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Panalpina multada em 156 milhões 

oposição suspeita que eleições só em 2013

invasão silenciosa por terra e mar

JoJÓ em LUanda 
O comissário-chefe Jorge Antunes 
“Jojó”, actual comandante da Polícia 
de Guarda Fronteiras, deverá ser o no-
vo comandante provincial de Luanda  
da Polícia Nacional, em substituição 
do recentemente exonerado Joaquim 
Ribeiro, soube o Novo Jornal. A co-
missária Elizabeth Ranque Franque, 
que assume interinamente a fun-
ção, deverá ser nomeada  comandan-
te  provincial do Uíje. O Novo Jornal 
soube também que para comandante 
da Polícia de Guarda Fronteiras deve 
ser nomeado o sub-comissário Albi-
no Francisco de Abreu “Xaxá”, até há 
bem pouco tempo comandante da po-
lícia no Bengo.  

Jardim miLionÁrio
O ex-administrador  de Benguela, Ma-
nuel Francisco, foi posto em liberdade 
por decisão do Tribunal Supremo, após 
o  pedido de habeas corpus interposto 
pela sua defesa. Segundo apurou o NJ, 
a sua soltura justificou-se pelo facto de 
não representar ameaça à sociedade e 
por possuir residência fixa ,  o que lhe 
permite responder ao processo em li-
berdade condicional. O ex- administra-
dor de Benguela é acusado de estar  en-
volvido no “caso jardim milionário”. No  
mesmo processo, foi também posto em 
liberdade condicional o antigo director  
de Saúde de Benguela, António Bento.

inCÊndio maTa QUaTro
Quatro menores membros da mesma fa-
mília morreram carbonizados na noi-
te de quarta-feira, no bairro do Gol-
fe-II, no Kilamba Kiaxi, em Luanda, na 
sequência de um incêndio, numa resi-
dência onde se comercializava combus-
tíveis. As vítimas eram duas crianças gé-
meas de 7 anos e outras de 8 e 10 anos 
de idade. “Tudo ocorreu quando o pai 
dos menores  desligou o gerador e de 
seguida o guardou num quarto onde 
armazenava combustíveis para a venda 
ilegal”, explicou fonte dos Bombeiros.
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Mão pesada dos EUA por corrupção em Angola 
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Textos ADEBAYO VUNGE

Já é habitual entre nós. Em Dezem-
bro fazemos balanços de tudo. Da 
nossa vida, do nosso País, da nos-
sa economia. Desta vez, entretanto, 
o desafio maior a que nos propuse-
mos, com suporte de alguns órgãos 
de informação de referência mun-
dial (Jeune Afrique, Times, Foreign 
Affairs, New African e The Econo-
mist) é traçar algumas linhas sobre 
os grandes desafios e perspectivas 
para o ano de 2011.
Um dos primeiros grandes pontos de 
curiosidade em 2011 é o dia da cele-
bração da independência nacional. 
Estamos a falar do 11 de Novembro 
de 2011. Ou se preferir 11/11/11. 
E o que fará quando o relógio assi-
nalar 11:11:11. Deixemos isso sim-
plesmente para os mais supersticio-
sos...
Assim muito sumariamente, o ano 
de 2011 tem alguns factos curiosos 
em vista: Prevê-se que em 2011 a 
China ultrapasse os Estados Unidos 
como o maior manufactureiro, mas 
despoleta agora uma nova potên-
cia que é a Índia, cujo Produto In-
terno Bruto poderá ser superior ao 
da China, pela primeira vez. Barack 
Obama ultrapassa os 50 anos, a Wi-
kipédia assinala o seu décimo ani-
versário, os mesmos que o ataque 
terrorista do 11 de Setembro e me-
nos cinco que o Twitter.

Economia E nEgócios
no topo da agEnda
Depois da hecatombe que abalou o 
mundo em 2009 com a crise do sub-
prime e os seus reflexos em cata-
dupa sobre a economia mundial, 
a maioria dos analistas acredita 
que em 2010 houve uma recupera-

ção, mas a economia mundial po-
derá voltar a sofrer uma retracção 
em 2011. Para já, o PIB mundial, se-
gundo a OCDE e a EIU, deverá descer 
dos 4,5% em 2010 para 3,6 em 2011. 
Apesar desta queda no crescimento, 
os economistas acreditam que de-
pois do abanão registado entre 2008 
e 2009, tudo volta aos carris e sente-
se já alguma aceleração, numa altu-
ra em que os pulmões da economia 
mundial adoptaram um conjunto de 
medidas neste sentido.
Embora alguns economistas preve-
jam no médio-longo prazo uma on-
da inflaccionista, a verdade é que a 
Reserva Federal Americana irá con-
tinuar a sua política de emitir moe-
da como forma de estimular o siste-
ma financeiro. Até aqui, as medidas 
não resultaram no estímulo ao cré-
dito e um dos sectores que mais se 
ressente desta situação é o sector 
privado.
Enquanto isso, na Europa em 2010, 
os pilares do Euro enquanto moeda 
única tremeram depois que eclodiu 
a crise dos PIGS (Portugal, Irlanda, 
Grécia e Espanha). Para contrabalan-
çar esta situação, está o crescimen-
to que se assinala na França e Ale-
manha. Mas com a Alemanha está o 
Reino Unido que embora não esteja 
na zona Euro, ressente-se desta si-
tuação e a Chanceller Angela Merkel 
e David Cameron, o Premier britâni-
co ameaçam medidas duras para os 
estados membros que não cumpri-
rem com as medidas previstas no 
Pacto de Estabilidade Europeu.
Em matéria de economia real, é a 
China que tem vindo a desempe-
nhar um papel fulcral na recupera-
ção. A sua demanda por commodi-
ties (matérias-primas) estimulou a 
recuperação em alguns países asi-
áticos para além do Brasil, Austrá-

lia e outros da África Subsahariana. 
Entretanto, o crescimento da China 
em 2011 poderá conhecer uma ligei-
ra retracção.
Apesar desta ligeira estabilização 
do crescimento chinês, e tal como 
no caso americano, a maioria dos 
países não irá ressentir-se devido à 
estabilidade no mercado interna-
cional das commodities, particular-
mente países como o Brasil, Índia e 
Rússia.
Ainda neste quesito relativo às com-
moddities, países como Angola po-
derão sair amplamente favorecidos 
por uma conjuntura marcada por 
um aumento na procura do petróleo 
em cerca de 1,7% por parte dos prin-
cipais consumidores liderados pela 
China e Índia. Paralelamente, os pa-
íses produtores membros do cartel 
OPEP deverão manter os seus pre-
ços e os mesmos níveis de produção, 
como se tem visto até aqui. Por esta 
razão, estima-se que o preço do cru-
de ao longo de 2011 oscile entre os 
75-80 dólares por barril. Para já, em 
2010, ficou para a indústria petrolí-
fera a lição retirada dos incidentes 
no Golfo do México que provocou a 
explosão de uma plataforma petro-
lífera operada pela BP. Tratava-se de 
uma operação em águas ultra-pro-
fundas, para a qual a indústria não 
se tinha salvaguardado suficiente-
mente em termos de segurança. 
Por outro lado, a maioria dos ana-
listas da situação económica inter-
nacional receia que haja um ligeiro 
abrandamento do crescimento eco-
nómico mundial fruto de algumas 
más políticas adoptadas pelos Es-
tados. De tal sorte é assim que uma 
das medidas que a maioria dos Es-
tados mais desenvolvidos tem vin-
do a adoptar é o corte dos seus or-
çamentos, diminuindo a despesa 

O MUNDO
EM 2011

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

No dealbar de mais um ano civil, o Novo Jornal avança com um olhar atento para os desafios que o mundo enfrenta. Com 
um enfoque especial na economia e suas interdependências, 2011 poderá ser o ano da confirmação do Brasil, da África 
do Sul e dos “emergentes” - nada de anormal, poderá dizer-se. Interessante? Com certeza.

tudo na mesma, nada de anormal

A China tem subido uma longa ladeira rumo à liderança mundial

LULA DA SILVA foi 
considerado, em 2010, 
o líder mais influente 
do mundo. 

DILMA ROUSEFF - a nova 
Presidente do Brasil - tem, 
agora, a tarefa de consolidar
a popularidade grangeada 
por Lula.
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Se ao nível das políticas públicas há aspectos 
que saltam à vista, o mesmo se passa também no mundo 
dos negócios onde a “new media” assume cada vez 
um protagonismo maior

pública, aumentando os impostos 
e procurando manter o investimen-
to. A maioria destes Estados irá co-
meçar o ano de 2011 com défices a 
rondarem os 1-8 por cento do seu 
PIB. Alguns tendem mesmo a adop-
tar medidas antipopulares com cor-
tes severos em algumas benesses do 
chamado Estado social em áreas co-
mo a educação, saúde, subsídio de 
desemprego e outras.
Por outro lado, enquanto a adminis-
tração Obama enfrenta alguns im-
passes para fazer avançar a sua re-
forma fiscal, alguns países europeus 
seguiram caminhos diferentes. As-
sim, a França de Sarkozy optou por 
alargar a idade da retreet (refor-
ma) enquanto a Alemanha e o Reino 
Unido criaram novas regras para en-
corajar a equidade fiscal.
Ainda sobre a França, 2011 será um 
ano decisivo para as aspirações do 
Presidente Sarkozy se pretender ser 
reeleito para o segundo mandato. 
Para já, não há muitas notícias ani-
madoras para o novo líder do G8 e 
G20, na medida em que a madame 
Segolene Royal acaba de supreen-
der tudo e todos anunciando a sua 
recandidatura às próximas eleições 
presidenciais, o que faz reacender o 
ânimo da esquerda francesa em prol 
de mudanças no Eliseu. 
Outra contrariedade do Presiden-
te francês prende-se com alguns es-
cândalos que envolvem segmentos 
empresariais daquele país, prin-
cipalmente madame Bettencourt 
(“dona” da L´Oreal) suspeita de ter 
apoiado a sua eleição em troca de 
outros favores.
Se ao nível das políticas públicas há 
aspectos que saltam à vista, o mesmo 
se passa também no mundo dos ne-
gócios onde a “new media” assume 
cada vez um protagonismo maior. 
Por exemplo, se no século XIX Hen-
ry Ford introduziu reformas profun-
das na gestão empresarial moderna, 
na época contemporânea este traba-
lho tem sido feito por homens de ne-
gócio e da inovação como Steve Jo-
bs, Bill Gates, Robert Murdoch entre 
outros.
É neste ano ainda que a IBM assi-
nala o seu centenário com o negó-
cio dos bits na maior onda. Este é 
um caso raro de sucesso empresa-
rial com tantos da existência sobre-
vivendo a crises e ameaças dos tem-
pos que correm, com destaque para 
a Google, Wal-Mart, Facebook (cujo 
fundador, Mark Zuckerberg, foi con-
siderado homem do ano em 2010 
pela revista Time) entre outros que 
continuam a mostrar-se bastante 
agéis para acompanhar todas as ten-
dências desta rápida evolução tec-
nológica.
Fruto do ascendente mundial da 
Índia e, principalmente, da China, 
começa a nascer uma nova corre-
lação de forças no plano das orga-
nizações internacionais. Elizabeth 

2011 - O ANO DOS 7 BI
Thomas Robert Malthus (1766-
1834) acreditava que as desgra-
ças sofridas pelo povo nos idos do 
século XIX eram devidas ao pró-
prio povo, em virtude de seus ví-
cios e de sua desprevenção. Criou, 
inclusive, uma doutrina económi-
ca e social apresentada no Ensaio 
Sobre a População (1798), cuja 
base era a desproporcionalidade 
de crescimento que se verificava 
entre os meios de subsistência e 
o crescimento das populações. 
Baseado em suas observações do 
desenvolvimento da América do 
Norte inglesa, verificou que ha-
via uma tendência de a população 
crescer segundo uma progressão 
geométrica, enquanto os meios 
de subsistência eram incremen-
tados segundo uma progressão 
aritmética. O desequilíbrio assim 
determinado, segundo Malthus, 
acabaria provocando a fome, os 
vícios e a indigência, que termi-
nariam por dizimar a população 
completamente. 
O determinismo malthusiano não 
foi completamente abandonado e 
tem ainda hoje, apesar de bastan-
te controverso, acérrimos defen-
sores que se apoiam na compara-
ção entre as realidades do terceiro 

mundo e as do ocidente.
O que é facto entretanto é que em 
duas décadas a humanidade cres-
ceu cerca de 2 biliões de pessoas. 
Em um século a população mun-
dial cresceu 400%, saindo de 1,7 
bilião em 1900 para 6,1 biliões em 
2000. Esta espiral do crescimento 
demográfico levanta sérios desa-
fios aos Estados.
Tal como mostram os números 
abaixo, a expectativa dos demó-
grafos e economistas é a de que 
haja um arrefecimento dos níveis 
de crescimento nos próximos 
anos. Esta evidência é apoiada na 
queda da taxa de fertilidade por 
mulher que saiu de 4.8 filhos em 
1965 para 2.6 em 2005.
Embora este crescimento seja 
maior por “culpa” dos países asi-
áticos, especialistas das Nações 
Unidas sobre esta matéria acredi-
tam mesmo que a explosão demo-
gráfica actual, e que suscita gran-
de preocupação, está a acontecer 
na África Subsahariana, região 
onde os níveis de desenvolvimen-
to económico e social são das mais 
deterioradas no mundo.  
Por outro lado, assinala Nicholas 
Eberstadt, num texto intitulado 
«O Futuro Demográfico», que será 
sempre necessário fazer-se um 

exercicio de racionalidade e aná-
lise que tem em vista a questão do 
crescimento populacional como 
condicionante ou não do bem-
estar e do progresso económico.
A China, por exemplo, tem o 
problema de até 2030 ter um en-
velhecimento da sua população 
numa média anual de 3,7% por 
ano, o que eleverá a sua popu-
lação idosa de 115 milhões hoje 
para 240 milhões, levantando 
questões como a necessidade de 
um sistema público de pensões, 
até aqui inexistente.
Há ainda outros desafios como 
aqueles ligados ao fenómeno da 
imigração, sobretudo em alguns 
países do leste europeu, com des-
taque para a Rússia que registou, 
em paralelo ao fenómeno da saí-
da de muitos jovens em idade de 
trabalho, uma queda abrupta na 
natalidade e uma redução da sua 
população de 148 milhões em 
1993 para 141 milhões hoje. Con-
trariamente à Rússia, os Estados 
Unidos passarão de 310 milhões 
para 374 milhões de habitantes 
em 2030, provocado pelo aumen-
to das taxas de fecundidade e das 
ondas de imigrantes provenientes 
da América Latina, partes da Ásia 
e África Subsahariana. 

O desafio da população mundial
C. Economy num verbete publicado 
na última edição da revista Foreign 
Affairs, próxima do Departamento 
de Estado norte-americano, adverte 
que “fruto da sua expansão econó-
mica, a China não pretende apenas 
assumir um papel activo nas organi-
zações internacionais, mas preten-
de também refazer as regras do jo-
go”, naquilo que se consubstancia 
num recado claro à Casa Branca. 
2011 será ainda um ano que servirá 
para aclarar também algumas dúvi-
das relativas ao papel internacional 
do Brasil. 
Na mesma revista, e num artigo as-
sinado por Julia Sweig, analisa-se 
a ascensão do Brasil na última dé-
cada, fundamentalmente durante o 
consulado do Presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva que tornou o Bra-
sil num “novo player global”, segun-
do palavras desta especialista sobre 
a América Latina, região onde, em 
contraponto com a queda nor-
te-americana, o Brasil ganhou um 
grande fôlego e ascendente. 
O Brasil é não só o quinto país com 
maior extensão territorial do mun-
do, mas ao mesmo tempo transfor-
mou-se na oitava maior economia 
produtora de bens industriais, agro-
limentares e outros, exportando pa-
ra todo o lado. A dúvida vai agora no 
sentido de perceber o que acontece-
rá ao Brasil depois da saída de Lula. 
Afinal, segundo a revista Time, Lula 
é o líder mais influente do mundo.
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Em duas décadas a humanidade 
aumentou em cerca de 2 biliões de pessoas. 
Num século, a população mundial cresceu 
400%, saindo de 1,7 bilião em 1900 para 6,1 
biliões em 2000. 
Esta espiral de crescimento demográfico 
levanta sérios desafios aos Estados, 
principalmente em relação à alimentação 
e habitação condignas para as suas 
populações.

Fonte FNUAP - Fundo das Nações Unidas para a População

GRÁFICO EVOLUTIVO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
ATÉ 2050 EM BILIÕES DE HABITANTES
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JANEIRO
- Referendo sobre a divisão do Sudão e Darfur
- Eleições Presidenciais em Portugal
- Wikipédia celebra o seu décimo aniversário
- França assume a Presidência do G8
- Cimeira de Davos junta líderes políticos, cientistas e imprensa
- Novo Congresso, com maioria da oposição republicana na Câmara 
de Representantes, assume nos EUA. Presidente dos EUA, Barack 
Obama, completa dois anos no cargo
- Novo Congresso venezuelano, em que o presidente Hugo Chávez 
não terá maioria qualificada, assume na Venezuela
FEVEREIRO
- China celebra o seu ano novo (ano do Coelho)
- Fórum Social Mundial acontece em Dakar
- 83.ª edição da entrega dos Óscares da Academia Cinematográfica 
de Hollywood
- Eleições presidenciais no Uganda
MARÇO
- Carnaval do Rio junta foliões para a alegria geral
- Prazo final estabelecido pelo presidente de Cuba, Raúl Castro, para 
a demissão de mais de 500 mil funcionários estatais e para a abertu-
ra paralela de empresas privadas em 178 actividades
- Sessão Plenária da Assembleia do Povo na China
ABRIL
- Eleições Presidenciais na Nigéria.
- Eleições Presidenciais e Legislativas no Peru
- Anúncio em Nova Yorque dos vencedores dos Prémios Pullitzer nas 
categorias de Jornalismo, Literatura, Teatro e Música
- Casamento na realeza inglesa. Príncipe William, primogénito de 
Charles e Diana, casa-se com Kate Midelhton
MAIO
- Celebrações do Dia de África
- Referendo no Reino Unido para uma eventual mudança do sistema 
eleitoral 
- 63.ª Edição do Festival Cinematográfico em Cannes
- Open da França em Ténis com a disputa aguardada entre Nadal e 
Federer
JUNHO
- Festivais de Verão acontecem em vários lugares da Europa com 
destaque para o Fêtê de la Musique em Paris
JULHO
- Início da retirada Americana do Afganistão
- Independência dos EUA e Celebração da Revolução Francesa
- Casamento do Príncipe Alberto, do Mónaco, e filho de Grace Kelly
- Eleições gerais na Turquia
AGOSTO
- No mesmo dia das comemorações da Queda do Muro de Berlim, 
Barack Obama celebra o seu 50.º aniversário
- Eleições Presidenciais nas Ilhas Seychelles
- Férias gerais no hemisfério norte (principalmente no corredor 
Europa – Estados Unidos)
SETEMBRO
- Campeonato Mundial de Rugby na Nova Zelândia
- Assembleia geral anual das Nações Unidas, em Nova Yorque
- Eleições Presidenciais no Egipto
- Papa Bento XVI realiza a sua primeira visita oficial a Alemanha
OUTUBRO
- Reabertura do emblemático Teatro Bolshoi, em Moscovo, após seis 
anos de restauro
- Eleições Federativas na Suiça e Presidencias na Bulgária
- Jogos Panamericanos acontecem no México com mais de 30 moda-
lidades em competições
- Anúncios dos laureados ao Prémio Nobel
- Cimeira dos Líderes da Commonwealth em Perth, Austrália, com 
abertura a ser feita pela Rainha Elisabeth II 
NOVEMBRO
- Cimeira do G-20 em Cannes, França
DEZEMBRO
- Cimeira Mundial sobre as alterações climáticas na África do Sul
- Eleições Parlamentares na Rússia

2010 foi sem dúvida um ano de bom 
presságio para o continente africa-
no.
É verdade que continuaram os epi-
sódios e as cenas de violência, de 
pobreza, mas houve realizações 
importantes que marcaram um 
olhar diferente sobre o continen-
te, principalmente ao nível do des-
porto.
Tudo começou em Janeiro com o 
Campeonato Africano das Nações 
em futebol, CAN Angola 2010, belis-
cado apenas pelo triste incidente de 
terrorismo em Cabinda contra uma 
selecção de futebol. 
Apesar disso, é inegável hoje que o 
campeonato foi visto amplamente 
pelo mundo, principalmente entre 
os países que mais apreciam o fenó-
meno futebolístico.
Seguiu-se-nos o campeonato do 
Mundo em futebol... desta vez na 
África do Sul. Sem dúvida que foi 
um campeonato muito bem conse-

guido, um verdadeiro exemplo da 
capacidade organizativa e mobili-
zadora dos africanos, contrarian-
do os rótulos preconceituosos de 
uma pretensa inferioridade africa-
na contra os demais povos e conti-
nentes.
Se em matéria de eventos desporti-
vos com impacto e repercurssão po-
lítica internacional, pode-se afir-
mar que houve avanços, o mesmo 
não se poderá dizer em relação aos 
níveis de pobreza que abundam na 
maioria dos países do continente, 
agravados ainda mais pela conjun-
tura de crise internacional, ou dos 
seus efeitos, como ainda se viu em 
2010.
Para já, o que faz eco na midia de 
referência internacional, ligada ao 
continente africano é o actual di-
ferendo eleitoral na Côte d’Ivoire, 
opondo Gbagbo e Ouattara. 
O conflito marca o fim do ano de 
2010, e arrasta a incerteza para os 

primeiros meses de 2011, passando 
mais uma vez a imagem de um con-
tinente onde as elites políticas têm 
um convívio sofrível com a demo-
cracia nos moldes universalmente 
aceites. 
A tensão ivoriense não tem apenas 
os seus contornos políticos, mas 
também económicos para um país 
que já foi uma referência africana, 
mesmo que alguns lhe acusem de 
ter estado sob a égide do neocolo-
nialismo do mesmo colonizador. 
A grande potência do cacau que ali-
menta os grandes chocolates fran-
ceses, suiços, italianos e de outras 
paragens vive assim uma década 
marcada por instabilidade políti-
ca, com reflexos em termos sociais 
e económicos. 
Ao lado de Marrocos com as suas 
frutas e da África do Sul com todo 
o seu potencial agrícola, a Costa do 
Marfim é até aqui um dos grandes 
produtores agrícolas (para exporta-

ainda a incerteza
ÁFRICA

A realização, pela primeira vez em África, de um Mundial de Futebol foi das grandes conquistas de 2010

