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Fundação Malonda na falência
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Cansada de irregularidades 

várias, a ASDI (Agência 

Sueca de Desenvolvimen-

to Internacional) decidiu 

fechar a torneira à Fundação Ma-

londa, uma entidade privada mo-

çambicana sem fins lucrativos e de 

utilidade pública criada em 2005 

como a bandeira para o desenvol-

vimento da província mais abando-

nada de Moçambique.

O programa Malonda resulta de um 

acordo de cooperação entre o gover-

no moçambicano e sueco assinado 

em 1997 e através da Resolução Nº 3 

de Conselho de Ministros, de 25 de 

Janeiro de 2005.

Ao que o SAVANA apurou, na de-

cisão da ASDI pesou o facto de a 

auditoria levada a cabo pela KPMG 

em meados deste ano ter detectado 

“fragilidades e outros riscos”, muito 

embora, internamente, se pense que 

a decisão já tinha sido tomada nos fi-

nais de 2012, como resultado de duas 

avaliações executadas pela própria 

agência sueca.

Não é a primeira vez que o governo 

sueco corta fundos destinados a Mo-

çambique. Recentemente a Suécia 

fez saber, através da sua embaixada 

em Maputo, que não irá aumentar 

a sua ajuda directa ao Orçamento 

do Estado moçambicano, devido ao 

que considerou “falta de progressos e 

pouca agressividade na luta contra a 

corrupção no país”

Sem pernas para andar
Com esta medida, a Fundação Ma-

londa ficou sem pernas para andar na 

sua missão que era de atrair investi-

mento privado para a província do 

Niassa, numa relação de quase oito 

anos. 

Abordada pelo SAVANA, a embai-

xadora do Reino da Suécia em Mo-

çambique, Ulla Andrén, confirmou 

os factos. Apesar dos problemas, as-

segurou que o seu país não vai parar 

de apoiar a província do Niassa em 

vários domínios.

“A auditoria forense concluiu que, 

apesar de já tiverem sido feitas algu-

mas melhorias no controlo financeiro 

interno da Fundação Malonda, ainda 

há uma série de fragilidades, o que 

constitui um risco. Em conformida-

de com o nosso acordo e com base 
nos resultados da auditoria forense, 
a ASDI decidiu não continuar a de-
sembolsar fundos para a Fundação 
Malonda,” observou Ulla Andrén.
Questionada se mesmo com estes 
problemas a Suécia iria continuar a 
dar apoio a Fundação Malonda, Ulla 
Andrén, foi peremptória.
“A ASDI decidiu não continuar a 
desembolsar fundos para a Fundação 
Malonda, pois o desenvolvimento da 
província durante os últimos anos 
indica que existe a necessidade de 
revisitar a abordagem utilizada para 
apoiar o desenvolvimento do sector 
privado no Niassa”, frisou.
A  Embaixadora sueca diz que  a 
Malonda quebrou os princípios de 
transparência firmados entre as par-
tes.  
Segundo a Ulla, as actividades da Su-

écia visam reduzir a pobreza no seio 

das populações e não promover enri-

quecimento ilícito, pelo que será di-

fícil voltar a investir naquele projecto.

“Reconheço a importância da Mo-

landa no desenvolvimento da pro-

víncia de Niassa, mas não podemos 

continuar a investir onde os acordos 

não são levados  a sério, onde os 

nossos objectivos não serão cumpri-

dos. Esta decisão não foi tomada de 

ânimo leve. Ela vem de Estocolmo”, 

disse.

A diplomata confirmou que estará 

reunida nesta sexta-feira com a di-

recção da Malonda e o IGEPE, por 

forma a tratar do futuro daquela or-

ganização. Mas precisou que para o 

retorno do financiamento, o IGEPE 

deverá colocar uma boa proposta na 

mesa  de negociações para solucionar 

aquele problema, ou deverá começar 

a traçar estratégias para busca de ou-

tros parceiros financeiros.

Apesar de serem escassas as proba-

bilidades de retorno do financiamen-

to da ASDI, a diplomata frisou que 

tudo será decidido na mesa de nego-

ciações da reunião marcada para esta 

sexta-feira.

Fundação Malonda
Criada entre 2003-2004 na era de 

Joaquim Chissano, através de um 

Decreto do Conselho de Minis-

tros, a Fundação Malonda registou 

os seus momentos mais altos nos 

primeiros cinco anos de existência 

(2005-2010), quando apostou forte 

na atracção de investimento privado 

nacional e estrangeiro para o Niassa. 

O programa de apoio ao sector pri-

vado envolveu o desembolso de USD 

25 milhões.

Pela mão da Fundação Malonda 

vieram cinco empresas florestais que 

actualmente operam na província do 

Niassa desde 2005, nomeadamente, 

Chikweti Forests of Niassa (2005), 

Florestas de Niassa (2006), Gre-

enResources (2007), New Forests 

(2007), Florestas do Planalto (2009).

Por via destas empresas florestais 

desde 2005 que o número de em-

pregos formais nos distritos de 

Chimbunila, Lago, Sanga, Majune e 

Muembe, subiu.

O grosso destes trabalhadores é de 

zonas rurais onde estão estabelecidas 

as plantações que recebem acima do 

estipulado no salário mínimo oficial-

mente decretado.

São mais de três mil, os moçambi-

canos que encontraram emprego nas 

plantações florestais no Niassa, mas 

que agora podem reforçar o exérci-

to de desempregados. O modelo de 

desenvolvimento florestal contudo, 

sempre foi muito contestado, pois as 

populações removidas dos locais ori-

ginais, insatisfeitas, têm desencadea-

do acções sistemáticas de fogo posto 

nalguns locais de plantio de novas 

variedades de árvores de aproveita-

mento comercial.

nanceiro na Fundação Malonda foi 

detectado entre os meses de Setem-

bro e Outubro de 2012. Na altura, 

a própria ASDI fez a avaliação do 

cumprimento do programa trienal 

(2010-2013).

Na altura avançou-se que haviam 

sido falsificados cheques da institui-

ção por parte de funcionárias ligadas 

à contabilidade. Em Janeiro deste 

ano, uma das funcionárias foi detida 

por ordens da Procuradoria Provin-

cial do Niassa pelo seu alegado en-

volvimento no desvio de fundos.

Já em Fevereiro deste ano no meio 

do escândalo, uma auditoria lidera-

da pela KPMG confirmou o buraco 

financeiro nas contas da Fundação 

Malonda. Em Março, a funcionária 

então detida acabou por ser solta 

porque a peritagem da PIC concluiu 

que não houve falsificação dos sete 

cheques. O montante envolvido era 

USD 32.000,00, dos quais foram re-

cuperados USD 7.000,00.

A queixa junto da Procuradoria foi 

feita pelo Director Executivo da Ma-

londa, Francisco Pangaya. Os che-

ques tidos como falsos, são do BCI 

em Lichinga. 

A Fundação Malonda tem um Con-

selho de Administração (CA), mas o 

grosso dos membros deste CA vive 

em Maputo.

Neste CA há nomes ligados ao par-

tido FRELIMO, casos de Lopes 

Tembe Ndelane, um veterano da luta 

libertação. Aliás, uma das críticas ex-

ternas à Malonda é que sempre viveu 

demasiado “encostada” à Frelimo, 

privilegiando muito pouco o rela-

cionamento com a sociedade civil e 

“meios mais independentes”.  

O Governo do Niassa, muito defici-

tário em recursos humanos e fundos, 

nem sempre viu da melhor maneira 

a Fundação, uma instituição com um 

notável músculo financeiro.

Em Lichinga vive o PCA, Augus-

to Celestino Kuntuela e o Director 

Executivo, Francisco Pangaya, todos 

naturais do Niassa.

São accionistas da Fundação Ma-

londa, o Instituto de Gestão das 

Participações do Estado (IGEPE) e 

Agência Sueca de Desenvolvimento 

Internacional (ASDI).

Funcionários na rua
Entretanto, os funcionários da ins-

tituição têm um futuro incerto. A 

maioria já recebeu cartas de fim de 

actividades. Alguns terão indemni-

zações (os mais antigos) enquanto os 

novos (que entraram em 2011) não 

têm nada assegurado.

Praticamente desde Setembro de 

2012, altura da descoberta do rombo 

financeiro na organização, que não 

há actividades.

Ao que soubemos, com o corte fi-

nanceiro do seu principal doador, 

não se sabe qual será o futuro do 

diverso património que a Fundação 

Malonda possui.

Fontes ligadas à Fundação, mas que 

não quiseram ser mencionadas, con-

sideram que a ASDI age com dupli-

cidade, uma vez que há alguns anos 

foi detectado um rombo de USD 

300 mil no Centro Cooperativo Sue-

co em Lichinga e o seu director, um 

nacional sueco, foi enviado de volta 

ao país e os moçambicanos enviados 

para investigação policial.

A Suécia partilha com a Irlanda o 

principal apoio bilateral à Província 

do Niassa, calculando-se que os pro-

gramas governamentais, só dos sue-

cos, ascendem a mais de USD 100 

milhões.

*Com Argunaldo Nhampossa, em 
Maputo

Su cia cor a nanciamen o ao i an e de iassa 

or Sui ane a ael  em ic in a

Fundação Malonda em falência iminente

O PCA do Instituto de Gestão das Participações de Estado 

(IGEPE),Apolinário Panguene, confirma o desfalque verificado 

na Malonda e, sem avançar com os montantes envolvidos, apon-

ta que a instituição vai funcionar normalmente até finais do mês 

de Junho, altura em que termina o contrato com  a ASDI.

“Estamos a negociar com a Suécia”

“ Daqui em diante não está 

claro o que será da Malon-

da, mas estamos a negociar 

com a Embaixada Sueca para 

busca de consensos e conti-

nuidade do financiamento”, 

explicou.

Panguene fez notar que caso 

a ASDI não reconsidere a 

sua posição, o IGEPE deverá 

procurar outros parceiros e/

ou buscar financiamento via 

Orçamento de Estado.

Há também um programa de micro-

-créditos com o apoio da Fundação 

Malonda, onde associações locais 

promovem a caixa de poupança ro-

tativa.

A própria Malonda é accionista des-

tas empresas, onde detém cerca de 20 

por cento das acções em cada uma 

delas.

A Malonda possui uma área de con-

servação de fauna bravia em Majune, 

a Montes Mosale onde há operado-

res a trabalhar. Alguns dos DUAT 

(Direitos de Uso e Aproveitamento 

de Terra) com os quais as empresas 

operam são da Fundação Malonda.

Desde 2010, a instituição iniciou 

com a implementação de um Plano 

Estratégico orçado em USD 9 mi-

lhões com apoio da ASDI, previsto 

para terminar em Junho deste ano. 

Grosso modo, a ASDI desembolsou 

metade do valor orçamentado. Os re-

sultados deste Plano Estratégico são 

pouco visíveis. Mas há a assinalar o 

ressurgimento do complexo agrícola 

da Matama, onde as empresas AC 

Matama e a GreenResources culti-

vam soja.

 rom o nanceiro 
Ao que o jornal apurou, o rombo fi-

Ulla Andrén, embaixadora da 
Suécia em Moçambique

Projecto Malonda: um elefante à beira da morte
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Depois de sinais promissores 

de aproximação, o governo 

e os profissionais de saúde 

voltaram nesta sexta-feira a 

marcar passos nas discussões para o 

fim da greve nos hospitais públicos, 

que nesta sexta-feira cumprem o 

12ª dia.

Na reunião desta quinta-feira, as 

conversações voltaram a marcar 

passo, devido ao que a Associação 

Médica (AMM) chamou de falta 

de capacidade de decisão da equi-

pa mandatada pelo governo, para a 

mesa negocial.

“O que está a acontecer é o que se 

pode chamar de falta de seriedade 

do governo. A cada dia é mandata-

da uma equipa diferente para as ne-

gociações, com pensamentos, ideias 

e atitudes diferentes. Mas acima de 

tudo, há problemas de falta de po-

der de decisão por parte dos man-

datados”, disse Emília Selemane, 

porta-voz da AMM, em entrevista 

a jornalistas.

A classe médica via no reconhe-

cimento da legitimidade da gre-

ve, manifestada esta semana pelo 

governo, através do porta-voz do 

Conselho de Ministros, Alberto 

Nkutumula, como um sinal de uma 

nova vontade do executivo para en-

carrar a situação prevalecente.

Aliado àquele reconhecimento pú-

blico, dizem ter encarado com op-

timismo o novo espírito e ambiente 

que caracterizaram o encontro de 

quarta-feira, que teria criado ba-

ses que esperavam consolidar no 

encontro desta quinta-feira, mas 

depois da sua realização, não tem 

dúvidas de que prevalece a falta de 

vontade em resolver a questão.

“As negociações estão a sofrer al-

gum retrocesso naquilo que eram 

os avanços que tinham sido dados 

para as negociações”, realçou a por-

ta-voz da AMM. 

Segundo apurámos, desde que as 

partes iniciaram os contactos, os 

pontos que constituem o caderno 

reivindicativo ainda não foram to-

cados, mas mesmo assim, os profis-

sionais da saúde acreditam ser pos-

ara o m da re e nos ospi ais p licos

Conversações marcam passo

sível chegar-se a um acordo para o 

fim da greve “a qualquer momento, 

desde que haja vontade política do 

governo”.

Misteriosa detenção de 
Arroz
No passado domingo,  Jorge Ar-

roz foi detido cerca das 18h40 nas 

instalações da AMM, na cidade de 

Maputo, e conduzido à 6ª Esqua-

dra PRM, onde esteve preso du-

rante cerca de quatro horas acusado 

de crime de sedição. A detenção do 

líder dos grevistas levantou uma 

onda de protestos e várias pessoas 

reuniram-se no exterior da esqua-

dra e só saíram de lá quando Arroz 

foi restituído à liberdade. 

Na noite de domingo, vários pro-

fissionais de saúde que se encontra-

vam a trabalhar nos hospitais com 

destaque para o HCM paralisaram 

as suas actividades em protesto 

contra a detenção de Arroz.

Alice Mabota, Presidente da Liga 

Moçambicana dos Direitos Huma-

nos, cuja instituição está a prestar 

apoio jurídico aos médicos em gre-

ve desde a primeira greve, chegou 

à 6ª Esquadra, momentos após a 

detenção. 

Abriu caminho entre a multidão, 

polícias e medias que lotavam o 

interior da esquadra e dirigiu-se 

ao oficial primeiro para saber a 

situação e exigiu falar com o Co-

mandante ao mesmo tempo que de 

telemóvel em punho fazia contac-

tos para a libertação de Arroz. O 

bastonário da Ordem dos Advo-

gados, Tomás Timbane, também se 

fez ao local. Carlos Jeque, advogado 

e analista político, também se fez ao 

local.

Às 21h30, a Procuradoria já havia 

sido contactada e estava a analisar 

o processo de detenção. A tensão 

estava ao rubro na rotunda dos 

cruzamentos das avenidas Marien 

Ngouabi e Guerra Popular e só 

baixou quando Arroz foi libertado 

por volta das 22h40. 

Relativamente à detenção de Jorge 

Arroz, Tomás Timbane refere que 

a mesma ocorreu debaixo de inú-

meras ilegalidades, nomeadamente, 

mas não exclusivamente, porque os 

factos imputados àquele não preen-

chem o tipo legal de crime de se-

dição, previsto e punido pelo artigo 

179º do Código Penal e pelo facto 

do artigo 213º, conjugado com o 

artigo 305º, ambos do Código de 

Processo Penal, referir expressa-

mente que “ninguém pode ser pre-

so por crime que admita a liberdade 

provisória mediante caução”, como 

é o caso presente.

“A Ordem dos Advogados de Mo-

çambique, no cumprimento das 

suas atribuições estatutárias, de-

signadamente, a prevista na alínea 

a) do artigo 4º do seu Estatuto e, 

em defesa do Estado de Direito 

Democrático e dos Direitos e Li-

berdades Fundamentais, condena 

veementemente o despropositado 

aparato mediático que antecedeu a 

detenção do Dr. Jorge Arroz, bem 

como os motivos relacionados à re-

ferida detenção”, sublinha a Ordem 

dos Advogados.

Vários segmentos da sociedade civil 

conderam a detenção, sublinhando 

que a mesma não contribui para o 

fim da crise.

O MISAU exonerou nesta terça-feira o director do Hospital Ru-

ral de Ribáue e a médica-chefe daquele distrito, devido à sua ade-

são à greve que os profissionais de saúde estão a levar a cabo pela 

segunda semana consecutiva.

Segundo informações em nosso poder, as exonerações foram co-

municadas na manhã desta segunda-feira, após uma reunião entre 

os dois visados, com o director provincial da saúde, Armindo Jone 

e o Assessor do Ministro da Saúde, Idelfonso Muanantata.

“Eles chegaram e procuraram saber sobre o nosso posicionamento 

face à greve. Eu disse que, quer eu, quer a médica-chefe tínhamos 

aderido porque, antes de sermos dirigentes, somos acima de tudo 

médicos e julgamos que a causa é justa” disse o Niko Jone, o di-

rector ora exonerado, em contacto telefónico com o mediaFAX.

Teve lugar entre as 9:00 e 10 horas da manhã, um intervalo sufi-

ciente para que os dois médicos recebessem comunicações verbais 

para cessarem as suas funções e abandonarem, de imediato, as ca-

sas que ocupavam, uma vez que lhes foram alocadas na qualidade 

de director e médica chefe.

“Fui dito para lavrar uma carta colocando o meu cargo (de director 

não podia fazé-lo em tempo da greve e mesmo assim, comunica-

ram-me que já não era mais director e que deveria abandonar a 

casa para onde eu quisesse”, contou Jone.

Segundo apurámos, a delegação do MISAU alegou que, na qua-

lidade de director distrital e médica chefe, cargos que ao nível da-

quele ministério são também de confiança política, não deveriam

aderir à manifestação da classe médica. O MISAU nomeou ainda 

ontem uma nova figura, cujo nome não conseguimos apurar, para 

substituir Niko Jone, não havendo qualquer indicação para o cargo 

de médica-chefe.

MISAU exonera director distrital 

e médica-Chefe de Ribáuè
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Detenção de Arroz levantou uma onda de protestos e várias pessoas reuniram-se no exterior da esquadra e só saíram de lá 
quando o médico foi restituído à liberdade

Emília Selemane, porta-voz da AMM
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O 
SAVANA publicou há dias 

uma reportagem sobre as 

avultadas dívidas que o 

grupo Maiaia tem com a 

banca nacional, incluindo o con-

fisco do património do grupo por 

alguns bancos como forma de rea-

ver os créditos. Uma semana depois, 

um dos proprietários do Maiaia 

contactou o jornal para informar 

que o grupo já havia chegado a um 

entendimento com todos os bancos 

e que as dívidas estavam a ser liqui-

dadas. 

A Visão Mundial, uma organiza-

ção não governamental de natureza 

religiosa que opera em Moçambi-

que há mais de 25 anos, procurou o 

SAVANA para informar que tam-

bém foi vítima do Grupo Maiaia, a 

quem acusa de ter burlado mais de 

USD 5.7 milhões.

Documentos da organização em 

posse do jornal referem que os 

proprietários do Maiaia chegaram 

a passar cheques de garantia cujas 

contas tinham sido encerradas há 

anos. Esgotados todos os meca-

nismos amigáveis e extra-judiciais 

de resolução do diferendo, a Visão 

Mundial decidiu levar o caso ao 

Tribunal com o objectivo único de 

reaver o valor em causa.    

