Estado, 
Armando Guebuza, mas sem 
que um aspecto central fosse 
conseguido:

 A recuperação dos activos. 

A recuperação de activos 
é central quando se refere ao 
combate à corrupção, uma vez 
que transmite a ideia de que o 
envolvimento em práticas cor-
ruptas não compensa e serve de 
factor inibidor para potenciais 
agentes não se envolverem em 
actos desta natureza. Os infor-
mes do Procurador-Geral da 

República à Assembleia da Re-
pública têm vindo a demonstrar 
que existe uma muito fraca ca-
pacidade de recuperar activos 
advenientes da prática de cri-
mes de corrupção, o que exige 
das autoridades competentes a 

elaboração de uma estratégia 
que auxilie na mitigação deste 
cenário. Ou seja, não basta de-
ter os indiciados da prática de 
crimes de corrupção, é preciso 
despojá-los dos bens que obti-
veram de forma ilícita em pre-
juízo do Estado. Significa que 
a detenção de indivíduos envol-
vidos em casos de corrupção 
não deve servir de barómetro 
para aferir que a corrupção está 
a ser enfraquecida. Com efeito, 
tem-se observado a detenção 
e, até, a posteriori , a condena-
ção de agentes envolvidos em 
casos de corrupção, sem que 

tal implique a recuperação dos 
bens por estes desviados. Um 
discurso de investidura de um 
Chefe de Estado e de Gover-
no não é a apresentação de um 
programa de Governo, com o 
detalhe que é necessário. É um 

exercício de visão estratégica 
sobre o país. Não se esperava, 
por isso, que o Chefe de Estado 
eleito e já em exercício de fun-
ções fizesse uma abordagem do 
seu programa de governação 
de forma exaustiva, mas era 
sua obrigação que apresentas-
se uma estratégiamobilizadora 
que conduzisse toda a socie-
dade a envolver-se no comba-
te à corrupção e a acreditar na 
vontade política de liderar esta 
acção. Entretanto, mais uma 
vez não foi apresentada uma 
estratégia de como o Governo 
pretende combater à corrupção 

que corrói o tecido social e eco-
nómico do país. Ou seja, quais 
são as linhas mestras para esse 
combate ao nível da adminis-
tração pública nos seus diver-
sos escalões (pequena, média 
e alta administração); ao nível 
do poder executivo para os ti-
tulares de cargos governativos 
e políticos, isto é, ao nível da 
chamada grande corrupção. 

Outras medidas que Nyu-
si poderia ter anunciado vi-
sando o combate à corrupção:

- Elaborar um relató-
rio nacional anti-corrupção. 

- Criar uma pena acessória 
para os titulares de cargos polí-
ticos condenados por corrupção 
que poderá passar por impedi-
-los de exercer novos cargos 
por um período de até 10 anos; 

- Divulgar os casos de cor-
rupção que deram origem a 
condenações transitadas em 
julgado (sem identificar os au-
tores); - Continuar a simplificar 
o acesso aos serviços públi-
cos, publicitando o custo dos 
diversos actos de corrupção; 

- Obrigar a todas as entida-
des públicas a terem normas de 
controlo interno para garantir a 
imparcialidade e legalidade dos 
contratos; - Melhorar os pro-
cessos de contratação pública;

 - Modernizar o regis-
to de interesses dos titulares 
de cargos políticos e titula-
res de altos cargos públicos;

 - Obrigar as empresas 
que se candidatam a concur-
sos públicos a terem planos 
de prevenção de riscos de 
corrupção. O que se espera 
do Presidente da Repúbli-
ca no combate à corrupção 

- Garantir a independência 
necessária à Justiça e apoio 
institucional necessário à PGR 
para levar ao julgamento os 
acusados das dívidas ocultas 
e outros acusados de crimes 
de colarinho branco, como a 
antiga ministra do Trabalho 
(detida em caso relacionado à 
fraude no INSS), o antigo mi-
nistro dos Transportes e Comu-
nicações (detido em relação ao 
caso de corrupção na constru-
ção do Aeroporto de Nacala);

-Permitir que o partido Fre-
limo, preside, acusado de ter 
recebido 10 milhões de dólares 
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da Privinvest com evidências 
muito fortes disso, seja inves-
tigado em processo-crime pela 
PGR. 

Sobre as Finanças Públicas: 
Discurso com muitas “zonas de 

penumbra”. 

No que concerne à gestão 
das finanças públicas, Nyusi 
reiterou o seu compromisso 
de continuar o diálogo com os 
credores (muito provavelmente 
das dívidas ocultas) com vista 
a reforçar a confiança do país 
junto dos parceiros de coope-
ração, discurso este iniciado no 
mandato passado como princi-
pal razão para a reestruturação 
da dívida da EMATUM1. Num 
discurso pouco esclarecedor, 
Nyusi leva a crer que poder-
-se-á avançar com um novo 
acordo de reestruturação para a 
MAM2 , muito provavelmente 
a ser coberto pelo Orçamento 
de Estado (OE), tal como su-
cedeu com a dívida contraída 
pela empresa EMATUM. Adi-
cionalmente, o Chefe de Estado 
reforçou, de forma vaga, a ideia 
de que o seu segundo mandato 
vai dar especial atenção a po-
líticas que visem promover a 
estabilidade e o rigor macroe-
conómico num Estado austero 
consigo próprio, com vista a 
garantir rigor na despesa públi-
ca e na gestão da dívida públi-
ca. Neste caso, para o alcance 
destes objectivos, parte das ac-
ções do executivo deve ser: 

• Contribuir para a redução 
do excessivo recurso ao crédito 
interno (que se revelou como 
modus operandi no mandato 
anterior). O stock da dívida in-
terna saiu de 34,8 mil milhões 
de meticais em Dezembro de 
2014 para 171,4 mil milhões 
de meticais em Setembro de 
2019, ou seja, um crescimento 
exponencial de cerca de 136,6 
mil milhões de meticais contra-
ídos no meio de uma gestão de 
finanças públicas pouco trans-
parente. 

• Tornar mais claras as po-

líticas de austeridade visando 
reduzir despesas que represen-
tam verdadeiros fardos para o 
OE, tais como as excessivas 
regalias para os dirigentes pú-
blicos. No quinquénio passa-
do, as políticas de austeridade 
reflectiram-se mais nos secto-
res sociais do que nos outros 
sectores da economia. Em ter-
mos reais, o orçamento médio 
realizado nestes sectores não 
cresceu mais do que 10% num 
contexto em que a inflação che-
gou a atingir mais de 20% em 
2016, facto que contribuiu em 
grande medida para os baixos3 
níveis de implementação do 
Programa Quinquenal do Go-
verno 2015 – 2019; 

• Priorizar o incremento da 
despesa pública para investi-
mento em detrimento da despe-
sa de funcionamento. No ante-
rior mandato de FJN, a despesa 
pública esteve assente numa 
base mais virada para o consu-
mo do que para o investimento, 
tendo a despesa de funciona-
mento absorvido, em média, 
mais de 60% do OE, facto que 
provocou retornos significati-

vos no nível de implementação 
de políticas viradas para o de-
senvolvimento. 

Destaque ao sector de Água e 
Saneamento.

Nyusi realçou que o sane-
amento não seria esquecido, 
facto que é de se louvar por ser 
uma das áreas muitas vezes ne-
gligenciada. Neste sentido, uma 
forma de demonstrar essa nova 
abordagem seria a inclusão de 
uma linha orçamental deno-
minada “Saneamento” a partir 
do OE 2020. Ainda sobre este 
sector, Nyusi mencionou a ini-
ciativa presidencial Água para 
Vida (PRAVIDA) como um 
caso de sucesso, mas até então 
não consta nenhum detalhe do 
seu nível de implementação nos 
documentos orçamentais para 
efeitos de monitoria. 3 Para 
finalizar, é importante que as 
promessas do Chefe de Estado 
para o seu segundo mandato es-
tejam assentes em princípios de 
boa governação, onde a inde-
pendência entre o Executivo e 
a Assembleia da República seja 
uma realidade. O OE precisa 

de ser aprovado e monitorizado 
de forma transparente, livre de 
influência políticopartidária e 
assente em mecanismos fortes 
que visem a responsabilização 
e prestação de contas para que 
as finanças sejam, efectivamen-
te, saudáveis. 

Sobre a Indústria Extractiva: 
Um Discurso Incoerente e Sem 

Conexão com a Realidade

 Ainda no seu discurso de 
tomada de posse, Nyusi tor-
nou evidente que a falta de 
transparência e de prestação de 
contas continuarão a nortear a 
governação do sector extracti-
vo. O Presidente da República, 
ao exortar os moçambicanos a 
fazerem a gestão das suas ex-
pectativas com uma dose de 
paciência e ao mencionar que 
os cofres do Estado levarão al-
gum tempo para acolher recei-
tas provenientes dos hidrocar-
bonetos na dimensão prevista, 
mostra claramente que não irá 
recorrer à transparência como 
um instrumento de governação. 
Ora vejamos: a) Por um lado, 
o presidente reconhece clara-
mente que o país não tem con-
dições técnicas para elaborar 
previsões credíveis, mas não 
faz menção a algum plano de 
acção para colmatar esta falta 
de capacidade. Por outro lado, 
entende-se que, ao se elabora-
rem previsões, deve-se ter em 
consideração os riscos asso-
ciados a estas e estabelecer-se 
os devidos cenários. Com este 
instrumento, é possível gerir 
as expectativas das pessoas 
em relação às futuras receitas 
da exploração do gás. Não faz 
sentido, simplesmente, men-
cionar que os moçambicanos 
devem ter paciência. Importa 
referir também, a experiência 
que o país adquiriu com o pri-
meiro projecto de exploração 

do gás pela Sasol. Com esta ex-
periência, seria razoável que as 
previsões fossem mais realistas 
no caso dos projectos de gás da 
bacia do Rovuma. b) Com este 
discurso, abre-se espaço para 
que seja aceite qualquer valor 
arrecadado como receita pro-
veniente da exploração do gás, 
pois não há referência ou base 
de comparação, com o agra-
vante de não se ter mencionado 
o lapso de tempo que se levará 
para que os cofres do Estado 
acolham as receitas previstas. 
Em relação à recomendação 
de maior prudência e transpa-
rência, de modo a se beneficiar 
os moçambicanos no presente 
e no futuro, é importante men-
cionar que este pronunciamen-
to é feito num contexto em 
que o Governo tem estado a 
assinar adendas aos contratos 
com empresas de exploração 
de gás na bacia do Rovuma e 
estas mesmas adendas não são 
publicamente disponibilé a 
unidade nacional. Esta percep-
ção é fundamentada pela com-
paração entre os pontos foca-
dos nos dois discursos (2015 e 
2020), onde no primeiro desta-
cava o sector dos recursos mi-
nerais como importante para 
atrair investimentos e, passa-
dos 5 anos, com alguns dos 
investimentos já consolidados, 
não se faz menção aos recur-
sos minerais como uma área 
para continuar a apostar e que 
pode promover o desenvolvi-
mento económico. Portanto, 
o discurso de tomada de pos-
se do Presidente da República 
apresenta-se incoerente com 
as dinâmicas que se vem assis-
tindo a nível de governação do 
sector extractivo e pouco traz, 
em termos substanciais, visto 
que se trata do mesmo Gover-
no. *Análise do CIP
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José MatlhoMbe

Chuvas condicionam distribuição de água 
a alguns bairros da Cidade de Maputo

A empresa Águas 
da Região de 
Maputo (AdeM) 
anunciou que, 
na sequência das 

chuvas que se fizeram sentir na 
noite de sábado, dia 18 de Ja-
neiro corrente, a sala de equipa-
mento electromecânico do Cen-
tro Distribuidor da Machava 
ficou alagada, condicionando, 
deste modo, a distribuição de 
água nos bairros Machava-Se-
de, Liberdade, Patrice Lumum-
ba, Bunhiça, T3 e Zona Verde.