Calendário de eventos para 2011

O futebol tem vindo a ser utilizado para mudar a imagem do continente africano
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ção) do continente.
Por outro lado... 
E já no corno de África. Depois de 
eclodir a Eritreia como uma nova Na-
ção, tudo indica que caminho idên-
tico irá suceder em relação à divisão 
do Sudão entre o norte e o sul, um 
país que apesar dos seus níveis de 
reserva e produção petrolífera apre-
senta dos mais pobres índices de 
desenvolvimento humano: taxa de 
mortalidade infantil na ordem dos 
135 para mil nascimentos; mortali-
dade materna de uma em cada seis 
gestantes; um professor para mil es-
tudantes primários; 85% da popu-
lação analfabeta; 90% desta popu-
lação de 8,8 milhões a viverem com 
menos de um dólar por dia, segundo 
dados das Nações Unidas e da EIU.
Pelo que se espera, a divisão do Su-
dão porá fim a uma escalada de vio-
lência que remonta à década de 60 
entre o norte islâmico e o sul não is-
lâmico. 
Apesar dos acordos de paz, assina-
dos em 1972, a escalada de violên-
cia regressou em 1983 e continuou 
até 2005. A expectativa da comu-
nidade internacional é que o sul do 
Sudão como o 193º Estado do mun-
do não venha a dar lugar a uma no-
va guerra. 
Mas o grande teste da pacificação e 
da maturidade democrática das eli-
tes políticas do continente poderá 
ser mesmo o próximo pleito eleitoral 
da Nigéria, agendado para Abril, e 
com a tomada de posse do novo pre-
sidente eleito para o mês seguinte. 
As eleições na Nigéria, entretanto, 
estão animadas, mas prevê-se que a 
vitória seja do PDP (Partido Demo-
crático do Povo), próximo do actual 
Presidente interino, Jonathan Goo-
dluck, que ascendeu ao poder devi-
do à morte de Umaru Yar´Adua.
Há previsão (incerta) de eleições 
noutros países africanos, como Be-
nin, Uganda, Chad, Camarões, Ma-
dagascar, Zâmbia, Gabão e Repú-
blica Democrática do Congo e até 
Egipto, onde a continuidade de um 
dos decanos dos Presidentes em 
África, Hosni Mubaraki, é quase 
uma certeza. 
Entretanto, no Uganda as coisas 
não parecem fáceis para o Presi-
dente Youeri Museveni que cami-

nha agora para o seu quarto man-
dato, iniciados em 1986, altura em 
que terá afirmado que um dos sé-
rios problemas de África era o “lon-
go tempo de permanência no poder 
das suas lideranças”. (Sic)
Na África do Sul, país charneira do 
continente, o Presidente Jacob Zu-
ma tem pela frente o desafio de unir 
a sua administração e em conjunto 
com outras forças (comunistas, es-
querda e nacionalistas) combater 
alguns dos problemas de que ain-
da enferma o país, como a pobreza, 
corrupção e a criminalidade, nu-
ma altura em que se advinha para 
o segundo trimestre a realização de 
eleições autárquicas no País.
No plano económico, prevêem-se 
resultados animadores. Se é verda-
de que as economias de enclave, 
dependentes das commodities hão-
de prosseguir, não é menos verda-
de que em países como o Ghana e 
a África do Sul há uma grande es-
tabilidade política e um avanço na 
melhoria das condições sociais da 
população, com a aposta na urba-
nização e nas infra-estruturas gra-
ças ao apoio (investimento) de po-
tências emergentes, como a China, 
Brasil e a Índia nestes países.
O desafio da integração económica 
no âmbito das organizações regio-
nais continua a ser um dos grandes 
desafios económicos de África, per-
mitindo tornar o continente viável e 
mais significativo ao nível da Orga-
nização Mundial do Comércio como 
exportador e não mero importador 
de bens e produtos que podem ser 
produzidos internamente.
A grande expectativa africana con-
tinua a residir, por isso, segundo 
opinião de muitos especialistas em 
relações internacionais, nas elites 
políticas do continente, particular-
mente entre alguns presidentes que 
podem alavancar um outro rosto 
para o continente. 
Entre estes, o mundo está de olhos, 
e pela positiva apesar de algumas 
contrariedades que possam amei-
nar este desiderato aqui e acolá, em 
presidentes como Abdoulaye Wade 
(Senegal), José Eduardo dos Santos 
(Angola) Jonathan Goodluck (Ni-
géria), Jacob Zuma (África do Sul) 
e pouco mais.

Se é verdade que as economias de enclave, dependentes das 
commodities hão-de prosseguir, não é menos verdade que em países 
como o Ghana e a África do Sul há uma grande estabilidade e um 
avanço na melhoria das condições sociais

Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara 
são os rostos da crise política na Côte 
d’Ivoire, um país que já foi referência em 
África em termos de estabilidade.

Os conflitos armados em África permanecem como um dos principais problemas do Continente



Uma delegação de Angola, che-
fiada pelo secretário de Estado das 
Relações Exteriores, Manuel Au-
gusto, iniciou ontem uma visita à 
Guiné-Bissau, no âmbito da coope-
ração bilateral técnico-militar. 
A delegação inclui também o vice-
ministro da Defesa para os Recur-
sos Naturais e Infra-estruturas, ge-
neral Salviano de Jesus Sequeira.
Ainda ontem chegou ao país uma 

delegação avançada no âmbito da 
cooperação técnico-militar para 
preparar a ida ao país de uma mis-
são para apoiar a reforma do setor 
da defesa.
Na terça-feira, o secretário de Esta-
do das Relações Exteriores de An-
gola afirmou que “há sinais enco-
rajadores na Guiné-Bissau” que 
apontam para uma “normalização a 
breve trecho” e para um clima con-

dicente à implementação de vários 
programas lusófonos e internacio-
nais.
Manuel Augusto falava em Lisboa, 
onde presidiu ao Comité de Concer-
tação Permanente extraordinário da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), reunião mar-
cada para “passar em revista vários 
dos assuntos de interesse do bloco”, 
em especial a “evolução positiva da 

situação na Guiné-Bissau”.
Em Setembro, Angola e a Guiné-Bis-
sau assinaram, em Luanda, um pro-
tocolo de implementação de um 
programa de cooperação técnico-
militar e de segurança entre os dois 
países.
O programa inclui a desmobilização 
e reintegração de militares, bem co-
mo o redimensionamento e reestru-
turação das Forças Armadas guine-

enses.
Durante a sua estada no país, a de-
legação deverá manter encontros 
com o Presidente, Malam Bacai Sa-
nhá, o primeiro-ministro, Carlos 
Gomes Júnior, e com os ministros 
dos Negócios Estrangeiros, Adelino 
Mano Queta, da Defesa, Ocante da 
Silva, do Interior, Dinis Cabedol Na 
Fantchama, e da Presidência, Adia-
to Nandigna. 

a oposição qUer qUe em 2011, 
o executivo angolano liderado pelo 
Presidente José Eduardo dos Santos,  
faz tudo para desbaratar a corrupção 
que dificulta o desenvolvimento de 
Angola.
Na visão de alguns políticos entre-
vistados pelo NJ, os efeitos da cor-
rupção são perceptíveis na carência 
de verbas para obras públicas e para 
a manutenção dos serviços das cida-
des, o que dificulta a circulação de 
recursos e a geração de empregos e 
riquezas. 
Sugerem ainda que travar a impuni-
dade, deverá ser o maior desafio do 
Executivo para acabar com a corrup-
ção.
O líder do partido PDP-ANA, Sedian-
gani Mbimbi, observou que a cor-
rupção é um dos grandes males que 
afecta o poder público, deteriora o 

convívio social, arruína os serviços 
públicos e compromete a vida das 
populações.
“O desvio de recursos públicos con-
dena a Nação ao subdesenvolvimen-
to económico”, reconheceu salien-
tando que o parlamento precisa de 
ser ainda mais rigoroso para contro-
lar as acções do Governo.
A oposição prevê ainda enormes di-
ficuldades durante o ano em curso 
e, uma delas, tem haver com as pos-
síveis eleições gerais previstas pa-
ra 2012.
“Terão de ser melhor preparadas, 
para se evitar a farsa de 2008. Não 
se podem fazer novas eleições sem 
cadernos eleitorais, como de facto 
aconteceu”, defende o porta-voz da 
UNITA, Alcides Sakala.
Referindo-se sobre o Governo, ad-
mitiu que as remodelações à vista 

não vão resolver os problemas que 
afligem a administração do Estado. 
 “Mas do que pessoas, o problema 
reside nas políticas que se adoptam. 
O problema é resultante do sistema 
político implantado”, acrescentou. 
Este político, espera melhorias no 
que tange ao saneamento básico da 
capital.  “Queremos melhorias pa-
ra todos os munícipes, que vivem, 
na sua maioria, dificuldades enor-
mes que vão desde à falta de luz e 
de água potável, à precariedade das 
infra-estruturas e dos serviços de 
saúde, a insegurança e à problemá-
tica do trânsito”, acrescentou.
Reconheceu por outro lado que, 
as chuvas continuam a ser o úni-
co instrumento eficaz, fiscalizador 
das obras que se fazem na cidade 
de Luanda que põem a olho nú a 
fragilidade das mesmas. 
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Política
Oposição aconselha

executivo deve mover-se para 
desbaratar a corrupção em 2011

angola concretiza cooperação militar com Bissau

O ministro da Defesa Nacional, 
Cândido Pereira Van-Dúnem, es-
pera que em 2011 as FAA conti-
nuam a cumprir com vigilância, 
disciplina e prontidão a missão 
de garantir a inviolabilidade do 
solo pátrio, a defesa da indepen-
dência, a salvaguarda da sobe-
rania nacional e das instituições 
democráticas.
“ As Forças Armadas Angolanas 
continuem a manter a cultura de 
solidariedade, participação ac-
tiva nas tarefas de reconstrução 
nacional, engajamento no pro-
cesso de desminagem, na assis-
tência médica e medicamentosa 
às populações (…) e no combate 
às calamidades naturais”, assi-
nalou.
A interdição da entrada ilegal 
no território angolano de es-
trangeiro, é uma grande aposta 
também  do  Serviço de Migração 

e Estrangeiros (SME).
Os números do ano passado fo-
ram assustadores: 12.959 es-
trangeiros que viviam ilegalmen-
te no país, foram expulsos.
A posição, satisfeita com “vas-
sourada” que o ministro Sebas-
tião Martins leva à cabo, diz que 
o número acima referido (12.959 
estrangeiros ilegais) ameaça a 
soberania de  qualquer país.
“Estamos felizes com o trabalho 
do ministro Sebastião Martins, 
esperamos que nos próximos 
tempos não haja mais a invasão 
do género”, disse ao NJ o líder do 
partido Democrático Angolano 
de Reconciliação (PDAR), Panda 
Nzenguele André. 
Segundo dados estatísticos, 
o SME tem controlado no país 
268.240 estrangeiros de diver-
sas nacionalidades, incluindo 
10.887 refugiados.

As preocupações da defesa 
e segurança

“È importante aprender-se com a 
acção das chuvas para que em 2012 
o quadro seja diferente. Uma das 
soluções passa também pela políti-
ca das autarquias, enquanto mode-
lo de descentralização”, concluiu.
O chefe do grupo parlamentar pela 
bancada da FNLA, Ngola Kabangu, 
entende que o Tribunal Constitu-
cional deve ser imparcial na resolu-
ção dos conflitos e não pode viver 
de hesitações.
O presidente do Partido Nacional 

Indpendente Democratico, Antó-
nio Nioca José, lamentou durante 
o ano passado, não ter havido me-
lhorias no que diz respeito a recon-
ciliação nacional e a liberdade de 
imprensa.
“Desde que foram assinados os 
acordos de paz em 2002,  nota-se 
apenas reconcliação nacional no 
seio das Forças Armadas Angolanas 
(FAA). A nível dos civis a situação 
inspira cuidados”, revelou.                                 

david Filipe

Combate à corrupção exige esforço de todos



DaDa a sua Dimensão históri-
ca, o 4 de Janeiro de 1961 passaria 
a ser feriado e não uma simples da-
ta de celebração nacional, como de-
fende iniciativa legislativa do Execu-
tivo angolano.
Se o parlamento angolano aprovar a 
lei nos próximos dias, este será últi-
mo feriado nacional relativamente 
ao massacre de centenas de campo-
neses da ex-Companhia de Algodão 
de Angola (Cotonang), na Baixa de 
Cassange, província de Malanje. 
De acordo com a iniciativa legislati-
va do Executivo, o 4 de Janeiro, o 2 
de Março (Dia da Mulher Angolana), 
o 15 de Março (Dia da Expansão da 
Luta Armada de Libertação Nacio-
nal), o 14 de Abril (Dia da Juventu-
de Angolana), o 25 de Maio (Dia de 
África), o 1 de Junho (Dia Interna-
cional da Criança), e o 10 de Dezem-
bro (Dia Internacional dos Direitos 
Humanos), passarão a ser datas de 
celebração nacional e, como tal, dias 
de trabalho normal.
Na opinião de vários entrevistados 
pelo NJ, os valorosos camponeses de 
baixa de Kassange deram o grito da 
liberdade, usando os seus direitos de 
reivindicação de melhores condições 
salariais e de vida. 
Dentre os interpelados destaca-se, o 
ancião Artur António Kozi, morador 
no município de Kilamba Kiaxi. Este 

diz que o massacre foi um momento 
marcante e inolvidável na luta de re-
sistência do povo angolano.  “Dada a 
importância da data, o 4 de Janeiro 
de 1961, passaria a ser feriado nacio-
nal”, sugeriu.
O deputado à Assembleia Nacional 
pela bancada parlamentar da FNLA, 
Ngola Kabangu, considerou que o 
massacre de centenas de campone-
ses da ex-Companhia de Algodão de 
Angola (Cotonang), na Baixa de Cas-
sange, província de Malanje, perpe-
trados pelo exército colonial portu-
guês, em 4 de Janeiro de 1961, foi 
um acto criminoso.
“Naquele fatídico dia, o exército 
português assassinou barbaramen-
te, com recurso a aviação, centenas 
de camponeses indefesos por exigi-
rem a isenção de pagamento de im-
postos e a abolição do trabalho for-
çado”, lembrou.
Por outro lado, o MPLA expressou  o 
seu “mais profundo reconhecimen-
to” às vítimas do massacre da Baixa 
de Kassanje, destacando que esse 
acto “hediondo” reforçou o senti-
mento de unidade do povo angolano 
e permitiu acelerar o processo da in-
dependência.
Num comunicado divulgado por oca-
sião das celebrações do 50.º aniver-
sário do dia do massacre da Baixa de 
Kassanje, que se assinalou na terça-

feira, o secretariado do bureau polí-
tico do Movimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA) qualifica de 
“hediondo massacre” o acto “perpe-
trado pelas forças de repressão colo-
nial, a 04 de Janeiro de 1961”.
O MPLA lembra que a resposta do 
sistema colonial ao “desejo dos hu-
mildes camponeses da Baixa de Kas-
sanje de terem uma vida mais dig-
na, baseada em melhores condições 
de trabalho”, redundou num “mas-
sacre indiscriminado”, que “refor-
çou o sentimento de unidade do po-
vo angolano” e permitiu “acelerar o 
processo que culminou com a ascen-
são à independência nacional, a 11 
de Novembro de 1975”.
São os feriados em Angola, o 1 de Ja-
neiro (Dia do Ano Novo), 4 de Feve-
reiro (Dia do Início da Luta Armada 
de Libertação Nacional), 8 de Março 
(Dia Internacional da Mulher), 4 de 
Abril (Dia de Paz e da Reconciliação 
Nacional), e bem como o dia do Car-
naval.
A sexta-feira Santa, o 1 de Maio (Dia 
do Trabalhador), o 17 de Setembro 
(Dia do Herói Nacional), o 2 de No-
vembro (Dia dos Finados), o 11 de 
Novembro (Dia da Independência 
Nacional), e o 25 de Dezembro (Dia 
de Natal e da Família), consta ainda 
na lista dos feriados nacionais.

DaviD Filipe

angola assume a presidên-
cia rotativa anual da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) em Ja-
neiro de 2011, organização que 
teve a Namíbia na presidência 
em 2010. 
Nesta rotação anual de lideran-
ça da comunidade, que integra 
15 países, Luanda vai ter como 
companhia, à frente do Órgão 
de Política, Defesa e Seguran-
ça - instância por onde passa a 
gestão de conflitos e crises re-
gionais - a África do Sul. 
Na recente visita oficial do presi-
dente angolano à África do Sul, 
José Eduardo dos Santos ouviu 
do seu homólogo Jacob Zuma a 
garantia de que vai apoiar Luan-
da na tarefa de liderança da co-
munidade sub-regional. 
Numa conferência de imprensa 
realizada em Pretória, durante a 
visita de Eduardo dos Santos, os 
dois Chefes de Estado apontaram 

como relevantes as suas respon-
sabilidades na integração eco-
nómica, paz, segurança e estabi-
lidade da comunidade. 
Constituem a SADC 15 países: 
África do Sul, Angola, Botsua-
na, Ilhas Maurícias, Lesoto, Ma-
dagáscar, Malawi, Moçambique, 
Namíbia, República Democráti-
ca do Congo (RDC), Seicheles, 
Suazilândia, Tanzânia, Zimba-
bué. 
A SADC, cujas fronteiras abran-
gem praticamente todo o conti-
nente africano a sul do Equador, 
que vão do norte do Congo-
Kinshasa à Cidade do Cabo, na 
África do Sul, tem como prin-
cipais questões o prolongado 
conflito interno da RDC e Gran-
des Lagos e as questões inter-
nas no Zimbabué. 
O secretariado da SADC, que faz 
a gestão continuada da organi-
zação, está situado em Gaboro-
ne, Botswana.

o porta-voz da UNITA, Alci-
des Sakala afirmou esta sema-
na ao Novo Jornal, que o seu 
partido pretende realizar elei-
ções tão logo as condições pa-
ra tal estejam criadas. 
Convidado a se pronunciar so-
bre as últimas notícias postas 
a circularem em alguns órgãos 
de comunicação social que da-
vam como certa a não reali-
zação do Congresso para este 
ano, Sakala afirmou que “ha-
verá sempre Congresso, com 
base na agenda interna do pa-
ís”. 
Entretanto fonte deste jor-
nal junto a organização do 
Galo Negro da como certa a 
existência de um grupo de in-
dividualidades ligada a es-
ta organização que preten-
dem “patrocinar” o Congresso. 
Uma vez que um das barreiras 
apontadas pela actual direc-
ção é o facto de o partido não 
“gozar” de boa saúde financei-
ra para realizar um Congresso 
agora, e em 2012 entrar para 
uma campanha eleitoral. 
“Esta não pode ser a razão, 
uma vez que existe gente den-
tro do próprio partido, figuras 

bem posicionadas que estão 
interessadas em patrocinar o 
congresso, se for o caso”, dis-
se a nossa fonte. 
Sobre esta questão Sakala 
avançou que foram questões 
que foram abordadas na últi-
ma reunião da Comissão Polí-
tica. 
“Todas as questões, que têm a 
ver com os patrocínios, foram 
discutidas de forma responsá-
vel e profunda, sobre as quais 
a última reunião da Comissão 
Polí tica produziu importantes 
recomendações, que não inte-
ressará entrar aqui em porme-
nores“, disse. 
Sobre o possível apoio que 
Abel Chivukuvuku, o arqui-ri-
val de Isaías Samakuva, tem 
junto das bases, Alcides Saka-
la afirmou que é um caso nor-
mal. 
“É normalíssimo que alguns 
jovens e ex-militares estejam 
a favor da A ou de B. Haverá 
certamente outros candidatos 
que na oportunidade se pro-
nunciarão, que terão, certa-
mente, os seus apoios. É tudo 
muito relativo” referiu. 

ana margoso
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A Assembleia nacional aprecia na especialidade, de 06  a 12 deste 
mês, as propostas de seis leis para o seu aprofundamento, com 
destaque para a Lei contra Violência Doméstica

Defende a opinião pública

Este mês

massacre da Baixa 
de Cassange deve ser feriado

angola assume 
presidência da saDC

sakala confirma 
Congresso da unita

Baixa de Cassange vai ganhar monumentos históricos 



Actualização do registo 
pode atirar eleições para 2013
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A fAse de ActuAlizAção do re-
gisto eleitoral, previsto para este 
ano não pode prejudicar as próxi-
mas eleições gerais anunciadas pelo 
Presidente da República, José Edu-
ardo dos Santos, para 2012, alertou 
a oposição.
O líder político Alexandre Sebastião 
André, do PAADA entende que a re-
alização regular de eleições é capaz 
de assegurar a tolerância política e 
obrigar os que governam a gerirem 
os bens públicos com transparência.
“Será mau para a democracia, se as 
eleições tiverem lugar em 2013”, re-
ceou o político adiantando que, ca-
so isso aconteça,  é um golpe a Cons-
tituição.
O deputado Ngola Kabangu da FNLA 
reiterou que a regularidade de elei-
ções, representa para Angola o ama-
durecimento da democracia.
“Com a realização regular de elei-
ções, as pessoas vão adquirindo 
uma nova consciência. Não é jus-
to ouvirmos que as eleições foram 
adiadas para 2013”, acrescentou.
O secretário-geral do Partido Demo-
crático Nacional de Angola, Domin-
gos Nkeni, defendeu que o ministro 

os AdvogAdos de defesa de Jo-
ta Filipe Malakito e os seus 44 com-
panheiros detidos na cadeia de Con-
dueji, na Lunda Norte, acusados de 
crimes contra a Segurança do Esta-
do, vão apelar ao Tribunal Provincial 
do Dundo a soltura dos seus clien-
tes.
Esta será a segunda acção do gru-
po de advogados, liderados por Da-
vid Mendes, da associação Mãos Li-
vres, e de Alberto Waka, depois de já 
terem recorrido ao Tribunal Consti-
tucional, isto em Agosto do ano pas-
sado. 
Até ao momento o TC não se pro-
nunciou com relação ao caso dos ac-
tivistas dos direitos cívicos ligados 
a Comissão do Protectorado Lun-
da Tchokwe, cujos membros, em li-
berdade, acusam a Polícia Nacional 
de ter raptado os seus companhei-
ros, com destaque para o coordena-

dor desta comissão Jota Filipe Ma-
lakito. 
Malakito e companheiros foram de-
tidos e acusados de crimes contra a 
segurança de Estado ao abrigo do 
artigo 26º, revogado em finais de 
2010 pela Assembleia Nacional, na 
qual já colocou em liberdade os acti-
vistas dos direitos cívicos de Cabin-
da, depois do TC ter se pronunciado 
a respeito, e “atirado à bola” para o 
Tribunal Provincial de Cabinda que 
deu ordem de soltura. 
Um pedido formal foi apresentado 
ontem no Tribunal do Dundo por 
David Mendes que está naquela ci-
dade, onde, disse esperar que o tri-
bunal local tome uma decisão final 
acerca do grupo de pessoas detidas 
sem qualquer culpa formada, e que 
já compareceram em tribunal por 
várias vezes, sem que o caso tinha 
tido qualquer desfecho. 