 

Dos factos      
Há 20 anos que teve início em Mo-

çambique um programa (Comida 

para paz) de comercialização de 

trigo e óleo vegetal, financiado pela 

USAID (Agência Norte-america-

na de Desenvolvimento Interna-

cional). O objectivo do programa é 

angariar fundos a partir de receitas 

da venda daqueles produtos para 

projectos de desenvolvimento no 

país. A Visão Mundial, a ADRA, 

FH e SCiMoz integram o con-

sórcio de quatro organizações não 

governamentais que implementam 

o programa. Anualmente, o progra-

ma abastece aproximadamente 40 

toneladas métricas de trigo ao mer-

cado nacional, suprindo em cerca 

de 8% as necessidades internas de 

consumo deste cereal.

O Maiaia, um importante grupo 

industrial e comercial sedeado em 

Nacala-Porto, Nampula, entra no 

programa como um dos clientes 

seleccionados por concurso público 

para proceder com a venda de trigo 

às moageiras nacionais. Foi assim 

que na mais recente transacção, 

havida em Abril de 2012, o grupo 

Maiaia, como um dos clientes se-

leccionados, recebeu do consórcio 

20 mil toneladas de trigo.

Pelo contrato assinado pelas partes, 

o grupo devia pagar cerca de USD 

7 milhões, 90 dias após a entrega 

do produto pelo consórcio de orga-

nizações não governamentais. Ou 

seja, o valor devia ser liquidado até 

Julho de 2012.

Sucede porém que o Maiaia, se-

gundo dados da Visão Mundial, 

pagou apenas 25% do valor (USD 

7 milhões) e de lá a esta parte nun-

ca mais se dignou a libertar o valor 

remanescente de USD 5.7 milhões, 

equivalente a 75% do total da tran-

sacção e da taxa de juro.

As quatro ONGs aplicam os fun-

dos provenientes da venda de trigo 

em projectos sociais que beneficiam 

milhares de pessoas em Zambézia, 

Nampula e Cabo Delgado. 

Falsas arantias
Nenhuma ONG confirma nem 

desmente, mas o SAVANA sabe 

que o grupo Maiaia passou dois 

cheques sem cobertura ao consór-

cio como sinal de garantia.

“Numa fase inicial, os cheques fo-

ram entregues apenas como ins-

trumentos de garantia de que o 

valor em causa seria liquidado. No 

entanto, depois de várias diligên-

cias feitas sem sucesso com vista a 

pressionar o grupo Maiaia a saldar 

as suas contas, as organizações le-

varam os cheques de garantia aos 

bancos a fim de reaver o valor. Foi 

quando descobriu-se que as duas 

contas estavam encerradas há mais 

de um ano”, contou um colabora-

dor sénior da Visão Mundial no 

anonimato.

Foi uma situação que deixou as 

organizações numa situação de 

insegurança, facto que as obrigou 

a contactar novamente o grupo 

Maiaia para, de forma amigável, 

honrar o compromisso. Debalde. 

“Em algum momento o grupo 

Maiaia entregou dois imóveis à 

nossa organização, mas o negócio 

não foi viabilizado porque o valor 

do património em causa não ia para 

além de USD 600 mil”, diz a fonte 

do jornal. 

Burla deixa milhares de 
crianças sem assistência
A Visão Mundial lamenta que a 

não observância do acordo assi-

nado por parte do grupo Maiaia 

coloca em causa a assistência mul-

tiforme a cerca de 1.200 mil mo-

çambicanos, canalizada através de 

intervenções feitas pelas organiza-

ções supramencionadas nas pro-

víncias de Nampula, Zambézia e 

Cabo Delgado.

“O inesperado défice orçamental 

provocado pela dívida do grupo 

Maiaia ao programa de comercia-

lização de trigo coloca em risco 

meio milhão de trabalhadores na-

cionais que poderão perder os seus 

empregos devido ao encerramento 

prematuro de projectos a que estão 

ligados”, lamenta a organização.

Todas as tentativas de resolver o 

litígio de forma amigável redun-

daram no fracasso, incluindo a 

intervenção de entidades governa-

mentais junto ao grupo a pedido 

dos lesados. O consórcio optou por 

levar o caso às instâncias compe-

tentes, nomeadamente tribunal.

Contactado pelo SAVANA para 

apresentar a sua reacção face às 

acusações que pesam sobre o gru-

po, Nurolamin Gulam, gestor do 

Maiaia, limitou-se a dizer que o 

diferendo com a Visão Mundial 

estava resolvido. 

Visão Mundial leva grupo Maiaia ao Tribunal 
or aul Senda e m dio Be la 

Os primeiros dias de recen-

seamento eleitoral nos 43 

munícipios que vão a elei-

ções em Novembro estão 

a ser uma autêntica dor de cabeça, 

com problemas de avarias do equi-

pamento informático, falta de toner 

para impressão e incompetência dos 

brigadistas, situação que está a con-

correr para longas filas e a provocar 

um certo nervosismo nos potenciais 

eleitores.

Em praticamente todas as 43 autar-

quias o denominador é comum: falta 

de toner ou a tinta é incompatível 

com a máquina impressora.

Segundo o Boletim sobre o proces-

so político em Moçambique, nesta 

quarta-feira, em Nampula mais da 

metade dos postos de recenseamento 

não foram abertos.

Ao nível da cidade de Nampula qua-

se em todos os postos de recensea-

mento eleitoral as máquinas estavam 

avariadas ou não havia toner para 

impressão dos cartões. Cenário idên-

tico repete-se um pouco por todo o 

país.

No município da Beira, bastião da 

oposição, o cenário é um autêntico 

caos. No terceiro dia do processo de 

recenseamento em várias escolas ( 

postos de recenseamentos da Beira) 

as máquinas não funcionavam e em 

alguns postos não havia toner para a 

impressão do cartão de eleitor.

O equipamento informático para o 

recenseamento eleitoral foi forneci-

do pela Artes Gráfica, uma empresa 

pertecente à poderosa família Sidat, 

donos do Grupo Académica. 

A dificuldade na utilização do equi-

pamento está a provocar enchentes 

nos postos de recenseamento e alguns 

eleitores dizem que chegam a esperar 

várias horas para obter um cartão. A 

cidade da Beira possui 57 postos de 

recenseamento fixos e dois móveis.

Bairros populosos
Os Bairros da Munhava, Macuti, 

Macurungo, Vaz e Manga, arredores 

da cidade da Beira, são os que mais 

avarias apresentam, o que leva alguns 

políticos a interpretarem o fenóme-

no como uma acção propositada do 

STAE para afastar os eleitores das 

urnas. Beira está a ser gerida pela 

oposição desde as eleições de 2003 e 

é um município que a Frelimo quer 

reaver a qualquer custo.

Mas Celso Chimoio, director do 

STAE em Sofala, nega a tese de sa-

botagem. 

“Todo o equipamento pode apresen-

tar falhas de fabrico e esses defeitos 

são normais em quase todas as áreas”, 

frisou Chimoio.

Chimoio garante que a falta de to-

ner nos postos foi ultrapassada com 

a substituição da tinta preto e branco 

com a vermelho. Contudo, admitiu 

que há casos isolados de avarias de 

máquinas, situação que, segundo ele, 

está a passar para a história.

De acordo com Chimoio, tudo será 

feito no sentido de a votação ocorrer 

no dia 20 de Novembro próximo.

No entanto, brigadistas que falaram 

ao SAVANA na condição de não se-

rem identificados, foram unânimes 

em atribuir as enchentes nos centros 

de registos ao deficiente funciona-

mento das máquinas, falta de aces-

sórios, não domínio do equipamento 

conjugado com pouco tempo de for-

mação e desconhecimento da infor-

mática.

Na sequência da morosidade nos 

centros de recenseamento, alguns fu-

turos eleitores ameaçam abandonar o 

processo.

Joaquim Júlio, residente no bairro da 

Munhava, disse ao jornal que o seu 

negócio está a registar quebras, por-

que, por dois dias, não trabalhou na 

tentativa de se recensear. 

A posição de Júlio foi assumida por 

Marta Mugadue, também residente 

em Munhava, um populoso bairro 

que tradicionalmente vota na oposi-

ção.

“Caso não me recenseie hoje (esta 

terça-feira) vou abandonar e me de-

dicar ao meu ganha pão”, prometeu.

JoãoAlberto, estudante da escola 

pré-universitária Samora Machel, já 

perdeu cinco aulas, na tentativa de se 

recensear no bairro de Macuti. 

Segundo ele, tudo fará para ter o car-

tão do eleitor por temer que lhe seja 

exijido na escola onde está a concluir 

a 12ª classe. 

Políticos responsabilizam 
o STAE
O Movimento Democrático de Mo-

cambique (MDM) através do seu 

porta voz, Sande Carmona, faz um 

balanço negativo dos quatro dias de 

recenseamento eleitoral em todo o 

país. Carmona nota que o processo 

está a ser minado por várias irregu-

laridades, com máquinas a apresen-

tarem avarias constantes e outras que 

nunca funcionaram.

Para o MDM, o STAE não está pre-

parado para organizar o processo e 

questiona a forma como foram ad-

quiridas as máquinas, quem os forne-

ceu e qual foi o critério usado para a 

compra das mesmas. 

Depois de visitar vários postos de re-

censeamento, o deputado do MDM 

MDM fala de sabota em  STAE arante ue as di culades estão a passar para a hist ria

Malditos tinteiros
onstantino Andr  na Beira

O director-geral  do STAE, Felisberto Naife, tem uma explicação 

para o problema ao mesmo tempo que apela à calma. Afirma que 

os constrangimentos que se verificam no processo do recensea-

mento são originados pelo facto de não ter havido tempo suficien-

te para testar os equipamentos.

Em conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira, Naife 

explicou que o STAE precisava de pelo menos seis meses para 

testar e ensaiar o equipamento com vista a conhecer as complexi-

dades e eficácias do sistema informático. 

Tal situação não foi possível, segundo Naife, devido à demora ve-

rificada na aprovação da lei eleitoral. É que a resolução que de-

termina a realização do recenseamento eleitoral de raiz em todas 

as autarquias locais, entre os dias 25 de Maio e 23 de Julho do 

ano corrente, só foi aprovada a 26 de Fevereiro corrente durante 

a 4ª Sessão do Conselho de Ministros. Este período, no dizer de 

Naife, é muito curto para a preparação eficaz do processo de re-

censeamento eleitoral.

Para minimizar o problema, o STAE viu-se obrigado fazer uma 

aquisição de novo equipamento. A maioria dos toners até agora 

aloucados ao STAE não são compatíveis com parte de algumas 

das 800 máquinas impressoras que fazem parte do primeiro lote  

do material trazido da África do Sul para suportar este processo. 

Com efeito, Felisberto Naife anunciou que a instituição foi buscar 

mais 750 máquinas impressoras compatíveis com o tipo de toner 

anteriormente adquirido.

*Com Redacção

STAE  apela à calma

na AR, Geraldo de Carvalho, diz não 

entender a explicação dos superviso-

res que afirmaram que as máquinas 

não reconhecem o B.I Vitalício, o 

que está a transtornar os eleitores de 

maior idade.

Aquele parlamentar acusou alguns 

supervisores de estarem a agir sob 

orientanção política.
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Para aluguer imediato, duplex T3 
na Av. 24 de Julho, próximo do 
Mimo´s, bairro da Polana. Contac-
to: 861523510

Aluga-se CENTRO AUDITIVO
Correcção Auditiva e Acústica Médica

Vertigens e Zumbidos
As crises de vertigens repentinas podem estar associadas a zumbidos nos ouvidos e surdez 

progressiva, afectando o Ouvido Interno. Pessoas com este problema deve-
riam procurar um clínico especializado como tratar deste proble- ma com 
aparelhos auditivos. Av. Mao Tsé Tung n.º 533 na Opticlínica entre o Con-
sulado Português e o Standard Bank. Tel/Cel: 82 630 9812

A 
partir de 2015, produtores 

que exploram o regadio de 

Chókwè vão contar com um 

complexo agro-industrial 

com capacidade de armazenamento 

de 800 toneladas de hortícolas e de 

processamento de 20 toneladas de 

arroz por ano. O complexo em cons-

trução inclui ainda uma linha de pro-

cessamento de tomate e outra de des-

casque de castanha de caju, o que vai 

dinamizar a produção em Chókwè, 

distrito a sul de Gaza que em tempos 

foi considerado o celeiro da nação.

O empreendimento resulta de uma 

parceria entre os Governos de Mo-

çambique e da China, no âmbito 

da cooperação bilateral. Através do 

Exim Bank (banco estatal de expor-

tação e de importação), o Governo 

chinês financia as obras em USD 

60 milhões, um crédito comercial 

reembolsável a uma taxa de juro de 

cinco por cento. O Estado moçam-

bicano participa no projecto através 

do IGEPE (Instituto de Gestão das 

Participações do Estado).

Na última sexta-feira, as partes pro-

cederam ao lançamento da primeira 

pedra de construção do complexo, 

a cargo da BUCG (Beijing Urban 

Construction Group, Lda). Trata-se 

do quarto complexo agro-industrial a 

ser construído pela empresa chinesa 

no país, depois das unidades instala-

das nas províncias de Tete, Zambézia 

e Manica. No currículo da BUCG, 

fundada há 30 anos, destaque vai para 

o Estádio Nacional de Beijing, mais 

conhecido por Ninho de Pássaro, pal-

co dos jogos olímpicos de 2008.

O representante da BUCG, Chen 

Daihua, prometeu que a empresa irá 

cumprir os prazos acordados (cerca 

de dois anos), e vai entregar o com-

plexo agro-comercial com a qualida-

de exigida. Para facilitar a comunica-

ção entre os trabalhadores chineses e 

moçambicanos (cerca de 200), Chen 

Daihua disse que a empresa organi-

zou os chineses em grupos de estudos 

para aprenderem a língua portuguesa 

em tempos livres.

Resposta oportuna aos 
produtores 
Falando na cerimónia de lançamento 

da primeira pedra, ele foi ovacionado 

pela população quando lembrou que 

O 
PCA da mediacoop 

SA, Fernando Lima, 

recebeu na manhã des-

ta terça-feira nas ins-

talações da empresa uma dele-

gação da Renamo liderada pelo 

deputado Saimone Macuiana.

  O encontro, solicitado 

pela Renamo por instru-

ções do Presidente Afonso 

Dhlakama, visava abordar 

os pontos em discussão 

com o governo, nomea-

damente a lei eleitoral, a 

marginalização dos ele-

mentos da Renamo nas 

Forças Armadas, a parti-

darização do Aparelho de 

Estado e a participação 

dos moçambicanos na 

economia do país.

Para além de Macuiana 

que lidera a delegação da 

Renamo às conversações 

com o governo, participa-

ram também no encontro os de-

putados Jeremias Pondeca e Elisa 

Cipriano.

 A deslocação à mediacoop SA in-

sere-se num conjunto de iniciativas 

desencadeadas por Afonso Dhlaka-

ma para contactos com personali-

dades, organismos da socieda-

de civil e missões diplomáticas 

para explicar o posicionamento 

da Renamo sobre os pontos em 

debate com o governo de Mo-

çambique. 

(Redacção)

PCA da mediacoop recebe Renamo

Governo instala complexo agro-industrial 
no regadio de Chókwè

continua inoperacional desde a sua 

construção. “Em Ulónguè tivemos 

pequenos problemas na identificação 

da empresa que iria fazer a gestão do 

complexo. Já identificamos o Institu-

to de Cereais de Moçambique que já 

fez as parcerias”, explicou, acrescen-

tando que a unidade de Guro, em 

Manica, processou ano passado cerca 

de oito mil toneladas de algodão ca-

roço.

foi a BUCG que ajudou o gover-

no local a transportar água potável, 

limpar a cidade e nivelar as estradas 

quando Chókwè refazia-se das cheias 

de Janeiro último. 

Intervindo na cerimónia, o governa-

dor de Gaza classificou o complexo 

agro-industrial como uma”resposta 

oportuna” a um dos principais pro-

blemas com que se debatem os pro-

dutores do regadio de Chókwè: a falta 

de unidades de conservação de hortí-

colas e de processamento de cereais. 

“No momento de pico de produção, 

há perdas de grandes quantidades de 

produtos devido à falta de espaço de 

conservação, o que desmotiva os pro-

dutores”, disse Raimundo Diomba.

Por sua vez, o PCA do IGEPE, Apo-

linário Panguene, sublinhou que o 

empreendimento em construção vai 

estimular a produção de hortícolas e 

cereais, promover o fomento agrícola 

e melhorar a qualidade de vida dos 

agricultores de Chókwè. Panguene 

coloca como desafios a serem ultra-

passados a própria construção do 

complexo, a adaptação da experiência 

chinesa à realidade moçambicana, 

a gestão e o treinamento do pesso-

al moçambicano a ser envolvido no 

processo.

Em declarações ao SAVANA, o mi-

nistro da Agricultura, José Pacheco, 

disse que todos os complexos agro-

-industriais construídos no país estão 

a funcionar, negando dessa forma que 

a unidade de Ulónguè, em Angónia, 

Apolinário Panguene, 
PCA do IGEPE

Chen Daihua

Ministro José Pacheco no lançamento da primeira pedra do parque industrial do regadio de Chókwè



7Savana 31-05-2013 PUBLICIDADE



8 Savana 31-05-2013SOCIEDADE

-

de Moçambique, e o Millennium Challen-

dos Estados Unidos da América, assinou 

com vista à redução da pobreza através do 
crescimento económico em distritos e mu-
nicípios seleccionados no Norte de Moçam-
bique.

2. O objectivo deste Programa é reduzir a 
pobreza através do crescimento económi-
co nas províncias de Zambézia, Nampula, 

investimentos relacionados com infra-es-
truturas, reforma de políticas, capacitação 
e fortalecimento institucional. O Programa 

Renda do Agricultor.

3. Para a implementação do programa, o 
Millennium Challenge Account-Moçam-
bique (MCA-Moçambique) solicita candi-
daturas de Consultores Individuais para 
uma Avaliação Relativa á  Integração do 
Gênero nas Actividades Desenvolvidas 
nos Projectos do MCA (Compacto).  O 
Consultor Individual vai trabalhar em es-
treita colaboração com o pessoal do MCA-
-Moçambique e unidades de apoio. A área 

-

ação dos projectos do MCA - Compacto.

4. O Consultor será seleccionado com base 
no método “IC” (Selecção de Consultores 

-
ção estão descritos na Solicitação de Qua-

com as “Normas de Procurement do MCC” 
que estão disponíveis no sítio do MCC 
www.mcc.gov e no sítio do MCA www.
mca.gov.mz.

5. Poderá contactar o Agente de Procure-
ment pelo endereço electrónico: general@
mca-mozambiquepa.com ou mvieira@
mca-mozambiquepa.com para solicitar 
uma cópia electrónica dos Termos de Refe-

6. As propostas submetidas pelos Con-
sultores deverão ostentar a referência REF 
No: IC-MCA-MOZ-CONS-04/PA/13-319B 
- Consultoria para uma Avaliação Relati-

-

2013, no seguinte endereço:

MCA-Moçambique Procurement Agent
Av. Zedequias Manganhela, 267
Edifício JAT IV, 5º Andar
Maputo, Moçambique
Tel: +258-21-305-577; Fax: +258 – 21-311-160
Email: general@mca-mozambiquepa.com 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-MOÇAMBIQUE

 CONSULTORIA PARA UMA AVALIAÇÃO RELATIVA Á  INTEGRAÇÃO DO GÊNERO NAS 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROJECTOS DO MCA (COMPACTO) 

CONSULTOR INDIVIDUAL 

REF No: IC-MCA-MOZ-CONS-04/PA/13-319B
DATA DE LANÇAMENTO: 24 de Maio  de 2013
DATA DE FECHO: 3 Junho de 2013 – 15H00 (hora local)
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1. The Millennium Challenge Corporation, 
on behalf of the United States Government, 
and the Ministry of Planning and Develop-
ment (MPD) on behalf of the Government 
of Mozambique have entered into a Millen-
nium Challenge Compact for Millennium 
Challenge Account agreement (the “Com-
pact”) to help facilitate poverty reduction 
through economic growth in selected dis-
tricts and municipalities in Northern Mo-
zambique.