Após a ocorrência, a em-
presa destacou uma equipa 
multidisciplinar que esteve 
no terreno desde as primei-
ras horas de domingo, 19 
de Janeiro, a trabalhar com 
vista à normalização do 
funcionamento do centro.

A pronta intervenção per-

mitiu que a empresa instalas-
se novos motores e efectuasse 
os respectivos testes na noite 
de ontem (segunda-feira), ga-
rantindo a reposição do fun-
cionamento do sistema de ele-
vação do Centro Distribuidor 
da Machava no mesmo dia.

Entretanto, apesar da 
conclusão dos trabalhos, a 
empresa indica que a norma-
lização do abastecimento de 
água aos bairros acima men-
cionados será feita de forma 
gradual a partir desta terça-
-feira, 21 de Janeiro, pois a 
rede ainda se encontra vazia.

Importa realçar que, du-
rante o decurso dos trabalhos 
de reparação, a AdeM asse-
gurou o abastecimento do 
precioso líquido com recurso 
a camiões cisternas em alguns 
pontos dos bairros afectados.



eLton da Graça

Para quem co-
nhecia Larde de 
2013 já não é o 
mesmo. Se for-
mos a olhar para 
as construções 
das residências 
dos próprios 
residentes nota-
mos que há uma 
mudança da ma-
neira como eram 
concebidas as 
casas - só naque-
la zona onde está 
situado o monte 
Filipe as residên-
cias são constru-
ídas na base de 
blocos e cober-
tas de chapa de 
zinco - isso quer 
dizer que há uma 
mudança

a construção da ponte sobre o rio larde devia ter arrancado. 
Contudo, falta a comparticipação da verba do governo para sua 
execução. o executivo de larde admite o atraso e aponta pro-
cedimentos da administração pública como estando na origem 
da demora para o arranque das obras de construção da ponte.

As comunidades 
de Topuito, re-
gião afectada 
pela exploração 
das areias pesa-

das, teriam colocado na mesa, 
há algum tempo, a proposta 
para a construção da ponte 
sobre o rio Larde de modo a 
facilitar a ligação entre o pos-
to administrativo e a vila sede 
do distrito que até esta parte é 
assegurada a travessia pelos 
pequenos barcos a vela. A pro-
posta foi aceite. Contudo, quer 
o executivo quer as comunida-
des e a Kenmare deviam com-
participar para a efectivação do 
projecto. A kenmare contribuiu 
com uma verba de um milhão 
de dólares deduzido do seu pro-
grama de solidariedade social, 

as comunidades, por sua vez, 
comparticiparam com o valor 
de dois milhões de dólares. O 
governo por sua vez deve com-
participar, segundo a secreta-
ria permanente de Larde, Ana 
Paula, com a verba de quatro 
milhões de dólares que até esta 
parte não foi desembolsado. 

Ana Paula não tem dúvidas 
que tem havido dúvidas sobre 
a existência ou não da verba 
que a mineradora Kenmare e as 
comunidades disponibilizaram 
para o arranque das obras. A 
governante explicou que para 
sua comparticipação o gover-
no necessita de uma verba de 
quatro milhões de dólares que 
ainda não aconteceu devido aos 
procedimentos da administra-
ção pública ou seja já há um 

aval da Administração Nacio-
nal de Estradas. Mas espera-
-se pelo desembolso do minis-
tério da economia e finanças.   

Num outro desenvolvimen-
to, a governante fez saber que 
o distrito de Larde aos poucos 
vai registando avanços notó-
rios, apontando como exemplo 
a construção dos sistemas de 
abastecimento de água, merca-
dos, escolas, entre outras áreas 
que se intervém resultante da 
receita dos 2,75% que o gover-
no canaliza para o desenvolvi-
mento das comunidades abran-
gidas pela exploração mineira.

“Para quem conhecia Larde 
de 2013 já não é o mesmo. Se 
formos a olhar para as cons-
truções das residências dos 
próprios residentes notamos 
que há uma mudança da ma-
neira como eram concebidas 
as casas - só naquela zona onde 
está situado o monte Filipe as 
residências são construídas 
na base de blocos e cobertas 
de chapa de zinco - isso quer 
dizer que há uma mudança”

Questionado sobre a prio-

rização da mão-de-obra local 
para ocupação das vagas de 
emprego Ana Paula referiu que 
a mineradora tem priorizado 
a mão-de-obra local para al-
guns trabalhos sazonais, pois a 
maioria dos jovens não reúnem 
conhecimentos em algumas 
áreas específicas exigidas pela 
Kenmare, aliás para reverter o 
problema da falta de conheci-
mento por parte dos jovens da-
quele ponto do país, Ana Paula 
refere que a Kenmare tem de-
senvolvido programas de bol-
sas de estudo para os nativos, 
o que tem logrado sucessos. 
Segundo aquela governante, 
maior parte das operadoras de 
máquinas naquela mineradora 
são residentes daquele distrito 
que foram seleccionadas para 
se beneficiar de bolsa de estudo.

A fonte aponta ainda que 
neste momento decorre a for-
mação de algumas raparigas 
idas do distrito de Larde para 
serem dotadas de conheci-
mentos em matérias de saúde 
materno infantil. Ao terminar 
o curso serão enquadradas na-

quele distrito de modo a reduzir 
a taxa de mortalidade infantil 
que afecta aquele ponto do país.

Larde começou a receber 
os valores dos 2,75% no ano 
de 2015, segundo Ana Paula, 
antes da sua elevação a cate-
goria do distrito-este estava 
adstrito a Moma. Questionada 
sobre quanto valor o governo 
já disponibilizou para o de-
senvolvimento das comuni-
dades, Ana Paula referiu que 
o valor não tem sido regular, 
pois depende dos rendimen-
tos produzidos pela empresa.

“Há anos que recebe-
mos dois milhões, outros 
anos quatro milhões de dó-
lares para dizer que nos tem 
sido constante o valor-varia 
a cada ano” disse a fonte.

Confirma Secretária Permanente de Larde

Resta comparticipação do governo para 
construção da ponte sobre rio Larde
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Quanto ao grupo 
das economias 
de mercados 
emergentes e em 
vias de desenvol-
vimento, o FMI 
antecipa que o 
crescimento au-
mente para 4,4% 
em 2020 e 4,6% 
em 2021 (menos 
0,2 pontos per-
centuais do que o 
previsto em Ou-
tubro para ambos 
os anos), tendo 
por base um nível 
estimado de cres-
cimento de 3,7% 
em 2019.
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Mau desempenho de economias emergentes 
justifica recuperação global modesta
A trajetória de “recuperação modesta” da economia mundial 
traçada pelo Fundo monetário internacional (Fmi) traduz o 
“forte declínio”, seguido do regresso a níveis mais próximos dos 
históricos, das economias emergentes do Brasil, índia, méxico, 
rússia e turquia.
 

“A t r a j e c -
tória do 
c r e s c i -
m e n t o 
mundial 

traduz um forte declínio, segui-
do do regresso a níveis mais pró-
ximos dos históricos, num gru-
po de economias de mercados 
emergentes e em vias de desen-
volvimento com um desempe-
nho deficiente e que atravessam 
momentos de tensão, incluindo o 
Brasil, Índia, México, Rússia e 
Turquia”, refere o FMI.
Segundo refere, o perfil de cres-
cimento hoje traçado baseia-se 
também na presunção de que “as 
economias de mercados emer-
gentes relativamente saudáveis 
manterão um desempenho sóli-
do, mesmo que as economias de-
senvolvidas e a China continuem 
a desacelerar gradualmente as 
respetivas taxas de crescimento 
potencial”.

O FMI alerta ainda que a 
concretização destas projeções 
depende, “em grande parte, do 
evitar quer de uma nova escala-
da das tensões comerciais entre 
os EUA e a China, quer de um 
‘Brexit’ sem acordo e da conten-
ção das ramificações económicas 
resultantes da instabilidade so-
cial e das tensões geopolíticas”.

O FMI baixou hoje as suas 
estimativas e projeções para a 
economia mundial, prevendo 
que tenha crescido 2,9% em 
2019 e que progrida 3,3% em 
2020 e 3,4% em 2021, sobretudo 
penalizadas pelo desempenho de 
algumas economias emergentes.

As novas estimativas re-
presentam uma revisão em 
baixa de 0,1 pontos percentu-
ais para 2019 e 2020 e de 0,2 
pontos percentuais para 2021 
face às anteriores previsões 
de outubro do ano passado.

No relatório hoje divulgado, 
o FMI antecipa que os efeitos 
da “substancial distensão mo-
netária” nas economias desen-
volvidas e mercados emergen-
tes em 2019 “se continuem a 
propagar na economia mundial 
em 2020″, sendo que, “sem este 
estímulo monetário, a estimati-
va de crescimento mundial para 
2019 e a projeção para 2020 

teriam sido 0,5 pontos percen-
tuais mais baixas em cada ano”.

A instituição liderada por 
KristalinaGeorgieva projeta 
que a recuperação mundial seja 
acompanhada de uma retoma do 
crescimento do comércio (em-
bora mais modesto do que prog-
nosticado na última projeção 
de outubro passado), refletindo 
sobretudo uma recuperação da 
procura interna e do investimen-
to, assim como a dissipação de 

algumas resistências nos seto-
res automóvel e tecnológico.

Neste contexto, o FMI pro-
jeta que o crescimento nas eco-
nomias desenvolvidas estabi-
lize nos 1,6% em 2020-2021 

(menos 0,1 pontos percentuais 
face às previsões do relatório 
de outubro), sobretudo devi-
do às revisões em baixa nos 
EUA, zona euro e Reino Unido 
e a diminuições noutras eco-
nomias desenvolvidas na Ásia, 
nomeadamente Hong Kong.

Nos EUA, o crescimen-
to deverá abrandar de 2,3% 
em 2019 para 2,0% em 2020 e 
1,7% em 2021 (0,1 pontos per-
centuais menos em 2020 face 
ao WEO de outubro), “refle-
tindo o regresso a uma orien-
tação fiscal neutral e ao cada 
vez menor impulso resultante 
de uma crescente flexibiliza-
ção das condições financeiras”.

Já na zona euro, o crescimen-
to deverá acelerar de 1,2% em 
2019 para 1,3% em 2020 (numa 
revisão em baixa de 0,1 pontos 
percentuais) e 1,4% em 2021, 
tendo em conta as melhorias pro-
jetadas para a procura externa.

Quanto ao Japão, é projeta-
do um abrandamento da taxa de 
crescimento de 1,0% estimado 
para 2019 para 0,7% em 2020 
(0,1 e 0,2 pontos percentuais 
acima da previsões do relatório 
de outubro), sendo a revisão em 
alta para 2019 resultado de “um 
saudável consumo privado” e a 

melhoria do prognóstico para 
2020 assente no impulso pre-
visto das medidas de estímulo 
adotadas em dezembro passado.

Para 2021, o FMI prevê 
que o crescimento da economia 
nipónica diminua para 0,5% 
(um nível próximo do poten-
cial), “à medida que se dissipa 
o impacto do estímulo fiscal”.