“Por igualdade de razão com o que 
se passou com os de Cabinda, eles 
também devem ser restituídos a li-
berdade” disse à imprensa o advo-
gado David Mendes.
O número de pessoas detidas na ca-
deia de Condueji, era inicialmente 
de trinta e três, mas este núme-
ro subiu para 44 pessoas, segundo 
dados do próprio manifesto. 
Por outro lado, a saúde de Jota Fili-
pe Malakito continua a deteriorar-
se na cadeia, segundo denunciam 
os seus companheiros do Protecto-
rado lunda. 
“O Dr. Malakito tem apresentado 
nos últimos tempos problemas de 
visão. Ele não conseguiu ver bem, 
há mesmo dia que ele afirma não 
ver quase nada, e também tem tido 
dificuldade em se deslocar, só sen-
do possível com uma liga amarrada 
aos joelhos, que estão quase sem-

pre inflamados”, disse uma fonte 
deste semanário ligado ao protec-
torado Lunda Tchokwe. 
Augusto Cazangue e Domingos 
Mucassa, membros do protectora-
do, residentes na Lunda Norte fo-
ram das últimas pessoas a serem 
detidas pela Polícia, e que se en-
contram presos na cadeia do Con-
dueji.
É de recordar que a Comissão de 
Manifesto Jurídico Sociológico do 
Protectorado da Lunda Tchokwe 
contratou em meados do ano pas-
sado os serviços da associação 
Mãos Livres, contando dessa for-
ma com o reforço de mais cinco 
advogados que se junta ram a Al-
berto Waka, advogado de Jota Ma-
lakito, neste processo que já se 
arrasta desde 2009, sem que as au-
toridades façam qualquer pronun-
ciamento oficial. 

A defesa é composta pelos causídi-
cos, David Mendes, André Dambi, 
Afonso Mbinda, William Tonet e Lí-
dia Adriano.
Estão detidos com o processo n.º 
3450 – A/2009 cerca de 32 mem-
bros incluindo Jota Filipe Malaki-
to, depois de em Outubro do ano 
passado ter falecido Muatxihina 
Chamumbala Bonifácio. 
O Tribunal do Dundo já adiou por 
duas vezes o julgamento destas 
pessoas, sendo a primeira a 12 de 
Novembro de 2009, e a última a 12 
de Outubro de 2010.
Jota Filipe Malakito foi detido em 
Abril de 2009, e actualmente en-
contram-se detido na cadeia de 
Viana, de onde foi transferido de-
pois de passar uma temporada na 
cadeia Hospital do São Paulo. 

AnA MArgoso

Política

tribunal constitucional 
“mudo” sobre activistas lundas

da Administração do Território, Bor-
nito de Sousa devia anunciar a da-
ta da actualização do registo elei-
toral.
“Não sabemos quando é que vai 
iniciar o registo, como é que vamos 
traçar as nossas estratégias?”, in-
terrogou-se reconhecendo que, o 
partido no poder é engenhoso nas 
manobras.
O ministro da Administração do 
Território que representou o Presi-
dente da República, José Eduardo 
dos Santos, na celebração do 50º 
aniversário do Dia dos Mártires da 
Repressão Colonial, anunciou que 
este ano todos os cidadãos ango-

lanos terão de certificar que estão 
plenamente cadastrados, devendo, 
para tal, dirigir-se aos postos ou 
brigadas de registo na fase de ac-
tualização.
Anteriormente, as fases de actua-
lização visavam o cadastramento 
dos cidadãos que completavam 18 
anos de idade, num determinado 
ano, e outros que por diversos mo-
tivos não estavam  cadastrados.
Disse que serão criadas condições 
para que todos os cidadãos ango-
lanos participem nesta actualiza-
ção geral.
Refira-se que nas eleições legisla-
tivas realizadas em 2008, o MPLA 
ganhou por maioria absoluta com 
cerca de 82% dos votos enquanto 
que o seu mais directo oponente, a 
UNITA não foi além dos 10%.
Segundo a CNE, o MPLA recebeu 
4.520.453 votos, contra 572.523 
da UNITA.
Em terceiro lugar ficou o Partido 
de Renovação Social (PRS), com 
173.546 votos, que representam 
3,14% do total.          

 dAvid filipe

Receia oposição

“Com a realização 
regular de eleições, 
as pessoas vão 
adquirindo uma 
nova consciência”

Oposição teme manobras



C   nstituição

DesDe que foi aprovaDa a nova 
Constituição em Janeiro do ano pas-
sado, a Assembleia Nacional, produ-
ziu 15 leis e seis resoluções.
Neste âmbito, destaca-se a aprova-
ção, na generalidade, da Lei contra a 
Violência Doméstica, que se propõe 
combater um fenómeno que vem mi-
nando a sã convivência das famílias 
e em sociedade, de um modo geral.
Apresentado pela ministra da Famí-
lia e Promoção da Mulher, Genoveva 
Lino, o diploma considera a violên-
cia doméstica um crime público, de-
vendo ser denunciado por qualquer 
membro da sociedade.
A Lei não se reflecte apenas aos con-
flitos entre os cônjuges, mas a todos 
os membros da família que coabitem 
sobre o mesmo tecto.
As penas poderão ir de dois a oito 
anos de prisão, devendo ser confor-
madas ao Código Penal em revisão. 
Prevê igualmente a prestação de ser-
viços à comunidade em casos de me-
nor gravidade.
Entre as leis aprovadas pode-se enu-
merar as da Parceria Público-Priva-
das, dos Tratados Internacionais, 
Sistemas Estatístico e de Planea-
mento Nacional, do Luto Nacional e 
Provincial e dos Partidos Políticos.
 As leis dos Crimes contra a Seguran-
ça do Estado, de Alteração à Lei Or-
gânica do Tribunal Constitucional 
foram igualmente sancionadas pelo 
plenário.
Quanto às resoluções, pode-se des-
tacar as que aprovam o Memorando 
sobre a Cooperação Financeira com 
a Guiné-Bissau, assim como o acor-
do de cooperação em matéria de se-
gurança e ordem pública entre os 
ministérios do Interior de Angola e 
República do Congo.
No que diz respeito ao Memorando 
sobre a Cooperação Financeira com 
a Guiné-Bissau O ministro da Defe-
sa Nacional afirmou que o progra-
ma de cooperação tinha o objectivo 
de apoiar a garantia da segurança e 
estabilidade naquele país a fim de 
contribuir para a sua reconstrução e 
desenvolvimento, com destaque pa-
ra o reforço do sector de Segurança e 
Defesa como condição indispensável 
para a prossecução de todas as ini-
ciativas da cooperação. 
Cândido Van-Dúnem esclareceu os 
deputados que o programa de co-
operação compreende, prioritaria-
mente, os domínios da defesa e do 

interior, mediante a solidarieda-
de institucional e técnica que prevê 
o envio de uma missão de coopera-
ção técnica e de segurança angolana 
à Guiné-Bissau. O orçamento inicial 
é de 30 milhões de dólares. 
O ministro da Defesa disse que An-
gola recebeu reiterados apelos das 
autoridades políticas e militares da 
Guiné-Bissau, no sentido de ajudar 
aquele país a sair da crise profunda 
em que se encontra. 
Cândido Van-Dúnem lembrou aos 
deputados que as relações de amiza-
de e de cooperação entre os dois pa-
íses remontam aos primórdios da lu-
ta de libertação nacional e referiu os 
instrumentos decisivos para o esta-
belecimento das relações diplomáti-
cas entre os dois Estados.
Os acordos não foram aplicados de-
vido a dificuldades económicas e às 
graves e excessivas crises institu-
cionais experimentadas pela Guiné-

Bissau.
Mereceu, de igual modo, parecer fa-
vorável as resoluções que aprovam 
para ratificação de Angola ao Acordo 
Internacional do Café, a Adesão do 
país à Convenção das Nações Unidas 
sobre a Proibição do Financiamento 
do Terrorismo.
A dinâmica da actuação dos parla-
mentares ficou ainda ponderada du-
rante a discussão, na especialidade, 
do Orçamento Geral do Estado para 
2011, tendo recomendado ao Exe-
cutivo um acréscimo de 3,78 porcen-
to para 5 porcento as despesas com o 
sector da saúde.
Os deputados tiveram igualmen-
te a perspicácia de propor à redução 
do OGE, em cerca de cento e dezoi-
to biliões de Kwanzas, comparativa-
mente ao inicialmente proposto pelo 
Executivo, que previa receitas e des-
pesas no valor de quatro triliões, du-
zentos e noventa biliões, quatrocen-

tos e dezassete milhões seiscentos e 
sessenta e três mil, cento e quarenta 
e cinco kwanzas.
Assumidos os ajustamentos propos-
tos, na óptica do parlamento, o saldo 
orçamental global passaria para um 
superavit de 3,5 porcento.
Tudo indica que a Assembleia Na-
cional vai iniciar este ano com gran-
de movimentação tal como encerrou 
2010, porque na especialidade es-
tão a ser aprofundadas as leis Con-
tra a Violência Doméstica, de Alte-
ração aos códigos Civil e do Registo 
Predial.
Nas comissões de especialidade, pa-
ra o devido enriquecimento, es-
tão também as propostas de leis so-
bre o Regime Jurídico do Notariado, 
as Transgressões Administrativas, o 
Regime Geral das Taxas e dos Feria-
dos e Datas de Celebração Nacional e 
Locais.

DaviD filipe

Em 2010

assembleia Nacional aprovou 
15 leis e seis resoluções 

A Lei não 
se reflecte 
apenas aos 
conflitos entre 
os cônjuges, 
mas a todos 
os membros 
da família que 
coabitem sobre 
o mesmo tecto

Quintiliano dos Santos

Fraca produção legislativa em 2010
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Sexta-feira, 31 de Dezembro, um 
telefonema da parte do assessor de 
imprensa do ministro do Interior 
anunciava que Sebastião Martins 
iria efectuar uma visita surpresa a 
algumas divisões de Polícia de Lu-
anda. O local do encontro foi a por-
taria da Televisão Pública de Angola 
(TPA), pelas 22h00.
A chegada ao local registou um li-
geiro atraso. Passavam 10 minu-
tos da hora combinada. Um colega 
da Angop e o assessor do ministro 
aguardavam. Este último, infor-
mou-nos que o encontro com o mi-
nistro seria na Força Aérea Nacional 
(FAN) . As viaturas também ficariam 
aí. Da TPA para a FAN foram apenas 
10 minutos, porque o trânsito esta-
va fluído. No local, em vez de en-
contrar viaturas da Polícia à nossa 
espera, encontrámos um avião com 
o motor a trabalhar. Pergunto aos 
colegas porque é que aquele avião 
estava a funcionar àquela hora, vis-
to que não havia pessoas a aguar-
dar.
De repente aparece um homem, de 
roupa azul, a perguntar-me se tinha 
bagagem. Fiquei assustada. E a mi-
nha resposta foi à queima-roupa: 

“Para quê? Vamos viajar a esta ho-
ra? Vamos para onde? Uma chuva 
de perguntas ininterruptas. O ho-
mem respondeu que sim, mas tam-
bém não sabia qual o destino da 
viagem.
Fiquei sem saber o que fazer, nem 
o que dizer. Dizia apenas aos meus 
companheiros que não podia viajar 
àquela hora, porque nunca passei a 
passagem do ano longe da família. 
Quem me incentivou a aceitar o de-
safio foi o colega da Angop, que dis-
se apenas que não tinha mais nada 
para fazer. “Esta é a profissão que 
escolhemos. Somos como militares, 
a família tem de entender”, justifi-
cou ele. Ocorreu-me ligar para casa 
a informar que iria viajar àquela ho-
ra, mas pensei: nem sei para onde 
vou, o que lhes vou dizer?
Passaram muitas ideias pela minha 
cabeça, muitas interrogações. Ga-
nhei coragem e aceitei o desafio.

Dentro avião 
Subimos para o avião por volta das 
22H35. Momentos depois, o minis-
tro Sebastião Martins veio ter com 
os três jornalistas que estavam a 
bordo, informando que iríamos fa-

zer uma pequena viagem. Pergun-
támos logo para onde é que íamos? 
Disse apenas que ficássemos cal-
mos, e que tudo estava sobre con-
trolo.
Passados alguns momentos che-
gou uma aeromoça, informando-
nos que tínhamos de colocar os 
cintos de segurança, porque tudo 
já estava preparado para a desco-
lagem. A jovem, de estatura mé-
dia, que não falava português, 
perguntava-nos o que é que que-
ríamos beber. Pedi água e os ou-
tros colegas deliciaram-se com ou-
tras bebidas.
O avião era de primeira linha, com 
todo conforto necessário. Dentro 
do aparelho, éramos 12 passagei-
ros e três membros da tripulação.
De Luanda à Cabinda foram 40 mi-
nutos. A viagem foi calma, não 
aconteceu nada de anormal. Como 
é hábito quando subo a um avião 
sinto tonturas. Desta vez, nada. 
Não me senti tonta.
Quando eram 23h00, o sinalizador 
indicava que estávamos em Caxito 
(Bengo) e os colegas brincavam. 
“Acho que vamos para o Kuan-
do Kubango”. Outros diziam ain-

da que era para a província do Zai-
re, mas nenhum deles estava certo 
do destino, porque passados qua-
se 20 minutos o sinalizador indica 
Matadi, que fica nos arredores da 
província de Cabinda e República 
Democrática do Congo. As 00h00 
soaram dentro do avião. Brindá-
mos mesmo ali com água. Foi mui-
to difícil para mim, porque nun-
ca antes havia passado um final 
de ano e a entrada de outro longe 
da família. Ainda por cima a bordo 
de um avião. No meu íntimo, per-
guntava-me: “Porque é que este 
senhor fez isto? Pelo menos teria 
dito para onde é que vamos? E se 
acontecer alguma coisa?” O medo 
tomou novamente conta de mim. 
Tentei disfarçá-lo para que os 
meus companheiros não notassem 
o meu desespero. Conversava, ria, 
mas estava com o coração aos sal-
tos. Quase a saltar-me do peito. 
 
ChegaDa a CabinDa 
Passavam 15 minutos das 00h00, 
quando chegámos a Cabinda. No 
aeroporto da província, o ministro 
foi recebido pelo comandante pro-
vincial de Cabinda Eusébio Domin-

No percurso até 
Yema notou-se 
muita população a 
correr pelas ruas, 
festejando a entrada 
do novo ano. 
Homens, mulheres e 
crianças corriam de 
um lado para outro. 

final de ano nas nuvens  
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O MinistrO dO interiOr, Sebas-
tião Martins, considerou positivo 
o estado de prontidão das forças 
policiais na província de Cabinda, 
no quadro da visita surpresa que 
efectuou à província mais ao nor-
te do país, para aferir as condições 
do seu efectivo, no dia 31 de De-
zembro.
“Na realidade, em função desta vi-
sita, podemos dizer que o balan-
ço é positivo. Primeiro, porque pu-
demos aferir a prontidão com que 
as forças foram colocadas no ter-
reno, visando garantir uma passa-
gem de ano tranquila e plena à po-
pulação”, evidenciou.
Sebastião Martins disse também 
que, ter-se baixado a disposição 
de prevenção das forças e a cria-
ção de condições para que a qua-
dra festiva fosse tranquila, impli-
cava que os comandos provinciais 
e as estruturas centrais do Minis-
tério do Interior, em particular, da 
Polícia Nacional, tomassem todas 
as posições em conformidade.
Segundo o ministro, fez-se uma vi-
sita relâmpago porque não foi fei-
to um pré-aviso ao Comando Pro-
vincial. “Isto permitiu que a nossa 
aferição da prontidão e disposição 
das forças fosse em função daqui-
lo que realmente foi assumido pe-
lo comando provincial no âmbito 
da directiva do ministro, relativa-
mente ao estado de prevenção das 
forças”, sublinhou.
“Portanto, saímos satisfeitos por 
termos constatados que, efectiva-
mente, houve uma plena interio-

rização da ordem do ministro do 
Interior sobre a prevenção e co-
locaram-se todos os esforços para 
que esta quadra festiva tivesse, do 
ponto de vista da eficácia e da efi-
ciência policial, os melhores resul-
tados possíveis”.
O ministro disse, por outro la-
do, que ao longo do percurso até 
à fronteira, notou-se a alegria e o 
à vontade com que as populações 
estavam a comemorar a passagem 
de ano.
“Aliás, o facto de não haver, até ao 
momento, qualquer ocorrência de 
relevância em toda a província de 
Cabinda já é muito bom”, rema-
tou, acrescentando que a pronti-
dão da Polícia de Guarda Frontei-

ra é plena porque está, inclusive, a 
auxiliar as forças de ordem pública 
nas povoações que estão perto das 
zonas fronteiriças.
Sebastião Martins explicou, por 
fim, que este tipo de visitas vi-
sa transmitir o calor da direcção 
do Ministério do Interior às forças 
que estão no terreno, avaliar as 
condições e assinalar as suas pre-
ocupações. I.J.
Foram detidos no dia 31 de Dezem-
bro dois cidadãos do Congo, Demo-
crático que entrar ilegalmente em 
Angola. Não foram repatriados no 
mesmo dia, porque já eram 17h00 
e, por lei, àquela hora não deve-
riam ser repatriados.             i.J.

Os serviçOs de Migração e Es-
trangeiros (SME) em Cabinda re-
patriaram em 2010no ano pas-
sado 2.741  cidadãos RDC, 114 do 
Congo Brazzaville e 43 do oeste 
africano.
No ano passado expulsaram 
27.923 pessoas oriundas da Repú-
blica Democrática do Congo e do 
Congo Brazzaville 45.
Os Serviços de Migração e Estran-
geiros encaminharam igualmen-
te aos órgãos de Justiça sete cida-
dãos, dos quais cinco guineenses, 
um da República Democrática do 
Congo e um angolano.

Este ano foram remetidos para jul-
gamento no Tribunal Provincial de 
Cabinda 602 pessoas. 
As zonas da Província em que os 
imigrantes ilegais fixam mora-
da são Yema, Yabi, S. Pedro, San-
ta Catarina, Chiueka, Kabassan-
go, Povo Grande, e os municípios 
do interior.
Durante o ano, cerca de cinco em-
barcações foram entregues pelo 
Comandante-geral da Polícia Na-
cional às entidades policiais que 
asseguram a inviolabilidade dos 
mares do território nacional, a 
partir da Província de Cabinda.                                         

“saímos satisfeitos por termos constatados que, efectivamente, houve uma 
plena interiorização da ordem do ministro do Interior sobre a prevenção e 
colocaram-se todos os esforços para que esta quadra festiva tivesse, do ponto 
de vista da eficácia e da eficiência policial, os melhores resultados possíveis”.