2. The objective of the proposed Program 
is to reduce poverty through economic 
growth in four provinces of Mozambique 
(Niassa, Cabo Delgado, Nampula, and 
Zambézia) by focusing on certain invest-
ments in physical assets, policy reform, ca-
pacity building and institutional strength-
ening. The Program contains four projects 
including the Water Supply and Sanitation 
Project (WSS), the Roads Project, the Land 
Tenure Services Project, and the Farmer In-
come Support Project.,

3. For the implementation of the pro-
gram, the MCA-Moçambique is soliciting 
applications from Individual Consultants 
to Conduct an Evaluation of Gender In-
tegration Activities Implemented under 
the Compact. The Consultant will work 
in close collaboration with MCA-Moçam-
bique Staff and support units. The geo-

graphical area covers all areas of operation 
of the MCA (Compact) projects.

4. The Consultant will be selected under 
the Individual Consultant (IC) method 
evaluation procedure for which is described 
in sections of the Request For Consultants 

“MCC Program Procurement Guidelines” 
which are provided on the MCC website: 
www.mcc.gov and on MCA website: www.
mca.gov.mz.

5. Please contact general@mca-mozam-
biquepa.com or mvieira@mca-mozam-
biquepa.com to request an electronic copy 
of the Terms of Reference (ToR).

6. Consultant submissions shall make refer-
ence to REF No.: IC-MCA-MOZ-CONS-04/
PA/13-319B– Consultancy to Conduct an 
Evaluation of Gender Integration Activi-
ties Implemented under the Compact, and 
must be submitted no later than 15:00 (local 
time) on June 3, 2013 at the following ad-
dress:

MCA-Moçambique Procurement Agent
Av. Zedequias Manganhela, 267

Maputo, Mozambique

Email: general@mca-mozambiquepa.com 
or mvieira@mca-mozambiquepa.com

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-MOÇAMBIQUE

Consultancy to Conduct an Evaluation of Gender Integration 
Activities Implemented under the Compact

Individual Consultant

REF No: IC-MCA-MOZ-CONS-04/PA/13-319B
DATE OF ISSUE: May 24, 2013



10 Savana 31-05-2013SOCIEDADE

A IBIS, Organização não-governamental Dinamarquesa a operar em 
Moçambique, pretende recrutar um (a) Director (a) para o Programa 
Temático Cidadania para a Mudança – PROCIMU, baseado em Maputo.
O Programa de Cidadania para Mudança da IBIS vai iniciar a sua imple-
mentação no mês de Julho de 2013 e vai decorrer até 2018 a nível nacional, 
com enfoque de actividades nas províncias da Zambézia, Nampula, Cabo 
Delgado e Maputo, entre outras. Durante os primeiros 6 meses do progra-
ma, o Director estará baseado em Quelimane na província da Zambézia, 
onde a a IBIS tem escritórios para assegurar uma efectiva fase inicial do 
programa.

Responsabilidades gerais

programa temático de Cidadania de forma dinâmica e proactiva. Procura-
mos uma pessoa comprometida, com experiência e iniciativa, para ser 
membro chave da equipa da IBIS em Moçambique. O DTP faz parte da 
equipa de Gestão dos programas da IBIS e deve traçar estratégias para a 
implementação e desenvolvimento do Programa de Cidadania.
O DPT representa a IBIS na relação e colaboração com o Governo, Par-
ceiros, e Sociedade Civil, agindo como um catalisador para uma cooper-

expandir em função de determinantes contextuais. O DPT é responsável 
pela supervisão da equipa do programa no que concerne a implementação 
do programa bem como à implementação de uma estratégia de advocacia 
nos níveis local, nacional e internacional.

ou outra área relevante em Ciências Sociais;

programas de desenvolvimento; 

sociedade civil em Moçambique;

advocacia; 

comunicação na língua Inglesa;

Oferece-se: 

na organização;

As candidaturas deverão ser enviadas para os escritórios da IBIS em Ma-
puto, sito na Rua Fernão Melo e Castro nº 124 ou pelo email luzete@ibis.
org,mz. Os termos de referência para esta vaga poderão ser encontrados 
no escritório da IBIS, ou pelo site: www.ibis.org.mz.
A candidatura deverá ser composta por um CV, acompanhado por uma 
carta de manifestação de interesse onde o candidato explica de forma con-
cisa o porquê de estar interessado no posto, e quais são na sua opinião os 

-
bilitações literárias bem como duas referências com contacto.

Data limite para submissão de candidaturas: 
Apenas os candidatos seleccionados serão convidados para as entrevistas.  

O 
Governo e Renamo apro-

varam e adoptaram o “acor-

do de princípio ” que deverá 

guiar as negociações entre as 

partes. O documento que foi propos-

to pela Renamo, estabelece um hori-

zonte temporal de trinta dias para  as 

duas partes  dialogarem e colocarem 

ponto final às negociações sobre 

a situação política do país. Deste 

modo, na próxima segunda-feira as 

partes iniciam o debate em torno do 

primeiro ponto da agenda, que versa 

sobre questões eleitorais. 

Ao que o SAVANA apurou, são 

quatro os pontos que a Renamo 

leva à mesa das negociações, nome-

adamente, a lei eleitoral, a margina-

lização dos elementos da Renamo 

nas Forças Armadas, a participação 

dos moçambicanos na economia do 

país e a partidarização do Aparelho 

de Estado. 

As delegações do Governo e da 

Renamo decidiram contornar os 

pontos prévios que condicionavam 

o avanço no diálogo e rumar para o 

debate dos pontos que estiveram na 

origem das negociações, a partir da 

próxima semana.

No decurso da quarta ronda, havi-

da esta segunda-feira (27), as duas 

partes aprovaram e adoptaram “o 

acordo de princípio”, um docu-

mento que deverá servir como ins-

trumento orientador dos encontros.

O documento, que foi proposto 

semana passada pela delegação do 

maior partido da oposição no país, 

estabelece que os encontros deve-

rão realizar - se uma vez por se-

mana, num  horizonte temporal de 

trinta dias para que as partes  bus-

quem consensos. 

Mais ainda, aponta a necessidade 

da produção de actas no final de 

cada encontro, com as respectivas 

assinaturas dos chefes das delega-

ções.

Segundo José Pacheco, chefe da 

missão governamental, a partir 

da próxima segunda-feira, as duas 

equipas começam a debater ques-

tões eleitorais que são  de capital 

importância  para o país. Frisou 

que  o governo vai analisar as pro-

postas da Renamo sobre este ponto 

e se for necessário  remeterá à As-

sembleia da República para devida 

apreciação. Nesta terça-feira, a Co-

missão Permanente convocou para 

Agosto uma sessão extraordinária 

da Assembleia da República ale-

gadamente para apreciar matérias 

remanescentes “urgentes” da recém 

terminada plenária. Mas o SA-

VANA sabe que algumas mexidas 

no pacote eleitoral resultantes das 

negociações em curso com a Rena-

mo poderão ter lugar na sessão de 

Agosto. Outra das saídas em ne-

gociação é a entrada de elementos 

ligados à Renamo no Secretariado 

Técnico de Administração Eleito-

ral (STAE), com destaque para a 

indicação de um director adjunto 

ligado à perdiz.

Acordo de Paz
Diferentemente de Pacheco que 

refere que o Acordo Geral de Paz 

(AGP) já prescreveu e não pode ser 

levantado no presente debate, o lí-

der da delegação da Perdiz, o depu-

tado  Saimone Macuiane, entende 

que todo o trabalho que está a ser 

feito entre as partes tem como ali-

cerce o AGP, porque o mesmo per-

mitiu que houvesse democracia no 

país e não pode ser relegado para o 

plano secundário.

Macuiane apontou também que a 

aprovação dos termos de referência 

para a realização do encontro foi 

um grande passo rumo à busca de 

consensos entre as partes. 

“O documento coloca a necessida-

de de que cada delegação deverá fa-

zer  tudo que estiver ao seu alcance 

de modo a encontrar soluções nos 

pontos levantados, adoptar um es-

pírito de colaboração e consulta  

para a busca de resultados positi-

vos”, disse.

Para o deputado da Renamo, os 

trinta dias constituem apenas um 

indicativo temporal para  se dialo-

gar e dependendo dos resultados, 

pode-se prorrogar os dias ou termi-

nar antes do referido prazo. 

FIR
Abordando a questão do ataque 

da Força de Intervenção Rápi-

da (FIR), aos guardas de Afonso 

Dhlakhama em Satunjira, no últi-

mo fim-de- semana, facto que re-

sultou em 17 feridos da FIR, Ma-

cuiane entende que o governo “ não 

deve viver a pedir desculpas pelas 

constantes perdas de vidas envol-

vendo homens da FIR em situações 

como aquelas”,.

Segundo o chefe da equipa da Re-

namo, o governo tem a missão de 

proteger vidas de moçambicanos e 

não dispediçá-las daquele jeito. 

A FIR deverá continuar em 
Satunjira
Para o Ministro de agricultura e 

chefe da equipa do executivo, aque-

las forças estão para defender bens 

públicos e privados  e garantir a 

ordem e tranquilidade dos moçam-

bicanos, pelo que deverão continu-

ar em Satunjira para responderem 

questões  operativas.

“Nós somos contra a violência, víti-

mas humanas e criminalidade, mas 

a FIR deverá continuar lá”, frisou 

Pacheco.

Fez notar que aquele incidente foi 

uma situação irregular e será ex-

plicado em momento oportuno, 

depois de ser analisado e avaliado. 

Para Pacheco, caso haja matéria 

criminal haverá devido tratamento 

e os culpados serão devidamente 

responsabilizados. 

Governo e Renamo acordam prazos
-Maior partido da oposição leva quatro pontos para a mesa das negociações

Por Argunaldo Nhampossa
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O 
Governo de Moçambique 
cedeu à pressão pública e vai 
publicar o conteúdo dos con-
tratos assinados com as com-

panhias que pesquisam e exploram os 
recursos minerais e hidrocarbonetos no 
país. Segundo Abdul Razak, vice-minis-
tro dos Recursos Minerais, a publicação 
dos contratos limitar-se-á aos pontos es-
senciais e nem tudo será do domínio pú-
blico, na medida em que há informação 
sensível e confidencial cuja publicação 
pode expor o segredo económico dessas 
empresas. Nas linhas abaixo segue a en-
trevista que Abdul Razak concedeu ao 
SAVANA, onde traça a radiografia geral 
da indústria extractiva em Moçambique, 
sector que tem animado acalorados de-
bates e tem sido centro de muita contro-
vérsia.

Nos últimos dez anos, Moçambique 

tem registado um movimento intenso 

rumo à busca de recursos minerais e 

energéticos. Em termos reais, quais é 

que têm sido os ganhos do país? 

Devido ao ambiente macro económi-

co existente, ao clima de investimentos 

criado, ao trabalho que foi feito ao nível 

de cartografia e da pesquisa geológica, 

foi possível termos uma ideia mais cla-

ra daquilo que é o potencial do país em 

termos de recursos minerais, incluindo 

hidrocarbonetos, e depois o que fez com 

que, nos últimos anos, houvesse investi-

mentos substanciais neste sector.

Temos a salientar o início da exploração, 

em 2007, das areias pesadas de Moma. 

Anteriormente já tínhamos iniciado 

a produção de gás natural em Pande/

Temane, que tinha sido descoberto em 

1960, mas que só em 2004 começou a 

sua produção através de um gasoduto 

que vem de Pande/Temane e que passa 

por vários pontos país e vai a África de 

Sul exportando o gás e, em 2011, depois 

de todo o trabalho de pesquisa adicional 

que foi feito pelas empresas, começou 

também a produção em grande escala de 

carvão mineral.  Temos ainda outros pro-

jectos em curso. Podemos falar de gran-

des projectos de produção de material de 

construção, calcário que tem servido para 

a indústria de cimento em Moçambique.

Portanto, estes têm sido os desenvolvi-

mentos que nós temos, a par de outros 

projectos em curso quer na área de car-

vão mineral, quer na área de hidrocarbo-

netos quer em outros minérios funda-

mentalmente metais básicos e minerais 

industriais.

Qual é o impacto da implementação 

desses empreendimentos na melhoria 

das condições de vida dos moçambica-

nos.

Quando se fala de benefícios é impor-

tante salientar dois tipos de ganhos. 

Directos e indirectos. Benefícios direc-

tos são os que resultam da actividade 

mineira propriamente dita, isto implica 

o pagamento de impostos. E também te-

mos benefícios indirectos que são subs-

tanciais. Temos a criação de emprego, 

desenvolvimento das infra-estruturas 

dos caminhos de ferro, portos, transpor-

tes terrestres e aéreos, temos também 

desenvolvimento das infra-estruturas de 

energia, telecomunicações, de apoio e de 

serviços para as empresas que estão sede-

adas em Moçambique.

Temos também o desenvolvimento de 

pequenas e médias empresas moçambi-

canas, sobretudo na produção de bens 

e serviços. Estamos a falar da hotelaria, 

Depois de certa resistência, Governo cede à pressão:

“Contratos de megaprojectos serão públicos” 
Raul Senda (texto)
Urgel Matula (fotos)

restauração, serviços de informática, es-

tudos de impacto ambiental e de con-

sultorias. Portanto, há muitas actividades 

que aparecem em termos de ligações 

empresariais e desenvolvimento de in-

fra-estruturas que fazem com que nós 

possamos considerar que há benefícios 

para o povo moçambicano.  

E em termos numéricos… quanto di-

nheiro já foi investido, até ao momen-

to, na indústria extractiva?

No global já foram investidos cerca de 

USD2.5 biliões, quer na área mineira, 

bem como petrolífera.

Porém, é importante ter em conta um as-

pecto. Podemos considerar a actividade 

na indústria extractiva como uma activi-

dade de capital intensivo, de alto risco e 

de retorno relativamente lento. E há uma 

outra característica da indústria extracti-

va que também devemos considerar que 

é a volatilidade dos preços no mercado 

mundial. É bem possível que num ano o 

preço de carvão de coque custe entre 300 

a 350 dólares/tonelada e dois anos de-

pois caia para 200 dólares/tonelada. Isso 

acontece também com outros minérios.

É por isso que quando as empresas fazem 

estudos de viabilidade técnica financeira 

têm em conta o preço médio ao longo de 

vários anos e não de curto prazo. 

Isto faz com que sejam necessários in-

vestimentos de vulto no meio de algum 

risco.  

E em termos de projectos futuros. O 

que temos na manga?

Nós tempos projectos em curso na área 

de carvão mineral e de hidrocarbonetos. 

Na área de carvão mineral já temos em 

funcionamento, desde 2011, a Mina de 

Moatize operada pela VALE, em 2012 

começou também a produção da Mina 

de Benga cuja concessão foi atribuída a 

Rio Tinto, em 2013 vai começar a pro-

dução da Mina de Changara operada 

por um grupo indiano chamado Jindal. 

Antes já tínhamos em funcionamento a 

Mina de Chipanga. Nos próximos anos, 

provavelmente vamos ter o início da pro-

dução das Minas de Revúbuè e estamos 

em discussão de contratos com outras 

empresas para actividades na área de 

produção de carvão mineral.

Nas areias pesadas de Moma temos já 

um projecto em execução que começou 

em 2007, na altura previa-se a produção 

de 750 mil toneladas/ano de ilmenite, 

cerca de 65 mil toneladas/ano de zircão e 

15 mil toneladas de rútilo. Está em curso 

um projecto de expansão para o aumento 

da produção de ilmenite 50%. 

Em termos de gás, já temos a produção 

desde 2004 de Pande/Temane, no iní-

cio a produção era de 120 milhões de 

gigajoules/ano. Começou o projecto de 

expansão a partir de 2011 para passar 

a produção de 120 para 183 milhões. 

Actualmente, estamos a 149 milhões de 

gigajoules/ano.

Parte dessa produção é exportada para 

África do Sul e a outra é usada na cintura 

industrial de Maputo e Matola. Uma boa 

parte das empresas como a Mozal, Coca-

-Cola, fábrica de Cimentos entre outras 

substituíram os combustíveis como car-

vão mineral e os combustíveis clássicos 

pelo gás que é mais barato e mais limpo. 

Temos também uma pequena quanti-

dade de viaturas que estão a usar gás 

natural como combustível. Temos dois 

projectos, um já está em funcionamento 

de produção de energia com base em gás 

natural em Ressano Garcia. 

Temos ainda um grande projecto de uti-

lização de gás natural em Maputo que 

consistirá na distribuição de gás para o 

consumo doméstico. Numa primeira fase 

será para grandes empresas e indústrias, 

hotéis, hospitais e quartéis mas também 

está prevista a ligação doméstica para 

certos edifícios que têm condições de 

segurança. 

O projecto de canalização e distribui-

ção de gás doméstico na região de gran-

de Maputo inclui, na fase inicial, ape-

nas 200 consumidores. Mas Maputo e 

arredores tem mais de dois milhões de 

habitantes. Quando é que este projecto 

abrangerá a maioria das famílias resi-

dentes nesta região?

Os 200 que se falam no projecto é de 

grandes consumidores. Esta será a pri-

meira fase. Como pode ver, a cidade de 

Maputo é uma cidade construída há 

muito tempo e para montar um sistema 

destes há certas condições de seguran-

ça, de transporte e de canalização que 

devem ser criadas e que não são fáceis 

numa cidade que já foi construída. Pro-

gressivamente vamos ver quando e onde 

é possível avançar.      

É um projecto que ainda requer estudos 

e trabalhos adicionais em termos de se-

gurança e em termos de ver se é possível 

fazer-se essa canalização de forma segu-

ra. E temos que ter em conta também 

que nas habitações, a população ainda 

não está habituada a utilizar gás canali-

zado pelo que, deve haver antes um tra-

balho de educação para evitar acidentes.     

Uma das principais características das 

cidades moçambicanos, incluindo Ma-

puto, são os assentamentos informais e 

o desordenamento territorial. Como é 

que acham que vão implementar esse 

projecto nessas circunstâncias?      

Como sabe, os projectos de desenvolvi-

mento do país não se resumem apenas na 

indústria extractiva ou em hidrocarbone-

tos. Há vários estudos em curso visando 

encontrar formas de levar combustíveis 

consumíveis aos moçambicanos. Para 

além de encontrar formas de melhorar 

uso de botijas de gás, há projectos de uti-

lização de combustíveis alternativos aos 

combustíveis lenhosos para as cidades. 

São vários projectos que vão conduzir a 

utilização de equipamento que seja mais 

rentável e que utilize menos combustí-

veis lenhosos.

Com isso quer dizer que o gás canaliza-

do não será para qualquer cidadão?

Para o gás canalizado sim. Como disse 

antes, a segunda fase ainda requer estu-

dos adicionais, condições de segurança e 

de educação e isso levará o seu tempo.