Quanto ao grupo das econo-
mias de mercados emergentes 
e em vias de desenvolvimento, 
o FMI antecipa que o cresci-
mento aumente para 4,4% em 
2020 e 4,6% em 2021 (me-
nos 0,2 pontos percentuais do 
que o previsto em Outubro 
para ambos os anos), tendo 
por base um nível estimado de 
crescimento de 3,7% em 2019.

“O perfil de crescimen-
to para este grupo reflete uma 
combinação das recupera-
ções projectadas após pro-
fundas desacelerações nas 
economias de mercados emer-
gentes que viveram tensões e 
tiveram desempenhos deficien-
tes e a desaceleração estrutu-
ral que está a ocorrer na Chi-
na”, lê-se no relatório do FMI.

Para as economias emer-
gentes e em desenvolvimento 
da Ásia, o FMI prognostica “le-

ves aumentos do crescimento” 
– de 5,6% em 2019 para 5,8% 
em 2020 e 5,9% em 2021 (0,2 
e 0,3 pontos percentuais menos 
em 2019 e 2010 face às últimas 
projeções) — sobretudo devido 
a uma revisão em baixa da pro-
jeção para a Índia, onde a pro-
cura interna desacelerou mais 
marcadamente do que o pre-
visto, devido a tensões no setor 
financeiro não bancário e a um 
menor crescimento do crédito.

Neste país, o crescimento em 
2019 deverá situar-se nos 4,8%, 
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Mau desempenho de economias emergentes 
justifica recuperação global modesta

Economia mundial menos 
pressionada em baixa, mas 
ainda sob ameaça
O Fundo Monetário Internacional (FMI) consi-
dera que a balança dos riscos enfrentados pela 
economia mundial continua a pender para o 
lado mais negativo, mas está hoje menos pres-
sionada por factores adversos do que em outu-
bro passado.

Na actualização ao ‘WorldEconomic Outlook’ 
(WEO) do FMI, um relatório com previsões 
económicas mundiais, a instituição afirma que 
os “incipientes sinais de estabilização” actual-
mente visíveis “podem perdurar, dando lugar 
a uma dinâmica favorável entre os ainda resi-
lientes gastos de consumo e a melhoria do in-
vestimento empresarial”.
“Outro aliciante poderia ser a menor intensida-
de de fatores idiossincráticos que travam 
a actividade das principais eco-
nomias emergentes, a que 
se juntam os efeitos da 
flexibilização mone-
tária e a melhoria 
do sentimento 
económico na 
sequência da 
‘primeira fase’ 
do acordo co-
mercial entre 
os EUA e a 
China, com a 
consequente 
anulação par-
cial das tarifas 
an te r io rmente 
aplicadas e trégua 
a novas taxas”, lê-se 
no documento.
“Se estes factores confluí-
rem, a recuperação poderá ser 
mais sólida do que o actualmente pre-
visto”, acrescenta.
Ainda assim, o FMI adverte que “os riscos de 
uma evolução em baixa continuam a ser con-
sideráveis”, apontando como fator negativo 
“as crescentes tensões geopolíticas, particular-
mente entre os EUA e o Irão, que podem per-
turbar a oferta mundial de petróleo, prejudicar 
a confiança e debilitar a ainda frágil retoma do 
investimento empresarial”.
Outro dos riscos destacados é “o aumento das 
barreiras alfandegárias entre os EUA e os par-
ceiros comerciais, em particular a China”, que 
“prejudicou o sentimento económico e agra-
vou as desacelerações cíclicas e estruturais que 
ocorreram em muitas economias ao longo do 
último ano”, tendo-se as disputas estendido ao 
setor tecnológico.
“As perspetivas para uma resolução duradoura 
das tensões comerciais e tecnológicas conti-
nuam indefinidas, apesar de algumas informa-
ções esporádicas favoráveis acerca das nego-
ciações em curso”, sustenta o FMI, alertando 
para que “uma maior deterioração das relações 
entre os EUA e os seus parceiros comerciais 

(nomeadamente a União Europeia) ou das li-
gações comerciais envolvendo outros países 
poderão minar a recente retoma da indústria e 
do comércio internacionais, pressionando em 
baixa o crescimento mundial”.
Segundo a instituição liderada por Kristalina-
Georgieva, a materialização de qualquer uma 
destas ameaças “poderá desencadear rápidas 
mudanças no sentimento dos mercados finan-
ceiros, realocações das carteiras de investi-
mento para ativos seguros e um aumento dos 
riscos de financiamento, tanto empresarial 
como soberano”.
E, adverte, “um endurecimento generalizado 
das condições financeiras deixaria a descober-
to vulnerabilidades financeiras que se acumu-

laram durante os anos de baixas taxas 
de juro, restringindo ainda mais 

os investimentos em ma-
quinaria, equipamen-

tos e bens duradou-
ros e debilitando 

novamente o 
setor industrial 
e, eventual-
mente, o se-
tor dos ser-
viços, o que 
ampliaria os 
efeitos da 
desacelera-
ção”.

Também refe-
ridos pelo FMI 

são os “graves 
custos humani-

tários e a perda dos 
meios de subsistência” 

que os desastres naturais de 
origem meteorológica têm provo-

cado em diversas regiões nos últimos anos e 
cuja continuação poderá levar a “ainda mais 
perdas em ainda mais países”.
“As alterações climáticas, causa principal da 
crescente frequência e intensidade dos desas-
tres naturais, já ameaçam as metas ao nível da 
saúde e economia, e não apenas nas regiões 
diretamente afetadas”, considera a instituição 
financeira, advertindo que podem vir a co-
locar desafios a outras zonas que ainda não 
sentem os seus efeitos diretos, nomeadamente 
devido às migrações transfronteiriças ou ao 
‘stress’ financeiro (no setor segurador, por 
exemplo). O FMI baixou  as suas projeções 
para a economia mundial, estimando cresci-
mentos de 2,9% em 2019, de 3,3% em 2020 e 
de 3,4% em 2021, sobretudo penalizados pelo 
desempenho de economias emergentes como 
a Índia. As novas estimativas constam da atu-
alização ao WEO do FMI e representam uma 
revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais 
para 2019 e 2020 e de 0,2 pontos percentuais 
para 2021 face às anteriores previsões de ou-
tubro do ano passado.

melhorando para os 5,8% em 
2020 e para os 6,5% em 2021 
(1,2 e 0,9 pontos percentuais 
abaixo do previsto no relatório 
de outubro), “graças ao estímulo 
fiscal e monetário e ao nível mo-
derado dos preços do petróleo”.

Já na China, o FMI projeta 
que o crescimento diminua li-
geiramente dos 6,1% estimados 
para 2019 para 6,0% em 2020 
e 5,8% em 2021, consideran-
do que “as controvérsias não 
resolvidas em torno das rela-
ções económicas com os EUA 

e o necessário fortalecimento 
das regulações financeiras in-
ternas continuem a entorpe-
cer a atividade” económica.

No que respeita às eco-
nomias emergentes e em de-
senvolvimento da Europa, 
o crescimento previsto é de 
1,8% em 2019 e de cerca de 
2,5% em 2020 e 2021, numa 
revisão em alta de 0,1 pon-
tos percentuais para 2020 
face às previsões de outubro.

A melhoria deve-se ao 
“contínuo e sólido crescimento 
na Europa central e oriental”, 
a uma “retoma da atividade na 
Rússia” e à “recuperação em 
curso na Turquia, à medida 
que as condições financeiras 
se tornam menos restritivas”.

Na América Latina, o Fun-
do Monetário Internacional 
projeta que o crescimento re-
cupere dos 0,1% estimados 
em 2019 para 1,6% em 2020 
e 2,3% em 2021 (0,2 e 0,1 
pontos percentuais menos do 
que o previsto em outubro), 
penalizado por cortes nas pre-
visões para o México e Chile, 
parcialmente compensados por 
uma revisão em alta do prog-
nóstico para 2020 no Brasil.

Quanto ao Médio Oriente e 
à região da Ásia central, deve-
rão registar um crescimento de 
2,8% em 2020 (menos 0,1% do 
que o anteriormente previsto) 
e acelerar para 3,2% em 2021, 
enquanto na África subsaariana 
se prevê que a economia acele-
re para uma evolução de 3,5% 
em 2020-2021 face aos 3,3% 
de 2019 (menos 0,1 pontos per-
centuais em 2020 e menos 0,2 
pontos percentuais em 2021 do 
que o projectado em Outubro).
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A vida na ‘descontra’ que o 
casal Reed levou durante os 
anos de namoro e o primeiro 
ano de casamento não podia 
continuar – pela sua saúde e 
futuro juntos como família, 
Lexi e Danny tinham de mu-
dar. O segundo ano de vida 
matrimonial foi por isso bem 
planeado. Ia ser construído 
com quatro nãos: não comer 
fora, não comer às escondi-
das, não beber álcool nem 
refrigerantes, não desistir. 
Dezoito meses depois desse 
arranque em Janeiro de 2016, 
começaram a colher os fru-
tos: tinham ganho juntos a 
aposta de perder 412 libras 
de peso. Em Janeiro de 2020 
confirma-se que conseguiram 
em definitivo ganhar a aposta.
O insólito pode ser feito de 
coisas boas, como a supera-
ção da obesidade que desde 
a infância acompanhou Lexi 
Reed. A começar pelo facto 
de ela não deixar os muitos 
quilos a mais estragarem-
-lhe a alegria da infância, da 
adolescência, da juventude.
A dura luta para libertar-se 
dos quilos a mais! Tal como 
muitos de nós que lutámos 
para perder peso que nos 
venceu sempre, ela também 
lutou. E foi vencida e voltou 
a tentar, à medida que a pu-
blicidade anunciava um novo 
regime da moda. A diferença 
é que ela perante tantos enga-
nos, tantas recaídas, não dei-
xou que isso a desanimasse.
Aos 25 anos, Lexi pesava 
cento e oitenta quilos (392 
libras). E se até ali, ela lutou 

para não deixar o peso definir 
o que era a sua vida — vivi-
da em alegria e felicidade até 
no amor que encontrou em 
Danny, que a amava tal como 
ela era —, a verdade é que 
aos 25 anos Lexi começou a 
sofrer de problemas de saúde.
Lexi encontrou em Danny, 
dois anos mais velho, a alma 
gémea. Mas um não ajudava 
o outro na mudança de há-
bitos alimentares de que ne-
cessitavam para chegarem a 
um limite de peso saudável.
Danny, que pesava duzen-
tas e oitenta libras (128 kg), 
convidava Lexi a jantar fora 
quando não ficavam em casa 
e telefonavam ao pronto-
-a-comer, seduzidos pelo 
canto de sereia das Take 
Away (serviço de refeições 
levadas a casa). A refeição 
feita de “comida de plástico” 
(junk food) era regada a cer-
veja e vinho ou refrigeran-
tes e terminava com doces.
A sua auto-indulgência mú-
tua tinha todos os ingredien-
tes — sedentarismo, comida 
congelada e enlatada, muito 
açúcar (que adoça a fortu-
na da família mais rica do 
mundo, os Mars, dos Es-
tados Unidos, com 70,8 
biliões de dólares), muito 
sal — para lhes estragar 
a saúde e criar-lhes duas 
grandes impossibilidades.
Duas grandes impossibi-
lidades que de imediato 
diminuíam a alegria de vi-
ver e a longo prazo com-
prometiam a saúde, a pró-
pria existência da família.

A preparar-se para o gran-
de dia, Lexi viu que a es-
colha do vestido estava a 
demorar — mesmo sem ter 
colocado em campo a vai-
dade da noiva que emagre-
ce para caber no vestido.