Por Isabel Costa Bordalo 
Ministro do interior satisfeito
com prontidão das forças policiais 

imigração ilegal

expulsos 27.923 estrangeiros

gos de Almeida e Costa. Momentos 
depois, começou a chover. A pri-
meira coisa que fiz foi ligar o te-
lefone e comunicar à família que 
estava em Cabinda. A minha irmã 
não acreditou e perguntou como 
é que isso era possível. “Porque é 
que não disseste nada?”, interpe-
lou-me. Limitei-me a dizer que eu 
também não sabia, enquanto ten-
tava tranquilizá-la perante um ce-
nário tão irreal. 
O nosso destino era a fronteira de 
Yema, a 23 km da cidade de Cabin-
da. Fizemos uma pequena paragem 
no comando da polícia de Guarda 
Fronteira na localidade de NTó, on-
de o ministro brindou com os seus 
homens, e foi informado sobre as 

últimaS 24 horaS.
No percurso até Yema notou-se 
muita população a correr pelas ru-
as, festejando a entrada do novo 
ano. Homens, mulheres e crianças 
corriam de um lado para outro. De-
monstravam o à vontade das pesso-
as e isso mostrou-nos a nós, visitan-
tes, que poderíamos ficar à vontade 
e que não existia perigo nenhum.
A equipa chegou à fronteira do Ye-
ma, que confina com a República 
Democrática do Congo, por volta da 
1h45, onde o governante conversou 
com os homens que fazem guarda à 
raia. O ministro foi informado da si-
tuação operativa dos últimos me-
ses e das últimas 24 horas. Durante 
a nossa estadia em Cabinda, o minis-
tro visitou também o comando pro-
vincial, onde conversou com os res-
ponsáveis do Ministério do Interior e 
da Polícia Nacional local. 
De volta à cidade de Cabinda vimos 
apenas um acidente, que envolveu 
uma viatura, de marca Rav 4, cor 
branca. Naquele momento, a chuva 
parou. Deu tréguas nos festejos da 
passagem de ano.
Às 2H30, o ministro Sebastião Mar-
tins fez uma visita de cortesia ao go-
vernador de Cabinda, Mawete João 
Baptista, que também foi apanhado 
de surpresa pela visita do governan-
te. A conversa durou 30 minutos.
Saímos de Cabinda (de volta à Lu-
anda) por volta das 3H45, quando 
a chuva recomeçou. Durante 10 mi-
nutos, fiquei com medo por causa 
das nuvens. A pressão fazia o avião 
subir e descer. Fiquei angustiada. 
Tinha tanto medo que só me dava 
vontade de rir. Depois de alguns mi-
nutos o pânico passou. Chegámos a 
Luanda por volta das 4H15. Encon-
trámos a comandante interina de 
Luanda Elizabeth Ranque Frank à 
espera do ministro. 
Foi uma experiência bastante difí-
cil. Em jeito de brincadeira, o mi-
nistro do Interior disse-me: “Pro-
meto que nunca mas te faço este 
tipo de surpresa”. Engoli em seco e 
lá segui viagem... pra casa.
                                              isabel JOãO 

Foram detidos 
no dia 31 de 
Dezembro 
dois cidadãos 
do Congo, 
Democrático 
que entraram 
ilegalmente em 
Angola
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Duas mulheres foram mortas à 
facada no passado dia 1 de Janei-
ro, no bairro dos Coqueiros em 
Luanda, alegadamente pelo filho 
de uma delas. 
Segundo o porta-voz do Coman-
do Provincial de Luanda, supe-
rintendente Jorge Bengue, pre-
sume-se que o suposto autor do 
crime, Benvindo Lopes, tenha 
atacado primeiro a sua mãe, Mar-
garida Ramos, de 65 anos, e na 
tentativa de acudi-la, Beliza dos 
Santos, amiga da família, que se 
encontrava naquele dia em ca-
sa de Margarida para celebrarem 
mais uma passagem de ano, tam-
bém foi vitimada. As duas, se-
gundo a polícia, tiveram morte 
imediata. 
O alegado homicida ainda ten-
tou violar e matar a irmã, mas es-
ta conseguiu fugir, tendo pedido 
socorro à vizinhança.
Depois de cometer o duplo assas-
sinato, Benvindo Lopes meteu-se 
em fuga. Minutos depois foi en-
contrado na Paróquia dos Remé-
dios no bairro dos Coqueiros, pe-
lo efectivo da Polícia Nacional 
Em entrevista à Televisão Publi-
ca de Angola (TPA), o suspeito, 

de 40 anos, confessou os crimes, 
dizendo que a mãe lhe chamava 
sempre a atenção. “Eu passei-me 
da cabeça, já tinha avisado e tudo 
que qualquer dia eu faria aquilo. 
E, olha, não pensei duas vezes”, 
admite o detido. 
Informações divulgadas pela Po-
lícia indicam que Benvindo Lo-
pes já tinha no cadastro proble-
mas com a justiça portuguesa, 
país onde vivia com o seu pai. Ele 
encontra-se em Angola há quatro 
meses.
Vizinhos ouvidos pelo Novo Jor-
nal dizem que as brigas de Ben-
vindo Lopes com a mãe eram 
constantes. “Eles brigavam todos 
os dias. Ele dizia sempre à mãe 
que um dia iria matá-la, mas nós 
nunca acreditámos nisso, por-
que um filho não tem coragem 
de matar uma mãe. É triste um fi-
lho fazer isso”, revelou uma mu-
lher, acrescentando que Marga-
rida Ramos, mãe do agressor, já 
sofreu muito por causa deste fi-
lho. “A única coisa que lhe trazia 
era desgraça”, diz a vizinha.
Uma outra fonte, que também 
falou sob anonimato, disse que 
Benvindo Lopes drogava-se qua-

se todos os dias. “Todos os dias 
estava drogado, brigava com os 
vizinhos e ninguém podia fazer 
nada. A polícia tinha conheci-
mento das coisas que o jovem fa-
zia, das ameaças de morte que já 
fez a alguns vizinhos, e nada foi 
feito. Agora aconteceu o pior. 
Quem é que vai ser responsabili-
zado?”, questionou a fonte.
De acordo com a polícia, Benvin-
do Lopes estaria sob efeitos de 
drogas no momento em que pra-
ticou os crimes.
As duas mulheres foram mor-
tas à facada. Margarida Ramos, 
de nacionalidade cabo-verdiana, 
foi atacada primeiro. Beliza Eu-
ricides, solteira, de 32 anos, te-
rá presenciado a morte da amiga, 
antes de ser atacada.
O porta-voz do comando provin-
cial de Luanda, superintendente 
Jorge Bengue, disse que o autor 
dos homicídios já se encontra de-
tido e será ouvido pelo procurador 
da Direcção Provincial de Investi-
gação Criminal (DPIC).
O NJ tentou ainda ouvir os fami-
liares das vítimas, mas não teve 
êxito.  

Neusa salgado

Depois de cometer o 
duplo assassinato, 
Benvindo Lopes 
meteu-se em fuga. 
Minutos depois 
foi encontrado 
na Paróquia dos 
Remédios no bairro 
dos Coqueiros, pelo 
efectivo da Polícia 
Nacional 

Sob efeito de drogas 

Filho mata a mãe
e uma amiga da família 

Chuvas 
matam 11 
em Luanda
A chuva que caiu em Luanda 
de segunda para terça-fei-
ra provocou 11 mortos, cin-
co por electrocussão e seis 
por desabamentos, infor-
mou hoje o Serviço Nacional 
de Protecção Civil e Bombei-
ros (SNPCB) angolano.
O porta-voz do SNPCB, Faus-
tino Sebastião, explicou, no 
momento em que fazia o ba-
lanço da noite de chuva, que 
as mortes por electrocussão 
aconteceram nos municípios 
do Cazenga, Viana e Samba.
Os desabamentos que ti-
raram a vida a seis pesso-
as, entres estas estão duas 
crianças, tiveram lugar nos 
bairros do Sambizanga e Ca-
cuaco.
A Av. Kimakienda, no muni-
cípio das Ingombotas, este-
ve interdita por desabamen-
to de terras, durante cinco 
horas, e dezenas de casas, 
nos bairros periféricos, so-
freram inundações.
Os balanços trágicos de chu-
vas na cidade de Luanda re-
petem-se devido à preca-
riedade das habitações dos 
bairros periféricos (musse-
ques), com construções de 
casas de adobe ou chapas de 
zinco em encostas.
As electrocussões são igual-
mente comuns devido às li-
gações e puxadas ilegais fei-
tas pelos moradores destes 
bairros onde as casas são ha-
bitualmente feitas de chapas 
metálicas.
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Pelo menos cerca de meio milhão 
de cidadãos estrangeiros ilegais 
estarão espalhados pelo país, de 
acordo com estimativa apontada 
pelo segundo comandante-geral da 
Polícia.
O comissário-chefe Paulo de Almei-
da sublinhou que neste número es-
tão contados apenas os ilegais afri-
canos e  alertou para o perigo deste 
facto, avançando que o território 
nacional está a ser invadido.
“Não se trata de 30 ou 50, mas sim 
de milhares de cidadãos estrangei-
ros ilegais. Hoje, estima-se que eles 
sejam quase 500 mil, em todo o país. 
Portanto, o país está a ser invadi-
do por estes estrangeiros. A maior 
parte destas pessoas são cidadãos 
africanos”, frisou a alta patente da 
corporação.
O nosso entrevistado foi ainda mais 
longe avançando que estes estran-
geiros ilegais podem ter fins terro-
ristas, uma vez que se encontram 
agrupados em redes. Não deixou de 
lembrar que a imigração ilegal in-
fluencia negativamente as políticas 
do Estado. 
“Não acreditámos que tenham ape-

nas objectivos comercias. Não nos 
esqueçamos que eles estão agru-
pados em redes, por isso, suspeita-
mos que estes indivíduos tenham 
mesmo fins terroristas”, alertou o 
comissário-chefe. 
“Angola pode não ser o alvo a bater, 
mas poderá ser o país escolhido para 
se organizarem e ganharem rique-
zas para posteriormente financiar 
acções terroristas em outros países. 
E onde há terrorismo, há também 
lavagem de dinheiro e tráfico de 
droga ”, acrescentou. 
Paulo de Almeida reconheceu que 
em muitos casos são os agentes da 
polícia fronteiriça que facilitam a 
vida dos estrangeiros nesta situa-
ção de ilegalidade. Na tentativa de 
desencorajar este “fenómeno” no 
seio deste efectivo, o Comando Ge-
ral propôs a criação do subsídio de 
isolamento.
“É necessário revermos os salários 
de todos os efectivos da Polícia, em 
particular os da guarda fronteiriça. 
Um agente que está a trabalhar fora 
das localidades, nas fronteiras, onde 
há dificuldade de comunicação e 
distante da sua família não pode, de 

facto, ganhar o mesmo salário que o 
agente que está na cidade. Por isso, 
vamos criar o subsídio de isolamen-
to para estes agentes”, informou 
o segundo homem da Polícia  Na-
cional. O último caso de imigração 
ilegal, que já é considerada um pro-
blema de segurança nacional, deu-
se domingo último quando agentes 
da corporação frustraram a inten-
ção de mais de 50 cidadãos da Côte 
d’Ivoire, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Congo Democrático, Gabão e Mau-
ritânia, de entrar de barco, em Lu-
anda a partir da Barra do Dande, 
província do Bengo.                     
Nesta emboscada, os operativos da 
Polícia detiveram também alguns 
dos receptadores dos imigrantes 
ilegais, que chegam ao país com 
planos bem gizados de médio e lon-
go, prazos. 
O Novo Jornal sabe que a operação 
prossegue naquela localidade por 
se desconfiar que outros ilegais es-
tejam nas matas, em fuga, depois 
de se aperceberem da presença da 
Polícia. Fomos também informados 
de que há angolanos envolvidos 
nestas redes criminosas que já es-

tão sob o controlo da Polícia.
Questionado se eram cidadãos civis 
ou militares, o segundo comandan-
te Paulo de Almeida, preferiu não 
responder a pergunta, avançando 
apenas que são angolanos e que 
estão a ser utilizados por outros cri-
minosos.
Entretanto, para travar a esta de-
sordem em 2003, as Forças Arma-
das (FAA) também foram chamadas 
a intervir numa empreitada deno-
minada “Operação Brilhante”. Esta 
operação visou principalmente “ca-
çar” os estrangeiros ilegais que in-
vadiam as áreas diamantíferas. 
Recorde-se que apenas no âmbito 
da “Operação Brilhante” um to-
tal de 256 mil e 417 estrangeiros 
oriundos da República Democrática 
do Congo, Congo Brazzaville, Gui-
né Conacri, Gâmbia, Mali, Senegal, 
Côte d’Ivoire, Serra Leoa, Mauritâ-
nia, Nigéria, Moçambique, República 
Centro Africana, Camarões, Vietna-
me, Grã-Bretanha, Burkina Faso, 
Burundi, Ghana, Zimbabwe, Togo, 
Tchad, Quénia, Líbano, Brasil e da 
Namíbia foram expulsos, em 2004. 

ANTÓNIO MIGUEL                                                                              

meio milhão de ilegais  africanos
Polícias da guarda fronteiriça vão beneficiar de subsídio de isolamento para fazer frente aos aliciamentos dos 
estrangeiros ilegais.  

País está a ser invadido 

“Não acreditámos 
que tenham apenas 
objectivos comercias. 
Não nos esqueçamos 
que eles estão 
agrupados em redes, 
por isso, suspeitamos 
que estes indivíduos 
tenham mesmo fins 
terroristas”

Paulo de Almeida 
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SaturadaS pela falta de ener-
gia, que conta já 30 dias, mais de 
50 mulheres (donas de casas), mo-
radoras do Gamek, por pouco não 
agrediram, segunda-feira última, o 
proprietário de um Posto de Trans-
formação (PT) que fornece energia 
naquele bairro.
Segundo apurámos no local, as se-
nhoras foram munidas de paus e 
mangueiras, prontas para dar uma 
sova ao seu fornecedor de luz, pelo 
que só não aconteceu, porque o vi-
sado, identificado apenas por Luís, 
ter prometido solução dentro de 72 
horas.
“Ele está a brincar connosco. Temos 
as nossas contas em dia e o senhor 
nos faz passar a quadra festiva na es-
curidão. Já estamos a trinta dias sem 
energia. Só não lhe batemos porque, 
ele pediu muitas desculpas e disse 
que dentro de três dias vai resolver 
o problema”, disse dona Maria, uma 
das amotinadas.
Ainda no local, demos conta de que 
as revoltosas tiveram aquela atitu-
de por terem se apercebido que o seu 
fornecedor tem uma elevada dívida 
a favor da Empresa Nacional de Elec-
tricidade (ENE) que o vende o pre-
cioso produto.       
“Afinal, o senhor Luís não paga ener-
gia na ENE, por isso é que lhe cortar 
a luz. Mas, ele mentia-nos que quei-
mou uma peça no PT e que a tal peça 
é muito cara. Nos diziam ainda que a 
peça está a vir de fora do país, quan-
do tudo isso é mentira”, avançaram 

as “tias”.
Não tivemos sucesso em o ouvir o 
senhor Luís, todas as vezes que nos 
descolávamos ao seu escritório as 
funcionárias diziam-nos que o pa-
trão não se fazia presente. 
O barulho dos geradores e a luz de 
vela ilustram bem como anda a situ-
ação da energia eléctrica, não só na-
quele musseque, como noutras áre-
as periféricas de Luanda. Para já, é 
aí, onde mais se registam casos de 
incêndios por uso indevido dos arti-
gos já citados.
Embora a falta de energia já não 
constitua novidade, a gravidade do 
facto, em função do número de rios 
e barragens que o país possui, levou 
os moradores a desabafarem as suas 
“angústias” que segundo eles, piora 
na quadra festiva. 
A EDEL, empresa pública, começou a 
operar no Gamek apenas no início do 
ano passado, estando ainda a maior 
parte da distribuição da electricida-
de sob responsabilidade de mãos pri-
vadas. Os moradores daquele mus-
seque, mais ao sul do município da 
Maianga, avançaram que estão a ca-
minho de um mês sem luz eléctrica, 
provocando dificuldades de várias 
ordens.
“Passámos  a quadra festiva com es-
te problema. Hoje fica difícil com-
preender que em pleno século XXI, o 
país ainda tem enormes dificuldades 
de distribuição de energia eléctrica. 
Até a capital não consegue ser exem-
plar”, disse João André, morador, há 

dez anos.
“Todos os anos são sempre as mes-
mas pessoas ou os mesmos bairros a 
passar a quadra festiva na escuridão. 
Se a EDEL consegue fornecer energia 
na Mutamba, Alvalade e a outras zo-
nas urbanas de Luanda, deveria tam-
bém criar mecanismo para satisfazer 
as zonas periféricas”, acrescentou o 
também professor. 
Já o seu vizinho, Domingos Francis-
co, é de opinião que a província de-
veria servir-se de mais empresa de 
distribuição deste precioso produto. 
Aquele morador, que viu em 2009, a 
sua casa a incendiar por uso inapro-
priado da vela, defendeu que cada 
município tivesse a sua operadora.
“O que posso dizer é que hoje está 
mais que provado que a EDEL, sozi-
nha não possui capacidade de distri-
buição de luz para satisfazer Luanda. 
Não tenhamos ilusões, há necessida-
de de surgirem outras empresas pa-
ra resolver este problema e seria bom 
que cada município tivesse a sua 
operadora. Luanda não pára de cres-
cer em termos de barros. No passado 
não, existia Zango, hoje já tem até 
Zango quatro”, exemplificou o in-
terlocutor.    
“Há 20 anos que aderimos a econo-
mia de mercado. Há uma série de ac-
tividades que deixaram de ser mo-
nopólio do Estado. Será que não há 
empresários que queiram investir 
nesta área?”, interrogou-se Domin-
gos Francisco.
Mariana da Silva é outra morado-

Sociedade

SEM ENERGIA HÁ UM MÊS 

Mulheres estremecem 
proprietário de pt no Gamek 

Pelo menos cerca de dez milhões 
de dólares é quanto a única opera-
dora de distribuição de energia da 
capital, EDEL perde todos os anos 
por energia não cobrada. Segundo 
o porta-voz dessa empresa, exis-
tem vários consumidores, mais 
nem todos são clientes. 
“Só é cliente da Edel aquele que 
de facto tem um contracto de for-
necimento de energia eléctrica, 
aquele que está registado na nos-
sa base de dados, aquele a quem a 
Edel processa um factura, procede 
um cobrança a esta factura. Já, o 
consumidor é todo aquele que não 
reúne estas condições, mas que no 
entanto, está ligado a nossa rede. 
Nós ainda temos muitos e muitos 
consumidores que não se conver-
teram em clientes”, criticou Carlos 
Gil. 
“Estas pessoas constituem exac-
tamente auto ligações ou puxadas 
e geralmente são estas que mais 
reclamam. Ao longo do ano só, em 
termos de puxadas, enquadrando 
isso tudo nas perdas comerciais, 
a EDEL tem perdas que rondam 
os dez milhões de dólares/ano 
por desvio de energia e falta de 
cobrança a energia fornecida”, 
acrescentou o engenheiro.
Respondendo as preocupações 
dos moradores (ver texto princi-
pal), a constante falta de energia 
nos musseques, o entrevistado fez 
saber que são as próprias carac-
terísticas das referidas áreas que 
configuras as primeiras dificulda-
des que a aí EDEL encontra.    
“Como deve imaginar não é muito 
fácil construirmos redes na par-
te periférica da cidade devido as 

características que a própria área 
apresenta. A ausência de urbani-
zação rigorosa impede que os ser-
viços de instalação da rede. Além 
do mais, sabe que estas áreas con-
tinuam a crescer da forma como 
estão a crescer, tudo isso faz-nos 
ficar sem acesso para colocar um 
Posto de Transformação”, explicou 
o interlocutor.
Ainda de acordo com Carlos Gil, 
durante o ano de 2010, foram 
construídos 80 postos de transfor-
mação, nos municípios do Rangel, 
Maianga, Samba e Kilamba Kiaxi, 
só no âmbito das quatro últimas 
jornadas do “Sábado Azul e Ama-
relo” (programa de campanha da 
EDEL). A abertura deste Pts repre-
sentou até Dezembro, 40 mil no-
vos clientes, juntando-se aos 309 
mil 809 já existente.
O nosso entrevistado não deixou 
de falar sobre as transferências 
de Pts das mãos dos privados para 
alçada da operadora pública. De 
acordo com ele, os privados não 
possuem condições técnicas para 
esta actividade.
“Temos primeiro que identificar 
o proprietário, fazer todo um le-
vantamento do que existe, porque 
quero aqui lembrar que a maior 
parte destes postos de transfor-
mação privados que comerciali-
zam energia, normalmente não 
têm condições técnicas, portanto, 
têm redes apoiadas em estruturas 
metálicas, tem cabos não isolados 
em fim. Apresentam todo um peri-
go que muitas vezes resultam em 
acidentes fatais”, atirou o enge-
nheiro.                                          AM

EDEL perde dez milhões de dólares 
por energia não cobrada

Segundo os entrevistados, a falta de electricidade piora a situação de 
pobreza nas zonas periféricas de Luanda. Houve ainda quem sugerisse 
uma operadora de distribuição deste precioso produto para cada 
município 

ra daquele bairro que também te-
ve a oportunidade de nos falar so-
bre os constrangimentos provocados 
pelos cortes da energia. Aposentada 
do Ministério do Planeamento pediu 
ao novo governador de Luanda, José 
Maria dos Santos, que vele pela situ-
ação no seu bairro.
“Nós já estamos basicamente na úl-
tima fase da vida, já não temos for-
ça para trabalhar. Estamos a nós 

sustentar com o pouco dinheiro da 
reforma. Sem energia, as coisas com-
plicam-se ainda mais. Na quadra fes-
tiva deitei no lixo uma caixa de fran-
go porque não há luz. Hoje a energia 
eléctrica é vida. Gostaria muito que o 
novo governador resolvesse a situa-
ção da luz aqui no nosso bairro”, su-
plicou a tia Iana, como também é ca-
rinhosamente chamada.            

aNtÓNIO MIGuel
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Duas pessoas morreram ontem carbonizadas, 
na sequência do capotamento de uma 
viatura, no troço Cubal/Ganda, a 171 
quilómetros a Sudeste de Benguela

Seguidores de Nowak
cumprem primeira etapa

Descontos salariais 
provocam morte

Fim da greve no Américo Boavida

OS quatrO SeguiDOreS do pri-
meiro ciclista polaco, Kazimier No-
wak, a pisar solo angolano  conclu-
íram esta semana a primeira fase 
da aventura, em bicicleta, seguin-
do as pedaladas do seu mentor.
Nem a chuva, nem o paludismo, 
e outros obstáculos, conseguiram 
travar o objectivo dos “aventurei-
ros” polacos que, durante um mês, 
percorreram uma parcela do ter-
ritório angolano em bicicleta, em 
memória de Kazimier Nowak.
A odisseia, que começou há 80 
anos, serve para mostrar à Polónia 
e à Europa os feitos de Nowak bem 
como ajudar as pessoas no seu pa-
ís natal a compreender melhor o 
continente africano, segundo os 
jornalistas polácos que aderiram a 
esta aventura. 
A caravana de polacos, composta 
por dois homens e duas mulheres, 
partiu de Luanda, percorrendo as 
cidades de Ondjiva, Mupa, Cuve-
lai , Cassinga, Kuvango, Galangue, 
Cuima, Caala e Huambo, regres-
sando posteriormente à cidade, 
Luanda, num percurso de  aproxi-
madamente 1200 km.
O objectivo da viagem, segundos 
os ciclistas, foi cumprida a 100%, 
pois conseguiram chegar aos lo-
cais por onde passou Nowak. Mas, 
por outro lado, lamentaram o facto 
de alguns registos históricos terem 
sido destruídos pela guerra. “O pa-
dre Ângelo, da diocese de Cassin-
ga, explicou-nos que a missão por 
onde esteve Nowak foi destruída”, 
disseram os expedicionistas.
A chuva, a terra batida e alama-
da, os mosquitos, a atravessia de 
alguns rios, bem como a malária 
que atingiu uma das integrantes 
do grupo, durante a viagem, mas 
sem gravidade, foram algumas das 
principais dificuldades enfren-
tadas pelos quatro aventureiros, 
que, ao mesmo tempo, reconhece-
ram a trama como sendo uma par-
te da aventura.

PiPiNO eNtra Na cOrriDa
Já de regresso a Luanda, passando 
pela cidade de Benguela, os dis-
cípulos de Nowak tiveram a opor-
tunidade de encontrar o veterano 
angolano Pipino com quem pla-
neam organizar uma nova mara-
tona em bicicleta, cuja meta visa 
corresponder a alguns objectivos 
do milénio, como “o combate e a 
redução da pobreza, o combate 
ao analfabetismo e o aumento de 
oportunidade e igualdade sociais 
para todos”.
“Portanto, estas são apenas algu-

mas das aspirações, mas acredita-
mos que com o mais velho Pipino 
e o governo de Angola poderemos 
alcançar este projecto”, aflora-
ram os actores da aventura que, ao 
mesmo, disseram estar maravilha-
dos por conhecerem o “mestre” da 
pedalada em Angola .
Os pupilos de Nowak que regres-
saram esta quinta-feira à Poló-
nia, mostraram-se maravilhados 
por terem estado em Angola pela 
primeira vez e agradeceram a co-
ordialidade e a hospitalidade de-
mostrada pelos angolanos duran-
te a maratona.   