Falou de vários projectos desde a in-

dústria extractiva, passando pelos hi-

drocarbonetos até à canalização de gás 

aos consumidores domésticos. O que 

isso significa em termos monetários.     

No caso concreto do carvão mineral da 

VALE, quando o projecto entrar em fun-

cionamento pleno será um investimento 

de cerca de 1.2 bilião de dólares. O pro-

jecto de Benga quando ficar completo e 

entrar em funcionamento pleno será um 

investimento de cerca de 800 milhões de 

dólares. Podia também dar um exemplo 

dos custos que implica a pesquisa na área 

de hidrocarbonetos. Na pesquisa de hi-

drocarbonetos, em muitos casos tem que 

se fazer estudos que nós chamamos de 

sísmicos para ver exactamente onde é 

que serão feitas as perfurações. Vou dar 

exemplo de um tipo de pesquisa que 

muitas empresas fazem. Estou a falar de 

pesquisas sísmicas de duas dimensões. 

Esta custa cerca de um milhão de dó-

lares por quilometro e a sísmica de três 

dimensões custa cerca de 15 milhões de 

dólares por mil quilómetros quadrados. 

Um furo de hidrocarbonetos em águas 

profundas pode custar entre 70 a 100 

milhões de dólares e só um em cada qua-

tro furos é que é positivo. No nosso caso, 

felizmente temos tido mais furos positi-

vos que negativos. As pesquisas são um 

pouco mais baratas quando é em terra 

mas, para o nosso caso, o grosso das pes-

quisas decorre em águas profundas. 

É por isso que, no caso concreto da Bacia 

de Rovuma, o consórcio engloba várias 

empresas para poder fazer com que haja 

possibilidade de investir altas somas e 

compartilhar o risco. 

Ressalvar ainda que nos contratos de 

pesquisa de hidrocarbonetos, o governo 

está representado pela Empresa Nacio-

nal de Hidrocarbonetos (ENH) com 

10 ou 15% e nalguns casos como o do 

projecto de Gás de Pande/Temane tem 

25%.

Estes contratos permitem que a empresa 

ENH só começa a pagar os investimen-

tos feitos na altura da pesquisa quando 

há descobertas comerciais. Isso significa 

que não corre riscos na fase de pesquisa. 

Se na fase da investigação não se desco-

brirem quantidades comerciais, a ENH 

não paga nada.  

“Fala-se sem informação 
correcta sobre como são as 
coisas”   
Disse que os megaprojectos trazem 

consigo vários benefícios. Porém, o 

grosso do povo moçambicano ainda 

continua a viver numa situação de po-

breza extrema. Aliás, muitas correntes 

dizem que o Governo não está a cobrar 

o que devia às empresas. Qual é o seu 

comentário.

Penso que às vezes se fala sem uma in-

formação correcta daquilo que são as 

coisas. Nós tínhamos um regime fiscal 

aprovado em 2002 para área mineira e 

dos hidrocarbonetos. Em 2007, através 

da lei 11/2007, o governo alterou o re-

gime fiscal e diminuiu substancialmente 

os incentivos fiscais e aumentou-se os 

impostos.

Por exemplo, anteriormente para o pe-

tróleo e gás natural o imposto era de 

acordo com a profundidade. No caso 

concreto de gás natural, se fosse em terra 

o valor cobrado era de 5% e em águas 

profundas era de 2%. Actualmente, in-

dependentemente de ser na terra ou na 

água, o imposto cobrado é único, 6%. No 

petróleo antes era 8% em terra e 3% em 

águas profundas. Agora, o imposto de 

produção passou para 10%.

Antigamente havia possibilidade de ha-

ver descontos no imposto sobre o rendi-

mento de pessoas colectivas nos primei-

ros oito anos, passando de 32 para 25%. 

Agora com a nova lei, é 32% apenas e 

20% para as empresas subcontratadas.

O regime de isenções também mudou. 

Agora há isenções apenas por cinco 

anos para a importação de bens e equi-

pamento para as pesquisas e produção. 

As mesmas isenções incluem também 

o Imposto Sobre o Valor Acrescentado 

mas também por cinco anos.

O mesmo se verifica na área mineira. 

Antes o imposto de produção de pedras 

preciosas era de 6% e agora é de 10%. 

Metais preciosos como ouro e platina 

antes era de 5% e hoje 10%. Aumentá-

mos impostos sobre os rendimentos de 

pessoas colectivas e a partir de 2007 apli-

cámos rigorosamente esses impostos. 

Se fizermos uma análise daquilo que 

se pratica ao nível da região e ao nível 

mundial, os nossos impostos são relati-

vamente altos.

Nós pensamos que temos que ter impos-

tos mais altos para ter mais benefícios 

para o país, que foi o que aconteceu, mas 
também é importante ter uma indústria 
competitiva para poder competir com a 
região e atrair mais investimentos por-
que há muitos países que também estão 
a procura de investimentos estrangeiros 
e competem connosco.  Nós também 
temos que ser competitivos e atracti-
vos. Portanto, essa alteração de 2007 fez 
com que, Moçambique ganhasse mais e 
continuasse atractivo. Com as alterações 
feitas em 2007, há mais possibilidades do 
Estado ganhar mais. 
É importante também ter em conta 
aquilo que se ganha directamente da 
actividade e aquilo que se ganha com 
as ligações empresariais que são ganhos 
substanciais.
Posso dar um exemplo concreto das re-
ceitas dos Caminhos de Ferro de Mo-
çambique. Anteriormente, se houvesse 
uma comboio por semana de Moatize 
para o porto da Beira já era bom. Hoje 
são seis comboios por dia que ligam estes 
dois pontos e com o aumento da produ-
ção vamos passar para 10 comboios por 
dia. Logo as receitas dos CFM e do por-
to da Beira aumentaram e vão aumen-
tar substancialmente. As Linhas Áreas 
de Moçambique tinham antes três voos 
por semana para Tete, hoje são 21 voos 
semanais para Tete dos quais três fazem 
ligação directa para África do Sul. Po-
demos falar de vários postos de empre-
go criados com a implementação destes 
projectos.               
Com descoberta de gás natural na bacia 
de Rovuma, está claro que não será feito 

apenas aquilo que chamamos da indús-

tria de gás natural liquefeito que será 

para exportação. Isso requer também vá-

rias infra-estruturas de apoio. Para além 

de garantir cerca de 25 mil empregos aos 

nossos compatriotas, vamos ainda ter 

aquilo que chamamos zona industrial 
de Palma que será para criar toda a in-
dústria a fim de utilização de gás natural. 
Poderemos produzir fertilizantes, meta-
nol, combustíveis líquidos, energias, além 
de fortificar a indústria petroquímica.
 A par da exploração do carvão de Moa-
tize, previa-se também a construção de 
Centrais Térmicas com vista a aprovei-
tar o carvão térmico que neste momen-
to não é aproveitado. Como é que estão 
esses projectos?
Os projectos das centrais térmicas con-
tinuam em pé, quer a VALE quer a Rio 
Tinto quer ainda a Jindal estão a traba-
lhar na mobilização de potenciais inves-
tidores para numa primeira fase ter-se os 
terminais térmicos utilizando o carvão 
de queima, o chamado carvão térmico, 
aquele que não tem muito valor para ex-
portação porque o valor é relativamen-
te baixo e com isso numa primeira fase 
cada uma delas quer produzir entre 200 a 
450 megawatts de energia que vai servir 
para as minas para as suas operações bem 
como para potenciar a rede nacional de 
energia.
Há um outro projecto que já está em cur-
so, que consiste na produção de combus-
tíveis na base de carvão mineral.   
Num passado recente, falou-se da exis-
tência de reservas de carvão mineral na 
província de Niassa. Como é que está o 
processo? 
Foi lançado um concurso para pesquisas 
em dois blocos no distrito de Lago. As 
empresas estão a fazer estudos para saber 
se o potencial lá existente é suficiente ou 
para a produção e exploração comercial.     

E quanto às pesquisas de gás de de-

corriam na região de Cheringoma, em 

Sofala…

É uma área que não teve descoberta e foi 

abandonada.   

“É cedo para avaliar ganhos 
dos megaprojectos”  
Segundo o vice-ministro, os ganhos 

são vários. Porém, algumas organiza-

ções da Sociedade Civil como é o caso 

de Instituto de Estudos Sociais e Eco-

nómicos, têm apresentado números 

que indicam que se as empresas fossem 

devidamente taxadas, o Governo redu-

ziria em grande escala o défice da Ba-

lança de Pagamentos.

Há muitos itens que se têm de ter em 

conta nestes processos. Mas é importante 

referir que já estamos a ter receitas subs-

tanciais na área da indústria extractiva e 

desde que aderimos à Iniciativa para a 

Transparência nas Indústrias Extractivas 

(ITIE), estamos a fazer aquilo que é a 

reconciliação da informação daquilo que 

as empresas pagam em termos das suas 

obrigações fiscais e daquilo que o Gover-

no ou Estado tem como registado.

Já temos essa informação e penso que o 

trabalho vai continuar e naturalmente 

vamos ter sempre informação actualiza-

da daquilo que são as receitas da indús-

tria extractiva. Isso é com base naquilo 

que são os ganhos com os impostos es-

pecíficos.  

Nos casos que temos tido, entrarão nas 

receitas aquilo que chamamos de mais-

-valias. Como sabem, cobrámos mais-

-valias com a venda das acções da Cove 

Energy aos tailandeses no Bloco 1 da 

Bacia de Rovuma. O Estado arrecadou 

cerca de USD175 milhões nessa transac-

ção e continuará com esse trabalho. 

É importante ainda ter-se em conta 

que uma parte da produção substancial 

está a começar agora. Com excepção do 

projecto de Pande/Temane e das areias 

pesadas de Moma, só em 2011 é que 

começámos com a produção efectiva de 

carvão mineral. De certeza que essas no-

vas operações terão suas influências das 

receitas de 2012, 2013 em diante.

Penso que ainda é cedo para avaliar o im-

pacto dessas receitas na Balança de Pa-

gamento. Talvez mais tarde poderemos 

ter factos para avaliar o impacto dessas 

receitas e contribuições na balança de 

pagamento e no Produto Interno Bruto. 

Ainda é cedo para avaliar o impacto das 

receitas dos megaprojectos.

Qual é a contribuição da indústria ex-

tractiva no Orçamento do Estado?

É complicado aferir isto porque as recei-

tas provêm por duas vias. Uma directa e 

outra indirecta. E todas essas receitas vão 

para aquilo que chamamos de conta úni-

ca do Estado. Nós Estamos a trabalhar 

para ter uma informação no futuro por-

que isso é uma das coisas de que se fala e 

se pede muito. Estamos a trabalhar com 

a Autoridade Tributária no sentido de 

saber qual é a real contribuição da indús-

tria extractiva no Orçamento do Estado, 

bem como no Produto Interno Bruto.

Contratos de megaprojectos 
serão publicados  
Um dos aspectos que preocupa a socie-

dade moçambicana é a não divulgação 

do contratos dos megaprojectos. Se o 

governo garante que a gestão é trans-

parente  porquê mantém os contratos 

em segredo? 

Acho que a controvérsia em relação a 

publicação dos contratos nem devia 

existir porque os contratos modelos são 

públicos, estão nas nossas páginas da 

internet. Aplicámos rigorosamente e es-

crupulosamente a lei laboral, ambiental, 

fiscal e cambial. Essas leis são públicas e 

acessíveis a toda a gente. Praticamente, 

os contratos resumem-se na aplicação 

das leis e cingem-se nos contratos mo-

delos que são do consumo público. Pelo 

que, não acho que haja coisas que estão a 

ser escondidas.

Se bem que não há nada a esconder 

porque é que não são publicados?  

Os contratos não são publicados porque 
não havia um instrumento legal que nos 

permitisse a sua divulgação. Com a apro-

vação da nova lei de minas, já é possível 

fazer a publicação. Mas é importante re-

ferir que a publicação dos contratos limi-

tar-se-á aquilo que são os pontos essen-

ciais. Nem tudo será do domínio público. 

Há informação sensível e confidencial 

cuja publicação pode expor o segredo 

económico dessas empresas. Isto temos 

que compreender que tudo que tenha a 

ver com questões comerciais e tecnológi-

cas são aspectos particulares daquele ne-

gócio que ninguém quer divulgar porque 

isso pode também dar azo ao seu compe-

tidor quer no país, quer fora. 

 E os contratos já firmados serão tam-

bém tornados públicos?  

Em Moçambique, o princípio funda-

mental de qualquer lei é de não ter efei-

tos retroactivos. Todos os contratos, tudo 

o que foi assinado em termos de memo-

rando de entendimento, no passado, não 

serão abrangidos retroactivamente, a não 

ser que o novo dispositivo seja benéfico 

para essas empresas.

Um dos problemas com que se deba-

tem estes projectos são os recursos 

humanos qualificados. A quantas vai o 

processo de formação de quadros para 

responder a estes novos desafios?        

Estamos a trabalhar no sentido de ga-

rantir que o país disponha de recursos 

humanos para responder a novos desa-

fios. Em 2010, o Governo aprovou um 

Plano Estratégico de formação de recur-

sos humanos na área dos recursos mine-

rais. É um plano de 10 anos e envolve as 

companhias e prevê a formação de 4.200 

quadros especializados nas áreas de ge-

ociências, engenharias e transversais. O 

plano inclui ainda a formação de 1.300 

quadros do nível médio. 

Temos também programas de formação 

fora do País. Anualmente, mandamos 15 

estudantes para formação em diversas 

áreas de nível médio em Angola, envi-

ámos também 20 estudantes para for-

mação superior na Malásia com o apoio 

da empresa Petronas, neste momento a 

operar na Bacia de Rovuma. 

           

Fala-se muito de carvão e gás, mas Moçambique tem 

tantos outros tipos de recursos preciosos como dia-

mante, ouro, pedras e tantos outros cuja exploração 

ainda é artesanal, facto que propicia pilhagens e ga-

rimpo ilegal impedindo que o Estado tire ganhos. O que o 

Estado pensa sobre esses outros recursos.

Nestes casos temos que ter em conta as descobertas que 

existem, os jazigos existentes em termos da rocha-mãe. O que 

muitas vezes acontece é que são aluviões, ou seja, transporte 

da parte dos minérios através de rios ou outros cursos de água 

e que são temporários. O que nós temos feito é com base 

em estudos geológicos, cartografia e informação geográfica 

tentar fazer com que no jazigo primário haja empresas com 

capacidade técnica e financeira para fazer essa exploração. 

Fizemos em Montepuez nas minas de Namanhumbir. 

Estamos a fazer em Mavuco em Moma, onde temos duas 

concessões mineiras, lançámos um concurso para Nacala-

a-velha onde há também sinais evidentes de minérios. O 

mesmo acontece também em Manica. Ainda no quadro 

de profissionalização da exploração desses recursos, em 

algumas zonas criámos aquilo que se chama senhas mineiras 

para a população local poder produzir. Temos em todo o 

país 76 mineiros que são geridos pelas direcções provinciais 

de Recursos Minerais. A atribuição de senhas mineiras 

é antecedida de formação específica. Temos também o 

certificado mineiro que é atribuído a produtores de pequena 

escala ou artesanais.          

Quando é que teremos o garimpo ilegal totalmente 

controlado.

É muito difícil porque o país é extenso. Temos essa questão 

de imigração ilegal e não é fácil controlar porque não temos 

capacidade de estar em todo o lado ao mesmo tempo. Mas 

sempre que temos conhecimento desses focos trabalhamos 

com as autoridades locais e policiais para estancar esses casos. 

É importante salientar que o Governo está a criar condições 

para que os moçambicanos participem na actividade 

mineira. Em 2011, decidimos alterar o regulamento de 

comercialização mineira e decidimos que as licenças de 

comercialização mineira devem ser exclusivamente para 

moçambicanos. 

Outra forma de facilitar que os moçambicanos participem 

nesta actividade é através da venda das participações que o 

Governo detém nos contratos de hidrocarbonetos através 

da ENH e nas concessões mineiras através da Empresa de 

Exploração Mineira. 

Mas há quem diga que essas cotas limitam-se a uma 

pequena elite ligada ao partido no poder. 

Não é verdade. A concessão das licenças de exploração 

mineira é publicada nos órgãos de Comunicação Social. O 

cadastro mineiro é público e aberto a todos. Qualquer um 

pode requerer, desde que cumpra com os requisitos. Porém, 

é importante referir que nos grandes projectos é natural que 

haja empresários que tenham certa capacidade financeira 

para participar. É uma condição, mas nada é impeditivo.

Moçambique está, na verdade, a tornar-se um “novo rico” 

em matéria de recursos minerais e energéticos. Porém, a 

abundância desses recursos pode ser um passaporte para 

a prosperidade assim como para a instabilidade. O quê 

está a ser feito em Moçambique com vista a evitar que os 

recursos virem uma maldição?

É importante recordar aquilo que o nosso presidente tem 

dito sempre que nós não devemos ficar empolgados com 

as descobertas que estamos a registar e com aquilo que 

estamos a ter com a exploração da indústria mineira e de 

hidrocarbonetos. Devemos manter o nosso programa 

de desenvolvimento harmonioso apostando em outras 

áreas como agricultura, pesca, turismo, desenvolvimento 

de recursos humanos e de infra-estruturas e a actividade 

mineira será apenas o complemento. Não nos podemos 

desviar daquilo que é a nossa intenção principal que é o 

nosso programa de luta contra a pobreza e o nosso programa 

quinquenal. Nós temos experiências no nosso país, desde a 

independência em que pautamos pela utilização das receitas 

para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do país 

com base em planos quinquenais e anuais priorizando campos 

sociais e económicos. Há uma ideia de que esses recursos são 

esgotáveis. É nessa linha que temos que potenciar o país de 

infra-estruturas e capacidades para diversificar a economia e 

permitir que outros sectores desenvolvam para continuar a 

gerar receitas para o desenvolvimento futuro.

Este esforço visando garantir uma distribuição equilibrada 

de recursos pelo país vai permitir que a descoberta de 

recursos minerais seja uma bênção.

De há um ano a esta parte, têm surgido, nas províncias de 

Tete e Nampula, focos de  convulsões populares devido 

a um conjunto de injustiças, supostamente, criadas pelas 

empresas mineiras. Não será isso um sinal de instabilidade 

futura? O Governo está atento a isso? 

Estamos atentos. Mas é bom saber que muito da informação 

que nos chega e consumimos nem sempre corresponde à 

realidade. Se hoje chegar ao centro de reassentamento de 

Cateme em Tete, poderá ver que apesar de haver alguns 

problemas, no fundamental, aquilo que é a responsabilidade 

do Governo e das empresas foi cumprido. Hoje a população 

reassentada tem assistência médica de qualidade, ensino 

até ao nível médio, abastecimento de água, há um conjunto 

de acções que permitem que as pessoas possam viver em 

condições dignas e melhores que as anteriores. Há de facto 

alguns problemas mas que com o tempo vão sendo superados.  

O que é fundamental é que o reassentamento de Cateme 

foi a primeira experiência de vulto para o Governo. A partir 

dos problemas que lá surgiram encontramos formas de evitar 

que situações similares aconteçam. O Governo já aprovou 

um regulamento de reassentamento. Hoje sabemos que a 

comunicação entre as partes é fulcral e que sempre devemos 

fazer com que esses processos envolvam todas as partes.

“É difícil controlar garimpo ilegal”

Abdul Razak, Vice-ministro dos Recursos Minerais
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solteira, disse à polícia que o bebé 

caiu “por acidente” no buraco da 

sanita no momento do parto.  