Nem nas lojas de Terre 
Haute, Indiana, onde vive, 
nem online, Lexi encontrava 
um tamanho para uma noi-
va de quatrocentas e oitenta 
libras, que são mais de du-
zentos quilos (217,92 kg).

A foto mostra que, por fim, 
encontrou o seu 34 W. “Bem 
resolvida”, como diz o dis-
curso rápido enredado em 
psicologia para todos. Mas 
Lexi ia depois de uma toma-
da de consciência gradual, 
ao longo do primeiro ano de 
casamento, enfrentar duas 
grandes impossibilidades que 
lhe trariam um amargo travo 

na existência despreocupada.
Uma era o seu sonho de 

constituir uma família. A ou-
tra tinha a ver com o sonho, 
que partilhava com Danny, 
de viajar para conhecer o 
mundo. Os médicos disse-
ram-lhe dos riscos que ela en-
frentava para poder ser mãe.

A impossibilidade de via-
jar: simplesmente não havia 
lugar nos aviões para pesso-
as com o peso do casal Reed.

A grande mudança
Diante de tais obstácu-

los, Lexi resolveu empre-
ender a grande mudança 
— que tinha de começar 
com pequenos passos, por 
muito tempo e sem vacilar.

Muito motivada, Lexi teve 
de enfrentar um Danny muito 
satisfeito com a vida confor-
tável no aconchego do lar, o 
frigorífico abastecido com co-

mida pronta em tempo relâm-
pago no microondas e consu-
mida em frente ao televisor.

Ao convencer Danny, jun-
tos programaram como ia 
ser o segundo ano de vida 
matrimonial construído 
com quatro nãos: não comer 
fora, não comer às escondi-
das, não beber álcool nem 
refrigerantes, não desistir.

A família e amigos foram 
informados. Surgiram apos-
tas, que espicaçavam o casal. 
A primeira semana passou, 
seguindo o plano alimentar 
acompanhado de meia hora 
de exercício no ginásio lo-
cal. O primeiro mês revelou 
o sucesso: tinham cada um 
perdido dez libras. Peque-
nos ganhos mas consistentes 
ao longo de dezoito meses 
resultaram: Danny perdeu 
90 quilos, Lexi cem quilos.

Aposta que Lexi ganhou Vestido para noiva de 480 libras

Infância com pais que não cozinham – porque a 
‘fast food’ é mais fácil, mais rápida e barata

A obesidade, principal factor 
que, segundo a OMS, desen-
cadeia a diabete tipo 2, é de-
vida em grande parte à comida 
do tipo americano conhecida 
por ‘fast food’ que tem vin-
do progressivamente a subs-
tituir, um pouco por todo o 
mundo, os pratos tradicionais.

A tese da organização mun-
dial de saúde é apoiada por 
estudos clínicos e socioló-
gicos que mostram 80% da 
população obesa e diabética 
a não poder resistir à atrac-
tividade visual e palatal da 
‘fast food’, embora saiba o 
significado de comer saudá-
vel e os riscos do contrário.

Mas as autoridades america-
nas apontam que a investigação 
da medicina molecular, realiza-
da em universidades inglesas e 
americanas (consultáveis onli-
ne na base Web MD), contradita 
em parte a OMS. Afirmam ha-
ver um gene de obesidade espe-
cífico — uma variação do gene 
FTO — que explica a distribui-
ção da obesidade genómica en-
tre determinadas populações...

Tais estudos realizados por 
organismos do governo ameri-
cano ou por este subsidiados, 
contudo, não explicam por que 
é que uma determinada popula-
ção tem ao mesmo tempo uma 

prevalência de obesidade e de 
diabete tipo 2 superior à de 
outras, com as quais partilha 
uma história que só diver-
giu após a Segunda Guerra.

O fenómeno que terá co-
meçado nos anos Cinquenta 
tem vindo a piorar e o leitor 
pode tirar as suas próprias 
conclusões sobre o bem fun-
dado do alerta da OMS, 
consultando websites que 
mostram ser direta a relação 
entre a doença e a procura 

de alimentos processados, 
com excesso de sal, açúcares, 
aditivos, conservantes, co-
rantes, ativadores de sabores.

Disto tudo, Lexi só sabe 
que “os meus pais nunca co-
zinhavam. Compravam tudo 
pronto, porque era tudo mais 
fácil, mais rápido e barato”.

Ao encontrar Danny, 
iriam reproduzir o padrão 
de alimentação que co-
nheciam desde a infância.
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A estrela mais próxima do sol 
pode ter um segundo planeta

NASA estuda cogumelos para 
construir casas de Marte

OMS avalia se surto de novo 
coronavírus é emergência 
internacional

Agência Espacial Europeia quer 
transformar poeira lunar em oxigénio

Encontrada na Indonésia a maior flor do mundo

Um grupo de investigadores do 
Instituto Nacional de Astrofísi-
ca de Itália publicou um novo 
estudo que aponta para a possi-
bilidade de existir um segundo 
planeta na estrela mais próxima 

do nosso sol, Proxima Centau-
ri.
Até aqui acreditava-se que o 
Próxima b era o único planeta 
desta estrela, com os investiga-
dores a terem dado a este novo 

planeta o nome de Proxima c. 
De notar que os investigadores 
ainda não têm a certeza absolu-
ta que este planeta exista mas, 
se tal se confirmar, acreditam 
que será maior que a Terra, me-
nor que Neptuno e sem hipóte-
se de ser habitável.
A equipa de investigadores terá 
notado mudanças cíclicas na 
luz emitida pela Próxima Cen-
tauri, determinando que tais 
mudanças não estavam relacio-
nadas com os movimentos do 
planeta Próxima b. O objecti-
vo agora passa por reunir mais 
pistas com recurso a mais ferra-
mentas e telescópios espaciais.

A Agência Espacial Eu-
ropeia (ESA) revelou estar 
a desenvolver um protóti-
po que terá como propósito 
criar oxigénio a partir de po-
eira lunar que, actualmente, se 
trata de partículas simuladas.

A técnica usada neste proces-
so é tida como básica e já terá sido 
usada na produção de metal e ou-
tras ligas. No caso do oxigénio, a 
produção serviria não só para criar 
ar respirável mas também com-
bustível para veículos lunares.

O desejo de várias agên-
cias espaciais de criar uma co-

lónia na Lua exige que sejam 
encontradas soluções para per-
mitir a sobrevivência de seres 

humanos no satélite natural. 
Este processo poderá ajudar 
a retirar alguns dos entraves.

Mais do que a viagem até 
Marte, a NASA está preocu-
pada em encontrar soluções 
para a formação e sobrevivên-
cia de uma colónia no ‘Planeta 
Vermelho’. É para isso que a 
divisão de Conceitos Inova-
dores Avançados da NASA 
está a investigar a viabilida-
de de usar fungos para cons-
truir estruturas habitáveis.

A NASA verificou que 
determinadas partes de cogu-
melos exibem particularidades 
únicas que as tornam indica-
das para formar estruturas, 
exibindo uma maior robustez 
do que seria de esperar. “Es-

tas pequenas fibras constroem 
estruturas complexas com pre-
cisão extrema, expandindo-
-se para estruturas maiores 
como cogumelos”, pode ler-
-se no comunicado da NASA. 

“Quando criamos um es-
paço temos liberdade para ex-
perimentar com novas ideias 
e materiais com muita maior 
liberdade do que teríamos na 
Terra. E depois destes protó-
tipos serem criados para ou-
tros mundos, podemos trazê-
-los para os nossos”, afirmou 
uma das investigadoras res-
ponsáveis, Lynn Rothschild.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) convocou 
uma reunião de peritos para 
avaliar se o surto de corona-
vírus na China constitui uma 
emergência de saúde públi-
ca internacional, anunciou a 
instituição em comunicado.

O director-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
convocou o Comité de Emer-
gência da organização para que 
avalie esta possibilidade e as 
recomendações a seguir se for 
declarada a emergência de saú-
de pública internacional, apli-
cável às epidemias mais graves. 
A reunião foi agendada depois 
de conhecido um aumento sig-
nificativo de casos de infecção 
respiratória (pneumonia) por 
um novo coronavírus (um gru-
po de vírus), que ultrapassam 
os 200, incluindo três mortes, 
a maioria na cidade chinesa de 
Wuhan. O mesmo coronavírus 
foi detectado nas cidades chi-
nesas de Pequim e Shenzhen, 
em três pessoas que tinham es-
tado recentemente em Wuhan, 
mas também na Tailândia, 
no Japão e na Coreia do Sul.

O novo coronavírus é se-
melhante ao que provoca a 

Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, mais conhecida como 
pneumonia atípica, que infec-
tou os primeiros doentes no 
sul da China em 2002 e se es-
palhou a mais de vinte países, 
matando quase 800 pessoas, e a 
Síndrome Respiratória do Mé-
dio Oriente, que foi identificada 
pela primeira vez em 2012 na 
Arábia Saudita, estendendo-
-se a 27 países e que levou à 
morte de mais de 850 pessoas.

Segundo o investigador 
Zhong Nanshan, especialista 
em doenças respiratórias da 
Comissão Nacional de Saúde 
chinesa, o coronavírus trans-
mite-se por contágio humano. 
A OMS admite que um animal 
é “a fonte primária mais pro-
vável” de contágio, havendo 
“uma transmissão limitada de 
humano para humano por con-
tacto próximo”.A emergência 
de saúde pública internacional 
foi declarada para as epidemias 
da gripe suína, em 2009, do ví-
rus Zika, em 2016, e do vírus 
Ébola, que atingiu uma parte 
da África Ocidental, de 2014 
a 2016, e a República Demo-
crática do Congo, desde 2018.

A ilha de Sumatra, na In-
donésia, bateu o seu próprio 
recorde no que a flores diz res-
peito. Esta semana foi noticia-
da a descoberta da maior flor 
de que há registo no mundo, a 

‘Rafflesia tuan-mudae’, com 
111 centímetros de diâmetro.

A antiga detentora do re-
corde, ‘Rafflesia arnoldii’, 
também originária de Suma-
tra, que tinha 107 centímetros.

A planta ‘Rafflesia’, 
sublinhe-se, não tem fo-
lhas, caule ou sequer raízes 
normais, de acordo com o 
Guardian. Não faz, por isso, 
fotossíntese, alimentando-
-se através dos filamentos 
de uma videira, que se asse-
melham a células fúngicas.

Depois de alguns anos 
com este tipo de alimenta-
ção, o botão de flor nasce 
e incha durante vários me-
ses antes de desabrochar.

O cheiro, dizem, é repug-
nante, descrito como sen-
do semelhante ao cheiro de 
carne putrefacta. Este odor, 
acompanhado do tamanho da 
flor, serve para atrair insec-
tos que façam a polinização.

A flor está, porém, amea-
çada, por causa do desapare-
cimento das florestas e porque 
continua impossível de cultivar.
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Bruno Nhavene sobe no 
ranking africano do ténis

O jovem tenista 
moçambicano, 
Bruno Nhavene, 
que se encontra 
em formação 

num centro de alto rendimento 
no Marrocos, alcançou, recen-
temente, a sexta posição do 
ranking africano da modalida-
de, em juniores, fazendo jus à 
visão da Federação Moçambi-
cana de Ténis (FMT) relativa-
mente à prospecção de talentos 
e à formação.

Actual número 218 do 
ranking de juniores da Fede-
ração Internacional de Ténis 
(ITF), Bruno Nhavene foi, no 
ano passado, vencedor, em 
singulares rapazes, do cam-
peonato nacional (Top Moz), 
integrado na nona edição do 
Standard Bank Open, a maior 
prova de ténis e única com-
petição internacional da mo-
dalidade organizada no país.