NOva temPOraDa
em PercurSO 
Entretanto, uma nova equipa de 
seguidores de Nowak já se encon-
tra a percorrer Angola, a fim de 
completar o segundo e último ci-
clo da expedição programada pa-
ra o país.
A caravana de polacos, composta 
igualmente, por quatro elementos, 
liderados por Pedro Suldo, parte 
da província do Huambo em bici-
cleta, passando pelas cidades do 
Kuito, Luena, até  à zona fronteiri-
ça do Luau com o Congo Democrá-
tico, onde farão a entrega das bi-
cicletas a uma nova  equipa  que 
também vai percorrer uma outra 
parcela do continente africano.
Miroslaz, um membro integrante 
da caravana, informou, esta quar-
ta-feira ao Novo Jornal que a odis-
seia também vai durar um mês, 
num percusso de 1200 Km, tal co-
mo a dos seus antecessores.  
De referir que, no total, fazem par-
te desta expedição 24 equipas que 
percorrem o continente africano. A 
odisseia, que começou em Novem-
bro do ano passado, já percorreu 
a Líbia, Egipto, Sudão, República 
Demócratica do Congo, Uganda, 
Ruanda, Burundi, Zâmbia, Zimba-
bué, África do Sul e Namíbia.
A pedalagem em bicicleta percor-
rerá o continente num período de 
dez meses. O território de Angola 
será percorrido por duas equipas 
diferentes.
Kazimier Nowak foi o primeiro ho-
mem no mundo que pedalou o 
continente africano em bicicleta, 
na década de 30 do século passa-
do, tal como noticiou em primei-
ra mão este semanário. O tam-
bém fotojornalista polaco chegou 
a Angola no dia 5 de Novembro de 
1934, três anos depois de sair da 
Polónia.

Antonio PAulo 

em viDa chamava-se Josefina 
Fialho, 41 anos de idade, mãe de 
quatro filhos, e funcionou du-
rante  dez anos no Hospital Amé-
rico Boavida. Os constantes cor-
tes no seu salário efectuados pela 
direcção geral do hospital, são 
apontados pelos colegas e fami-
liares, como uma das causas da 
sua morte.
No círculo familiar  e dos colegas 
da malograda, circulam informa-
çãoes de que Josefina terá ido ao 
banco na passada sexta-feira, 31, 
mas viu todo o seu ordenado des-
contado alegadamente por moti-
vos de faltas, apesar de ter traba-
lhado todo o  mês de Dezembro .  
A situação , segunda contam al-
gumas das colegas  que passaram 
a última noite de trabalho com  a 
vítima e preferiram o anonimato, 
o desânimo de Josefina ter-se-á 
agravado pelo facto “dela neces-

sitar de uma quantia para  ajudar 
um dos filhos, com problemas su-
postamente criminais”.
Esta  informação não  foi confir-
mada nem desmentida pelo pai 
da defunta,  que reconhece  ter 
visto a filha agastada pelo facto 
de todos os meses ser vítima de 
descontos. Diogo da Silva conta 
que a sua filha tencionava mes-
mo abandonar o hospital devi-
do a situação dos ordenados des-
contados.
“Mas como é que uma pessoa tra-
balha e só recebe o salário 10 ou 
20 dias depois e com muitos cor-
tes”, questionava-se o mais ve-
lho Diogo, para quem a morte da 
sua filha carece de muitas inves-
tigações, ainda por cima  quando 
o boletim de óbito  atestar mor-
te sem causa. “ Eu vou recorrer e 
a direcção terá de me explicar a 
causa da morte”,disse agastado. 

Josefina faleceu no dia  2 do cor-
rente mês , aparentemente  após 
uma crise cerebral, tendo ain-
da trabalhado no dia 1 de Janei-
ro, segundo relatos de familiares 
e colegas.
O sindicato de trabalhadores do 
Hospital  Américo Boavida, tam-
bém admitiu a possibilidade dos 
descontos serem uma das causas 
da sua morte.  Eliseu Major, o li-
der sindical, baseando-se em in-
formações dos seus colegas, dis-
se que a morte de Josefina Silva 
poderá estar associada a um pro-
blema que vivia e por não ter con-
seguido o dinheiro para a sua so-
lução. 
O NJ apurou junto de alguns fun-
cionários, que a situação dos 
descontos no hospital têm tam-
bém provocado doenças como a 
trombose  a alguns trabalhado-
res.                                                    A.P.

Entretanto,  a direcção do hos-
pital Américo Boavida, decidiu 
fazer a reposição dos salários 
referentes aos meses de Se-
tembro e Outubro de todos  
funcionários  que haviam sido 
descontados.  
A decisão foi tomada esta quar-
ta-feira, durante um encontro 
que reuniu  à mesma mesa  a 
direcção do hospital e o Sin-
dicato Nacional Independente  
da Saúde e Função Pública. O 
presidente sindical, Luis João, 
admitiu ter havido falhas por 

parte da direcção do hospital. 
“O pontometro também tem as 
suas falhas. Tudo que é electró-
nico, digitado por pessoas tem 
falhas. Os trabalhadores vêm 
trabalhar, mas chega ao fim 
do mês e têm faltas. A direcção 
vai ter que repôr o dinheiro às 
pessoas que  foram desconta-
das injustamente”, disse, que 
classificou o encontro de frutí-
fero, pois permitiu acabar com 
a greve.
Refira-se que os trabalhadores 
daquela unidade hospitalar, 

paralisaram os seus trabalhos 
e amotinaram-se no início da 
semana defronte  ao portão 
do hospital, para reivindicar os 
cortes salariais. A manifestação 
que durou três dias  ficou mar-
cada por acusações de ambas 
as partes. A direcção acusava 
os funcionários de sabotadores 
e indisciplinados e os trabalha-
dores, por sua vez,  acusavam a 
direcção de pretender privati-
zar o hospital  exigindo mesmo  
a sua demissão em bloco.  

A.P.

Salários pagos dentro de 15 dias

Ampe Rogério







O  anO iniciOu-se cOm alguns epi-
sódios que, não sendo propriamen-
te da época, constituem motivos di-
ferentes de análise. Saudámos, em 
edição anterior, àquilo que consi-
derámos iniciativas  conciliatórias  
de algumas entidades, singulares e 
colectivas, que parece terem des-
pertado para a realidade de que a 
Comunicação Social, principalmen-
te a privada, não é nenhum inimigo 
público a abater, e que nos tempos 
modernos não é possível gover-
nar sem comunicar e que comuni-
car não é apenas fazer propaganda, 
como ficaram viciadas as redacções 
dos órgãos públicos, sempre com 
receio de pisarem o risco e de verem 
a acção de uns oportunistas baila-
rinos, de lápis em riste, com amea-
ças de processos disciplinares e per-
seguição nas carreiras.
Como em tudo, há as excepções que 
confirmam a regra e  várias vezes 
somos surpreendidos com exem-
plos de profissionalismo mas que, 
de tão raros, até merecem o reparo 
do Conselho Nacional de Comunica-
ção Social, na sua apreciação  final 
do exercício do jornalismo em An-
gola no ano findo. Conselho que, 
diga-se, anda ele próprio à procu-
ra de uma bússola por não corres-
ponder, em absoluto, à nova reali-
dade político-social do país e estar, 
por isso, a necessitar  de uma refun-
dação urgente, como agora está na 
moda dizer-se!
Os últimos dias do ano  findo mos-
traram  uma  acentuada preocupa-
ção  das autoridades pela situação  
das fronteiras, sobretudo na re-
gião de Cabinda. Não passou desa-
percebido o facto de, em simultâ-
neo, terem estado na região o Chefe 
do Estado Maior General das FAA, o 
Comandante Geral da Polícia e, por 
fim, mas não menos importante ( 
bem pelo contrário) o ministro do 
Interior que, numa visita surpre-
sa, acabou por passar o final do ano 
junto dos efectivos policiais  trans-
fronteiriços!
Tratando-se de Cabinda a pergun-
ta que se coloca, desde logo, é se a 
questão principal tem mesmo a ver 
com a segurança na fronteira com 
os dois Congos, ou com a própria si-
tuação do enclave? Durante anos, 
fruto da propaganda, foram-se  
mascarando os problemas da região 

ao ponto de se reconhecer oficial-
mente, hoje,  que ainda há confron-
tos militares, apesar de esporádicos 
e de pouco impacto. De um proble-
ma que inicialmente não era mais 
do que social passou-se rapidamen-
te a um dilema político  que  foi sen-
do tratado de  forma pontual, quer 
através da acomodação de pessoas, 
naturais ou descendentes de Cabin-
da, em postos de direcção central, 
no partido-Estado, quer com o re-
curso à acções militarizadas, quer 
ainda com conversações, quase 
sempre interrompidas num último 
instante, para acabarem num me-
morando de entendimento apres-
sado, com quem  verdadeiramente  
pouco representa, quer nos aspec-
tos políticos, militares ou mesmo de 
legitimidade.
Não são de agora as tentativas pa-
ra se encontrar uma solução para 
o enclave que salvaguardem todos 
os interesses, quer dos naturais, 
quer do resto do país. São ainda 
do tempo do partido único, os pri-
meiros  contactos com represen-
tantes da FLEC, sem que isso cons-
tituísse qualquer desprimor para o 
poder estabelecido. E, quase sem-
pre, quando o entendimento estava 
próximo, surgiam  forças centrífu-
gas que questionavam a legitimi-
dade dos interlocutores e deitavam 
tudo a perder, temendo efeitos bola 
de neve noutras regiões do país, pa-
ra as quais há igualmente que olhar 
com olhos mais arejados e sensíveis 
à realidade, que não pode ser ti-
da como igual à do restante país. E, 
nessas lutas intestinas, no seio do 
próprio poder, as defensoras de po-
líticas de exclusão e “solução à UNI-
TA”  acabaram por fazer impor a sua 
vontade  que, como se vê, está lon-
ge de ser a mais  adequada.
Apesar das boas relações políticas 
quer com o Congo Brazzaville, quer 
com a República Democrática do 
Congo, onde aparentemente se es-
tará a perder algum do capital con-
quistado pela influência de Angola 
no desenrolar dos acontecimentos 
que levaram ao poder, quer Sassou 
Nguesso, quer os Kabilas ( pai e fi-
lho) tem havido, ao longo  dos tem-
pos,  problemas  fronteiriços  que já 
atingiram  níveis que, noutras si-
tuações dariam lugar a desenvolvi-
mentos diferentes. Desde as expul-

sões  dos  congoleses ilegais, com 
acusações de desrespeito por nor-
mas  dos direitos humanos, entre 
elas as de violações sexuais, à reta-
liação com a perseguição e expul-
são de  angolanos legalmente resi-
dentes no outro lado da fronteira; 
das denúncias de ocupações de par-
celas de território vizinho ao encer-
ramento puro e simples da frontei-
ra, asfixiando a vida em Cabinda; 
às queixas nas instâncias interna-
cionais de usurpação forçada da zo-
na marítima comum, por tudo isso 
e muito mais, têm passado as rela-
ções transfronteiriças entre os três 
países, cujos povos, em muitas situ-
ações, são apenas um separado de 
barreiras imaginárias de um marco 
artificialmente colocado. No Leste 
e  no Sul a situação não difere subs-
tancialmente e há relatos de muitos 
dos ilegais que são expulsos e  vol-
tam a reentrar em território angola-
no usando as suas longas e desprote-
gidas  fronteiras terrestres.
Contudo, não sendo novidade, paira 
no ar a  desconfiança de movimentos 
migratórios organizados em direc-
ção a Angola, não apenas para a ex-
ploração ilegal dos seus recursos na-
turais, com especial incidência pelos 
diamantes, nas zonas das Lundas ou 
do Bié, mas com propósitos que le-
vantam demasiadas  suspeitas, pa-
ra não serem levadas à sério, porque 
podem mesmo levar à desintegração 
e a descaracterização nacional  atra-
vés da desculturalização e imposição 
de hábitos e costumes que nos são 
alheios desde  antanho. 
O episódio da zona Barra do Dande, 
detectado no início do ano pela Po-
lícia com ajuda da população, é ape-
nas a ponta de um iceberg, sobre a 
qual há conhecimento de réplicas 
quase diárias na mesma  e noutras 
regiões. Naturalmente, com coni-
vências internas a níveis, poder-se-
ia dizer, que quase insuspeitos. Que 
exploram essa mão de obra escravi-
zada, que aconchega os cabecilhas,  
montando com  eles alianças espú-
rias que só vêem cifrões pela frente, 
ignorando o perigo que muitas delas 
trazem para a defesa e a integrida-
de do país. Deram-lhes abrigo e co-
bertura, constituíram sociedades, 
julgam que se tornaram parceiros e, 
em nome dessas alianças, movem o 
céu e a terra contra quem os ques-

tione, mesmo se esse alguém tiver 
sido o primeiro élan da cadeia,  ex-
pulso num câncer qualquer, queira 
regressar legalmente e investir sem 
interferir no que já foi seu e que, 
oportunisticamente, lhe foi retira-
do em conluios familiares supra ét-
nicos.
Não estranha, pois, a preocupa-
ção  do novo ministro do Interior na 
questão da imigração ilegal. Num 
dia varreu literalmente toda a che-
fia central, intermédia e inicial dos 
Serviços de Migração e Estrangei-
ros, onde uma não tão antiga sindi-
cância  apontava para falhas colos-
sais, quer na concessão de vistos de 
todo o tipo, quer na gestão dos fun-
dos provenientes da sua actividade, 
legal ou paralela. Uma teta desco-
munal onde todos iam mamar, es-
quecendo-se das repercussões que 
tais práticas poderiam trazer ao pa-
ís. A verdade, porém, é que no desa-
guisado da nossa Justiça, práticas 
ilícitas comprovadamente cometi-
das acabaram num espectáculo cir-
cense de fraca categoria, trespas-
sando a ideia geral de impunidade e 
de que, afinal, o crime compensa!
Angola precisa de todos para se de-
senvolver e não se deve alimentar 
a ideia xenófoba, errada, de que 
são os estrangeiros os culpados das 
nossas desgraças. Não pretenden-
do, nem de longe, ser  mais papis-
ta que o Papa, mas o certo é que já 
aqui foi escrito, por diversas vezes, 
que em nenhum dos programas  dos 
concorrentes às eleições de 2008 se 
vislumbrou qualquer tino para a po-
lítica migratória, que até hoje vai 
vivendo aos impulsos de quem tem, 
ocasionalmente, responsabilidades 
sobre a sua aplicação.
O País necessita  de uma política de 
migração funcional e credível, que 
estimule o desenvolvimento atra-
vés da transferência de tecnologias, 
criação de emprego e riqueza. Com 
quotas, com concurso, com legaliza-
ções excepcionais ou com qualquer 
outro método, o importante é ter a 
capacidade de controlar as frontei-
ras, sabendo que isso não é uma ta-
refa fácil, em função das grandes li-
mitações que nos são  impostas pela  
dimensão territorial. Para que ama-
nhã não sejamos rebaptizados com 
um ou vários nomes que nada têm a 
ver com a nossa História!

Barbas de molho…

Deram-lhes abri-
go e cobertura, 
constituíram so-
ciedades, julgam 
que se torna-
ram parceiros e, 
em nome dessas 
alianças, movem 
o céu e a terra 
contra quem os 
questione, mes-
mo se esse al-
guém tiver sido o 
primeiro élan da 
cadeia,  expul-
so num câncer 
qualquer

Víctor 
SilVa

Editorial

Envie a sua “carta ao Director”
para o correio electrónio: novojornal01@gmail.com
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Nos últimos aNos, pelo menos três des-
tacados membros da UNITA publicaram as 
suas memórias. Foi Alcides Sakala com o seu 
“Memórias de um guerrilheiro”, foi Samuel 
Chiwale com “Cruzei-me com a História”, e, 
mais recentemente, Jardo Muekalia, “Ango-
la – A Segunda Revolução, Memórias da luta 
pela Democracia”.
Fico com a mesma impressão sempre que 
leio relatos autobiográficos ou memoria-
lísticos escritos por membros da UNITA.  A 
impressão de uma pessoa que chega a meio 
de uma exibição de Macbeth, peça teatral de 
William Shakespeare. Percebe a angústia, o 
sofrimento, as visões de Macbeth, mas não 
percebe a razão primordial para tudo isso. 
É que na peça de Shakespeare, Macbeth, 
guiado por sua mulher, mata o Rei logo no 
princípio, e é ele próprio coroado Rei, e o 
resto da trama gira à volta das consequên-
cias decorrentes deste gesto inicial. 
O livro de Sakala é um documento minu-
cioso na deriva da última coluna da UNITA 
pelo leste do país. Mas que oferece muito 
pouca informação sobre as razões que leva-
ram àquela trágica errância. As memórias 
de Muekalia são igualmente minuciosas na 
forma como se debruçam sobre os aspec-
tos militares, políticos e diplomáticos da 
formação, reconhecimento internacional e 
declínio da UNITA. Mas aqui também muito 
pouco se diz sobre as razões profundas para 
o desencadear de um guerra que durou qua-
se três décadas. 
Quando Muekalia explica, por exemplo, a 
razão para a sua mobilização, relata factos 
de ordem pessoal: a insegurança, a neces-
sidade de protecção, a cultura da violência 
instilada pelos filmes de guerra. O que me 
parece ir ao encontro do muito que se tem 
escrito nos últimos tempos sobre militância 
política. Jovens militam em movimentos 
menos pela crença em grandes causas, e 
mais por razões de ordem do comportamen-
tos dos grupos em que estão inseridos. 
É este desfasamento, talvez, que leva 
Muekalia a justificar os vários anos de guer-
ra de uma forma não muito comum. Parece-
me ter encontrado em “Angola – A segunda 
Revolução”, de forma muito mais vincada, 
um argumento que só de leve aparece em 
outras obras: que a UNITA estava a lutar 
contra uma segunda colonização, desta vez 
imposta pela União Soviética. Esta linha de 
pensamento faz sentido, se atendermos o 
facto de Jardo Muekalia ter sido das pessoas 
que mais laborou para que, nos anos 80, a 
UNITA fosse reconhecida pelas administra-
ções americanas. Porém, tal visão das coisas 
não  faz jus, e desresponsabiliza, de certo 
modo, as acções dos outros lados envolvi-

dos no conflito, quer o outro lado angolano, 
quer o lado cubano.  
Há, pois, no livro de Muekalia um corte com 
todo um passado de resistência dos povos do 
sul de Angola. Ou seja, no sentido em que as 
suas motivações para se ter juntado à guer-
rilha não fazem jus a outros aspectos da his-
toriografia deste processo que urge incluir 
na História recente do país. O nacionalismo 
inclusivo (e que pessoalmente me parece o 
modelo de nacionalismo mais consentânea 
com a formação de Angola), não é a única 
forma de nacionalismo que conduziu à in-
dependência do país, mas sim apenas aque-
le que triunfou. E a recente condecoração 
aos que lutaram pela independência, como 
muito recentemente nas páginas deste jornal 
veio a terreiro Dino Matross justificar, parece 
que comunga da mesma ordem de ideias. 
A História angolana sobre este período é ain-
da feita de muitos cortes e descontinuidades 
que vale a pena corrigir, ou pelo menos dis-
cutir. Por exemplo, ao longo das primeiras 
décadas da independência, o MPLA investiu 
seriamente em dar cunho político, naciona-
lista, sobretudo, a vários acontecimentos 
que poderiam ter sido explicados de outra 
maneira. A Baixa de Kassanje, por exemplo. 
Embora na formulação mais recente, este 
dia seja comemorado como referente aos 
Mártires da Repressão Colonial – fica pouco 
claro se da repressão colonial em geral, ou se 
apenas da repressão associada ao massacre 
de Kassanje –, o certo é que ainda existem 
questões a resolver. 
É bem provável que, à semelhança dos an-
golanos que foram dizimados pela UPA no 
norte de Angola, os de Kassanje tinha um 
grande contingente de pessoas oriundas do 
sul do país. Se for este o caso, porque é que 
chegamos a uma situação em que o MPLA rei-
vindica as vítimas da Baixa de Kassanje, num 
gesto inclusivo (uma vez que são natural-
mente angolanos), mas demora em incluir na 
história da independência do país militantes 
de outras formações políticas? 
Este corte, entre história e acção política, é 
para mim, o dilema “Macbethiano” em que 
a UNITA se encontra. Pela leitura, sobretu-
do, destas memórias fico com a impressão 
de que os membros da UNITA são muito há-
beis em descrever a sua formação militar, 
as querelas políticas, as lutas intestinas, os 
assassinatos internos, as longas marchas, e 
ficam, no entanto, sem respostas em relação 
aos planos de continuidades entre as guer-
ras civis, pós-independência, ou a segunda 
revolução, como chama Jardo Muekalia, e a 
história anterior de um nacionalismo me-
nos inclusivo, mas tão legítimo como qual-
quer outro. 

luaNda hoje é uma cidade que rebenta 
pelas costuras. É por isso um excelente de-
safio a capacidade dos nossos arquitectos, 
engenheiros civis, urbanistas e outros que 
devem ser postos em campo para repensar a 
cidade. Sobre os problemas de Luanda estou 
convencido que todas as almas angolanas te-
riam alguma coisa a dizer, algum contributo 
a dar. 
A responsabilidade maior, o gizador da es-
tratégia terá de ser o executivo do novo go-
vernador provincial de Luanda, José Maria 
dos Santos, que recentemente adiantou uma 
despesa dos cofres de Estado no valor de 20 
milhões de dólares pagos mensalmente às 
operadoras de lixo da capital do país, com o 
fito de fazerem a recolha dos resíduos, um 
quadro que deve ser invertido.
O dado é espantoso. E não é espantoso 
simplesmente pelo volume de dinheiro em 
questão. Mas o espantoso aqui, no país dos 
milhões como é o nosso, é que não há, não 
se sente nas ruas e em toda a parte, qualquer 
eficiência no sistema de recolha de resíduos 
e de saneamento da cidade de Luanda. 
Passamos por várias experiências, já tivemos 
várias parcerias e até agora não conseguimos 
encontrar um método certo para a recolha e 
tratamento, melhor dizendo para lidar com 
este problema, numa cidade onde o cresci-
mento populacional está incontrolado e é 
fomentado pelas muito faladas assimetrias 
regionais.
Mas esta questão do lixo é um problema sé-
rio. É também uma boa fonte de rendimen-
tos para muitos empresários até mesmo em 
países do chamado primeiro mundo, sendo 
o caso mais sonante o da Itália onde o lixo 
gera crise e instabilidade política no País. 
Felizmente não estamos neste estágio. En-
tre nós, as repercussões deste problema são 
principalmente sociais com o lixo  e a falta de 
saneamento a serem dos principais empeci-
lhos para a melhoria do sistema de saúde pú-
blica, sendo portanto causadores da maior 
parte das doenças que se registam entre nós, 
principalmente, da malária e consequente-
mente da taxa de mortalidade.
Postas as coisas nos termos em que o novo 
governador de Luanda o fez, parece-nos cla-
ro que concentrou a questão ao negócio do 
lixo, virando-se contra os afortunados. Mas 
o problema de uma cidade como Luanda, 
não tanto pelo seu tamanho geográfico, mas 
principalmente pelo seu urbanismo (ou falta 
dele?), para além do tamanho da sua popula-
ção, dizíamos, o lixo em Luanda é um proble-

ma de educação, de boa educação, de higié-
ne, de consciencialização das pessoas sobre 
a forma como devem lidar com esta questão. 
Não basta colocarmos ou retirarmos os con-
tentores. Não basta que as empresas aumen-
tem as suas frotas de “calabrese”.
Para além do trabalho pedagógico que os me-
dia devem ter nesta matéria, principalmene 
a imprensa pública, e aqui não defendo a 
mera difusão de anúncios publicitários, mas 
de conteúdos propositadamente elaborados, 
apelativos, nos programas e vários espaços 
disponíveis na media, usando tecnologia e 
muita imaginação para cativar as pessoas e 
levâ-las a mudarem de atitude. 
Outro factor de mudança, são as crianças. 
Este trabalho com elas deve ser feito a par-
tir da escola. O sistema de ensino tem de 
estar em condições de potenciar os mais 
novos sobre a forma como devem lidar com 
o lixo, ou melhor, com a higiéne pessoal e 
do meio. E não se faz este exercício com 
mera retórica, é no quotidiano, na vida 
da escola que se encontram estas práticas 
exemplares que depois serão adoptadas e 
reproduzidas pelos petizes.
Finalmente, e embora ainda não lhes sou-
bemos dar o devido valor, está o trabalho 
que pode ser desenvolvido pelos assisten-
tes sociais (do Estado ou das ONG). Este 
é um trabalho mais direccionado para as 
comunidades concretas, com a população 
dos bairros, seja dos mais nobres como dos 
periféricos, para que as pessoas saibam 
como lidar com o lixo. E porque não pen-
sarmos num método para punir as pessoas 
que prevaricam nesta matéria? É que em 
muitos Estados, principalmente nos do 
chamado primeiro mundo, colocar restos 
de comida no balde de lixo reciclável pode 
dar direito a uma multa severa. E porque 
não encontrar formas para que o cidadão 
comparticipe nestes 20 milhões de dólares 
ou quanto for necessário para mantermos 
a nossa Luanda bem cheirosa?
Ademais, o nosso empresariado tem de per-
ceber que o negócio do lixo não se reduz ao 
trabalho de recolha. Há uma industria e ne-
gócios que se geram a volta do lixo do qual 
será necessário tirarmos melhores dividen-
dos, para bem da nossa economia.
Vamos ver então como o pelouro de José 
Maria dos Santos lida com esta matéria uma 
vez que os seus antecessores falharam. Sem 
dúvidas, trata-se de um trabalho árduo, mas 
estamos crentes que os beneficios serão 
maiores.