“As nossas investigações con-

cluíram que foi um acidente”, 

afirmou à AFP um porta-voz 

da polícia local. Segundo a im-

prensa local, a mulher trabalha 

num restaurante em Zhejiang e 

terá ficado grávida num encon-

tro de uma noite. O pai não as-

sumiu as responsabilidades e, sem 

dinheiro para abortar, ela optou 

por esconder a gravidez de toda 

a gente, incluindo da família, us-

ando roupas largas e apertando a 

barriga. 

A criança nasceu no sábado à 

tarde, na casa de banho partilhada 

de um prédio. A mulher garantiu 

ainda que tentou apanhar o bebé 

mas ele escorregou pelo cano. De-

pois de ter tentado retirá-lo, sem 

sucesso, chamou o senhorio.

Com medo da reacção dos viz-

inhos, mudou de roupa, tentou 

limpar a casa de banho – as ima-

gens do local mostram panos en-

sanguentados no lavatório –  , e 

disse ao senhorio que ouviu “ba-

rulhos estranhos” vindos da con-

duta. O homem chamou a polícia 

e os bombeiros, que conseguiram 

separar a parte em T do cano, 

onde o bebé ficou preso. Já no 

hospital, o cano foi aberto e a cri-

ança foi retirada com vida, ainda 

com a placenta agarrada.

O menino pesava 2,3 quilos e 

apesar de algumas complicações 

cardíacas e arranhões, está no 

hospital livre de perigo. Desde 

que o caso foi noticiado e as ima-

gens do salvamento foram divul-

gadas pela televisão, gerou-se uma 

onda de indignação nas redes so-

ciais. Várias pessoas foram mesmo 

ao hospital onde o menino está 

internado para levar fraldas, roupa 

de bebé, leite, e algumas até se 

ofereceram para adoptá-lo.

Segundo o China Daily, a polí-

cia está ainda a investigar e não é 

certo que a mulher vá responder 

judicialmente pelo sucedido. 

Os casos de gravidezes fora do 

casamento têm estado a aumentar 

na China, em parte devido à falta 

de educação social. Uma sociólo-

ga citada pela Associated Press, 

Li Yinhe, disse que mais de 70% 

dos jovens adultos chineses têm 

sexo antes do casamento mas, nas 

escolas, os professores recusam 

dar aulas de educação sexual e de 

falar sobre contracepção, por não 

quererem ser acusados de incenti-

var esta prática. 

Criança está estável no 

hospital e já é conhecida 

como o “bebé 59”, por ser 

esse o número da incuba-

dora. Várias pessoas ofereceram-

-se para adoptá-lo.

O bebé que os bombeiros resga-

taram de um cano de esgoto num 

prédio na China, no sábado, terá 

caído “por acidente” na sanita, se-

gundo a versão contada à polícia 

pela mãe da criança.

O menino – que já é conhecido 

como o “bebé 59”, por ser esse o 

número da incubadora em que 

se encontra – esteve duas a três 

horas preso num cano com 10 

centímetros de diâmetro num 

edifício residencial em Jinhua, na 

província oriental de Zhejiang. 

A mãe, uma mulher de 22 anos, 

Mãe diz que bebé caiu no 
cano do esgoto por acidente

Criança está estável no hospital e já é conhecida como o “bebé 59”
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Mais uma vez no 

nosso dia-a-dia, 

encontramos nos 

jornais a informa-

ção de uma ponte que é des-

truída devido às cheias. No 

ano passado já tivera aconteci-

do o mesmo, e penso que me 

lembro de uma história do ano 

anterior, e pouco posso garan-

tir em relação ao anterior.

Elas caiem com pouca vontade 

de se aguentarem, sem forças, 

devido à idade e às várias ope-

rações a que já foram sujeitas. 

Normalmente, chamamos a 

isto envelhecimento.

Procuro escapar à ideia de 

pouca preocupação em relação 

às nossas idosas pontes.

Todos os dias estão ali a ga-

rantir que podemos passar. 

Quantas vezes já aguentaram 

com a carga, insuportável para 

cada um de nós, de um camião. 

Pontes e Mães
Quantas e quantas vezes nos 

são úteis e nem nos apercebe-

mos que ali estão. Quase como 

uma “mãe” que nos vai esten-

dendo a mão em cada bocado 

de estrada que percorremos.

As “mães” que quando jovens 

aguentam tudo, tem a força de 

mil homens (ou talvez mais). 

Conseguem estar em todo o 

lado e aguentar as maiores 

intempéries, mesmo quando 

estamos doentes. Levam-nos 

daqui para ali, acreditando 

que nos irão proteger. Essas 

“mães”, essas mesmo, acredi-

tam também que conforme 

vamos crescendo, e com elas 

envelhecendo, iremos ajudan-

do nos momentos de maior 

aflição. Vamos amá-las, ouvir 

as suas histórias, contar-lhes 

histórias, e quando necessário 

vamos também acariciá-las.

Claro que quando chegamos 

a uma idade adulta, e mesmo 

distraindo-nos com o mun-

do à nossa volta, quem sabe, 

encontraremos uma parcei-

ra, que nos vai dar um outro 

amor. Parece-nos mais jovem, 

mais rápido, e até mais cómo-

do. Também ela vai ser “mãe”, 

também nos vais dar a possi-

bilidade de nos deslocarmos, e 

principalmente, vai necessitar 

que cuidemos dela.

As nossas “mães” continuam 

ali, com a sua força, que com 

o tempo da vida e as grandes 

transformações do mundo 

à nossa volta, fazendo o que 

sempre fizeram. Elas são a base 

para que possamos ir daqui 

para ali. Elas, as nossas “mães” 

pontes, continuam todos os 

dias ali, mas para que consi-

gam ali estar, necessitam que 

cuidemos delas, todos os dias.

Quem sabe se novas compa-

nheiras nos possam ajudar e 

a retirar o peso da idade, do 

desgaste e da vontade de estar 

sempre ali.

Por Tiago Botelho

Acaba o teu 
arroz. Ha crianças 

na Europa que 
morrem de fome !Em Abril passado, Trevor Manuel, o Ministro na Presidência para 

a Planificação Económica da África do Sul, causou controvérsia 

quando disse que os funcionários públicos do seu país não po-

diam continuar a usar o apartheid como justificação para as suas 

insuficiências.

As declarações de Manuel, o mais antigo membro do governo sul-afri-

cano, e que já ocupou a poderosa pasta das Finanças, foram condenadas 

por vários círculos, incluindo o Presidente Jacob Zuma, que defendeu 

que os danos causados pelo sistema do apartheid “permanecerão con-

nosco por muito mais tempo”.

Falando numa cerimónia para marcar o vigésimo aniversário do assas-

sinato de Chris Hani, o antigo Secretário Geral do Partido Comunista 

da África do Sul (SACP) e Comandante Militar do braço armado do 

ANC, o Umkhonto we Sizwe, Zuma disse: “é impossível que em vinte 

anos sejamos capazes de reparar os danos de séculos (de colonialismo 

e discriminação racial). O legado do apartheid é tão profundo que a 

nova administração democrática o possa reverter em tão pouco tempo, a 

menos que sejamos mágicos”. 

Estas são as palvras proferidas por Manuel, durante uma conferência 

dos dirigentes centrais da Função Pública: “Não podemos continuar 

a responsabilizar o apartheid pelos nossos fracassos como um Esta-

do. Não podemos evocar ignorância ou falta de experiência. Devemos 

acordar todas as manhãs e reconhecer que temos responsabilidades. Em 

quase duas décadas, o povo tem sido paciente perante uma medíocre 

prestação de serviços…”

Numa semana em que uma grande parte dos Chefes de Estado africa-

nos bloquearam nos seus calendários a data de 25 de Maio para estarem 

presentes nas comemorações dos 50 anos da fundação da Organização 

de Unidade Africana (OUA) em Addis Abeba, será importante tentar 

interpretar, no mais amplo contexto africano, o verdadeiro sentido e al-

cance das palavras de Trevor Manuel, um militante de primeira linha na 

luta contra o apartheid.

Apenas um país africano — a Etiópia — escapou à voracidade do co-

lonialismo europeu que se alastrou pelo continente adentro nos finais 

do século 19. Já antes do colonialismo, desde o século 15, África tinha 

sido um território completamente devastado pelo flagelo da escravatura, 

a maior crueldade da história humana de todos os tempos. A versão 

africana do Holocausto, se quisermos, mas numa dimensão ainda mais 

escandalosa. 

A questão do colonialismo e o seu legado provoca emotivos debates 

quando se trata de analizar o estado em que se encontra o continente 

africano. Não é possível adivinhar em que estado estaria hoje África se 

não tivesse sido abalada pela escravatura e pela colonização. Talvez seria 

um melhor lugar para se viver. E é possível que a organização sócio-

-política dos antigos reinos africanos teria sobrevivido, com os seus mé-

todos democráticos de solução de problemas.

Mas o cruzamento com o colonialismo não foi desastroso para África 

apenas pela exploração desenfreada dos seus recursos económicos e pela 

desumanização a que os povos africanos foram sujeitos. Os colonos fo-

ram também responsáveis pela produção do tipo de dirigentes políticos 

que depois da queda do colonialismo assumiram o poder em muitos 

países africanos.

Estes líderes libertários não tiveram o discernimento necessário para 

encarar as suas novas responsabilides como parte de uma missão para 

transformar as suas sociedades, tornando-as em lugares apeticíveis para 

nelas se viver com dignidade, respeito pelo próximo e liberdade.

Simplesmente acomodaram-se nos lugares deixados vagos pelos antigos 

colonos, e institucionalizaram sistemas de governação em certos casos 

até piores que os da época colonial. Em alguns casos, os novos tiranos 

subverteram ou apropriaram-se do Estado, colocando-o ao seu serviço, 

e não eles ao serviço dele. 

Hoje, a maioria dos países africanos não estão no estado de pobreza e 

de miséria em que se encontram apenas por conta do colonialismo e 

da escravatura. Não podemos menosprezar os efeitos devastadores que 

estes fenómenos tiveram sobre a actual distorção nas relacões políticas 

e económicas entre África e sobretudo os países do Norte, mas é im-

portante que as lideranças políticas do continente avaliem o seu grau de 

responsabilidade para a actual situação.

Será justo considerar que a OUA foi totalmente um fracasso? Não! 

Hoje, com a excepção do Sahara Ocidental, todos os países africanos 

estão livres do colonialismo e do racismo.  

Mas foi em parte como reconhecimento das suas fragilidades que surgiu 

a filosofia do Renascimento Africano, transformando a OUA em União 

Africana. Uma uma nova abordagem governativa assente nos valores 

fundamentais da democracia, do respeito pela vontade dos povos e de 

uma gestão económica prudente e inclusiva. 

Uma nova África
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Meu ser original
Ivone Soares

A 
história repete-se duas 

vezes

No decorrer da luta de 

libertação nacional no 

nosso país, círculos coloniais 

difundiram a tese de que a Fre-

limo era uma mera marionete 

movida pelos cordéis manipu-

lados por tenebrosas potências 

estrangeiras. Por outras pala-

vras: a Frelimo não pensava 

autonomamente, apenas podia 

ser pensada por essas potências.

Hoje, independentes, con-

frontados com novas gerações 

críticas, com novas formas de 

pensar a vida e o futuro, certos 

círculos nacionais defendem a 

tese de que tudo isso é produto 

de mãos externas e, em última 

análise, de tenebrosos interes-

ses estrangeiros. Por outras pa-

lavras: uma vez mais pretende-

-se negar aos Moçambicanos o 

direito ao pensamento autóno-

mo.

Escreveu Marx no século XIX: 

“Hegel observa algures que to-

dos os grandes eventos e per-

sonagens históricos repetem-

-se por assim dizer duas vezes. 

Esqueceu-se de acrescentar: a 

primeira vez como tragédia, a 

segunda como farsa.” 

A história repete-se duas vezes

Sempre odiei as pesso-

as que fazem os seus 

discursos na primeira 

pessoa do singular. In-

felizmente, estou condenado a 

viver com essas pessoas todos os 

dias, de manhã, à tarde, à noite, 

em qualquer tasca onde eu beba. 

Acontece que eu gosto muito de 

beber nas tascas. E nas tascas eu 

gosto de estar sozinho para que 

ninguém me incomode. Porque 

eu gosto do meu silêncio, da 

minha solidão e preservo mui-

to o que eu vejo, o que os meus 

semelhantes fazem quando 

estão no meio da embriaguez 

Eu!
absoluta: Riem-se alto, falam alto, 

percebem mais de futebol do que 

José Mourinho, percebem mais dos 

recursos minerais do que Guebu-

za, falam mal das mulheres, o pior 

ainda das amantes, só falam bem 

dos filhos quando é para dizer que 

o filho é doutor, e nunca ninguém 

diz que o filho e ladrão. No entanto, 

todos nós sabemos que metade das 

boas famílias, em cada cinco filhos 

tem três ladrões. 

Eu odeio as pessoas que fazem dis-

curso na primeira pessoa do singu-

lar, do género: “Eu quando cheguei 

disse; Quando meu filho fez licen-

ciatura eu disse…” Mas no fundo 

caio na mesma asneira: faço 

as minhas crónicas na primei-

ra pessoa do singular. Sempre 

pensei que isso me aproximaria 

mais dos meus leitores, mas es-

tou a pagar caro. Eu tento ex-

plicar que quando digo eu, eu, 

eu, não estou a falar propria-

mente de mim. Na verdade, se 

eu bebesse tanto, se eu fumasse 

tanta soruma, se eu dormisse 

com tantas prostitutas, se eu 

levasse tanta porrada com a 

mulher em casa, eu não estaria 

vivo. Mesmo que fosse o Flash 

Gordon!

Hoje, não sei se vou falar como 

política, queria apenas vestir 

a pele de vítima de um sis-

tema que carece de reformas 

urgentes. Fá-lo-ia, ciente de que uns 

tantos esperam ler soluções e não a 

enunciação de micro ou macro pro-

blemas nacionais. Enfim, deixem-me 

exteriorizar o que estou a sentir neste 

momento.  

Reza a nossa Constituição, no artigo 

22 que a República de Moçambique 

prossegue uma política de paz, só re-

correndo à força em caso de legítima 

defesa. Não fazendo tábua rasa da 

CRM, julgo que numa democracia 

verdadeira não devia existir, natural-

mente, nenhum poder absoluto. Ou 

seja, para cada poder, seja ele execu-

tivo, legislativo ou judicial, deviam 

existir organismos de controlo. Esses 

organismos de contra-poder, teriam 

carácter obrigatório, logo não volun-

tários. Porquê digo isso? Por exemplo, 

quando vemos, ouvimos ou lemos no-

tícias, quer seja nos serviços noticiosos 

das televisões, nas várias rádios ou nos 

jornais, muitas vezes encontramos no-

titia criminis denunciando dezenas de 

“hipóteses criminais”. Essas notícias 

são veiculadas para o público consu-

mir e circulam pelas várias cidades 

moçambicanas, onde coabitamos com 

legisladores, procuradores, juízes, ma-

gistrados, governantes, polícias e (e)

leitores. Curiosamente, por mais que 

provas materiais, testemunhas e ou-

tras evidências sejam acopladas a essas 

“manchetes”, sectores há que feitos 

surdos, mudos e cegos ignoraram-nas 

na expectativa de que um outro ente 

tratará do caso.

Isso é esquisito, pois numa democra-

cia normal onde a verificação dessas 

hipóteses criminais é obrigatória faz-

-se, imediatamente, uma investigação 

e são apresentados os resultados. Entre 

nós nada disso acontece. 

O Judicial lê, como lemos nós: exem-

plo: desfalque financeiro aqui e ali; 

extravio de documentos da instituição 

x, y e z; terceiro ou quarto caso de in-

cêndio acolá; concursos públicos com 

nuances duvidosas, enfim…só não foi 

ainda manchete aquele crime julgado 

perfeito que ficou debaixo do tapete, 

pois o que tira ligeira fumaça atrai o 

olho atento dos jornalistas investi-

gativos. Então, é crível que diante de 

denúncias de toda a ordem quem de 

direito fique à espera de uma queixa 

“formal” para agir? Noutros países, 

indícios de improbidade dos agentes 

e funcionários públicos são imediata-

mente questionados pelo Parlamento, 

investigados pelo Judicial e desencora-

jados por quem governa, o executivo. 

Com as papas na cara: suposto crimi-

noso, supostas provas, denunciante, 

e crime com moldura penal prevista 

no Código, o que faltaria a um inves-

tigador para tirar a prova dos nove? 

Para apimentar ainda mais deixem-

-me indagar o silêncio dos acusados. 

Cimentou-se uma cultura do silêncio 

tripartido: acusado, investigador, ór-

gão/instituição desfalcada?

A quem compete atender as quei-

xas, reclamações e denúncias que a 

comunicação social divulga? Quem 

é o responsável por verificar se essas 

denúncias são verdadeiras ou falsas? 

Penso que neste tipo de cenários, em 

que há um denunciante, um acusado 

e uma ilicitude passível de verificação 

para posterior decisão de quem de 

Direito devia passar por essa triagem. 

A denúncia é ou não reconhecida? É 

passível de investigação ou não? É cla-

ro que, há por vezes casos comprova-

dos de calunia, difamação e/ou injúria. 

Nessas situações, em que o suposto 

acusado, na verdade é inocente, este 

pode mover uma acção criminal con-

tra aquele que, levianamente, o acusou. 

Quando os jornais trazem ao conhe-

cimento do público dado crime e, os 

visados pautam pelo silêncio, mesmo 

gozando do direito à resposta. Quan-

do esse acusado não faz o desmentido 

e o judicial é visto assobiando para o 

lado, isso dá azo a mais especulação. 

É muito importante que haja equi-

líbrio dos poderes dentro da organi-

zação do Estado para que o cidadão 

não se veja impelido a contar com as 

suas próprias forças. Isso evita casos 

de justiça pelas próprias mãos; evita 

levantamentos populares; rebeliões; 

situações extremas de ingovernabili-

dade do Estado.  

Por exemplo, recentemente Jorge 

Arroz - líder da Associação Médica 

de Moçambique foi preso! Quando 

a chocante notícia chegou até mim, 

pensei: e se, como Nação, nos deixás-

semos de projectos sociais infrutíferos 

e começássemos a construir mais ca-

deias? É que neste andar, com tanta 

intolerância política, perseguições, 

com a politização e/ou partidarização 

dos sectores de actividade públicos e 

com tamanha obstrução das activida-

des de todos que reivindicam algum 

direito, acabaremos na cadeia mais 

cedo ou mais tarde. O cerco tende a 

ficar mais “confinado”. Quase tudo 

está a virar crime em Moçambique. E 

o Estado parecendo desgovernado, vê 

seus agentes da lei e ordem usando de 

força bruta contra o seu povo, chico-

teando-o como se estivesse em causa 

a soberania retratada no artigo 22 da 

CRM. Quando o Estado usa da força 

contra cidadãos indefesos, quando usa 

material bélico pesado para reprimi-

-lo, quando tanques de guerra são po-

sicionados próximo da Casa do Povo 

transparece a ideia de que o Estado 

sente-se ameaçado, daí justificar-se 

essa artilharia pesada que intimida os 

cidadãos. Quando prenderam Arroz, 

dizia, acusado de sedição, o cenário foi 

temeroso. Teria sido essa a intenção 

dos indivíduos que, em pleno fim-de-

-semana a noite, lavraram mandado 

de captura? Não tendo Arroz come-

tido crime de sedição, a pessoa que 

coarctou a sua liberdade por longas 4 

horas será processada? Será que não se 

calcula que essas acções intimidató-

rias, podem fazer de Arroz um mártir? 