O atleta foi, igualmen-
te, finalista vencido, em pa-
res masculinos, do primeiro 
Future da prova, ao lado do 

australiano Jake Delaney. 
Com o feito, Bruno Nhavene 
tornou-se o primeiro tenista 
moçambicano a disputar uma 
final da competição, pontu-

ável para o ranking da ITF.
“Jogar com atletas mais ve-

lhos no Standard Bank Open, 
concretamente no Future, 
provou que tenho capacidade 

para estar na alta competição. 
Aprecio o facto de todos esta-
rem a acompanhar a evolução 
da minha carreira. Isso é mui-
to importante e é o que me faz 

não desistir”, realça o atleta.
Através do seu desempe-

nho, Bruno Nhavene já dava 
indicações de que poderia ser 
motivo de orgulho para a mo-
dalidade, em particular, e para o 
país, no geral, não constituindo, 
por isso, surpresa a sua ascen-
são, que, para o tenista, signi-
fica que “todo o trabalho duro, 
todo o esforço e toda a dor por 
que passei valeram a pena”.

Para o atleta, este sucesso 
pode estar associado não só ao 
esforço, mas também ao facto de 
gostar de sonhar. “Amo sonhar 
grande e isso é que me fez atin-
gir este patamar. Sempre alcan-
cei os objectivos que estabeleci, 
desde os meus 12 anos de idade. 
Ganhei medalhas em todas as 
categorias em que participei”.

Importa realçar que Bruno 
Nhavene pretende entrar, até o 
final do ano, no Top 100 do con-
tinente, estando, para tal, pre-
vistas participações em torneios 
a decorrer na Tunísia e Áfri-
ca do Sul. “Quero jogar num 
dos grand slams em juniors”.

Futsal 

Sub-21 de Portugal goleia selecção 
principal de Moçambique

A selecção portuguesa de sub-21 de futsal goleou, 
em jogo de preparação realizado no Pavilhão Po-
lidesportivo de Rio Maior, a selecção principal de 
Moçambique por 7-2, que vai participar na Taça das 
Nações Africanas (CAN).
Na primeira parte, a selecção lusa desde cedo tomou 
ascendente na partida e os golos foram surgindo 
com naturalidade, através de Neves (02), Tiaguinho 
(03, 15 e 27), Rúben Góis (07), Zicky (26) e José 
Daniel (28).
Os dois golos da selecção moçambicana foram mar-
cados por José da Silva Uetimane (06) e Mário Jona 
Júnior (26).
A selecção moçambicana prepara a sua participação 
na CAN, prova na qual serão definidas as três vagas 
africanas para o Mundial2020, na Lituânia, que é 
um dos objectivos de Moçambique, que tenta repe-
tir a única presença que teve numa fase final, que foi 
em 2016, na Colômbia.
A selecção portuguesa de sub-21 realizou o último 
estágio da época dos sub-21 e vai encerrá-lo com 
um jogo treino na quarta-feira diante da selecção A, 
que prepara a sua participação na Ronda de Elite 
- a derradeira fase da qualificação europeia para o 
Mundial.
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Bairro de Hulene

Época desportiva à porta

A época desporti-
va no bairro de 
Hulene - Mapu-
to inicia já no 
próximo mês de 

Fevereiro com jogos do torneio 
de abertura e da Super - Taça.

Para melhor organização, os 
filiados acharam por bem mu-
dar o figurino que vinha sendo 
usado na organização dos cam-
peonatos naquele bairro, dei-
xando de haver duas comissões. 
Assim, foi decidida por unani-
midade a extinção da comissão 
organizadora do campeonato 
dos seniores, passando a ser 
uma única comissão a dirigir 
os destinos futebol, tanto nos 
seniores como nos veteranos.  

Esta medida foi toma-
da durante a reunião, havida 
segunda-feira, 20, com os fi-
liados para colmatar algumas 
lacunas da época passado. 

Segundo o que se sou-
be do presidente da comis-
são organizadora do futebol 
do bairro de Hulene, David 
Matlhombe, “o desejo dos fi-
liados, é de mudar as coisas 
para o melhor, pois todos os 
dois escalões serão dirigidos 
por uma e única comissão”.

Aquele dirigente disse ainda 
que, “o ano desportivo inicia no 
dia 3 de Fevereiro com a dispu-

ta da Super -taça entre a Nova 
Luz, vencedor da Taça - Hula 
e os Ressuscitados, campeões 
em título, e em seniores vai-
-se disputar o torneio de aber-

tura logo na segunda semana 
de Fevereiro”, afirmou David.

A nossa reportagem quis 
saber daquele dirigente os 
motivos que motivaram a ex-

tinção da comissão dos senio-
res, David disse, “os filiados 
acham que não há necessida-
de de haver duas comissões 
para dirigir o desporto no 

bairro”, disse a finalizar.
Salientar que, o tor-

neio de abertura será dis-
putado por nove equipas.

José Matlhombe

Hulene está de luto

Adeus, Santinho
O desporto no bairro de Hulene-Maputo está 
de luto por desaparecimento físico do José 
Falteira Tangune, mais conhecido por Santi-
nho, ocorrido no dia 15 do Janeiro no Hospi-
tal Central de Maputo, onde estava internado. 
O funeral realizou-se, no dia 17, no cemité-
rio de Michafutene em Maputo. Santinho foi 
um dos criadores e impulsionador do cam-
peonato de veteranos e dos eniores, naque-
le bairro e presidente da primeira comissão 
organizadora do campeonato de veteranos.
Para além de ser presidente da comissão, foi 
igualmente, presidente do seu clube, a Nova 
Luz, fundado em 2009, onde iniciou com 
a equipa sénior, com a qual conquistou oito 
campeonatos consecutivos em dez anos, de-
pois criou a equipa dos veteranos e a feminina.
No contexto nacional, Santinho era sócio que-
rido do Costa do Sol, seu clube de coração, tal 
como o seu pai Falteira, falecido em 1996 em 
Mbuzine com o presidente Samora Machel.

 O malogrado deixa esposa e dois filhos (casal). 
 À família enlutada, o jornal Zambeze en-
dereça as mais sentidas condolências.



Em Portugal

Luanda leaks revela negócios 
de Isabel dos Santos
a empresária isabel dos santos, a principal visada nos esque-
mas financeiros revelados no “Luanda Leaks”, tem investi-
mentos em portugal, sobretudo concentrados na banca, ener-
gia e telecomunicações.

Os investimentos 
da empresária 
angolana em 
Portugal in-
cluem posições 

na operadora de telecomunica-
ções NOS, no banco EuroBIC, 
na Efacec e na Galp, a que se 
juntam investimentos imobiliá-
rios que Isabel dos Santos terá 
no país a título pessoal.

No caso da NOS, tudo co-
meçou em 20 de Dezembro de 
2009, quando Isabel dos Santos, 
através da Kento Holding Li-
mited, ficou com 10% da ZON 
Multimédia. Em maio de 2012, 
a UnitelInternational Holdings 
B.V. adquiriu 19,24% da ope-
radora, no âmbito de movimen-
tações que tinham como ce-
nário uma possível fusão com 
a Optimus, do grupo Sonae.

Em Dezembro de 2012, a 
Sonaecom e Isabel dos Santos 
tornaram pública a operação 
de fusão, que viria a dar ori-
gem à NOS, operadora con-
trolada pela ZOPT, de que 
são accionistas a empresária 
angolana e o grupo português 
liderado por Cláudia Azevedo.

Depois, em 09 de Novem-
bro de 2014, a empresária 
tentou, sem sucesso, contro-
lar a PT SGPS, actualPharol, 
quando lançou uma Oferta 
Pública de Aquisição (OPA), 
através da Terra Peregrin, so-
bre a totalidade das ações por 
1,21 mil milhões de euros.

Na banca, a empresária, que 
chegou a ser a segunda maior 
accionista do BPI, com uma 
posição de 18,58%, através da 
sua ‘holding’ pessoal Santoro-
Finance, é agora a maior accio-
nista do EuroBic, com 42,5% 
do capital, após ter comprado 
uma parte da posição que era do 
empresário Américo Amorim.

No EuroBic, que tem 
como presidente executivo o 
antigo ministro das Finanças 
Fernando Teixeira dos San-
tos, a Santoro Financial Hol-
ding SGPS detém 25% e a 
FiniSantoro Holding Limited 
17,5%, de acordo com dados 

disponíveis no ‘site’ do banco.
O empresário português 

Américo Amorim, que morreu 
em 2017, foi aliás, entre 2005 
e 2010, o grande parceiro de 
negócios da filha mais velha 
do ex-Presidente angolano José 
Eduardo dos Santos, quer na 
área financeira, quer petrolífera.

A petrolífera angolana 
Sonangol detém uma partici-
pação indirecta na Galp atra-
vés da Amorim Energia. Isto 
porque a petrolífera angolana 
controla a Esperaza Holding, 
empresa que, conjuntamente 
com o grupo Amorim, detém a 
Amorim Energia, a qual é dona 
de 33,34% da Galp Energia.

A Amorim Energia tem 
como acionistas a Power, 
Oil&Gas (35%), Amorim In-
vestimentos Energéticos (20%) 
e a Esperaza Holding BV 
(45%). Por sua vez, a Esperaza 
é detida em 60% pela Sonangol 
e 40% por Isabel dos Santos.

A mais recente aquisição da 
empresária angolana em Portu-
gal foi a Efacec, empresa indus-
trial da qual passou em outubro 
de 2015 a controlar 65% do 
capital, estando o restante nas 
mãos do grupo José de Mello 
e da Têxtil Manuel Gonçalves.

Foi através da Winterfell 
Industries que a empresária 
adquiriu a maioria do capi-
tal da EfacecPowerSolutions, 
passando Mário Leite da Silva 
– um dos visados no “Luan-
da Leaks” e ‘braço direito’ de 
Isabel dos Santos – a presidir 
o Conselho de Administração.

A EfacecPowerSolutions 
opera nas áreas da engenha-
ria, energia e da mobilidade.

Um grupo de jornalistas de 
investigação revelou mais de 
715 mil ficheiros, sob o nome 
de “Luanda Leaks”, que deta-
lham esquemas financeiros de 
Isabel dos Santos e do marido, 
SindikaDokolo, que estarão na 
origem da fortuna da família.

O Consórcio Internacional 
de Jornalismo de Investigação 
(ICIJ), que integra vários ór-
gãos de comunicação social, 

entre os quais os portugueses 
Expresso e SIC, analisou, ao 
longo de vários meses, 356 gi-
gabytes de dados relativos aos 
negócios de Isabel dos Santos 
entre 1980 e 2018, que aju-
dam a reconstruir o caminho 
que levou a filha do ex-pre-
sidente angolano a tornar-se 
a mulher mais rica de África.

Durante a investigação, fo-

ram identificadas mais de 400 
empresas (e respectivas subsi-
diárias) a que Isabel dos Santos 
esteve ligada nas últimas três 
décadas, incluindo 155 socieda-
des portuguesas e 99 angolanas.

As informações recolhidas 
detalham, por exemplo, um es-
quema de ocultação montado 
por Isabel dos Santos na petrolí-
fera estatal angolana Sonangol, 

que lhe permitiu desviar mais 
de 100 milhões de dólares (90 
milhões de euros) para o Dubai.

Revelam ainda que, em 
menos de 24 horas, a conta 
da Sonangol no Eurobic Lis-
boa, banco de que Isabel dos 
Santos é a principal acionis-
ta, foi esvaziada e ficou com 
saldo negativo no dia seguin-
te à demissão da empresária.