Adebayo Vunge

a outra história o problema do 
lixo em luanda
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V
olta e meia, ouvimos fa-
lar em ‘forças de Defesa e 
Segurança’. Nervosos, não 
falta quem se apresse a as-
sociar aquelas três pala-

vras, não à guerra, mas ao derrame, 
muitas vezes verdadeiramente arre-
piante, dos seus gastos. Até aqui, tu-
do bem. Acontece, porém, que para 
esses contabilistas, o que interessa 
na guerra são as contas e não o nú-
mero de feridos ou mortos, espécie 
que não entra para as contas do seu 
orçamento.
Volta e meia, ouvimos falar em ‘for-
ças de Defesa e Segurança’ e, de re-
gresso aos seus inenarráveis horro-
res, entramos em pânico, olhamos 
para o vazio deixado pelos nossos fi-
lhos, irmãos e amigos e mergulha-
mos num banho de incontida triste-
za e desolação. A revolta dos mortos 
troca as voltas à contabilidade de or-
çamentistas que só pensam em nú-
meros e em contas de somar  ou sub-
trair…
Para esses orçamentistas, restabe-
lecida a Paz, há sete anos, é hora de 
arrefecer os ânimos em torno da De-
fesa e Segurança. É hora de retirar 
o pé do acelerador, que os militares 
também têm direito e merecem a sua 
sestazinha. Ninguém nega tais direi-
tos mas, mesmo em tempo de paz, as 
coisas podem não ser bem assim. Em 
matéria de tranquilidade intra-fron-
teiriça, as coisas podem, na verdade, 
não ser tão líquidas e pacíficas.
A Pátria, asseguram-nos os contabi-
listas de serviço, não está ameaçada 
mas, esquecem-se, está desguarne-
cida. Esta é uma verdade que entra 
pelos olhos dentro! Esta é a realida-
de que não queremos ouvir ou en-
frentar.
Não nos devemos, porém, evadir de-
la: desmontámos o motor da viatu-
ra e, ao recolocá-lo no seu devido 
lugar, deixámos de fora imensas pe-
ças, que o mecânico, atordoado, não 
consegue encaixar. Só nos resta re-
correr ao concessionário.
O toque de alarme soou, agora, da 
corneta do Presidente. Dotado, co-
mo convém a qualquer Chefe de Es-
tado que se preze, mais a mais, de 

um território com a dimensão fron-
teiriça de Angola, de uma sofistica-
da e poderosa rede de informação 
– que por vezes resvala para o ma-
licioso jogo da contra-informação 
– o Presidente, ao alertar o País, no 
final do ano, para a necessidade de 
‘ter capacidade para se defender em 
qualquer circunstância, e de garan-
tir as condições de paz para o desen-
volvimento económico e social’, sabe 
o que diz.
Sejamos sérios, pois, o Presiden-
te fez um alerta sério para uma si-
tuação séria. Ou seja, reconheça-
mos que, se fomos capazes de gerir 
a guerra no passado, estamos ago-
ra a correr o risco de ver a paz ge-
rar problemas por causa da ausên-
cia de guerra. Sejamos sérios porque 
o tempo não é para workshops, nem 
para comícios. O tempo obriga-nos 
a observar com outros olhos as nos-
sas fronteiras. O tempo obriga-nos a 
reconhecer que estamos hoje muito 
mais vulneráveis do que em tempos 
de guerra.
O tempo obriga-nos a parar para re-
flectir seriamente sobre o rasto das 
devastadoras consequências provo-
cadas pela onda de expulsões que 
atingiu milhares de emigrantes an-
golanos que viviam há muitos anos 
na República Democrática do Con-
go.
Não sejamos ingénuos. O vizinho 
ao lado não embarca em lua-de-mel 
connosco. Kabila, pai, primeiro, e 
Kabila, filho, agora, podem ter sido 
amigos de Angola, mas, este último, 
dispõe cada vez mais de menos espa-
ço de manobra e confronta-se com 
uma crescente oposição que já fez 
saber que não morre de amores pe-
lo poder do Presidente Eduardo dos 
Santos.
Esta é a realidade!
A morte de Kabila, pai, apoiado por 
Angola na cruzada que culminou 
com o derrube do regime de Mobu-
tu Sesse Sekou, não podendo ser su-
bestimada, constituiu o mais sério 
aviso para a instauração, agora, de 
um quadro sombrio nas relações en-
tre os dois países. Não espanta, por 
isso, que naquele país, com mais de 

60 por cento da nossa população, 
maior e mais rico que o nosso, se 
movimentem forças políticas, que, 
reivindicando possessões do nosso 
espaço terrestre e marítimo, se ma-
nifestam abertamente contra o pro-
jecto de estabilidade encetado pelas 
autoridades angolanas.
Não espanta, por isso, que em diver-
sos círculos da oposição congole-
sa, floresça um forte sentimento de 
hostilidade em relação aos angola-
nos e que o nosso país – por manifes-
ta falta de visão e por uma desastra-
da opção estratégica – tenha perdido 
protagonismo na esfera económica 
em detrimento dos sul-africanos.

A
s nossas fronteiras estão 
cheias de pedregulhos, 
que podem arrastar os 
nossos pés e conduzir-
nos para uma situação 

complicada. 
Não sejamos ingénuos: vivemos num 
tempo em que deixámos de ter a Re-
pública Democrática do Congo como 
país de abrigo. Vivemos num tempo 
em que, após o restabelecimento da 
Paz, desarticulámos os meios de De-
fesa e Segurança. Remetemos para a 
sucata preciosos instrumentos mi-
litares. Continuamos a não produ-
zir bens para equipar e tornar auto-
suficiente, em termos logísticos, as 
nossas Forças Armadas. Vandalizá-
mos o parque auto da tropa. A avia-
ção seguiu o rasto e os tucanos são o 

que são: ‘cadáveres’estirados no ce-
mitério.   
A cada fim do mês, à saída do Grafa-
nil e de outros quartéis, ao atraves-
sar as vias rápidas, à procura de be-
bidas alcóolicas, morrem cada vez 
mais efectivos militares. O Hospi-
tal Militar, património pré-fabrica-
do, herdado da guerra colonial, e 
que deu à luz uma fornada de qua-
dros de reconhecida capacidade pro-
fissional, como poucos há noutras 
unidades hospitalares, depois de ter 
desempenhado um papel crucial du-
rante as guerras pré e pôs eleitoral, 
já não é o que era…
Sejamos sérios. Perante esta vul-
nerabilidade, o relaxamento da efi-
cácia dos Serviços de Informação, 
o perigo que representa a penetra-
ção e expansão do terrorismo in-
ternacional pelas nossas fronteiras, 

e o risco do nosso território estar a 
ser transformado em palco de opera-
ções de lavagem de dinheiro e ponto 
de passagem do narcotráfico, o Pre-
sidente fez bem em alertar a Nação 
para o perigo de uma expansionis-
ta aliança a Norte, que pode não nos 
deixar dormir em paz.
Sejamos sérios: porque não estamos 
em guerra, não podem as Forças Ar-
madas, e os Serviços de Informação 
Militar, ficar desprevenidos e serem 
apanhados com as calças na mão. 
Porque impusemos, a nós próprios, 
tréguas há sete anos, não podem as 
Forças Armadas e os Serviços de In-
formação Militar, viver à sombra da 

Paz. Porque assegurámos a estabi-
lidade e a tranquilidade entre a po-
pulação, não podem as Forças Ar-
madas e os Serviços de Informação 
Militar, viver deslumbradas pela luz 
que emanou dos entendimentos do 
Luena.
Em tempo de Paz, as nossas Forças 
Armadas e os Serviços de Informa-
ção Militar, nem por isso podem per-
der protagonismo e ceder um palco, 
que é seu, a outros actores de pro-
veniência duvidosa e perigosa. As 
Forças Armadas e os Serviços de In-
formação Militar não podem, por 
distracção ter, de repente, pior fa-
ma pior do que o aproveito que de-
la tira’.

E 
é o que está a acontecer 
neste momento. É o que 
não pode acontecer pa-
ra que, por causa da nos-
sa lassidão, não tenhamos 

que vir a ser forçados, pelas piores 
razões, a reanimar a indústria fune-
rária...
Não tenhamos ilusões. Não estamos 
a beira do fundo do túnel, mas, pre-
cisamos de ter umas Forças Armadas 
e uns Serviços de Informação Mili-
tar de regresso aos postos de coman-
do. Precisamos de restabelecer a sua 
operacionalidade, eficácia e capaci-
dade de neutralização das investidas 
de espionagem de que o nosso país 
nunca deixou de ser alvo. 
Precisamos de as modernizar e rea-
petrechar de meios técnicos, orga-
nização e disciplina de caserna, para 
que se imponham novamente como 
um dos mais seguros pilares da De-
mocracia e solidez do nosso Estado. 
O novo Ministro do Interior, parece 
ser um actor com outros olhares so-
bre a Comunicação Social e sobre a 
magnitude de uma situação frontei-
riça que, segundo o Presidente, nos 
coloca perante ‘riscos e ameaças à 
estabilidade e à segurança nacional 
mais que evidentes’. 
Vivemos durante muitos anos a rece-
ber mensagens de condolências por 
causa da guerra. É hora de as dispen-
sarmos de vez. Assim como as con-
tabilistas que não se importam com 
os mortos e feridos e só pensam nas 

Problemas da Paz na ausência de guerra

Não estamos a beira 
do fundo do túnel, 
mas, precisamos de ter 
umas Forças Armadas 
e uns Serviços de 
Informação Militar de 
regresso aos postos de 
comando



O COnsuladO dOs EstadOs Uni-
dos da América em Luanda pôs a 
circular uma nota segundo a qual, 
em resultado das acções toma-
das pelo Departamento do Tesou-
ro contra o cidadão libanês Kas-
sim Tajideen, “pessoas dos Estados 
Unidos” estão proibidas de realiza-
rem qualquer transacção com ele e 
com as empresas a que ele está as-
sociado.
De acordo com o Consulado, “pes-
soas dos EUA” é um termo legal pa-
ra designar cidadãos norte-ame-
ricanos e estrangeiros residentes 
nos Estados Unidos da América.
Há três semanas o Departamen-
to do Tesouro dos Estados Unidos 
acusou os accionistas estrangei-
ros da Arosfran e Afribelg de usa-
rem os seus negócios em Angola 
para financiarem o grupo terroris-
ta Hezbollah e procederem a ope-
rações de lavagem de dinheiro. 
A nota do Consulado dos EUA co-
bre igualmente a Golfrate, empre-
sa detida exclusivamente por Kas-
sim Tajideen.
Em Maio do ano passado Kassim Ta-
jideen, principal figura da Arosfran 
e irmão de Ali Tajideen e Husayan 
Tajideen,  tinha sido identificado 
pelo Tesouro norte-americano co-
mo sendo um dos patrocinadores 
da actividade do Hezbollah. Com 

ele foi igualmente ‘arrolado’  Abd 
Al Menhem Quabaysi, titular de ne-
gócios em vários países africanos.
A nota do Consulado dos Esta-
dos Unidos diz ainda que todas as 
“pessoas dos EUA” estão igualmen-
te proibidas de agenciar serviços 
ou mercadorias através de tercei-
ros, para favorecer qualquer uma 
daquelas empresas e seus associa-
dos. A violação pode resultar em 
processos criminais e civis.
Entrevistado há duas semanas pelo 
Novo Jornal, “Kito” Dias dos San-
tos, accionista angolano  da Aros-
fran, disse que não acabaria com 
a sociedade porque os EUA nunca 
lhe tinham apresentado provas do 
envolvimento de Kassim Tajideen 
com o Hezbollah.
Fonte familiar a este processo disse 
ao Novo Jornal que embora não te-
nham sido citados na nota do Con-
sulado dos EUA, os sócios angola-
nos da Arosfran e Afri-Belg  “Kito” 
Dias dos Santos, Artur Almeida  e 
Silva e também Alberto Sumbo, 
acabam por ser afectados na me-
dida em que são parte de uma das 
“fontes” de financiamento do He-
zbollah.  “Na prática, até empre-
sas estrangeiras com interesses 
nos EUA, estão proibidas de se re-
lacionaram com os Tajideen e com 
os seus sócios angolanos. O que se 

7 Janeiro 2011   21

Consulado americano oficializa 
cerco aos negócios da arosfran

Vendida a Kassim Tajidden em 
2005 pelo preço astronómico de 
20 milhões de dólares, avaliação 
depois discutida em tribunal, a 
Golfrate  pode começar a con-
tar o número de marcas que vai 
perder. A oficialização do cerco, 
anunciada pelo Consulado dos 
EUA em Luanda, promete inibir 
os seus fornecedores e parceiros 

estrangeiros. Entre os negócios 
de representação contam-se as 
marcas norte-americanas Kraft, 
(bolachas, e fermentos), assim 
como a MARS que produz gulo-
seimas e chicklets.A Golfrate re-
presenta também a Tiger Brand 
da África do Sul, produtora de 
produtos alimentares diversos  
assim como a UNILEVER , da Grã-

Bretanha, através da qual vende 
em Angola detergentes,  sabões, 
sabonetes e afins como Omo, 
Skip, Sunligth, Cif, Life Boy , Lux 
e Key.
Localmente produz ervilhas, 
massas, bolachas e óleo alimen-
tar, velas, legumes enlatados e 
tintas para os quais importa pro-
dutos no estrangeiro.               T.V

Golfrate com carteira ameaçada

assistirá daqui para frente é a rea-
lização de um levantamento para 
saber quem, nos EUA, ou com inte-
resses nos EUA, continua ligado a 
estas três companhias ou aos seus 
accionistas”.
A pressão do Governo norte-ameri-
cano sob a Arosfran, Afribelg e Gol-
frate começou em 2009, logo após 
Kassim Tajideen ter sido identifi-
cado como sendo um angariador 
de fundos do Hezbollah.
Fonte familiar ao processo disse 
ao Novo Jornal que em meados de 
2009 a Arosfran viu retidos em ban-
cos norte-americanos cerca de 15 
milhões de dólares, com os quais 
esperava pagar alguns fornecedo-
res. “Não só o desbloqueamento 
levou meses, como também o trio  
passou a ter mais dificuldades em 
adquirir bens e serviços 
no mercado norte-ame-
ricano” acrescentou a 

nossa fonte.
Segundo o que apurou o Novo Jor-
nal, as dificuldades de acesso ao 
mercado norte-americano expli-
cam a redução significativa do vo-
lume de importações por parte da 
Arosfran.
Desde o primeiro anúncio do De-
partamento do Tesouro americano 
em Maio de 2009, nota-se uma ver-
dadeira quebra nas importações 
da Arosfran, Golfrate e Afribelg em 
Angola. Segundo os dados do Con-
selho Nacional de Carregadores do 
Iº Trimestre
2010, os mais recentes na sua pági-
na na Internet, a Arosfran ocupa a  
48ª posição da lista dos 100 maio-
res importadores com um total de  
6,942,97 toneladas. No 4ª trimes-
tre de 2009 a empresa importara 

48, 966,73 toneladas, o que 
representa um decrésci-

mo de 85,82%.
No mesmo período, a Golfrate  apa-
rece na 21ª posição com 17,238,67 
toneladas, contra 20,960,12 tone-
ladas no quatro trimestre de 2009, 
um decréscimo de 17,76%.
Nota-se o mesmo facto com a Afri-
belg Angola Lda que aparece na 
100ª posição com 2, 918,38 tone-
ladas nos primeiros três meses de 
2010, contra 6, 905,07 toneladas 
no quarto trimestre de 2009, um 
decréscimo de 57,74%.
Entretanto, em 2009, de uma lis-
ta de um total de 14,274 importa-
dores e 10, milhões  480 mil 582,58 
toneladas que Angola importou de 
vários países do mundo, a Arosfran 
aparecia na quinta posição com 342 
mil 866,72 toneladas,  logo depois 
da Nova Cimangola, Angola LNG, 
A Distribuidora, Lda e Chinangola, 
Lda. No entanto, já representava um 
decréscimo de 40,07% em relação 
ao ano anterior.
A Golfrate estava na 21ª posição com 
95, 684,85 toneladas e a Afribelg na 
65ª com 23 780,04 toneladas, reflec-
tindo assim uma diminuição nas im-
portações de 54,47% e  11,70%, res-
pectivamente.
A actual desaceleração das activida-
des comerciais destas três empresas 
é ainda mais notória quando anali-
sada tendo em conta os dados es-
tatísticos do CNC para 2008. Nes-
se ano, a Arosfram liderou a lista de 
13305 empresas e de um total de 10 
653 602 395,73 toneladas importa-
das por Angola. Ela apareceu à fren-
te da Casa Militar da Presidência da 
República, Gabinete de Reconstru-
ção Nacional e Nova Cimangola, en-
tre outras, tendo importado 573 mil 
385 877,90 toneladas, ou seja 5,38% 
do total das importações nacio-
nais. A Golfrate aparecia na  11ª po-
sição com 26 mil 981 232,16, ou se-
ja, 0,25%.

tOmás viEira

Actual



Vários mortos e perdas ma-
teriais estimadas em milhões de 
rands são o resultado de inunda-
ções  na África do Sul, de acor-
do com os serviços de socorro.
Segundo a fonte, a região do 
Cabo foi severamente afectada 
depois da evacuação de cerca 
de 600 cidadãos de Orkney, nas 
vésperas,  visto que a barragem 
Vaal Dam não conseguiu conter 
as águas.
A capacidade da barragem atingiu 
105 por cento, obrigando os seus 
responsáveis a abrir 13 represas.
Entre as vítimas, figuram duas 
irmãs de seis e quatro anos que 

estavam a jogar ao lado do rio 
Gola, perto de Folweni, quando 
começou a chover.
Em Pretória, mais de oito mil e 500 
casas foram inundadas e em Joa-
nesburgo um voo da companhia 
aérea sul-africana South African 
Airways não conseguiu aterrar 
no Aeroporto Internacional Oliver 
Tambo devido às fortes chuvas.
Além disso, alguns voos foram 
atrasados no aeroporto que tem o 
maior tráfego em África.
Mais de 200 milímetros de chuvas 
foram registados nalgumas locali-
dades do Kwazulu-Natal nos  últi-
mos três dias.