O pessoal da saúde ganhou um líder. 

O país conhece agora mais um ho-

mem determinado. Surgirão mais Ar-

rozes… caso para ab uno disce omnes. 

Julgo que o recurso à força do Estado, 

no lugar de cultivar o espírito de diálo-

go permanente como aconselha a Lei-

-mãe, agudiza os focos de desconten-

tamento. Reparem que assistimos, por 

exemplo, nas ruas de Maputo a certas 

cenas desgostosas. Certos elementos 

da polícia camarária saltam das suas 

carrinhas para arrancar as mercadorias 

dos vendedores informais. Vejo nisso 

um grave problema: a polícia camará-

ria ao “sequestrar” as ditas mercadorias 

não lhes deixando com um documen-

to qualquer, parece estar a roubá-los e 

não a protagonizar propriamente um 

sequestro cautelar com vista a prevenir 

a venda ilegal dessas mercadorias. 

Numa democracia normal as mer-

cadorias confiscadas pela polícia 

são inventariadas e em caso de não 

serem reclamadas ou se o recla-

mante perdeu o direito de reavê-

-las, a polícia pode oferecer a luz do 

sol aos orfanatos, hospitais, etc., ou 

ainda vendê-las em hasta pública. 

Isto é o que acontece em democracias 

consolidadas onde há organismos de 

contra-poder em pleno funcionamen-

to.

Onde é que os estimados leitores 

julgam que vão parar as mercadorias 

confiscadas pela polícia camarária?

”começo a gostar da ideia de a Rena-

mo ter “ad infinitum” forças armadas. 

É a única entidade que consegue pôr 

em linha estes gajos. Chamem isso 

fora da lei, ilegal, injusto, antidemo-

crático etc…mas é funcional ao sis-

tema político vigente. Dhlakama é 

dos poucos indivíduos neste país que 

tem o que quer, quando quiser, como 

quiser.” Essa frase do jovem historia-

dor Egídio Vaz parece uma frase pro-

vocatória, por que extrema. Mas se o 

Estado não tem dentro de si sistemas 

de controlo, verificação e investigação 

de denúncias, tão pouco tem organis-

mos de contra-poder, a afirmação do 

jovem historiador assume um valor, 

um significado completamente dife-

rente. Diante dos tanques de guerra 

que o Estado posiciona em plena via 

pública, intimidando os seus cidadãos, 

parece que o Estado está em pronti-

dão combativa à espera do primeiro 

nacional, ou até estrangeiro que o irá 

espevitar para assim “estrear” os novos 

equipamentos que ajudarão em caso 

de necessidade de defesa. Porque há 

um clima de desconfiança reciproca: 

Estado-Cidadão, daí Egídio Vaz con-

fessar que começa a gostar da ideia 

de a Renamo ter “ad infinitum” forças 

armadas.

Em democracias saudáveis muitos dos 

assuntos aqui exemplificados seriam 

considerados surreais, mas quando se 

permite a confusão Partido-Estado 

nada mais pode surpreender.

Se ainda vamos a tempo de ter or-

ganismos de poder independentes, 

fiscalizáveis e com sentido de respon-

sabilidade? Digo que sim! Todavia, 

enquanto isso não acontece teremos 

que nos adaptar ao estado de sítio im-

posto pelos chefes de hoje. Teremos 

sindicalistas mudos, funcionários e 

agentes do Estado revoltosos, o pacato 

cidadão cada vez mais empobrecido e 

intimidado…tudo para que qualquer 

tacho vá para a mesa d’algum chefe. 

Espero que tenhamos também, por 

outro lado, o 4º poder potenciado com 

jornalistas aguçando o faro investiga-

tivo. Já que notitia criminis continu-

aremos a ler, que cada ente faça o seu 

trabalho.

*Comunicóloga, Deputada da Assem-
bleia da República pela Bancada da 

Renamo.

Poder e contra-poder
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL  | Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

A 
consciência da existência de uma 

África unida, por parte dos afri-

canos, é ainda um ideal a atingir. 

Mais rapidamente se percebe 

que essa consciência tem sido retardada 

por uma série de factores. Das cúpulas 

governativas emerge um discurso viável e 

congregador para essa mesma elite: o da 

existência de uma África unida. É um dis-

curso, de convicção duvidosa, que começa 

e termina no topo do poder. Embora re-

petitivo torna-se efémero e inconsistente. 

Serve mais para assinalar ou adequá-lo a 

uma data comemorativa como, por exem-

plo, o dia de África (25 de Maio).

A consciência de uma África unida não 

passa simplesmente pela existência de 

Consciência de uma África unida
uma “União Africana”, como instituição de-

fensora e promotora da unidade e solidariedade 

entre os africanos. Passa também, pela adopção 

de modelos de desenvolvimento que sejam in-

clusivos e tenham, à partida, uma concepção e 

ascendência maioritariamente endógenas. Esses 

modelos constituem-se como um forte Calca-

nhar de Aquiles, na medida em que as caracte-

rísticas da pobreza, em termos gerais, condicio-

nam o comportamento das elites africanas, no 

poder, na produção de uma agenda nacional que 

contrarie de modo sustentável o forte e seguro 

avanço do considerado “neocolonialismo”. 

A “fúria” dos monopólios, tal e qual a águia que 

se apropria de tudo o que lhe interessa e leva 

para o seu ninho, não será facilmente contida a 

curto e médio prazos. A ideologia economicista, 

nutrida por governantes esfarrapados de patrio-

tismo, servirá simplesmente para engrandecer 

o poderio financeiro, económico e diplomático 

dessa mesma águia. Induz-nos isto a perceber 

que não são os pessimistas e nem os optimistas, 

e muito menos os alarmistas, os que alterarão o 

padrão menos recomendável de governação em 

muitos países africanos. É que, na maior parte 

dos países africanos, esses académicos não são 

bem vistos, são um incómodo para os sistemas 

governativos corruptos, retardam a “formação 

de uma burguesia” à moda africana, simples-

mente não são ouvidos. 

Os governantes no poder falam em equidade na 

distribuição de riqueza nacional e os académi-

cos insistem na redistribuição. O povos acom-

panham o debate com o estómago a rugir de 

fome e uma lágrima de esperança a descer 

pela face. Ainda há esperança de um dia os 

olhos se abrirem.

Cá entre nós: 
consciência da existência de uma África unida 

tem barreiras por vencer. Os vários impactos 

dos conflitos político-militares fortificam mais 

os aspectos de desunião que de união.

As aparências de uma África unida são de 

necessária valorização nos discursos políticos 

para que, paulatinamente, os africanos se sin-

tam africanos do ponto de vista político. Mais 

do que isso, espera-se que alcancem ou sejam 

bafejados pelos benefícios da unidade e solida-

riedade entre os povos.

Os acontecimentos dos últimos 

dias, e que são o culminar de 

todo um clima de tensão, que 

se vem agravando há meses, 

mostram-nos um Governo descontro-

lado e claramente incompetente para 

guiar o rumo do país.

Quando falo em incompetência não 

quero dizer que não há ministros 

competentes, tecnicamente, nas suas 

respectivas áreas. Quero dizer que 

o Governo, no seu conjunto, e a sua 

liderança, se mostram completamen-

te incapazes para traçar os caminhos 

colectivos do país.

E isso deriva, sem margem para dú-

vida, de uma inflexibilidade arrogante 

que, não tendo argumentos políticos 

para responder aos problemas, que vão 

surgindo, adopta sistematicamente a 

saída da repressão violenta, nomeada-

mente através do envio da FIR para 

as ruas.

Só que essa FIR, que se mostra tão 

valente quando tem que enfrentar e 

reprimir manifestantes desarmados, 

bate recordes mundiais de velocida-

de ao fugir, quando sente assobiar, 

junto às orelhas, as verdadeiras balas 

de chumbo. Foi o que aconteceu, re-

centemente, na Gorongosa onde, na 

versão do próprio comandante da uni-

dade policial, 17 dos seus homens se 

feriram ao fugir da Renamo, deixando 

no terreno os dois blindados em que 

se deslocavam. Isto depois de terem 

sido os homens da FIR os primeiros 

a disparar.

Cena tragicómica!

O episódio de Tete em que os polí-

cias de uma esquadra foram beber uns 

O elástico
copos, deixando armamento e munições 

ao alcance de qualquer um, é mais uma 

prova deste desgoverno que nos gover-

na. O facto de os polícias, ao descobri-

rem que armas e munições tinham sido 

roubadas, terem desatado aos tiros, pro-

vocando o pánico na população, mostra 

por onde andam os níveis de disciplina 

naquela corporação.

E, por fim, a tentativa boçal de intimi-

dação dos profissionais da saúde, em 

greve, com a detenção do Presidente da 

Associação Médica, o Dr. Arroz, é mais 

um exemplo, gritante, de quem não 

consegue dialogar com ninguém a não 

ser através da imposição, violenta e ile-

gal, das suas decisões arbitrárias, tenha 

ou não tenha razão.

É claro que uma tal atitude não podia 

levar a outra coisa que não fosse o refor-

ço da decisão dos profissionais da Saúde 

de levarem em frente a sua luta. A que, 

se eu não estiver muito enganado, vere-

mos juntar-se a classe dos professores, 

e mesmo dos polícias, a relativamente 

curto prazo.

A paciência das pessoas está a esgotar-

-se rapidamente. Mesmo aqueles que 

sempre foram dando ao Governo o be-

nefício da dúvida estão agora dispostos 

a sair à rua para gritar a sua indignação.

Quando se estica, sistematicamente, um 

elástico, ele acaba por se começar a rom-

per e, por fim, quebrar completamente.

No nosso caso, o elástico já está, visi-

velmente, a romper. Quanto tempo 

demorará a partir completamente, não 

sei. Mas sei que um elástico que se parte 

não volta a poder ser colado...

Ainda sobre o crime de SEDIÇÃO, que, 

alegadamente, teria fundamentado a 

detenção do Presidente da Associação 

Médica de Moçambique, Dr. Jorge Ar-

roz, na noite de 26 de Maio corrente, convém 

prestar atenção ao que dispõe o artigo 179 do 

Código Penal em vigor:
“Aqueles que, sem atentarem contra a segurança 
interior do Estado, se ajuntarem em motim ou 
tumulto, ou com arruído, empregando violências, 
ameaças ou injúrias, ou tentando invadir qualquer 
edifício público, ou a casa de residência de algum 
funcionário público: 1º, para impedir a execução 
de alguma lei, decreto, regulamento ou ordem le-
gítima da autoridade; 2º, para constranger, impe-
dir ou perturbar no exercício das suas funções al-
guma corporação que exerça autoridade pública, 
magistrado, agente da autoridade ou funcionário 
público; 3º, para se eximirem ao cumprimento de 
alguma obrigação; 4º, para exercer algum acto de 
ódio, vingança ou desprezo contra qualquer fun-
cionário, ou membro do Poder Legislativo, serão 
condenados a prisão até um ano, se a sedição não 
for armada.
1º - Se a sedição for armada, aplicar-se-á a pena 
de prisão.
2º - Se não tiver havido violências, ameaças ou 
injúrias, nem tentativa de invasão dos edifí-
cios públicos ou da casa de residência de algum 
funcionário público, a prisão não excederá a seis 
meses na hipótese do artigo e a um ano na do 
parágrafo antecedente.
....................................................... “.
- Da simples leitura do dispositivo legal extraem-
-se facilmente as seguintes conclusões:

Em termos substantivos:
- A reunião dos representantes de uma classe 
profissional, numa sala da sede da sua organi-
zação e no exercício do direito constitucional à 
greve, não se pode confundir com motim ou tu-
multo. Além disso, para que se verificasse o crime, 
seria necessário reunir indícios suficientes de que 
os actos praticados (o ajuntamento em tumulto 
ou motim…) se destinavam a qualquer dos fins 
indicados no preceito incriminador: 1 – impedir 
a execução de alguma lei, decreto, regulamento ou 
ordem legítima da autoridade; 2 – constranger, 
impedir ou perturbar no exercício das suas fun-
ções alguma corporação que exerça autoridade 
pública, magistrado, agente da autoridade ou fun-
cionário público; 3 – eximir-se ao cumprimento 
de alguma obrigação; ou 4 – exercer algum acto 

de ódio, vingança ou desprezo contra qualquer 
funcionário ou membro do Poder Legislativo. 
Ora, não se afigura, de todo, que tenha sido pos-
sível alcançar tais indícios.

Em termos processuais: 
- O crime de sedição, tal como tipificado no Có-
digo Penal, é um crime de execução colectiva, 
pelo que não se compreende que só o Dr. Arroz 
tenha sido detido, invocando-se flagrante deli-
to. Todas as pessoas que estavam reunidas com 
ele no momento da detenção deveriam ter sido 
igualmente conduzidas à esquadra para respon-
derem pela mesma imputação;
- Se a detenção se deu “em flagrante delito”, 
como revelou o porta-voz da Polícia, como se 
compreende que tenha sido emitido um manda-
do de captura prévio? Nesse caso, seria dispen-
sado o mandado, pois, “em flagrante delito a que 
corresponda pena de prisão todas as autoridades 
ou agentes da autoridade devem, e qualquer pes-
soa do povo pode, prender os infractores” (artigo 
287º do CPP);
- Ainda que se admita a remota possibilidade de 
terem existido indícios suficientes e de a reunião 
dos grevistas poder ser qualificada de tumulto ou 
motim, sempre seria irregular a captura, se o res-
pectivo mandado não respeitasse (como parece 
ter sucedido, pelos relatos da comunicação so-
cial) os requisitos formais do artigo 295º do Có-
digo de Processo Penal (CPP) vigente, maxime, 
do seu nº 2 (“a indicação do facto que motivar 
a prisão, ou desse facto e das circunstâncias que, 
nos termos do artigo 291º, justificam a captura”). 
Neste caso, ter-se-ia, inclusivamente, violado o 
disposto no nº 3 do artigo 64 da Constituição;
- Tendo em conta que ao crime caberia, na pior 
das hipóteses, a pena de prisão até um ano, tudo 
o que a Polícia poderia, legalmente, ter feito após 
a condução do “arguido” à Esquadra era notificá-
-lo para se apresentar no tribunal competente no 
dia seguinte, para eventual julgamento em pro-
cesso sumário, e não conduzi-lo para uma cela, 
pois nos crimes punidos com pena de prisão não 
superior a um ano não é permitida a prisão pre-
ventiva (artigo 286º do CPP).
Em resumo, mais uma vez a Polícia revelou inep-
tidão e falta de competência no cumprimento 
das normas processuais, sendo legítimo supor 
que os reais motivos da detenção tenham sido 
outros, que não aqueles que, de forma atabalhoa-
da, foram tornados públicos.

*Texto publicado na página do atur no Facebook

A prisão do Dr. Jorge Arroz 
por alegada “sedição”
— analisada pelo Dr. João Carlos Trindade,
Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo, Jubilado
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Mesmo depois de o 

antigo ministro da 

Juventude e Des-

portos do nosso 

País, Pedrito Fulede Caetano 

ter afirmado, em Agosto do 

ano passado, que o Gover-

no iria assumir e fechar, num 

curto espaço do tempo, todas 

as dívidas do Comité Orga-

nizador dos Jogos Africanos 

(COJA), avaliadas em 300 mi-

lhões de meticais, até ao mo-

mento a situação mantém-se. 

Mais ainda: contrariamente 

a assumpção daquele antigo 

governante, este órgão ainda 

não encerrou as portas. Porém, 

Manuel Pene, funcionário sé-

nior do COJA, desdramatiza 

a situação e diz que tudo está 

sob controlo a julgar pelo en-

tendimento a que se chegou 

com as empresas.

Pedrito Fulede Caetano , an-

tigo ministro da Juventude e 

Desporto (foi substituído por 

Fernando Sumbana Júnior), 

garantiu, ano passado à im-

prensa, que o COJA iria, ainda no 

decorrer daquele período, fechar as 

contas relativas às dívidas contraí-

das com algumas empresas e insti-

tuições, na altura avaliadas em 300 

milhões de meticais.

Mas enganou-se quem pensou 

que tal afirmação correspondesse à 

verdade, pois, muitos organismos 

e empresas continuam à espera de 

receber o que lhes é devido.

Num passado recente, o ministro 

das finanças, Manuel Chang, disse 

que continuava à espera de receber 

o relatório e contas do Coja.

Para já, importa recordar que os Jo-

gos Africanos de 2011 foram reali-

zados  na cidade de Maputo e Gaza, 

entre os dias 3 a 18 de Setembro, 

em substituição de Lusaka, Zâmbia, 

que desistiu de organizar o evento 

por alegada falta de recursos finan-

ceiros. 

O custo total dos jogos foi sofren-

do várias alterações mas, para se ter 

uma ideia  do dinheiro gasto, basta 

assinalar que a reabilitação do pavi-

lhão do Maxaquene, a catedral do 

nosso basquetebol, custou cerca de 

3 milhões de dólares.

As obras da arena do Costa do Sol, 

recinto que acolheu a modalidade 

de voleibol, custaram aos cofres do 

Estado mais de 27 milhões de me-

ticais.

As obras (reabilitação) do pavilhão 

do Estrela Vermelha custaram cerca 

de 19 milhões de meticais.

Entretanto…
O Governo moçambicano disse que 

iria assumir as dívidas do Comité 

Organizador dos Jogos Africanos 

(COJA) de cerca de 300 milhões de 

meticais e encerrar este órgão em 

breve, isto em 2012.

Esta garantia foi dada pelo antigo 

ministro da Juventude e Despor-

tos, Pedrito Caetano, que falava, à 

margem da 4ª Conferência Anual 

da Juventude, encontro que visava 

debater e propor soluções para os 

problemas que afligem esta camada 

social.

Trata-se de aproximadamente 300 

milhões de meticais, uma dívida 

que o COJA contraiu nos contratos 

de prestação de serviços aos X Jo-

gos Africanos, realizados em Ma-

puto e Gaza, em Setembro de 2011.

Cerca de um ano  e meio depois, 

“o COJA continua no activo e com 

encargos financeiros ao Estado, 

uma vez que não pode ser extinto 

sem que as contas estejam fechadas 

e a bater certo”, segundo publicou, 

na altura o jornal o País.

O que diz o COJA
O SAVANA ouviu, via telefone,  

um quadro sénior do COJA, Ma-

nuel Pene, que desdramatizou to-

talmente a situação. Entre outras 

coisas, Pene disse não estar em 

condições, pelo menos naquele mo-

mento, de quantificar ou revelar os 

valores que o COJA deve a algumas 

instituições, mas deixou claro que o 

processo é pacífico e que num hori-

zonte temporal relativamente curto  

esta situação será ultrapassada.

Ante à nossa insistência, Pene ex-

plicou que não podia avançar com 

datas ou prazos para a solução defi-

nitiva do problema, mas que o im-

portante é que esforços estão a 

ser feitos para que tal aconteça.

“Nós não nos furtamos de dar 

informação, as dívidas foram 

identificadas e  estamos de-

pendentes do SISTAF. Que 

fiquem sossegados, está-se a 

trabalhar no assunto”.

Sabe-se que durante os Jogos 

Africanos muitas foram as 

instituições e pessoas que se 

queixaram em relação à forma 

como os jogos foram sendo ge-

ridos.