Boris Johnson manda recado aos líderes africanos

Aproveitem as oportunidades 
económicas do pós-Brexit

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, apelou 
aos líderes de países africanos 
presentes em Londres na pri-
meira Cimeira de Investimento 
Reino Unido-África para apro-
veitarem as oportunidades pro-
porcionadas pelo pós-Brexit.

“Vamos aproveitar as 
oportunidades que estão dian-
te de nós aqui hoje. Vamos 
construir parcerias para o fu-
turo. E, juntos, comecemos 
a escrever o próximo capí-
tulo para o meu país, para o 
vosso país”, apelou, no dis-
curso de abertura do evento.

O Governo britânico quer 
“construir um novo futuro como 
uma nação de livre comércio 
global”, vincou, aludindo à saí-
da do Reino Unido da União Eu-
ropeia (UE) no final deste mês.

“Quero intensificar e ex-
pandir o comércio de formas 
que vão muito além do que nós 
vos vendemos ou que vocês nos 
vendem a nós”, acrescentou.

Reconhecendo a concor-
rência de outras potências, 
como a China, Alemanha e 
França, Boris Johnson disse 
querer tornar o Reino Unido o 
“parceiro de investimento fa-
vorito” dos países africanos.

A ambição do Gover-
no britânico é fazer do Reino 
Unido o maior investidor es-
trangeiro em África até 2022 
entre os membros do G7, que 
inclui também Canadá, Fran-
ça, Alemanha, Itália, Japão e 
Estados Unidos da América.

Mais de 2.000 empresas 
britânicas operam atualmente 
em África, cujo investimento é 

estimado em 36 mil milhões de 
libras (42 mil milhões de euros).

Para esta primeira Cimeira 
de Investimento, Boris Johnson 
conseguiu a participação de 21 
dos 54 países africanos, incluin-
do 16 chefes de Estado, da Cos-
ta do Marfim, República Demo-
crática do Congo, Egito, Gana, 
Guiné, Marrocos, Moçambique, 
Nigéria, Quénia, Maláui, Mau-
ritânia, Ilhas Maurícias, Ruan-
da, Senegal, Serra Leoa e Ugan-
da.Na cimeira participam ainda 
o presidente da União Africana, 
Moussa Faki, dirigentes de em-
presas como Standard Bank, 
Vodafone, BP, G4S ou Associa-
tedBritishFoods, além de outros 
membros do Governo britânico, 
como a ministra do Comércio, 
Elizabeth Truss, e a ministra 
da Economia, AndreaLeadsom.
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Corrupção dificulta 
investimentos em Angola

a consultora Fitchsolu-
tions considera que an-
gola deverá manter o 
ritmo de implementação 
de reformas, mas aler-
tou que a atração de in-
vestimento estrangeiro é 
dificultada pela corrup-
ção e que há potencial 
para mais contestação.

 “Na FitchSolutions, espera-
mos que o Governo de João 
Lourenço mantenha um 
nível relativamente robus-
to de fôlego nas reformas 
em Angola nos próximos 
trimestres, e que continue 
de forma abrangente a luta 
contra a corrupção”, escre-
vem os analistas desta con-
sultora detida pelo mesmo 
grupo que é dono também 
da agência de ‘rating’ Fitch.
Numa nota sobre a econo-
mia de Angola em 2020, 
a FitchSolutions alerta, no 
entanto, que “a eficácia 
destas reformas na atração 
de investimento direto es-
trangeiro vai ser limitada 
pelas contínuas perceções 
de corrupção e de fracas 
condições macroeconó-
micas” num país que está 
em recessão há cinco anos.
Na análise, os consulto-
res escrevem ainda que 
há o risco de estas con-
dições económicas ne-
gativas, que incluem não 
só a recessão económica, 
mas também a subida da 
inflação e o aumento da 
pobreza, poderem aumen-
tar a contestação social.
“Sublinhamos o potencial 
para mais descontentamento 
social, alimentado pelo alto 
nível de desemprego e pela 

inflação como o principal 
risco para a implementação 
de políticas”, lê-se no docu-
mento enviado aos clientes 
e a que a Lusa teve acesso.
“O Governo vai continuar a 
apresentar medidas destina-
das a melhorar o sentimento 
dos investidores; apesar de 
estipular metas ambiciosas, 
que são difíceis, acredita-
mos que medidas como a 
privatização de 195 empre-
sas públicas entre 2019 e 
2022 e a definição das res-
ponsabilidades da Sonangol 
vão ser vistas como posi-
tivas pelos investidores”, 
acrescentam os analistas.
As melhoras no sentimento 
dos investidores, no entan-
to, não compensam o difícil 
ambiente operacional, a que 
se juntam as fracas con-
dições macroeconómicas: 
“Angola deverá registar o 
seu quinto ano consecuti-
vo de recessão económica 
em 2020, devido aos bai-
xos preços do petróleo e ao 
declínio da produção, que 
influenciam negativamente 
as exportações e as receitas 
fiscais”, dizem os analistas, 
que sublinham ainda o fraco 
poder de compra e a desva-
lorização de 44% no kwan-
za desde janeiro de 2019 
como fatores negativos.
O risco da realização de 
mais manifestações surge 
também destes fatores, a 
que acresce o “falhanço de 
João Lourenço na promessa 
de um milagre económi-
co feita em 2017”, e que é 
aferido tendo em conta o 
elevado nível de desempre-
go, inflação e grandes desi-
gualdades no rendimento”.

Escândalo de corrupção

Empresa islandesa de 
pescas sai da Namíbia

A Samherji, em-
presa de pescas 
islandesa, que 
está no centro 
do maior escân-

dalo de corrupção da Namíbia, 
anunciou que vai sair do país.
 O anúncio foi feito na sexta-
-feira, 17, dois meses depois 
de o ex-ministro da Justiça, 
SakeusShanghala, e o ministro 
das Pescas, BernardtEsau, e 
outros dois antigos emprega-
dos da empresa sul-africana 
Investec terem sido presos.
Os quatro estão detidos des-
de Novembro, depois de 
alegações de que conspira-

ram com a empresa islande-
sa para receber pagamentos 
no valor de 100 milhões de 
dólares namibianos,  equiva-
lentes a 6.92 milhões de dó-
lares americanos, em troca de 
quotas na pesca de carapau.
Sem detalhes de quanto tem-
po vai levar o processo, o 
chefe executive interino 
disse em comunicado que 
a empresa de pescas islan-
desa está a desenvestir da 
sua operação na Namíbia.
Entretanto, a Samherji, que 
negou má conduta, tal como 
negaram Esau e Shangha-
la, disse ter tomado medidas 

no sentido de implementar 
uma governança corporativa 
e um sistema de conformida-
de, “com foco em anti-cor-
rupção, sanções económicas 
e anti-lavagem de dinheiro”.

Angola no esquema no 
corrupção

O esquema das quotas do ca-
rapau, exposto pela Wikileaks 
começou em 2014, incluía fa-
miliares de ministros e outras 
autoridades, de acordo com 
os documentos publicados 
em jornais na internet.Os seus 
promotores usaram um acor-
do bilateral entre Angola e a 
Namíbia para obter quotas da 
Samherji de dezenas de milhar 
de toneladas por ano de cara-
pau, dizem os documentos.
Segundo outras notícias, Esau, 
então ministro das Pescas, reti-
rou quotas de pesca de algumas 
empresas privadas e concedeu-
-as à empresa estatal de pescas 
Fishcor, que depois passou as 
quotas para a islandesa Sa-
mherji em troca de pagamento.

Para Cabo Verde

Brasil desaconselha viagens de 
religiosos e voluntários 
Os serviços consulares do 
Brasil estão a desaconselhar 
viagens para Cabo Verde de 
cidadãos nacionais em mis-
são religiosa e voluntários de 
Organizações Não-Governa-
mentais (ONG), segundo uma 
nota do Ministério das Re-
lações Exteriores brasileiro.
A nota, sobre viagens a Cabo 
Verde, tem data de 17 de 
Janeiro e foi publicada no 
portal consular daquele mi-
nistério, referindo que a em-
baixada do Brasil na Praia 
“tem registado recentemente 
casos de brasileiros retidos no 
serviço de imigração local”.
“Até que esses processos mi-
gratórios sejam elucidados 
pelas autoridades cabo-ver-
dianas, a Embaixada desacon-
selha, momentaneamente, a 
ida a Cabo Verde de viajan-
tes em missão religiosa e de 
trabalhadores voluntários em 
ONG dessa natureza, até se-
gundo aviso”, lê-se na nota.

Numa outra perspectiva, os tu-
ristas brasileiros — tal com os 
canadianos e norte-americanos 
– vão passar a estar isentos de 
vistos em passaporte para entrar 
em Cabo Verde a partir de Feve-
reiro, medida com a qual o Go-
verno cabo-verdiano pretende 
atrair um novo nicho turístico.
O objectivo consta de uma re-
solução de 08 de Janeiro, do 
Conselho de Ministros, que 
entra em vigor dentro de um 
mês, alargando a lista de 36 
países cujos cidadãos estão 
isentos de vistos, desde janei-
ro de 2019, para estadias de 
até 30 dias em Cabo Verde.
O ministro das Relações Ex-
teriores do Brasil, Ernesto 
Araújo, elogiou em Dezem-
bro, numa visita oficial à cida-
de da Praia, as relações entre 
os dois países. Anunciou na 
mesma ocasião que o Presi-
dente brasileiro, Jair Bolso-
naro, visita Cabo Verde em 
2020, no âmbito da nova visão 

do relacionamento do país da 
América do Sul com África.
O Presidente me disse que 
quer muito vir no ano que vem 
a Cabo Verde (…) Certamen-
te seria um sinal muito claro 
dessa nossa prioridade, dessa 
nossa visão de aproximação”, 
disse Ernesto Araújo. O minis-
tro Ernesto Araújo descreveu 
como “excelentes” as relações 
entre o Brasil e Cabo Verde.
“Cabo Verde é o país mais 
próximo do Brasil geografi-
camente e também, certamen-
te, um dos mais próximos na 
nossa visão do mundo e nessa 
nova etapa da nossa política 
externa queremos um lugar 
muito especial para África”, 
destacou o ministro brasi-
leiro. Acrescentou que nes-
sa nova estratégia do Brasil 
para África, Cabo Verde “é 
um parceiro essencial”. Os 
dois países são membros da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP
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Impacto das chuvas 
na autarquia da Matola

Ao longo do fim-
-de-semana a 
Província de 
Maputo foi as-
solada por chu-

vas torrenciais. O Município da 
Matola registou algumas ocor-
rências que passamos a narrar.

Posto Administrativo da 
Machava

O Bairro de Matlhemele 
está com várias vias de acesso 
intransitáveis, não há informa-
ção sobre prováveis danos hu-
manos ou materiais.

No bairro de Bunhiça um 
total de cinco casas estão inun-
dadas.

Na Machava sede, a Aveni-
da Josina Machel, ao longo da 

zona da Mafurreira, está intran-
sitável. No Bairro de Nkobe, 
diversas casas em nove quartei-
rões, estão alagadas.

Neste mesmo bairro um 
munícipe de 39 anos de idade, 
foi electrocutado e perdeu a 
vida.

No Bairro Tsalala, dados 
preliminares indicam que al-
guns quintais estão alagados 
mas sem ocorrências de impac-
tos maiores das águas.