Pelo menos duas pessoas fo-
ram mortas e nove ficaram feri-
das em Arusha (norte), durante 
uma manifestação do principal 
partido da oposição na Tanzâ-
nia.
A manifestação, realizada na 
quarta-feira, foi reprimida pela 
polícia e vários dirigentes do 
partido Chadema foram inter-
pelados ou detidos pelas auto-
ridades.
“Duas pessoas que tinham sido 
feridas por balas morreram de-
pois de terem sido hospitaliza-
das”, disse o comandante da 
polícia de Arusha, Tobias An-
dengenye.
Segundo Andengenye, a polí-
cia interpelou 49 dirigentes e 
militantes do partido Chadema, 
entre os quais Wilbrod Slaa, 
candidato derrotado na eleição 
presidencial de 31 de Outubro 
do ano passado, em que foi re-
eleito o actual Chefe de Estado, 
Jakaya Kikwete.
Milhares de apoiantes do Chade-
ma manifestaram-se no centro 
de Arusha para protestar con-

tra a reeleição de Kikwete, que 
consideraram “fraudulenta” e 
contra a “corrupção” no seio do 
seu regime. 
A polícia abriu fogo sobre os 
manifestantes, que tentaram 
invadir a sede policial para onde 
tinham sido levados os dirigen-
tes do Chadema.
Além da detenção de Slaa, o 
chefe da polícia confirmou que 
Josephine, a mulher do candi-
dato, também foi interpelada 
pelas autoridades e figura entre 
os feridos.
O presidente do partido, o depu-
tado Freeman Mbowe, foi igual-
mente interpelado pela polícia, 
acrescentou. 
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a situação na Côte d’Ivoire está 
longe de ser pacífica. Os apoiantes 
de Laurent Gbagbo continuam a 
bloquear o quartel-general do seu 
opositor, Alassane Ouatara.
O ministro da Juventude do Gover-
no de Gbagbo, Charles Blé Goudé, 
incita a população a fazer frente a 
qualquer intervenção militar exte-

rior. 
“Estes se-

n h o -

res esquecem-se que nenhum exér-
cito, por mais poderoso que seja, 
pode chegar aqui e fazer sair Lau-
rent Gbagbo. Não aqui em Abidjan. 
Vocês vão aceitar isso?”
Alassane Ouattara, reconhecido 
pela comunidade internacional 
como vencedor das eleições presi-
denciais, afirmou, quarta-feira, ter 
provas de que Gbagbo, que se recu-
sa a abandonar o poder, instigou à 
violência pós-eleitoral e ordenou 
assassinatos.
As Nações Unidas, preocupadas com 
o agudizar da situação, ponderam o 
envio de mais 1000 a 2000 capace-
tes azuis.
Actualmente encontram-se na Côte 
d’Ivoire  9.500 elementos, 800 dos 
quais dedicados à protecção do ho-
tel onde se encontra Ouattara com o 
seu o quartel-general.
O Conselho de Segurança da ONU 
está preocupado com a “fragilidade” 
da situação e estuda o envio de 1000 
a 2000 capacetes azuis adicionais.
Alassane Ouattara defende que o 

Chefe de Estado cessante Laurent 
Gbagbo “não é sincero, nem 

nunca foi” em anteriores ne-
gociações. “Nunca respeitou 
os compromissos e pretende 
apenas ganhar tempo para 
trazer armas, munições e mer-

cenários, porque quer manter-
se no poder”.
O chefe da diplomacia de Gba-
gbo desmentiu que a equipa 
de mediadores da crise lhe 
tenha oferecido “amnistia 
judicial” para que abandone 
pacificamente o cargo.
Alcide Djédjé disse tam-
bém que só levantarão o 
cerco a Ouattara quan-
do os ex-rebeldes que 
apoiam o rival de Gba-
gbo abandonarem a 
capital.
Os elementos das 
Forças Novas leais a 
Ouattara protegem-
no juntamente com 
as tropas da ONU, 
que denunciam 
uma campanha 
de difamação por 
parte da televisão 

estatal.
O impasse no país faz  

temer cada vez mais  um conflito mi-
litar de longa duração.
 Ouattara disse que prefere “uma so-
lução pacífica”, mas que “uma inter-
venção militar não conduzirá o país a 
uma guerra civil”.
Agarrado com unhas e dentes ao po-
der, Laurent Gbagbo tinha prometido 
ao mediadores da crise levantar o 
bloqueio à sede de Ouattara.
A Comunidade Económica dos Es-
tados da África Ocidental (CEDEAO) 
ameaçou usar a força para afastar o 
presidente cessante.
O primeiro-ministro do Quénia, 
enviado da União Africana, des-
cartou a hipótese de uma partilha 
de poder.
No entanto, Raila Odinga frisou 
que Gbagbo beneficiará de uma 
“amnistia” se abandonar pacifica-
mente o cargo: “Se decidir ficar no 
país, pode fazer uma vida normal 
e, se optar pelo exílio, não será le-
vado perante o Tribunal Penal In-
ternacional, desde que concorde 
com a passagem do poder.”
Odinga, enviado da União Africa-
na, e os três chefes de Estado man-
datados pela CEDEAO deixaram o 
país sem qualquer referência a pro-
gressos na tentativa de resolução 
da crise decorrente das eleições de 
28 de Novembro, em que Laurent 
Gbagbo e Alassane Ouattara recla-
mam vitória, reivindicando ambos 
a presidência.
Os Estados Unidos estão prontos 
a “considerar” o acolhimento de 
Laurent Gbagbo, se este o solicitar, 
para ajudarem a pôr fim à crise po-
lítica no país.
Sob anonimato, um alto respon-
sável norte-americano declarou, 
citado pela AFP: “Queremos que ele 
saia [da presidência]. Se quiser vir 
para cá, claro que consideraríamos 
essa possibilidade como uma forma 
de resolver a crise actual.”
Mas a mesma fonte relativizou: “To-
das as possibilidades podem desa-
parecer rapidamente, em função da 
situação no terreno.” E acrescentou 
que “segundo as informações” de 
que os EUA dispõem, Gbagbo “está 
obstinado (em permanecer na Côte 
d’Ivoire)”.
O responsável disse ainda que os 
pais de Gbagbo residem em Atlanta, 
no Sudeste dos Estados Unidos.

CÔTE D’IVOIRE

Fortes inundações
na áfrica do sul 

manifestantes 
mortos na tânzania

impasse pode 
levar à guerra

Um lamentável erro  fez com que na edição anterior  o texto de 
Jardo Muekália sobre a Côte d’Ivoire saísse junto  com o Paralelos de 
Isabel Bordalo. Pelo facto as nossas desculpas aos autores e leitoresÁfrica



No Egipto a miNoria cristã recea-
va o que poderia acontecer na véspe-
ra das celebrações do Natal copta que 
tiveram lugar ontem, quinta-feira.
Extremistas islâmicos ameaçaram 
lançar ataques para coincidir com es-
ta data. 
Nas ruas a ansiedade é visível. No Cai-
ro, uma transeunte afirmava: “ain-
da não decidi se vou à catedral para 
participar nas celebrações de Natal. 
Imagine ir para um sítio sabendo que 
corre o risco de morrer”; um outro in-
terroga-se, “como é que podemos ir? 
Ainda estamos a enterrar as vítimas 
de Alexandria. Devíamos estar a la-
mentar os mortos e não a celebrar”.
As autoridades entretanto anuncia-
ram o reforço acentuado das medidas 
de segurança.
Na origem dos receios está o atentado 
suicida que ocorreu em Alexandria 
pouco depois da meia-noite no dia de 
Ano Novo quando cerca de mil fiéis se 
encontravam na missa. Pelo menos, 
21 pessoas morreram.
Activistas egípcios apelaram aos mu-

çulmanos para formarem escudos hu-
manos no exterior das igrejas em si-
nal de solidariedade.
Há cerca de 15 milhões de cristãos no 
Médio Oriente e no Magreb e a situa-
ção, nos últimos anos, não cessou de 
degradar-se. 
Os cristãos coptas constituem o maior 
número desta comunidade que vive, 
principalmente, no Egipto: seis mi-
lhões, quase todos ortodoxos. O aten-
tado de sexta-feira contra esta mino-

ria no Egipto, não foi o primeiro. 
Antes, em Janeiro de 2010, tinha ex-
plodido uma bomba numa zona cris-
tã. 
O atentado no Egipto aconteceu du-
rante uma vaga de ataques contra os 
cristãos do Iraque. 
15 milhões em todo o Médio Oriente 
representam 10 por cento da popula-
ção no Egipto e 40 por cento no Líba-
no, onde são principalmente maroni-
tas, muito próximos dos católicos. Na 

Jordânia representam 6 por cento da 
população. 
As minorias cristãs estão ameaçadas 
no mundo muçulmano. 
O governo não os consegue proteger 
ou nem sequer reconhece que há pro-
blemas. 
Um fenómeno de diáspora para o Oci-
dente que já foi suficiente para dis-
parar o alerta: o Vaticano convocou, 
em Outubro, um Sínodo consagrado 
ao futuro dos cristãos, que reuniu pa-
triarcas, bispos, padres e especialis-
tas em religião. A conclusão foi alar-
mista e dela saiu um apelo às Nações 
Unidas.  
Milhões de cristãos do Oriente vivem 
nos arredores das grandes metrópo-
les da Europa e da América do norte. 
Na região de origem, considerada o 
berço do cristianismo, são encarados 
como estrangeiros. 
São suspeitos de apoiarem o Ociden-
te. São um alvo fácil e vulnerável. Mas 
os analistas receiam que estes atenta-
dos degenerem em confrontos inter-
comunitários.

Quatro caNdidatos ao escrutí-
nio presidencial de 23 de Janeiro na 
República Centro Africana, entre os 
quais o antigo primeiro-ministro, 
Martin Ziguélé, ameaçaram boico-
tar as eleições, caso não sejam to-
madas “medidas” para assegurar a 
sua transparência.
“ O processo eleitoral mesmo que 
se realize hoje , não seria transpa-
rente, nem legal, nem equitativa 
“, estimam os candidatos num me-
morando publicado ontem, quinta-
feira.
No mesmo documento, os quatro 
candidatos denunciam a “ausência 
da independência da Comissão Elei-

toral Independenrte (CEI), a viola-
ção sistemática do código eleitoral, 
a impossibilidade de circular pelo 

território e a presença de movimen-
tos rebeldes no interior do país”.
O Leste e o Norte do país estão à bei-
ra de ataques da rebelião ugandesa 
do Exército de Resistência do Se-
nhor (LRA, sigla em inglês) e da re-
belião centro-africana da Conven-
ção Patriótica para a Justiça e  Paz 
(CPJP).
Os signatários do memorando são o 
antigo primeiro-ministro de 2001a 
2003, Martin Zeguélé, candidato do 
Movimento de Libertação do Povo 
Centro-Africano (MLPC, oposição), 
e Jean-Jacques Démafouth, antigo 
ministro da Defesa e chefe do Exér-
cito Popular para a Restauração da 

Democracia (APRD), antiga rebelião 
signatária dos acordos de paz.
São igualmente signatários o eco-
nomista Emile Gros Raymond 
Nakomdo, da Restauração Demo-
crática Centro-Africana (RDC), o 
partido do defunto presidente An-
dré Kolingba, e Justin  Inocent Wili-
té, candidato independente.
O actual Chefe de Estado, Fran-
çois Bozizé, que ascendeu ao po-
der através de um golpe de Estado 
em 2003, depois eleito em 2005, faz 
parte dos seis candidatos ao escru-
tínio presidencial, do qual se inclui 
também o antigo presidente Ange-
Félix Patassé.

o rEprEsENtaNtE da União Afri-
cana na Guiné-Bissau, o angolano 
Sebastião Isata, anunciou ontem, 
quinta-feira, que uma missão de es-
tabilização chega ao país em Feverei-
ro.
Segundo aquele responsável, a mis-
são será conjunta e inclui além da 

União Africana (UA), a Comunidade 
Económica dos Estados da África Oci-
dental (CEDEAO) e a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP).
“Na sequência das decisões que foram 
adoptadas pela União Africana que se 
prendem com a reforma do sistema de 
defesa e segurança na Guiné-Bissau 

vai enviar-se esta força, esta missão, 
de assistência ou estabilização”, afir-
mou Sebastião Isata , deixando claro 
que “a União Africana chama de esta-
bilização” a esta missão.
Segundo aquele responsável, a mis-
são “circunscreve-se ao quadro da re-
forma do sector de defesa e seguran-

ça”.
Sebastião Isata disse também que a 
missão técnico-militar angolana que 
chegou ontem à Guiné-Bissau para 
apoiar a reforma do sector de defesa 
e segurança no país se “circunscreve 
dentro do contexto do mesmo esfor-
ço e acção”. 

candidatos ameaçam boicotar eleições 

Bissau: missão de estabilização em fevereiro
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cristãos egípcios receiam
celebrar o Natal

o rEspoNsávEl do Senado 
nigeriano, Teslim Folarin, es-
tá  detido provisoriamente  por 
ordem do tribunal de primeira 
instância de Ibadan, capital do 
Estado de Oyo, no sudoeste do 
país, por presumível morte.
A magistrada Fatima Baderu 
emitiu a ordem depois de o res-
ponsável do Senado comparecer 
terça-feira diante do tribunal 
por conspiração e morte.
Teslim Folarin é julgado pela 
morte de Alhaji Lateef Salako, 
chefe duma ala do Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores do 
Transporte Terrestre, durante 
um congresso do Partido Demo-
crático Popular (PDP), no poder, 
na semana passada.
Os congressos do partido no po-
der continuam a ser manchados 
por violência nalguns Estados, 
o que suscita várias preocupa-
ções quanto à boa organização 
das eleições gerais no país mais 
povoado de África.
A Comissão Nacional Eleitoral 
Independente (INEC) vai viver 
a sua primeira experiência sob 
a nova direcção ao organizar as 
eleições para a escolha do go-
vernador do Estado do Delta ri-
co em petróleo.
O Tribunal de Apelação ordenou 
a reorganização das eleições de-
pois de anular a eleição do go-
vernador Emmanuel Uduaghan 
do PDP.
Contudo, na perspectiva destas 
eleições um gabinete da INEC 
foi atacado por desconhecidos 
neste Estado.

senador 
nigeriano
preso por
morte

África
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No domiNgo, 9 de Janeiro, far-
se-á história em África. Pela pri-
meira vez um país vai às urnas para 
referendar uma possível secessão: 
o Sul do actual Sudão, maior país 
do continente, prepara-se para de-
cidir se quer manter-se uno e indi-
visível, ou se, pelo contrário, pre-
fere criar as condições para uma 
separação definitiva do Norte. Tu-
do leva a crer que, no dia 9 de Ju-
lho de 2011, um Novo Sudão será 
anunciado.

As grandes agências internacio-
nais têm reportado uma certa acal-
mia por estes dias em Cartum. Mas 
a história da região tem vindo a ser 
trilhada na ponta das armas e na 
instabilidade dos homens. Ao lon-
go de décadas (primeiro nos anos 
70, depois nos anos 80), várias ge-
rações lideraram a região oriental 
de África – sem nunca resolver as 
distâncias que os separavam. 
O Norte e o Sul do Sudão guerrea-
vam-se, atolados em diferenças ét-
nicas, religiosas (muçulmanos aci-
ma, cristãos, animistas e outros 
abaixo, no Sul) e financeiras – com 

petróleo, água e terras aráveis ao 
barulho. No meio desta destem-
perança, o oeste do Sudão (a re-
gião do Darfur) rebenta também 
em contos de escuridão e limpeza 
étnica. 
Omar Hassan Al-Bashir é hoje pre-
sidente do Sudão, defensor da uni-
dade política entre todos e trans-
gressor internacional – sob ele está 
debruçado um mandato de captu-
ra, emitido pelo Tribunal Penal In-
ternacional que o acusa de “crimes 
contra a humanidade”. No meio 
desta sangrenta confusão, que hi-
póteses de sucesso e, sobretudo, 

de futuro para os sudaneses?
  
garaNg e museveNi
Em Julho de 2005, John Garang 
(então presidente e comandan-
te-em-chefe do movimento sulis-
ta SPLM/A – Movimento/Exército 
de Libertação do Sudão) abandona 
Naivasha, no Quénia, onde tinham 
decorrido as negociações com o 
primeiro vice-presidente do país, 
Ustas Ali Osman Taha.
Finalmente e sob forte patrocínio 
americano (que tinha ficado es-
caldado com o 11 de Setembro de 
2001 e possíveis relações entre Al-

Bashir e a Al-Qaeda), as duas fac-
ções tinham chegado a acordo. 
Foram anos e anos de avanços e re-
cuos – apenas uma forte liderança 
internacional, que quase obrigou 
Garang e Ali Taha a permanecer 
no Quénia mesmo quando tudo in-
dicava o fim, a desistência, tinha 
permitido o CPA (Acordos de Paz) 
e respectiva assinatura formal. Es-
távamos a 9 de Janeiro de 2005, na 
cidade de Nairobi, capital quenia-
na.
20 anos depois estavam criadas as 
condições para que Garang voltas-
se ao país. Quando o fez, a comuni-

Quando o sul perde o Norte
Referendo no Sudão pode criar um novo país africano

Textos MIGUEL GOMES

General Salva Kiir, 
líder sulista

Al-Bashir, actual 
presidente do Sudão
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“Angola será forçada a reconhecer um possível novo Estado” saído do referendo que 
se inicia domingo, dia 9, ainda que isso “traga algumas reservas devido à situação 
de Cabinda”, segundo Francisco Cruz

dade local ficou surpreendida por 
tamanha recepção – entre 3 a 6 mi-
lhões (dos cerca de 40 milhões que 
habitam o Sudão) tinham se apre-
sentado para ver o líder sulista! No-
vos, muçulmanos, velhos líderes de 
clãs, católicos, nortenhos e sulis-
tas, todos se acotovelaram para re-
ceber John Garang. 
O homem, que sempre tivera sido 
apoiado pelos vizinhos (também 
no sul) ugandenses, era agora fi-
gura de proa de um plano audaz, 
da última solução possível – a se-
paração. Garang utilizava um ar-
gumento que rasgava a retórica de 
Al-Bashir. Africanização. África. 
Garang defendia um Estado secu-
lar, laico mas africano de bilhete de 
identidade, em oposição ao Estado 
islâmico, de referência árabe, onde 
a Sharia ditaria leis até hoje defen-
dido por Al-Bashir.
Francisco Cruz, analista angola-
no e especialista em assuntos afri-
canos (formado em Relações In-
ternacionais) é da opinião que “a 
falta de lideranças fortes em Áfri-
ca tem sido um dos maiores pro-
blemas do continente”. E John Ga-
rang, que morreu numa estranha 
queda a bordo de um helicóptero 
cedido por Yoweri Museveni, presi-
dente do Uganda, no dia 29 de Ju-
lho de 2005, transportava consigo 

esta ideia de liderança, de um ho-
mem com carisma.

desafios
“Para haver um país temos de con-
gregar dois ou três conceitos: ter-
ra, poder, fronteira. E no caso do 
Sudão isto ainda não está comple-
tamente definido”, recorda Fran-
cisco Cruz. É uma realidade: a dois 
dias do referendo (que apenas ter-
minará no dia 16), ainda não há 
conclusões acerca da possível divi-
são – onde, como, quando – entre 
Norte e Sul.
“Podemos estar a criar uma segun-
da Palestina”, atira, céptico, o nos-
so interlocutor. “E depois, claro, 
continuamos com o problema das 
riquezas por resolver”. É outra re-
alidade indesmentível: o Sul repre-
senta 70% do potencial petrolífero 
sudanês, que anda há volta de 52 
mil barris diários. Para além disso, 
o sul é rico em água e terras ará-
veis (faz fronteira com a região dos 
Grandes Lagos) e o norte é afecta-
do pela desertificação – tendo co-
mo único escape o grande Rio Nilo, 
que é dominado pelo Egipto.
Durante os seis meses de perío-
do de transição, que durará até 9 
de Junho (desde 2005 que os pra-
zos têm vindo a ser cumpridos) es-
tá previsto que sejam repartidas as 
receitas petrolíferas entre o Norte e 
o Sul. Mas na região de Abyei a vo-
tação já foi adiada, devido a diver-
gências entre os dois lados da mes-
ma moeda.
No terreno, forças da ONU e até 
da China tentam manter a ordem, 
cumprindo os acordos estabeleci-
dos. No Sul, o SPLA foi autorizado 
a formalizar um exército, abando-
nando a guerrilha e reforçando a 
legitimidade. O cenário “está pre-
parado”, segundo a Nações Uni-
das.
“É um facto que as diferenças, se-
jam elas étnicas, religiosas ou ou-
tras têm sido fundamentais para 
alimentar estes conflitos. Mas é 
aqui também onde se nota a fal-
ta de liderança – estas diferenças 
tornam-se perigosas quando os 
políticos as utilizam à sua medi-
da”, acredita Francisco Cruz.
Al-Bashir, de mão estendida ao 
rival, já anunciou que, caso o Sul 
decida pela secessão, o Norte “se-
rá o primeiro país a abrir uma em-
baixada” no novo país. Por sua 
vez, o general Salva Kiir, líder su-
lista do SPLA, lembrou que (em 
alusão a supostas ideias de adia-
mento do pleito) a data da con-
sulta popular é “sacro-santa, 
inadiável”.
E acrescentou: “É absolutamente 
crucial que a comunidade inter-
nacional compreenda que qual-
quer retrocesso poderá significar 
uma grave crise na região”. O si-
nal verde já caiu.