Com efeito, algumas fede-

rações nacionais afirmaram, 

vezes sem conta, que alguns 

itens que constavam da lista do 

material desportivo recebido 

pelo Comité Organizador dos 

Jogos Africanos eram falsos.

A Federação de Karaté é uma 

das que se queixou de falta 

de honestidade por parte do 

COJA.

Para além do Karaté, a Federa-

ção de Voleibol também recla-

mou a devolução do dinheiro 

por parte do COJA.

O 
director do departamen-
to de futebol do Clube 
Estrela Vermelha, Abílio 
Wiliam Sivango, mais co-

nhecido nos meandros desportivos 
por Belito, disse, numa entrevista 
ao  SAVANA, que um dos grandes 
objectivos do plantel para este ano 
é ganhar o campeonato da cidade, 
e  quiçá, a poule de  apuramento 
por forma a regressar ao Moçam-
bola de 2014. Aquele dirigente 
reconhece as dificuldades que o 
seu clube vai enfrentar, mas  está 
mais optimista do que nunca. Ou 
seja: que se cuide o Desportivo 
de Maputo, o maior obstáculo no 
campeonato da cidade. Segue-se a 
conversa.

Quais são as perspectivas do Es-

trela Vermelha para este ano?

-Olha, é muito difícil falar de todas 

as perspectivas do Estrela Verme-

lha, mas para não fugir à sua per-

gunta, a nossa equipa está apostada, 

numa primeira fase, em ganhar o 

campeonato da cidade de Maputo, 

assim como lograr o apuramento 

para o Moçambola de 2014. Nós 

queremos vencer a poule de apu-

ramento que é a fase mais crucial. 

Esta é, em resumo, a maior  aposta 

para este ano.

O Estrela Vermelha está a coman-

dar a classificação com quatro 

pontos de avanço sobre o Despor-

tivo de Maputo. Qual é o segredo 

do sucesso?

-Bom, eu não iria falar do segredo 

da equipa técnica, mas sim da hu-

mildade, do comportamento da  di-

recção e dos  próprios jogadores. O 

próprio presidente do clube é uma 

pessoa que acompanha de perto to-

das as nossas actividades desporti-

vas e isso é muito bom. Aliás,  reina 

no clube um ambiente de trabalho 

muito saudável, isso porque existe 

uma convivência sã entre os joga-

dores, dirigentes e massa associati-

va, para além de que as condições 

de trabalho são muito boas.

Podemos contar com  o Estre-

la Vermelha no Moçambola de 

2014?

-Eu não posso afirmar que o Estre-

la Vermelha já está no Moçambola, 

mas sim que temos as condições 

criadas para ganharmos o campeo-

nato da cidade e quiçá a poule de 

apuramento.

Continue…
- Bem, tudo depende da própria 

equipa do Estrela Vermelha, sei 

que nos vamos deparar com várias  

dificuldades ao longo do campeo-

nato, assim como na poule de apu-

ramento de Moçambola para 2014, 

mas tudo faremos para contornar 

os obstáculos. 

Que acha do plantel de Estrela 

Vermelha,  foi ou não reforçado?

-Certamente, já foi reforçado. Para 

este ano, por exemplo, a equipa do 

Estrela Vermelha conta com joga-

dores com estatuto reconhecido 

a nível nacional. Só para dar uma 

ideia, temos os préstimos de Ge-

nito, Leonel, Ivan, Jordão, Fretas, 

entre outros. 

-Onde é que o Estrela Vermelha 

foi buscar esses jogadores?

- Parte desses jogadores vêm do 

Mahafil, outros de Chibuto, por aí 

em diante.

Quais são os grandes adversários 

do Estrela Vermelha?

-Nós não temos grandes adversá-

rios, os nossos adversários são todas 

as equipas que jogam connosco.   

Sei que todas as equipas são ad-

versárias, mas existe o Desportivo 

-Os nossos  adversários  são  o Des-

portivo, Mahafil, Vulcano, 1o de 

Maio, Académica por aí em diante. 

 O que significa, para si, o facto 

de o  Estrela Vermelha continuar 

fora do Moçambola?

-Em 2012 e nos anos anteriores o 

Estrela Vermelha não se assumia 

publicamente como sério candi-

dato à conquista do campeonato, 

porque o nosso objectivo era de 

restaurar a equipa técnica. Chega-

mos a trabalhar com três técnicos, 

por sinal todos do clube, nomeada-

mente, Rosário, Charica e Mateus, 

e os resultados foram muito positi-

vos. Portanto, esperamos que para 

este ano o campeonato continue a 

decorrer da melhor forma e que os 

resultados continuem  satisfatórios. 

Até porque ainda não tivemos ne-

nhuma derrota nem empate. Com 

esses resultados queremos manter 

o espírito  ganhador, queremos 

continuar a encarar todos os jogos 

com muita seriedade por forma a 

atingirmos os nossos objectivos.

Jogos Africanos -2011: COJA continua devedor
Por Paulo Mubalo

A meta é regressarmos ao Moçambola-2014
— Abílio Sivango, do Estrela Vermelha 

Por Zaqueu Massala

Abílio Sivango
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1. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique con-
vida as empresas interessadas para apresentarem propos-
tas, fechadas, para a realização de Obras de Remodelação 
de Instalações e sua Conversão em Laboratório Pós-Co-
lheita na Estação Agrária de Umbelúzi. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais infor-
mações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-

pela importância não reembolsável de 1.500,00 MT para 
cada conjunto.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo 
-

são pública, no mesmo endereço, às 10:30 na presença dos 
Concorrentes que desejarem comparecer: 

-
-

to-Cidade. 

-
tia provisória no valor de 15.000,00 MT, válida pelo prazo 

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contra-

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo De-

Maputo, aos 22 de Maio de 2013

 O Chefe da UGEA
________________

         Ilegível

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA
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O 
vencedor do prémio lite-

rário mais importante da 

criação literária da lín-

gua portuguesa é o escri-

tor moçambicano autor de livros 

como Raiz de Orvalho, Terra So-

nâmbula e A Confissão da Leoa. 

É o segundo autor de Moçambi-

que a ser distinguido, depois de 

José Craveirinha em 1991.

O júri justificou a distinção de 

Mia Couto tendo em conta a “vas-

ta obra ficcional caracterizada pela 

inovação estilística e a profunda 

humanidade”, segundo José Car-

los Vasconcelos, um dos jurados.

A obra de Mia Couto, “inicial-

mente, foi muito valorizada pela 

criação e inovação verbal, mas tem 

tido uma cada vez maior solidez 

na estrutura narrativa e capacidade 

de transportar para a escrita a ora-

lidade”, acrescentou Vasconcelos. 

Além disso, conseguiu “passar do 

local para o global”, numa produ-

ção que já conta com 30 livros, que 

têm extravasado as suas fronteiras 

nacionais e tem “tido um grande 

reconhecimento da crítica”. Os 

seus livros estão, de resto, tradu-

zidos em duas dezenas de línguas.

Mia Couto disse-se “surpreendido 

e muito feliz” por ter sido distin-

guido com o 25º Prémio Camões, 

num dia que, revelou, não lhe es-

tava a correr de feição. “Recebi a 

notícia há meia hora, num tele-

fonema que me fizeram do Bra-

sil. Logo hoje, que é um daqueles 

dias em que a gente pensa: vou 

jantar, vou deitar-me e quero me 

apagar do mundo. De repente, 

apareceu esta chamada telefónica 

e, obviamente, fiquei muito feliz”, 

comentou o escritor, sem adiantar 

as razões.

No entanto, esta distinção não o 

vai desviar do seu novo romance, 

sobre Gungunhana, personagem 

histórico de Moçambique. “O pré-

mio não me desvia. Estou a escre-

ver uma coisa que já vai há algum 

tempo, um ano, mais ou menos, e é 

sobre um personagem histórico da 

nossa resistência nacionalista, di-

gamos assim, o Gungunhana, que 

foi preso por Mouzinho de Albu-

querque, depois foi reconduzido 

para Portugal e acabou por mor-

rer nos Açores”, disse  Mia Couto. 

“Há naquela figura uma espécie de 

tragédia à volta desse herói, que foi 

mais inventado do que real, e que 

me apetece retratar”, sublinhou. 

Nascido em 1955, na Beira, no 

seio de uma família de emigrantes 

portugueses, Mia Couto começou 

por estudar Medicina na Uni-

versidade de Lourenço Marques 

(actual Maputo). Integrou, na sua 

juventude, o movimento pela in-

dependência de Moçambique do 

colonialismo português. A seguir 

à independência, na sequência do 

25 de Abril de 1974, interrompe 

os estudos e vira-se para o jorna-

lismo, trabalhando em publicações 

como A Tribuna, Tempo e Notícias, 
e também a Agência de Informa-

ção de Moçambique (AIM), de 

que foi director.

Em meados da década de 1980, 

regressa à universidade para  se 

formar em Biologia. Nessa altura, 

tinha já publicado, em 1983, o seu 

primeiro livro de poesia, Raiz de 
Orvalho.

“O livro surgiu em 1983, numa 

altura em que a revolução de Mo-

çambique estava em plena pujan-

ça e todos nós tínhamos, de uma 

forma ou de outra, aderido à causa 

da independência. E a escrita era 

muito dominada por essa urgên-

cia política de mudar o mundo, de 

criar um homem e uma sociedade 

nova, tornou-se uma escrita muito 

panfletária”, comentou Mia Couto 

em entrevista.

O Prémio Camões foi criado por 

Portugal e pelo Brasil em 1989, e 

actualmente com o valor monetá-

rio de cem mil euros, este é o prin-

cipal prémio destinado à literatura 

em língua portuguesa e consagra 

anualmente um autor que, pelo 

valor intrínseco da sua obra, tenha 

contribuído para o enriquecimen-

to do património literário e cultu-

ral da língua comum. A.S

O 
Centro Cultural Franco-

-Moçamabicano acolhe 

no dia 1 de Junho, às 18 

horas um espectáculo de 

produção conjunta da Marcelle´s 

Modern-Jazz Experience da Esco-

la Francesa de Maputo e da Dance 

Crew da Escola Americana Inter-

nacional de Maputo. “Escola de 

Arte de Maputo relata uma história 

de amor entre dois adolescentes, de 

diferentes níveis sociais, que estu-

dam dança e cantam numa escola 

de arte fictícia em Maputo: a partir 

do momento de amor à primeira 

vista durante uma aula de Hip-Hop 

até a declaração de amor, depois de 

ter passado pela pressão dos respec-

tivos grupos de amigos, a disputa, e 

finalmente a reconciliação”, explica 

Marcelele Claquin. 

Marcelle Claquin é uma dancarina 

Francesa, de origem do Congo Bra-

zzaville. Marcelle praticou a dança 

moderna-jazz como amadora du-

rante mais de 25 anos. Nos últimos 

12 anos, Marcelle teve a felicidade 

e o privilégio de transmitir a sua 

paixão às criancas e adolescentes 

nas oficinas de dança que ela orga-

Primeiro levaram os negros.  

Mas não me importei com isso.  

Eu não era negro.  

Em seguida levaram alguns operários.  

Mas não me importei com isso.  

Eu também não era operário.  

Depois prenderam os miseráveis.  

Mas não me importei com isso.  

Porque eu não sou miserável.  

Depois agarraram uns desempregados.  

Mas como tenho meu emprego, também não me importei.  

Agora estão me levando.  

Mas já é tarde.  

Como eu não me importei com ninguém  

 

Ninguém se importa comigo. 

- Bertold Brecht (1898-1956). 

Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor de 

nosso jardim.  

E não dizemos nada.  

Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam 

nosso cão.  

E não dizemos nada.  

Até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em nossa 

casa, rouba-nos a lua, e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a 

voz da garganta.  

E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. 

- Maiakovski, poeta Russo. 

Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu.  

Como não sou judeu, não me incomodei.  

No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que era 

comunista.  

Como não sou comunista, não me incomodei.  

No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico.  

 

Como não sou católico, não me incomodei.  

No quarto dia, vieram e me levaram;  

já não havia mais ninguém para reclamar... 

- Martin Niemöller, 1933  

- símbolo da resistência aos nazistas.

CCFM acolhe dança moderna-jazz
nizava, em vários países africanos, 

como voluntária. Pelo terçeiro ano 

ao CCFM, Marcelle tem o prazer 

de apresentar, junto das 28 dançari-

nas da Escola Francesa de Maputo, 

o produto da Marcelle´s Modern-

-Jazz Experience, que resulta de in-

fluências Afro-Modern-Jazz-Hip 

Hop e mais.

O Dance Crew, de Escola Ameri-

cana, comecou em 2010 quando um 

dos pais na escola contratou dois 

professores de dança, o Dickson e 

o Jackson, para dar treinos aos seus 

filhos e colegas para o show de ta-

Poemas porque 
fomos à 6ª Esquadra

“O prémio não me desvia”

Estou a escrever uma coisa que já vai há algum tempo, um ano, mais 
ou menos, e é sobre um personagem histórico da nossa resistência 

nacionalista, o Gungunhana

lentos na Escola Americana. Vendo 

que estas aulas ganharam mais in-

teresse por parte dos alunos e os 

seus pais em 2011 decidiu expandir 

o projecto para a Escola Americana 

para que todas as crianças que esti-

vessem interessadas pudessem par-

ticipar no evento e aprender vários 

tipos de dança. É esse projecto que 

até hoje abala a escola Americana é 

conhecido por Dance Crew. Neste 

momento o Dance Crew é liderado 

por Dickson Neves com a Assis-

tência da Sheila Marisa. 

A.S
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Fernando Manuel (texto)
Naita Ussene (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

É 
natural que eu diga e defenda a tese de que sou de Mur-

rupula. Murrupula fica em Nampula. O que eu nunca 

digo é que nasci lá por mero acaso. Ou seja, porque o 

meu pai era funcionário do Estado e estava em Mur-

rupula a trabalhar. Também não se pode negar que um 

Tchembene possa ser natural de Murrupula. Tal como há Tem-

bes na África do Sul, em Kwazulu Natal, tal como há Matolas 

nascidos em Niassa e que se assumem como de Niassa.

Ora, por natureza os Matolas são marongas e em Niassa o que 

existe são ajauas. Nego muitas vezes quando me chamam man-

hambana. Não é por ser tribalista, é que vendo bem a província 

de Inhambane alberga umas três ou quatro tribos importantes: 

tem machopes, tem bitongas, tem matsuas, tem mandhlas e até 

mandaus. Agora como é que vou me assumir como manham-

bana? O que significa manhambana?

O Daniel da Costa, meu grande amigo, publicou um livro a que 

deu o título de xingondo. É pena, ele entendeu mal o que sig-

nifica xingondo. Tal como muita gente entende mal o que é xin-

gondo. Xingondo não significa necessariamente ser do norte do 

rio Save. Xingondo é da província de Cabo Delgado, lá em cima 

no planalto de Mueda, onde a água nunca chegou. Xingondo 

vem de ngondo, que significa guerra, lume. E as canções da Fre-

limo retratam muito bem isso. Tal como no Sul, qualquer pessoa 

do Centro chamava-se Xinguerengue.

Portanto, não há grandes diferenciações entre nós. Moçambique 

é um país único e não vamos fazer grandes diferenciações com 

as palavras que usamos. Adivinhem onde foram tiradas essas fo-

tos, mas acreditem, todas foram tiradas em Moçambique. Em 

Manica, Gaza, Nampula, Tete e Inhambane… Moçambique não 

é assim tão bonito, mas às vezes parece. 

Sou moçambicano, 
sou de Murrupula
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Diz-

se

Max Tonela, actual ad-

ministrador financeiro 

da Hidroeléctrica de 

Cahora Bassa (HCB), 

já não fará parte da administra-

ção do Banco Comercial e de In-

vestimento (BCI), onde deveria 

exercer, “na prática”,  o cargo de 

vice-presidente da Comissão Exe-

cutiva do segundo maior banco da 

praça.

-

nela terá sido pressionado ao mais 

alto nível a declinar o convite e 

permanecer na HCB, onde lidera 

o pelouro financeiro.

ida de Tonela ao BCI, mas negou 

ao mais alto nível”. 

-

-

dentro como de fora. Consulta-

esteve ligado à área financeira 

neste país e está a fazer um exce-

lente trabalho na HCB. Ele fez as 

suas consultas. Como a HCB está 

a atravessar uma fase importante 

ele não poderá vir para o BCI”, 

-

sembleia Geral do banco.

-

por cima da mesa para preencher 

a vaga de Max Tonela, contudo re-

cusou revelar as suas identidades. 

Uma das novas dinâmicas do ban-

co é o reforço e promoção de mo-

çambicanos nas directorias ime-

diatamente abaixo do “board” do 

banco. Com uma passagem pelo 

Max Tonela começou a ascensão 

na sua carreira como director fi-

nanceiro da EDM (Electricida-

destacado em comissão de serviço 

para a HCB, exercendo também 

empresa criada para gerir o por-

tfolio accionista resultante da 

compra da barragem a Portugal.

Tonela, cujo nome não consta do 

“site” dos órgãos sociais do BCI 

era visto como o candidato a bre-

isso mesmo a nomeação de um 

Geral de Depósitos) como PCE 

(Presidente da Comissão Executi-

va) da instituição.

-

seguido um resultado histórico 

(37%), Ibrahimo Ibrahimo deixou 

o banco e para o seu lugar foi in-

exercia o cargo de director de fi-

nanciamento imobiliário da CGD, 

o accionista maioritário do banco. 

João Jorge, outro moçambicano, e 

Duarte da Fonseca, administrado-

res por parte do BPI (banco Por-

reconduzidos nos seus cargos exe-

vice-presidente da Insitec e visto 

como “delfim” de Celso Correia, 

também conservou o seu lugar no 

-

sou celeuma e mal-estar entre os 

accionistas portugueses do banco 

-

bicano reconduzido, não obstante 

do agrado do governo de Moçam-

foi confirmado publicamente pe-

las partes envolvidas no assunto. 

(Redacção)

inércia do lado moçambicano, no país dos cunhados avança-se para a re-

e não civis, deitam contas à vida de como continuar a abater rinocerontes. 

caçar moçambicanos.

receber parabéns da jovem veterana da luta armada?

-

emergente ficava mesmo pelas bandas onde o trabalho parece não ter 

chinesa, está a dar cartas na revisitada sociedade civil moçambicana. Do-

a “sedição” não colectivizada pelos policiais, decidiu introduzir “sedução” 

como um novo crime. Resta saber se madame Talapa deixará passar os tais 

do barulho.  

-

faltaram os táxis-bicicleta…

-

eu gosto…

mulher mais poderosa da Frel tinha imposto o seu genro para a substituir 

lei “dos de dentro e dos de fora”. 

preservar a sua integridade intelectual e não se deixarem cair no ridículo 

-

demais legislação.

-

Em voz baixa

-

Max Tonela fora do BCI
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Por Raul Senda

Arrancam, oficialmente, no 

próximo dia 10 de Junho, 

as operações da fábrica de 

cimentos, S&S CIMEN-

TOS LDA, na zona industrial da 

Matola, província de Maputo.

A S&S CIMENTOS LDA, uma 

sociedade de capitais moçambi-

canos, vai dedicar a produção de 

cimento de construção a fim de 

abastecer o mercado imobiliário 

que cresce dia a após dia em Mo-

çambique. 

Fonte da sociedade diz que a nova 

fábrica, que em parte poderá mini-

mizar os problemas de oscilação de 

stoks de cimento disponibilizado 

ao mercado, foi erguida com tecno-

logia de ponta, contornando qual-

quer risco de poluição ambiental. 