Posto Administrativo                 
da Matola Sede

Os bairros do Posto Adminis-
trativo da Matola Sede apresen-
tam uma situação crítica com 
ruas alagadas, casas inundadas. 
No Bairro Fomento, por exem-

plo, há famílias desalojadas.
No Bairro da Liberdade várias 
ruas estão intransitáveis, uma 
criança perdeu a vida no Quar-
teirão 26. No Sikwama, foi au-
torizada a abertura duma vala 
provisória para escoar as águas. 
Situação crítica também vive se 
no Mussumbuco e Matola F.

Posto Administrativo de 
Infulene

 No Posto Administrativo 
de Infulene, a estrada Tsivene - 
Boquisso encontra-se alagada, 
e por conta disso se regista falta 
de transporte e em alguns casos 
há especulações de preços.

No bairro Primeiro de 
Maio, grande parte das ruas es-

tão inundadas e intransitáveis.
A mesma situação das ruas 

alagadas e de difícil circulação 
apresenta-se em Khongolote, 
concretamente o troço que liga 
a EN1, Mafureira - Zimpe-

to  (Mercado Grossista). Está 
igualmente comprometida a 
circulação nalgumas ruas de 
T.3. Na zona verde há casas 
inundadas e quintais alagados.

Face ao cenário acima re-

tratado, há intervenções multi-
-sectoriais em curso, com os 
comités locais de gestão de ris-
co activados e já no terreno para 
mitigar os efeitos das chuvas. 
Também em activação estão 
os centros de acolhimento das 
vítimas das chuvas de modo a 

garantir melhor assistência aos 
munícipes. Foram mobilizados 
meios diversos para interven-
ção em todas zonas afectadas a 
começar pelos pontos críticos. 
As autoridades municipais es-
tão a coordenar as suas inter-
venções com os munícipes.



zambeze  | 25Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020

Zambeze.info 
disponível

Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável. 
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte 
endereço: www.zambeze.info

|CoMerCiaL|
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EXX África subsaariana

Moçambique é o melhor 
destino de investimento

Reino Unido vai disponibilizar 
20,1 ME para a inclusão financeira

Consultora põe moçambique no topo da lista dos melhores 
destinos de investimento na África subsaariana, numa lista de 
cinco escolhas que inclui África do sul, tunísia, egipto e etió-
pia. angola é excluída da lista em 2020.

“An t e s , 
u m 
símbo-
lo da 
dívida 

problemática, colapso da moe-
da e fraca governação, Moçam-

bique vai virar a página dos 
antigos problemas este ano e 
começar a receber investimento 
estrangeiro massivo na indús-
tria do gás natural”, lê-se num 
relatório enviado aos clientes 
da consultora EXX África.

No relatório a que a agência 
Lusa teve acesso, com o título 
‘Vencedores e Perdedores Afri-
canos em 2020’, esta consulto-
ra argumenta que “um poten-
cial apoio do Fundo Monetário 
Internacional, melhorias no 
desempenho do sector bancário 
e o resultado dos processos le-
gais internacionais sobre o es-
cândalo das dívidas ocultas vão 
ser indicadores fundamentais 

para esta projecção optimista”.
As eleições do ano passado, 

acrescentam, “não desencade-
aram perturbações em massa 
e o Governo tem um manda-
to sólido para implementar 
os melhoramentos regulató-
rios e legislativas no sector 
do Gás Natural Liquefeito”.

Mesmo os ataques no 
norte do país não impedi-
ram os investidores estran-
geiros de continuar a apostar 
no país, dizem os analistas.

No entanto, apontam, “a mi-
litância violenta terá de conti-
nuar a ser monitorizada de perto 
durante os próximos anos” em 
Moçambique, país que a EXX 
África diz que vai “receber 
a maior parte do investimen-
to estrangeiro em África em 
2020”, esmagadoramente cen-
trados na área do gás natural.

Angola sai do “Top 5”

No relatório, que este ano re-
tira Angola da lista de vencedo-
res, elencam-se o Burkina Faso, 
a Guiné-Conacri, a Libéria, o 

Zimbabué e a Zâmbia como os 
principais perdedores, essen-
cialmente por razões políticas, 
económicas e de segurança.

“No ano passado, os nossos 
cinco vencedores incluíam a 
Etiópia, Moçambique e Mau-
ritânia, mas a inclusão de An-
gola e Gana mostrou-se mais 
controversa devido à corrupção 
e a riscos de sustentabilidade 
da dívida em ambos os merca-
dos”, argumentam os analistas.

O relatório sobre 2020 re-
sulta de uma análise que leva 
em conta os “destinos favoritos 
para investimento baseado no 
interesse comercial dos clien-
tes, informações privilegiadas 
locais e melhorias percetíveis 
na avaliação do rating inter-
no” feito por esta consultora.

A nível geral, a EXX 
África identifica cinco riscos 
principais para o continen-
te este ano: a implementação 
do acordo de livre comércio, 
as revoluções populares, as 
eleições, a nova moeda Eco 
na África Ocidental e a seca 
e as mudanças climáticas.

A UK Aid, agência governa-
mental do Reino Unido, vai 
disponibilizar 17,1 milhões de 
libras (20,1 milhões de euros) 
para o desenvolvimento do sec-
tor financeiro em Moçambique, 
anunciou a FSDMoç, ONG 
moçambicana que vai gerir o 
fundo.
A FSDMoç refere, em comuni-
cado, que a verba faz parte de 
um financiamento de 320 mi-
lhões de libras (376, 6 milhões 
de euros) assegurados pelo 
Reino Unido para o desenvol-
vimento do sector financeiro 
em África.
A ajuda foi anunciada à mar-
gem da Conferência de Inves-
timento Reino Unido-África, 
que decorreu esta semana na 

capital britânica, Londres.
“O pacote da UK Aid é um re-
conhecimento da necessidade 
de uma abordagem abrangente 
e integrada ao desenvolvimen-
to do mercado financeiro em 
África, para a exploração do 
potencial económico do conti-
nente e para ajudar a lidar com 
os objectivos globais das Na-
ções Unidas”, lê-se na nota de 
imprensa.
Os 320 milhões de libras serão 
usados para soluções de finan-
ciamento a actividades socio-
económicas com impacto na 
melhoria das condições de vida 
das comunidades, em especial 
as mais desfavorecidas.
“A expectativa é cobrir todo o 
sistema financeiro, incluindo, 

entre outros, os grupos de pou-
pança e o mercado de capitais, 

criando uma maior aproxima-
ção entre o sector financeiro e 

os setores-chave da economia, 
respondendo assim às necessi-
dades básicas da população”, 
indica o comunicado.
A diretora-executiva do FSD-
Moç, Esselina Macome, afir-
mou que o apoio vai reforçar a 
capacidade de intervenção na 
promoção da inclusão financei-
ra em Moçambique.
“Somos gratos ao apoio da UK 
Aid, que nos permitirá abordar 
questões importantes na inclu-
são financeira, solucionando 
desafios que precisam de uma 
intervenção urgente, como mu-
danças climáticas e as crescen-
tes necessidades de habitação, 
energia e água, em Moçambi-
que”, declarou Esselina Maco-
me, citada na nota de imprensa.
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Matrículas para 2020
A escola Comunitária luís Cabral- eClC, informa aos alunos, 
pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem 
vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª e 12ª classe por apenas 600,00 meticais. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, 
sita na sede do bairro luís Cabral, entrando a partir da Junta ou 
Maquinague ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 
826864465 ou ainda 871232355.

 

Comercial

Solidez da Gapi 
reconfirmada a nível de África

A Gapi-SI obteve pelo segundo exercício consecutivo o “rating A+” por ter 
alcançado uma pontuação de 89% no processo de avaliação anual feito aos 
membros da aadFi (associação africana das instituições Financeiras de de-
senvolvimento). a avaliação é feita anualmente e está aberta às cerca de 70 ins-
tituições financeiras de desenvolvimento africanas e abrange três indicadores: 
governação corporativa, estabilidade operacional e gestão prudencial.

A Gapi é uma agência fi-
nanceira de desenvolvi-
mento criada há 30 anos 
para conceber e imple-
mentar programas de fo-

mento do empresariado nacional e pro-
mover a inclusão financeira, económica 
e social. Ela foi constituída em Março 
de 1990 entre o Estado moçambicano, 
representado pelo Banco Popular de 
Desenvolvimento, e a organização ale-
mã, Fundação Friedrich Ebert.
“O objectivo estratégico foi o criar uma 
instituição nacional público-privada 
que, não sendo um banco, pudesse 
apoiar os emergentes empresários na-
cionais a adquirirem capacidades para 
participarem mais activamente numa 
economia de mercado que estava a ser 
implementada com a adopção do pro-
grama de ajustamento estrutural acor-
dado com o FMI e Banco Mundial em 
1987” – recordou um dos fundadores da 
Gapi.

Ao longo destas três décadas, espe-
cializou-se na gestão de fundos desti-
nados a melhorar o acesso a serviços 
financeiros por parte de micros e peque-

nas empresas, bem como na prestação 
de serviços de assistência técnica no 
âmbito de gestão de negócios de pe-
quena escala. Desde 2007, a estrutura 
accionista é dominada por investidores 
privados nacionais com destaque para o 
grupo GapiGest liderado por Kekobad 
Patel, assim como, pela CTA, Con-
federação das Associações Empresa-
riais, presidida por Agostinho Vuma.

Nos últimos anos, a Gapi priorizou 
programas focados no agro-negócio, 
no empreendedorismo entre jovens, na 
comercialização agrícola, desenvolvi-
mento de mercados nas zonas rurais, 
instrumentos de garantias de crédito 
bancário, assim como também no lan-
çamento de uma iniciativa – o FEREN 
- para assistir às pequenas empresas 
afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth.

A Gapi é uma instituição, registada 
como sociedade de investimentos e, 
como tal, não gere depósitos do público, 
implementando programas de desenvol-
vimento à luz de contratos de gestão de 
recursos e projectos firmados com vá-
rios ministérios económicos e agências 
estatais, parceiros bilaterais em particu-

lar a Dinamarca, bem como instituições 
financeiras multilaterais, designada-
mente do IFAD, BAD, OIT entre outros.

Com escritórios em todas as capitais 
provinciais, a Gapi está a implementar 
um programa de apoio à inclusão finan-
ceira que inclui a criação de microban-
cos com implantação a nível provincial 
e distrital. A criação destas unidades 
conta com a participação de outros in-
vestidores e empresários locais e visa 
aumentar a rede nacional de retalho 
dos serviços financeiros. Este progra-
ma inclui actividades de literacia fi-
nanceira que tem beneficiado do apoio 
de instituições como o IFAD e BAD.

Face aos crescentes desafios que têm 
sido colocados à Gapi, os seus accio-
nistas deliberaram, em 2018 e 2019, 
reforçar os fundos próprios da socie-
dade, bem como actualizar a sua es-
tratégia por forma a que se alarguem 
e consolidem os serviços de apoio ao 
empresariado nacional, particularmente 
na capitalização de pequenas empre-
sas operando em sectores relevantes 
para uma economia mais inclusiva.

O actual rácio de solvabilida-
de da Gapi está acima dos 20%, e 
o seu capital social ascende a mais 

de 195 milhões de Meticais, maio-
ritariamente subscrito e realizado 
por investidores privados nacionais.

O exercício de 2019 foi o nono em que 
a Gapi participou nesta avaliação conhe-
cida pela sigla PSGRS (Prudential Stan-
dards, Guidelines and Rating System). 
No decurso destes nove exercícios, a 
pontuação da Gapi, evoluiu num cresci-
mento constante e desde uma pontuação 
de 67.2% (rating C+) em 2011, ao actu-
al 89% a que corresponde o rating A+.

Numa nota enviada há poucos dias 
à direcção da Gapi, o secretário-
-geral da AADFI, Joseph Amihere, 
congratula esta instituição nacional 
pelo seu desempenho convidando-
-a a participar na cerimónia que irá 
decorrer em Abidjan, Costa do Mar-
fim, para a entrega do certificado.

A AADFI é uma Associação criada 
sob os auspícios do Banco Africano 
de Desenvolvimento que tem vindo 
a dar assistência aos seus membros 
para que melhorem i) a sua governa-
ção, ii) desempenho financeiro e iii) 
capacidade operacional. Esta agremia-
ção conta com mais de 70 instituições 
financeiras envolvidas nas finanças 
para o desenvolvimento de África.
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Madonna pede desculpa por falhar concerto. 

“Tenho de ouvir o meu corpo”
A Rainha da Pop cancelou 

há dias um concerto no Coli-
seu dos Recreios, em Lisboa. 
Nas redes sociais, pede des-
culpa e explica que “tem de 
ouvir o corpo” e “descansar”.

 Madonna fez uso das redes 
sociais para pedir desculpa 
por ter cancelado o concerto 
no Coliseu de Lisboa.  “Mais 
uma vez, obrigada Lisboa. 
Desculpem ter cancelado hoje 
mas tenho de ouvir o meu cor-
po e descansar”, escreve a ar-
tista no Instagram, partilhando 
um momento do último con-
certo acompanhada de Dino 
d’Santiago, a beber um copo 
de vinho do Porto branco.

“Vejo-vos na terça-feira, a 
fazer figas”, termina.  O can-
celamento do concerto foi 
anunciado pela promotora, 
Everythingis New, ao início 
da noite.  A digressão ‘Ma-
dame X’ está em Lisboa en-
tre os dias 12 e 23 de janeiro, 
marcando o arranque da di-
gressão europeia, que segue 
depois para Londres, onde es-

tão marcados 15 espetáculos e 
depois para Paris. Recorde-se 
que, já anteriormente, a can-
tora tinha cancelado o último 

concerto da digressão norte-
-americana de ‘Madame X’, 
devido a uma lesão que fez 
a cantora “chorar de dores”.

João dos santos alba-
sini nasceu em magul em 
1876 e faleceu em lou-
renço marques em 1922, 
com apenas 46 anos de 
idade. membro do lendá-
rio clã albasini, funda-
do pelo avô homónimo 
(1813-1888), fez marca no 
início da história moderna 
de moçambique como um 
jornalista e escritor, sendo 
de destacar ter fundado 
(com o seu irmão José) em 
1908 o jornal o africano, 
a primeira publicação de 
imprensa de e para não-
-brancos em lourenço 
marques(incluindo ser 
parcialmente escrito na lín-
gua ronga), de breve du-
ração e,  em 1918, o sema-
nário o Brado africano. 
em 1925, postumamente, 
foi publicado um livro com 
escritos da sua autoria, 
chamado o livro da dor.

João dos santos albasi-
ni fundou ainda o Grémio 
africano, uma associação 
com relevância na futu-
ra dialética nacionalista 
em contraposição com o 
discurso colonial do tipo 
portugal uberalles, mas 
que inicialmente era essen-
cialmente uma organiza-

ção de carácter positivis-
ta, humanista e com foco 
na educação e nos “bons 
costumes” como a chave 
para a felicidade e a civi-
lização, muito típica  das 
elites maçónicas de então.

esta primeira edição 
de o africano seguiu-se do 
primeiro número propria-
mente dito, que só saiu a 
1 de março de 1909. Num 
texto interessante de Ho-
hlfeldt, refere o seguinte:

Financeiramente, sabe-
-se que foi ajudado, des-
de o início, por um grupo 
maçônico, de que faziam 
parte, dentre outros, o ca-
pitão Francisco roque de 
aguiar, presidente do Ca-
pítulo da instituição; o dr. 
Jaime ribeiro, militante 
socialista, e José Corrêa da 
Veiga. a publicação era se-
manal e foi suspensa poucas 
semanas depois, reapare-
cendo em 1912, sob a mes-
ma equipe original, a qual 
se somou José dos santos 
Rufino, como secretário de 
redação e administrador. 
o africano, desde o início, 
tinha tipografia própria, do 
próprio João albasini e de 
Santos Rufino, que passou 
a ser seu diretor e editor.

Publicado por João Albasini em 
Lourenço Marques em 1908

O Primeiro número 
de “O Africano”

Número 0 de Africano, com a data da sua publicação, 25 de Dezembro de 1908.

A diversidade cultural maconde

A arte dos makondes é multi-
forme, como na maioria dos 
povos, mas é conhecida inter-
nacionalmente pela escultura 
em madeira. Na região de onde 
os macondes são originários, 
no nordeste de Moçambique e 
sueste da Tanzânia, é conheci-
da também pela música e dança 
e pelos entrançados de palha, 
com que fazem belas esteiras, 
cestos e outros adereços para 
o lar.
A escultura makonde mais co-
nhecida é feita em pau-preto, 

a madeira das árvores da es-
pécie Dalbergiamelanoxylon, 
também conhecidas interna-
cionalmente pelo nome swahili 
“mpingo”. Estas esculturas têm 
três estilos principais:
• “Shetani”, que significa 

“demónio”, são esculturas 
de figuras humanoides ou 
animais muito estilizadas; 

• ”Ujamaa”, que significa 
família ou união, e são for-
madas por uma quantidade 
de pessoas, seus instru-
mentos de trabalho e, por 

vezes animais domésticos, 
artisticamente unidos; e

• figurativo, incluindo ima-
gens humanas ou de ani-
mais ou ainda, por influ-
ência da colonização, de 
imagens religiosas, como 
crucifixos e imagens de 
Cristo ou de Nossa Senho-
ra.

Um outro tipo de escultura, 
mas com outro significado 
cultural são as máscaras “Ma-
pico”, tradicionalmente usadas 
nas cerimónias finais e públicas 
dos ritos de iniciação masculi-
na. Estas máscaras são normal-
mente feitas com uma madeira 
leve e clara, muitas vezes da 
sumaúma brava, amplamen-
te ornamentadas com panos e 
penas, e são colocadas sobre a 
cabeça do dançarino, de modo 
que ele consegue olhar pela 
boca da máscara. As cabeças 
são de animais ou pessoas, 
complementadas com pelos ou 
cabelo naturais, e podem cari-
caturar personagens conheci-
das da comunidade, incluindo 
dirigentes ou antigos colonos 
ou militares. 
De nacionalidade tanzaniana, 
um dos artistas makondes mais 
conhecidos na Europa foi Ge-
orge Lilanga, escultor e pintor
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The Pink Floyd e a geração de ouro!
Pink Floyd foi uma banda britânica 

de rock, formada em Londres em 1965, 
que atingiu sucesso internacional. Seu 
trabalho foi marcado pelo uso de letras 
filosóficas, experimentações musicais, 
encartes de álbuns inovadoras e sho-
ws elaborados. O Pink Floyd é um dos 
grupos de rock mais influentes e comer-
cialmente bem-sucedidos da história.

Pink Floyd foi fundada pelos estudantes 
Syd Barrett — como guitarrista e vocalis-
ta —, Nick Mason — como baterista —, 
Roger Waters — como baixista e vocalista 
— e Richard Wright — como tecladista e 
vocalista. Fundado em 1965, eles, inicial-
mente, tornaram-se populares tocando no 
cenário underground londrino, no fim dos 
anos 60. Sob a liderança de Barrett, lan-
çaram dois singles de sucesso e um bem-
-sucedido álbum de estreia, The Piperatthe 
Gates of Dawn, de 1967. David Gilmour foi 
integrado como o quinto membro em De-
zembro de 1967, enquanto Barrett saiu, em 
Abril de 1968, por uma deterioração men-
tal de motivos, até hoje, controversos. A 
partir deste período, a banda se readaptou, 
com a crescente ascensão de Waters como 
letrista e autor por trás dos conceitos de ál-
buns os quais tornaram-se notórios por par-
te do público e crítica, como TheDark Side 
oftheMoon (1973), WishYou Were Here 
(1975), Animals (1977) e The Wall (1979).

Wright foi expulso em 1979, e Waters 
anunciou sua saída em 1985, afirmando 
que o grupo era uma “força criativa gasta”. 
No entanto, Gilmour e Mason decidiram 
seguir em actividade, trazendo Richard 
como músico contratado, e posteriormen-
te, integrante. Os três produziram juntos A 
Momentary Lapse of Reason (1987) e The 

Division Bell (1994). Apesar dos discos 
terem recebido críticas mistas, as turnês 
que as acompanharam foram extrema-
mente populares. Depois de mais de duas 
décadas, a formação clássica se reuniu em 
2005, no evento beneficente Live 8. Bar-
rett morreu em 2006, e Wright em 2008, 
o que descartou as possibilidades de uma 
nova reunião. O último álbum do Pink-
Floyd foi lançado em Novembro de 2014, 
sob a produção de Gilmour e Mason. The 
Endless River foi um tributo póstumo ao 
tecladista do grupo, com predominantes 
composições do músico gravadas du-
rante sessões ocorridas em 1993–94.

O Pink Floyd entrou no Rock and 
Roll Hall of Fame dos Estados Uni-
dos em 1996 e no Rock and Roll 
Hall of Fame do Reino Unido em 
2005. Em 2013, a banda soma-
va mais de 250 milhões de ál-
buns vendidos ao redor do 
mundo. Uma nova espécie 
de camarão, descrita em 
2017, foi batizada Sy-
nalpheus pink floydi 
em homena-
gem à 
b a n -
d a . 
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Renovação de 
assinaturas 
para 2020

Instabilidade no centro

Novo ataque deixa quatro mortos 
Um novo ataque arma-

do a um centro de saúde 
deixou quatro pessoas e um 
ferido no início da noite de 
segunda-feira, 20, na aldeia 
de macorococho, na provín-
cia moçambicana de sofala.

Testemunhas dis-
seram à VOA 
que uma mulher 
e três homens fo-
ram atingidos por 

uma “chuva de balas”, duran-
te o ataque ao centro de saú-
de, que foi incendiado, após 
o grupo armado ter saqueado 
vários tipos de medicamentos.

A casa do chefe do posto lo-
cal foi igualmente incendiada.

“Chegaram no centro de 
saúde e começaram a dis-
parar”, descreveu António 
Chiranga, um morador lo-
cal e acrescentou que o gru-
po depois entrou na povoa-
ção e disparou contra civis.

“Morreram três pessoas 
e uma está gravemente feri-
da (que veio depois a perder 
a vida)” disse uma funcioná-
ria do centro de saúde, des-
crevendo que após o ataque 
várias pessoas se refugia-
ram nas matas, estando um 
funcionário desaparecido.

Outro morador contou à 
VOA que a população que es-
tava refugiada nas matas co-
meçou a deixar a aldeia de Ma-
corococho no início da manhã, 
desta terça-feira, para se refu-
giar em aldeias vizinhas, após 
ameaças de novos ataques.

“Depois do ataque eles 
(os atacantes) foram deixando 
recados (aos sobreviventes): 
“nós ainda estamos aqui”, 

disse Gedeão Mateus, em alu-
são ao retorno das investidas 
armadas as aldeias da região.

A zona da nova incursão 

não fica distante do local onde 
foi abatido a tiro, em Outubro 
passado, um agente da Polícia 
moçambicana durante um ata-

que ao posto policial, onde foi 
roubado também armamento. 
A Policia de Sofala ainda não 
reagiu ao novo incidente. Voa