Segundo a mesma fonte a fábrica 

está dotada de um sistema de filtros 

e ciclones de captação de poeiras 

que impedem qualquer emissão 

aérea aos mesmo tempo que as re-

Mais uma fábrica de cimento no país  
cicla para o processo de produção, 

obtendo, em conjunto com outras 

medidas, um processo de eco-am-

biente saudável e que tende ao mais 

alto nível de exigência da legislação 

moçambicana. 

Para tal, fez-se investimentos em 

equipamentos da última geração, 

apostando-se na prestigiada marca 

alemã ThyssenKrupp.    

A fábrica cuja construção teve du-

ração de 18 meses, nas suas opera-

ção privilegiará a mão de obra mo-

çambicana. 

Segundo os gestores da companhia, 

a fabrica vai empregar de forma 

directa cerca de 100 trabalhadores 

para alem de milhares de empregos 

que serão ganhos de forma indirec-

ta.

Esta unidade industrial tem capa-

cidade para produzir perto de mil 

toneladas de Cimento Portland por 

dia, do tipo 32,5N e 42,5N, de alta 

qualidade, a ser fornecido em em-

balagens de 50 kg ou a granel.

“Porque o tempo é precioso, o sis-

tema de carregamento do cimento 

é extremamente eficaz e foi pen-

sado tendo em conta a rapidez do 

mesmo”, disse a fonte.

Para o efeito, segundo a nossa fon-

te, esta unidade industrial possui 

dois silos de armazenamento de 

cimento com capacidade para mil 

toneladas cada, o que permitirá 

maior versatilidade e rapidez no 

fornecimento aos clientes, poden-

do, ao mesmo tempo, carregar ca-

miões com sacos e  outros camiões 

com cimento a granel.

O carregamento do cimento ensa-

cado será efectuado através de dois 

tapetes rolantes  retracteis, que 

transportam os sacos e  assentam 

ao longo da plataforma do camião 

cavalo, permitindo o carregamento 

de 40 toneladas  de cimento – 800 

sacos, em menos de 40 minutos (2 

camiões cavalo em simultâneo)

A 
Sociedade de Águas de 

Moçambique, detentora 

da Água de Namaacha em 

parceria com a Fundação 

Malangatana valente Ngwenha fez 

o lançamento oficial da 2ª edição 

dos rótulos da Água da Namaacha 

com pormenores da obra do escri-

tor Malangatana, nesta terça-feira 

na cidade de Maputo.

A grande novidade desta edição é 

que foram produzidas garrafas di-

ferentes das usuais no tamanho 1.5 

l que dá maior ênfase e visibilidade 

SAM lança 2ªedição do rótulo Malangatana

à obra do escritor, numa tonalidade 

mais escura de azul, exclusivamen-

te para o uso do rotulo.

Falando durante o lançamento, o 

director de marketing da Água Na-

maacha, Miguel Padrão, explicou 

que a referida edição vem relem-

brar e reviver a memória do mestre 

Malangatana e através desta ini-

ciativa realizar um dos sonhos do 

grande mestre que é fazer chegar 

as suas obras para todas as pessoas 

independentemente das classes so-

ciais, pois este representa um ícone 

da cultura moçambicana.

Por seu turno, o Administrador 

da Fundação Malangatana, Mu-

txhini Ngwenha, referiu que esta 

iniciativa traz a possibilidade de 

fazer chegar a vida em forma de 

obra do já falecido pintor para to-

dos os moçambicanos. 

O administrador acrescentou 

ainda que a Fundação tem várias 

actividades entre as quais está 

agendada para o presente ano uma 

exposição virtual da vida e obra 

de Malangatana em Maputo, em 

data a anunciar.

Ngwenha acrescentou ainda que 

a divulgação da obra do mestre 

através dos rótulos da Água da 

Namaacha assume um carácter 

transversal, em termos da socie-

dade moçambicana, contribuindo 

para a elevação da sensibilidade 

estética e artística de todos e po-

pularizando a cultura nacional.

Lembrar que a Água da Namaa-

cha, perspectiva para o seu futuro 

abraçar outros projectos que vi-

sem colaborar para a divulgação 

e reforço da cultura moçambicana, 

aliando ícones culturais nacionais 

a marcas nacionais de excelência, 

contribuindo assim para o forta-

lecimento da imagem doméstica e 

internacional do país.

A nova cara da garrafa será de uma 

edição limitada, numa produção de 

cerca de milhão e meio de rótulos, 

condicionando deste modo o prazo 

de circulação das garrafas porme-

norizadas com a obra de Malanga-

tana ao volume de consumidores e 

do mercado.

Por Nélia Jamaldine 
Foto Ilec Vilanculo
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O 
Barclays Bank Moçam-

bique fez o lançamen-

to oficial na passada 

quinta-feira, na cidade 

de Maputo, do seu mais novo 

serviço de Banca electrónica 

mais completo para o segmento 

corporate.

A grande novidade deste serviço 

é que traz funcionalidades inova-

doras, mais modernas, com maior 

rapidez no uso das suas funciona-

lidades, com mais segurança para 

todos os clientes que fizerem o 

seu uso.

Com a banca electrónica corpo-

rate, os clientes poderão ter aces-

so a várias contas e serviços Ban-

cários Barclays a nível de África, 

efectuar pagamentos de salários, 

fazer transacções de transferên-

cias internacionais, pagamentos 

de débito directo e ter a possibili-

dade de efectuar vários pagamen-

tos através de um único ficheiro e 

muito mais. 

O Barclays Bank Moçambique, 

membro do grupo do Barclays 

PLCl, oferece produtos e servi-

ços que englobam todas as clas-

ses sociais no território Nacio-

nal, com a colaboração de cerca 

de mil funcionários distribuí-

dos por mais de 50 agências em 

todo o país.
Hoje o Barclays Bank Mo-
çambique é a 4ª Instituição 
Financeira de grande prestígio 
no País, provedor preferido de 
serviços e produtos financeiros, 
ao serviço de todos os seus par-
ceiros entre eles clientes, traba-
lhadores, accionistas, governo e 
sociedade.
Actualmente, o serviço copo-
rate do Barclay abarca o Des-
coberto Bancário, Leasing, 
Financiamento de Projectos, 
Funcionamento estruturado, 
Agro-indústria, Conta cor-
rente, deposito a prazo, conta 
hedge e financiamento a pro-

priedade comercial.

Serviço electrónico 
corporate no BarklaysO 

músico norte-americano, 

Snoop Lion, extreiou-se 

pela primeira vez em Áfri-

ca, no dia 18 de Maio, em 

Durban, com o seu novo trabalho 

discográfico “Reincarneted”. Este 

trabalho ilustra o novo rumo que o 

artista deu à sua vida como membro 

de uma sociedade civil. Snoop Lion 

descobriu uma nova forma de estar 

longe das armas, da vida perversa 

estimulada pela fama, para acom-

panhar o movimento rastafari, que 

fala de paz entre os povos e diz não 

à violência. 

Kwazulo Natal, Durban, foi a ci-

dade escolhida para a realização do 

primeiro MTV Base All Stars Con-

cert, com a participação de grandes 

gurus da música africana. 2Face 

Idibia, Dbanj, Flavour, Fally Ipu-

pa, Camp Mulla, Zakes Bantwini, 

Zahara, Big Nuz and Flavour, esco-

lheram o melhor do seu repertório e 

cada um com o seu estilo fez vibrar 

o público, oriundo na sua grande 

maioria da cidade acolhedora, arre-

dores e de outras partes de África. 

Snoop Lion, convidado de honra 

deste concerto, apesar de trazer uma 

nova roupagem do seu repertório, 

Durban com convidados de luxo

nao deixou de cantar os seus hits 

mais badalados, o que fez toda a di-

ferença para o público, que anos a 

fio tem acompanhado a sua carreira.

Um concerto que representa o su-

cesso de África, assim como tam-

bém veio para mostrar a qualidade 

da organização, que fez um trabalho 

único para que aquele fosse um mo-

mento inesquecível. 
Inesquecível foi também a cida-
de acolhedora, que não deixou de 
mostrar a sua beleza natural e de 
hipnotizar os turistas com a sua ma-
ravilhosa costa. A moderna Cidade 
de Durban não se intimida quanto 
à exposição da sua arquitectura e 
pôde responder às expectativas dos 
visitantes naquele que seria o fim-
-de-semana em que se celebrava 
a música africana. Desmond Gol-
ding, Director do Departamento de 
Desenvolvimento Económico e de 
Turismo de Kwazulu-Natal, disse 
na ocasião que Durban está na mira 
mundial como uma das cidades do 
futuro. Sendo assim “estamos a fa-
zer um trabalho em conjunto com 
as várias entidades para tornar a 
nossa cidade mais atraente para in-
vestidores, turistas e para os nossos 
próprios citadinos”. “A parceria com 
a MTV Base foi um plano estratégi-
co para podermos também mostrar 
a nossa recepção aos nossos visitan-
tes e como Durban pode receber e 
acolher um espectáculo de grande 
envergadura”.

A 
empresa moçambicana Me-

diacoop foi recentemente 

reconhecida pela AMEP – 

Associação Moçambicana 

de Empresa de Marketing, Publi-

cidade e Relações Públicas, com o 

Diploma de Honra José Custódio, 

isto pelo seu contributo em prol da 

dignificação da comunicação social 

em Moçambique. O seu reconheci-

mento está igualmente relacionado 

a sua registada adesão, pela oferta de 

variado conteúdo relacionado com a 

sociedade civil, política e desporto 

nacional, assim como também com 

menção a notícias internacionais de 

destaque actual. 

Foram juntamente reconhecidas as 

marcas Grupo Gungu e TVM -Te-

levisão de Moçambique. Para Mário 

Ferro, Presidente da AMEP, este 

reconhecimento com o Diploma 

de Honra José Custódio, foi atri-

buido às empresas que contribuem 

e se distinguem no seu desempenho 

como comunicadoras de uma forma 

geral, em particular para a comuni-

cação empresarial. Este momento 

fez parte da abertura do 8 Festival 

Internacional de Publicidade reali-

zado de 27 a 30 de Maio, em Ma-

puto.

Desde 2006, a penúltima semana 

mediacoop reconhecida com diploma José Custódio

do mês de Maio tornou-se uma re-

ferência para os fazedores da publi-

cidade, com a realização do Festival 

Internacional de Publicidade em 

Maputo, uma inciativa da AMEP.  

Este, que é um evento anual, tem 

como objectivo promover o encon-

tro entre as várias marcas publicitá-

rias, promovendo os seus serviços. 

Desde o seu início em 2006, tem re-

gistado indicadores de crescimento 

na sua qualidade e crescimento. Em 

comparação com o ano transacto, o 

número de peças expostas cresceu 

cerca de 55%, para uma amostra de 

361 peças, em relação as 233 apre-

sentadas em 2012.

Em relação a este notável cresci-

mento, Ferro comentou: “tendo em 

conta o número de peças expostas,  

isto representa um record para o fes-

tival, que mostra uma maior adesão 

ao evento. Por outro lado, o festival 

é de facto uma referência nacional e 

internacional que está em constan-

te crescimento, outro indicador que 

enfatiza isso é a presença do grande 

publicitário brasileiro, reconhecido 

internacionalmente”, referiu  Edson 

Athayde, que proferiu uma palestra 

sobre as várias experiências e vivên-

cias que teve no ramo.

Edson Athayde, que também veio 

para presidir a mesa de júri que 

galarduou as melhores publicida-

des expostas no festival, disse na 

ocasião: “é necessário sempre uma 

análise do trabalho que as pessoas 

fazem, pois haverá uma evolução e é 

o que nós temos a fazer, ajudar com 

a nossa experiência na aceleração e 

evolução de um padrão actual para 

um bem melhor”. Athayde reconhe-

ce que a actividade publicitária em 

África, especialmente nos países de 

expressão portuguesa, é uma activi-

dade recente em relação aos países 

ocidentais, e que a junção destes 

trabalhos num único festival permi-

te reconhecer a sua qualidade, assim 

como também impulsionar para no-

vas ideias e novas perspectivas. 

Na sua palestra, Athayde fez men-

ção à importância da persuasão 

publicitária, destacando: “nos dias 

recentes a informação alastra-se 

rapidamente, mas só se destacam 

as informações de interesse público 

e pessoal e também as que têm um 

grande poder de persuasão”. 

De África, com pouca experiência 

que tem no continente, o publicitá-

rio diz que a sua curiosidade fez-lhe 

ficar bastante atento às questões 

culturais, às semelhanças como as 

suas diferenças, um ponto que pode 

contribuir bastante para o mundo 

da publicidade. 

Nesta edição, estiveram expostas 

peças de empresas das Maurícias, 

Moçambique, Portugal e Angola. 

São elas a Azabache (Moçambique), 

Back (Angola), BAR (Portugal), 

Circus (Maurícias), DDB (Moçam-

bique), Fisher+Bus (Angola), Golo 

(Moçambique), Isenta (Angola), 

Kanguru (Moçambique),  McCann 

(Portugal), Ogilvy (Portugal), On-

Media (Moçambique), P&P Link 

Saatchi & Saatchi (Maurícias), 

RedHouse Young Rubicam (Mau-

rícias), Sumo (Portugal), e Young 

Network (Moçambique).
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Snoop Lion em Durban

Por Nélia Jamaldine

Vice-Presidente da AMEPE José Sola entrega o diploma ao PCA da Mediacoop  Fernando Lima 
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Foi assinado recentemente 

um acordo de parceria entre 

o IPEME - Intituição para 

Promoção de Pequenas e Mé-

dias Empresas e a ADE - Agência 

de Desenvolvimento e Empreen-

dedorismo, que pretende contri-

buir para o aumento da promoção 

e orientação empresarial dos jovens 

e das comunidades. O mesmo foi 

assinado no âmbito da realização da 

primeira mesa redonda com os par-

ceiros de cooperação, com o lema: 

“Congregar Esforços e Sinergias em 

Prol do Empreendedorismo e Ad-

vocacia de Políticas”.

O acordo tem como objectivo esta-

belecer os termos e condições rela-

tivas à identificação conjunta de si-

nergias interinstitucionais em áreas 

de interesse e benefícios definidos 

como prioritários, para promover a 

realização de acções a nível nacional, 

visando:

 1. Assistência empresarial, empreen-
dedorismo e capacitação profissio-
nal de jovens e das comunidades nos 
distritos;

2. Apoio na criação de pequenas em-
presas, unidades produtivas e incu-
badoras, gestão de negócios;

3. Incubação de negócios inovadores e 
inclusivos;

4. Informação empresarial e produtos;
5. Realização de eventos conjuntos so-

bre o empreendedorismo;
6. Visita de estudos, dentro e fora do 

país na mobilização e atractividade 
de investimentos TIC;

À mesa redonda foram debatidos 

temas-chaves relacionados com a 

transversalidade do Empreendedo-

rismo, Empregabilidade Juvenil e 

Advocacia de Políticas. Cerca de 50 

participantes, entre instituições pú-

blicas multissectoriais, sector priva-

do, agências de cooperação, institui-

ções bancárias, Agências do Sistema 

das Nações Unidas, associações so-

cioprofissionais, ONG’s, académicos 

e pesquisadores, foram convidados a 

participar desta mesa redonda, que 

através de um  diálogo  interactivo  

poderam focar atenção em questões 

que afligem de certa forma a camada 

jovem, nomeadamente o desempre-

go juvenil, a falta de oportunidades 

e acesso ao financiamento, forma-

ção profissional e, por outro lado, 

estimular e motivar a atractividade 

do interesse desta camada em con-

tribuir para o desenvolvimento da 

política agrícola, bem como sensi-

bilizar diferentes actores quanto ao 

contributo potencial dos jovens para 

a agricultura, a economia e a redu-

ção da pobreza.

Fundado em 1979, Sun Inter-

national é um grupo hote-

leiro de origem sul-africana 

que se tornou numa marca 

de lazer bem sucedida, ostentando 

hotéis, resorts e casinos da marca 

e oferecendo entretenimento para 

quem deseja novos destinos para 

férias com experiências culturais 

diversificadas.

Está presente em oito países, no-

meadamente Botswana, Chile, 

Lesotho, Namíbia, Nigéria, Swazi-

lândia, África do Sul e Zâmbia. Em 

cada uma destas estâncias hotelei-

ras, o Sun International oferece 

serviços culturalmente diversifica-

dos, com destaque para mercados 

de artesanato, espaços para cami-

nhadas, rafting e práticas de jogo.

A combinação do serviço ao cliente 

com uma experiência profissional 

prestigiada torna realidade o sonho 

e desejo de passar férias num pa-

raíso.

“O objectivo do Sun International 

é satisfazer os seus clientes, mas 

também investe em iniciativas so-

ciais para retribuir às comunidades 

o apoio cultural e social recebido 

das mesmas”, assinala Bonakele 

Mashazi, assistente da gerência do 

mercado do grupo.

No Reino da Swazilândia, onde o 

SAVANA EVENTOS esteve na 

Sun International proporciona intercâmbio cultural na Swazilândia

semana passada, o Sun Interna-

tional tem um grande empreen-

dimento hoteleiro, o Royal Swazi 

Spa, localizado no vale do Ezulwi-

ni. Construído em 1965, o empre-

endimento turístico integra dois 

hotéis, nomeadamente o Royal 

Swazi Hotel e o Lugogo Sun.

Os dois hotéis separam-se a escas-

sos minutos de autocarro e cada um 

tem capacidade para 200 quartos, 

para além de espaços especiais para 

diferentes eventos, como conferên-

cias, casamentos, banquetes e cam-

peonatos internacionais de golfe. 

A executiva de vendas do Royal 

Swazi Spa, Siphesihle Mkhonta, 

fez notar que o empreendimento 

tem uma localização privilegiada e 

a meio de tanta sofisticação ainda 

reserva um espaço de identificação 

cultural da Swazilândia. No seu 

interior, os visitantes podem fre-

quentar o Boma, um espaço com 

uma decoração tipicamente Swazi 

com capacidade para 180 pessoas e 

destinado a eventos culturais.

Para quem sai do Boma de autocar-

ro chega a Vila Cultural Mantega 

dentro de 10 minutos. Mantega é 

um mini-complexo de 16 cabanas, 

cada uma com seu propósito es-

pecífico, representando um museu 

tradicional da vida Swazi do século 

XIX. Os materiais de construção 

são constituídos por pólos, capim, 

juncos, tiras de couro, terra seca e 

esterco de vaca. O objectivo da Al-

deia Cultural Mantega é permitir 

que os swazis de todos os cantos 

do Reino mantenham um inte-

resse positivo pelo seu património 

e sua herança cultural, incluindo 

a língua, os hábitos e costumes, as 

práticas rituais, a dança, a música, 

as artes e ofícios. Na Mantega, os 

swazis conhecem e compreendem a 

sua cultura, e aprendem a reforçar a 

consciência da identidade nacional, 

solidariedade e tolerância social.

De referir que o Royal Swazi Spa 

inclui no seu roteiro de passeio 

turístico, que proporciona aos seus 

hóspedes uma visita ao espaço do 

Festival Bushfire, uma mistura cul-

tural de música ao vivo, teatro, po-

esia, cinema, circo, dança e artes vi-

suais. O festival realiza-se no meio 

de um canavial, onde foi erguido 

um palco musical e espaços para 

exposição cultural.

IPEME e ADE assinam 
protocolo de entendimento
Redacção

Por Nélia Jamaldine

Swazis vestem a sua cultura

IPEME e ADE juntos pelo empreendedorismo juvenil