A posição de Angola relativamente 
ao referendo no Sudão não é bem 
explícita. Para além da falta de po-
sição pública, o caso Cabinda deixa 
naturalmente algumas reservas à 
diplomacia angolana.
Se as resoluções da União Africana 
merecem respeito e respaldo do 
Estado angolano (não poderia ser 
de outra forma), a ideia de quebrar 
o compromisso de não mudar as 
fronteiras herdadas do colonialismo 
causa suores frios no Ministério das 
Relações Exteriores (MIREX).
“De facto este referendo no Sudão 
abre um precedente grave e pode 
levar a outras situações, em outros 
países africanos. Há receio que 
possa trazer instabilidade”, afirma 
Francisco Cruz, analista de assuntos 
africanos.
Cruz acredita assim que “Angola 
será forçada a reconhecer um possí-
vel novo Estado” saído do referendo 
que se inicia domingo, dia 9, ainda 
que isso “traga algumas reservas 
devido à situação de Cabinda”.
Outro dos problemas identificado 
por Francisco Cruz está na estratégia 
que tem ganho pontos no MIREX. 
“Neste momento a nossa diploma-
cia está mais habituada a reagir, do 
que a agir. Até agora desconhece-
mos uma posição oficial angolana, 
e quando as coisas se consumarem 
fica difícil ter uma posição quando o 
cenário já está montado”, explica.
O Novo Jornal tentou ouvir o 
MIREX, mas apesar dos esforços 
não foi possível obter uma reacção 
oficial.                        MIGUEL GOMES

É uma decisão que, ao nível das 
instâncias políticas e desporti-
vas, parece não fazer muito sen-
tido. Quem acompanha o despor-
to africano, neste caso o futebol, 
sabe que no dia 4 de Fevereiro se 
dará início à segunda edição do 
Campeonato das Nações apenas 
para jogadores que actuam nos 
seus campeonatos. Angola irá 
participar. 
Acontece que o referendo é uma 
questão fracturante, que pode 
provocar instabilidade no país e 
apanhar no olho do furacão di-
versas representações nacionais, 
alheias a todo este processo.
A votação inicia-se no dia 9, do-
mingo, e estende-se por uma se-
mana. Os resultados oficiais de-
vem começar a ser divulgados no 
dia 1 de Fevereiro, apenas três dias 
antes do início da competição.                                                                                                 

Cabinda levanta reservas

Chan vai ser no... Sudão
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Obama enfrenta nova maioria no Congresso

Republicanos tentam 
anular reforma da saúde

Sacrifício de 500 mil funcionários

Primeira visita oficial é à China

Despedimentos 
arrancam em Cuba

Governo de Dilma começa com polémica 

O pResiDente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, terá de convi-
ver a partir de quarta-feira com um 
novo Congresso, com reforçado pe-
so republicano, vendo-se obriga-
do defender a reforma do sistema 
de saúde e a negociar a redução da 
despesa pública. 
Os adversários republicanos do 
presidente norte-americano, Ba-
rack Obama, assumiram o contro-
lo da Câmara dos Representantes e 
elegeram John Boehner como pre-
sidente da assembleia, no segui-
mento da vitória nas eleições de 02 
de novembro.
Eleito pelo estado do Ohio, no Nor-
te, e pouco conhecido antes da vi-
tória eleitoral dos republicanos, 
Boehner terá de se articular com 
a ala direita dos republicanos e as 
dezenas de eleitos do movimento 
populista Tea Party. 
A Câmara dos Representantes, a câ-
mara baixa, do 112º Congresso é de 
maioria republicana e os democra-
tas perderam lugares no Senado, a 
câmara alta, nas últimas eleições 
intercalares, obrigando a adminis-
tração Obama a negociar mais com 
um partido de onde já lhe foram di-
rigidos epítetos como “comunista” 
e “corrupto”.
No regresso ao trabalho, Obama te-
rá ainda de substituir alguns ele-
mentos do seu “staff” e de avançar 
com novas medidas para combater 
o desemprego.
O porta-voz de Barack Obama 
anunciou a intenção de deixar a 
Casa Branca no início do próximo 

mês, explicando contudo que vai 
continuar a aconselhar o Presiden-
te tendo em vista a reeleição em 
2012. Robert Gibbs, de 39 anos, co-
meçou a trabalhar com Obama em 
2004, antes de este ganhar a corri-
da ao Senado dos EUA.
Entre os muitos novos congressis-
tas e senadores, o maior contin-
gente de novatos dos últimos 30 
anos, estão dezenas de membros 
do movimento conservador “Tea 
Party”, que prometem empurrar o 
partido republicano mais para a di-
reita. 
No topo das preocupações do Tea 
Party e dos republicanos está a des-
pesa pública, e a liderança do par-
tido está a preparar uma iniciativa 
“ambiciosa” para poupar “dezenas 
de milhares de milhões de dólares 
nos próximos meses”, noticiou es-
ta semana o Wall Street Journal.
A reforma do sistema de saúde, que 
os republicanos juraram anular nas 
eleições intercalares, será um dos 
primeiros pontos de embate entre 
os dois partidos.
No novo Congresso serão também 
novidade os iPads e Blackberrys, 
dado que o comité de regras da Câ-
mara propõe que sejam autoriza-
dos dispositivos electrónicos que 
não produzam ruído. 
Obama entrou no novo ano em al-
ta, com uma taxa de aprovação de 
50 por cento na última sondagem 
Gallup, muito graças à passagem 
no final de 2010 de legislação prio-
ritária como a extensão dos cortes 
fiscais para a classe média e exten-

são de subsídios de desemprego, 
mas agora vai ter de lidar com uma 
maioria republicana no congresso.
A Câmara dos Representantes irá 
votar a 12 de Janeiro uma propos-
ta republicana de anulação da re-
forma do sistema de saúde aprova-
da por iniciativa da administração 
Obama, anunciou terça-feira o con-
gressista republicano Eric Cantor.
A reforma “destrói postos de traba-
lho em pequenas e grandes empre-
sas e a principal prioridade para os 
representantes republicanos será o 
corte da despesa pública, o cresci-
mento da economia e [a criação de] 
emprego”, refere a declaração hoje 
divulgada pelo gabinete de Cantor, 
líder da maioria republicana na câ-
mara baixa do Congresso.
O congressista defende ainda que a 
reforma falhou na redução dos cus-
tos de saúde prometida pelo presi-
dente e é restritiva para os consu-
midores.
“É por isso que a Câmara a vai anu-
lar na próxima semana”, refere a 
nota divulgada pelo gabinete de 
Eric Cantor, republicano eleito pe-
lo estado da Virgínia.
A anulação da reforma do sistema 
de saúde, aprovada após intenso 
debate no Congresso, foi uma das 
principais promessas dos republi-
canos. 
O jornal online Politico refere que 
a iniciativa de anulação não deverá 
ser bem sucedida, não só por causa 
do controlo democrata do Senado, 
mas porque o presidente tem poder 
de veto sobre a legislação.

A pRimeiRA fAse do Plano de 
Reorganização Laboral, que 
prevê o despedimento de 500 
mil funcionários públicos, co-
meçou esta semana a ser aplica-
da em Cuba. 
Cinco ministérios cubanos e a 
central sindical única iniciaram 
terça-feira o processo de redu-
ção dos funcionários do Estado, 
num plano que prevê a elimina-
ção de meio milhão de postos de 
trabalho, indicou a agência es-
panhola Efe.
Os ministérios de Indústria 
Açucareira, Agricultura, Cons-
trução, Saúde Pública e Turis-
mo foram os escolhidos para 
começar o “reordenamento la-
boral”, uma das principais me-
didas aprovadas pelo governo 
de Raúl Castro para ultrapassar 
a grave crise económica que as-

fixia a ilha.
Funcionários de vários minis-
térios confirmaram à Efe o iní-
cio do processo e adiantaram 
que este será realizado de forma 
paulatina, nos próximos quatro 
ou cinco meses.
“A partir de 4 de Janeiro reúne-
se uma comissão que avaliará 
quais são os trabalhadores que 
podem ficar disponíveis [termo 
usado pelo regime cubano para 
designar os que vão ser despe-
didos] e o tratamento laboral e 
salarial que lhes será dado”, es-
pecificou um especialista do Mi-
nistério da Agricultura.
Nestas comissões de avaliação 
participa, entre outros, a Cen-
tral dos Trabalhadores de Cuba, 
cujo secretário-geral, Salvador 
Valdés, já garantiu que “nin-
guém ficará desamparado”.

O GOveRnO de Dilma Rousseff ini-
cia o seu mandato com polémica 
na coligação. O líder do PMDB na 
Câmara dos Deputados, Henrique 
Eduardo Alves, pediu na terça-feira, 
“diálogo” e “respeito” por parte da 
Presidência e disse que o seu parti-
do não vai se “acotovelar”em busca 
de mais espaço no Governo de Dil-
ma Rousseff.
“Já virámos a página da discussão 
do primeiro escalão. Todos sabem 
que o PMDB (Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro) – não há 
porque negar – perdeu substância, 
mas somos Governo hoje e não va-
mos nos acotovelar em busca de es-
paço no Governo”, afirmou. 

Alves falava após uma reunião da 
direcção do PMDB, que reagiu ao 
avanço do Partido dos Trabalhado-
res (PT) na ocupação de cargos do 
segundo escalão no novo Gover-
no brasileiro, criando já o primeiro 
conflito político entre os dois maio-
res partidos aliados.
Segundo o deputado, o PMDB do vi-
ce-Presidente Michel Temer, acata-
rá a decisão de Dilma Rousseff de 
discutir a distribuição desses car-
gos apenas depois da posse do no-
vo Congresso Nacional.
Esta foi a forma acordada para con-
tornar a crise entre os dois aliados 
do Governo Dilma, revelada já nas 
ausências de representantes do 

PMDB na posse de ministros do PT 
e de petistas nas cerimónias em que 
membros do PMDB receberam mi-
nistérios nessa segunda-feira. 
As nomeações de cargos do segun-
do escalão foram suspensas até que 
as negociações entre os partidos da 
base de sustentação do Governo es-
tejam fechadas.
Apesar da “trégua”, o PMDB man-
dou um recado ao Palácio do Planal-
to: vai querer debater com a equipa 
económica o reajuste do salário mí-
nimo no Brasil, que, pela primeira 
vez desde 1997, ficará abaixo da in-
flação.
Henrique Eduardo Alves negou, en-
tretanto, que esta questão esteja 

vinculada à distribuição de cargos 
do segundo escalão.
“Uma coisa não está relacionada à 
outra”, afirmou, após a reunião da 
direção do PMDB na residência de 
Michel Temer.
Participaram também no encontro 
o presidente do Senado, José Sar-
ney, o líder do partido no Senado, 
Renan Calheiros e o presidente em 
exercício do PMDB, senador Valdir 
Raupp.
A presidente do Brasil, Dilma Rous-
seff, poderá ter como primeira vi-
sita oficial uma deslocação à China 
em Abril, por ocasião da próxima ci-
meira do bloco BRIC, que decorrerá 
em Pequim.
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Um passageiro de um voo da companhia turca Turkish Airlines que 
voava de Oslo para Istambul ameaçou fazer explodir o avião se este 
não regressasse à Noruega. O presumível terrorista procurou entrar 
na cabina do piloto, mas foi dominado por dois passageiros.

Um estUDO desenvolvido pela Uni-
versidade de Navarra, Espanha, con-
cluiu que com 15 minutos de riso por 
dia se ganham quatro anos e meio de 
vida.
Mais. A equipa liderada pela profes-
sora de bioquímica Natalia López 
Moratalla chegou ainda à conclusão 
de que as pessoas que combatem o 
stress com o riso têm menos 40% de 
possibilidade de sofrer um enfarte ou 
derrame e têm menos dores durante 
os tratamentos dentários.
Finalmente, e não menos importan-
te, o estudo aponta caminhos para os 
que lutam contra o peso. Os mesmos 
15 minutos de riso equivalem a me-
nos 40 calorias, o que permite aferir 
que quanto mais se gargalha, mais 
se emagrece. E quanto mais se ema-
grece, mais felicidade se sente e mais 
motivos há para rir.
O estudo, apresentado no vídeo «Cé-
rebro feliz: o riso e o sentido de hu-
mor», foi recebido com satisfação por 
quem se despedia de 2010 com a in-
feliz sensação de estar na véspera da 
entrada num ano desastroso. 
Afinal a receita para uma vida mais 
longa está à distância de um sorri-
so. O pior mesmo é arranjar motiva-
ção para rir com a subida de preços, 
com a perspectiva de perder o empre-
go face à crise económica que teima 
em não desaparecer e com o planeta 
a tornar-se mais apertado para os se-
te mil milhões de habitantes que ne-
le habitam.
Não espanta que, no meio de tanto 
aperto, milhões de pessoas em todo 
o mundo tenham aderido às pulsei-
ras «Power Balance», que - garantem 
o fabricante e os representantes da 
marca - dão força e equilíbrio a quem 
as usa. 
As tais braceletes de plástico que an-
daram, e andam, no pulso de perso-
nalidades famosas, como o interna-
cional português Cristiano Ronaldo e 
o corredor de Fórmula 1 Rubens Ba-
richello. Nem as actrizes de cinema e 
músicos ficaram indiferentes às «Po-
wer Balance» e não se pode dizer que 
tenha sido pelas suas qualidades es-
téticas. As propriedades mágicas do 
adorno, apregoadas em todo o mun-
do, convenceram milhões de pesso-
as ávidas por manterem algum equi-
líbrio e força na sua vida.
São estas que enfrentam agora um 
duro revés, vendo-se confrontadas 
com a necessidade de se agarrarem 
a outro qualquer objecto milagreiro 
– ele há-de aparecer – que as mante-
nha equilibradas.
A Australian Competition and Consu-
mer Comission, associação de defesa 
dos consumidores, obrigou a marca 

a fazer um comunicado no seu site a 
admitir que as pulseiras são publici-
dade enganosa e que não funcionam, 
depois de inúmeras queixas de com-
pradores defraudados.
As «Power Balance» foram tema de 
discussão em todo o mundo durante 
o Verão, com os físicos a dizer que as 
propriedades do adorno não passam 
de um arrazoado de asneiras, sem 
qualquer sustentação científica; os 
psicólogos a justificaram o bem-es-
tar sentido pelos utilizadores com o 
efeito placebo (quando o ser humano 
acredita que uma coisa faz bem, acti-
va mecanismos cerebrais que desen-
cadeiam e produção de endorfinas, 
moléculas responsáveis pelo alívio 
da dor); e a marca a garantir que sim, 
que as pulseiras equilibram e dão for-
ça aos seus portadores.
A Power Balance teve de dar o braço a 
torcer na Austrália e admitir publica-
mente que não há pinga de verdade 
no prodigioso acessório. “Admitimos 
que as nossas alegações sobre o arti-
go não têm base científica e que por 
isso incorremos numa conduta enga-
nosa”, afirma o fabricante. Os com-
pradores que se sentirem defrauda-
dos podem reclamar o reembolso até 
ao dia 30 de Junho. A marca terá ain-
da de retirar das embalagens a ex-
pressão “Performance technology” e 
alterar as campanhas publicitárias. 
Pelo menos na Austrália. 
Em Espanha, a Power Balance já tinha 
sido sancionada. A associação de de-
fesa do consumidor Facua avançou 
em Novembro com um processo de 
publicidade enganosa e o fabricante 
espanhol foi condenado a pagar uma 
multa na ordem dos 15 mil euros (o 
equivalente a 19 mil dólares) à Jun-
ta da Andaluzia, região onde a em-
presa se havia instalado. Valor mui-
to inferior aos 350 mil euros (458 mil 
dólares) com que foram multadas as 
empresas que vendem as pulseiras 
em Itália pela entidade que regula o 
mercado no país de Berlusconi, para 
quem não há pulseira de equilíbrio 
que lhe valha.
A espanhola Facua não gostou da 
exiguidade da multa e anunciou a in-
tenção de recorrer. Em poucas horas 
a Power Balance junta aquele mon-
tante em Espanha, o país, em todo o 
mundo, onde se vendem mais pulsei-
ras de silicone. Não se sabe se por in-
fluência de Cristiano Ronaldo, joga-
dor do Real Madrid, ou da crise. 
Os espanhóis, é certo, não têm mui-
tos motivos para sorrir nos próximos 
tempos, mas pode ser que o estudo 
desenvolvido pela Universidade de 
Navarra sirva de estímulo. E troquem 
a superstição pela ciência.

Paralelos                     
Por Isabel Costa Bordalo 

só rir

Águas infestadas de serpentes 
cortam abastecimentos

Ovos e frangos contaminados

tailândia apreende marfim
proveniente de moçambique

Cheias na Austrália

Alemanha

 No valor de 327 mil dólares

O esCânDAlO das dioxinas em 
ovos e frangos na Alemanha alas-
trou a nove dos 16 estados fede-
rados e, segundo dados oficiais, 
há cerca de 150 mil toneladas de 
rações para animais contamina-
das com gorduras sintéticas.
A gordura para fabricar tais ra-
ções, provenientes do fabrico de 
biodiesel e que estava contami-
nada com dioxinas, foi vendida 
a 25 empresas de todo o país por 
uma firma do norte da Alema-
nha, a Harles & Jentzsch. As ins-
talações da empresa, em Boesel, 
já foram alvo de buscas policiais, 

e o Ministério Público de Itzehoe 
abriu na quarta-feira um proces-
so-crime contra os seus respon-
sáveis.
O administrador da Harles & 
Jentzsch, Siegfried Sievert, disse 
a um jornal local que as gorduras 
sintéticas originárias do fabrico 
de biodiesel “foram introduzidas 
acidentalmente” na produção 
de gorduras para rações. As gor-
duras sintéticas em questão são 
muito mais baratas do que outras 
gorduras usadas na produção de 
rações, e as autoridades judiciais 
suspeitam que a empresa tentou 

pura e simplesmente reduzir cus-
tos. 
A ministra da Agricultura e da 
Defesa do Consumidor, Ilse Aig-
ner, duvidou das explicações e 
afirmou que “quem pôs em ris-
co a existência de centenas de 
explorações agrícolas e a saúde 
dos consumidores tem de prestar 
contas dos seus actos”. A Fede-
ração dos Agricultores Alemães 
já exigiu indemnizações para as 
explorações agrícolas afectadas 
e anunciou que irá processar ju-
dicialmente os responsáveis pe-
los prejuízos.

As AUtORiDADes tAilAnDe-
sAs anunciaram quinta-feira a 
apreensão de 69 presas de elefan-
tes e de quatro outros pedaços de 
marfim provenientes de Moçam-
bique, com um valor comercial 
superior a 327 mil dólares.
As autoridades alfandegárias 
precisaram que as presas foram 
encontradas quarta-feira no ae-
roporto Suvarnabhumi de Ban-
guecoque em duas caixas com 
destino ao Laos, estando decla-
radas como bens pessoais.
No entanto, um responsável indi-
cou que o marfim devia ser reim-
portado para a Tailândia.
“Declararam que o carregamen-
to se destinava ao Laos para en-
ganar nas autoridades alfan-

degárias mas as presas deviam 
regressar à Tailândia através da 
fronteira”, indicou o chefe do 
serviço das alfândegas, Prasong 
Poontaneat, à televisão.
O marfim apreendido, com um 
peso de 435 quilos, represen-
ta um valor comercial de 10 mi-
lhões de bahts (cerca de 250.000 
euros).
Não foi realizada qualquer de-

tenção durante esta apreensão 
já que ninguém reclamou as cai-
xas.
A Convenção sobre o comércio in-
ternacional das espécies de fau-
na e flora selvagens ameaçadas 
de extinção (CITES) proibiu o co-
mércio internacional de marfim 
em 1989, ainda que tenha auto-
rizado, a partir de 1997, os países 
da África austral a proceder a al-
gumas vendas pontuais.
A Ásia, nomeadamente a China e 
o Japão, é um dos maiores mer-
cados do planeta para as vendas 
ilegais de marfim, de acordo com 
os peritos.
A Tailândia posiciona-se como 
um ponto de trânsito do tráfico 
internacional.

O mUniCípiO de uma cidade aus-
traliana devastada pelas inunda-
ções, indicou quinta-feira que 
recusa ajudar “habitantes total-
mente irresponsáveis”, que ex-
põem os socorristas aos ataques 
de serpentes, recusando-se a 
abandonar a sua casa.
“Tomámos uma decisão e é muito 
clara. Não podemos pôr os nossos 
agentes em perigo, quando leva-
mos alimentos (a essas casas)”, 
declarou Brad Carter, presiden-
te da câmara municipal de Ro-
ckhampton, uma cidade rural e 

mineira do nordeste da Austrália, 
submergida pelas inundações.
O autarca explicou que, na aglo-
meração, certas famílias com 
crianças se recusam a deixar a 
sua casa inundada, e que os so-
corristas correm riscos quando 
lhes entregam comida de barco 
ao atravessar as águas infestadas 
de serpentes que com as cheias 
deixaram os seus habitats tradi-
cionais. 
“Agora, é necessário que compre-
endam que devido à sua escolha, 
não lhes podemos fornecer mais 

géneros alimentares ou outros 
serviços”, avisou o presidente da 
câmara municipal.
Carter indicou que as equipas de 
socorro bateram à porta de cerca 
de 2.000 casas, considerando in-
concebível que as pessoas não es-
tejam ao corrente dos riscos que 
correm, recusando abandonar as 
suas casas. 
Os serviços de socorro alertaram 
os habitantes contra os crocodi-
los e as serpentes venenosas que 
procuram lugares secos, nas árvo-
res ou nas casas.



Definitivamente Bento Kangam-
ba tem razão. É preciso, com toda 
a urgência, uma arrumação na Fe-
deração Angolana de Futebol. Co-
mo está, e pelos caminhos que con-
tinua a trilhar, Justino Fernandes e 
seu pares estão a mergulhar o fute-
bol angolano numa completa bara-
funda. E, em causa, não está, nem 
pode estar, a escolha do nome do 
novo seleccionador, pese o facto de 
o cargo ter sido entregue a um jovem 
que tem mostrado razoáveis resulta-
dos mas, ao nível de selecções, nun-
ca, na sua curta carreira, desfrutou 
do privilégio de ascender a tão al-
to cargo, o que significa que, para a 
eleição, não contou a experiência.
O que está verdadeiramente em cau-
sa, e não pode ser escamoteado, é o 
facto de Zeca Amaral, que, segura-
mente, começou a ser sondado pe-
lo Recreativo do Libolo há mais de 
dois meses – vide a quebra do com-
priomisso verbal, assumido por Rui 
Campos, presidente da formação de 
Calulo, para com Bernardino Pedro-
to, que regressou a Portugal com um 
contrato apalavrado por um ano… -- 
não ter assumido, perante a FAF, as 
conversações; grave, agora, depois 
de tudo estar na rua, pese o facto de 
Zeca Amaral pretender levar o seu 
segredo até ao dia em que abando-
nar, definitivamente, as Palancas, é 
o facto de a Federação Angolana não 
ter sido capaz de assumir a única ati-

tude aceitável em todo o «affaire»: 
a dispensa automática do treina-
dor face aos prejuízos materiais, 
e de imagem, que o mesmo vem 
causando à FAF e às próprias se-
lecções, depois de o seu nome ser 
colado ao Recreativo do Libolo, de 
uma forma que não consente des-
mentido.
Como se deve interpretar o facto de 
Zeca Amaral ir passar o testemunho 
a Lito Vidigal durante o estágio que 

vai realizar-se no Brasil? Como um 
gesto de colaboração, em defesa do 
interesse nacional? Pode o próximo 
treinador do Libolo estar carregado 
de boas intenções mas, em boa ver-
dade, o que vai entregar ao novel 
treinador é um presente muito mal 
embrulhado.
Uma outra questão se levanta: qual o 
grau de exigência que deve impor-se 
a Lito Vidigal? Ganhar o CHAN? Ven-
cer o próximo jogo, muito mais a sé-

rio, com o Kénia, a contar para o CAN 
2012, que tem data marcada para os 
dias 25, 26 ou 27 de Março próximo. 
Quais são as verdadeiras metas que 
Justino Fernandes estabeleceu no 
compromisso  com Lito Vidigal?
Não é crível que, face a um eventu-
al fracasso, não apenas no CHAN, co-
mo frente aos quenianos, alguém de 
bom senso  possa colocar em causa a 
competência do nóvel treinador.
Por estes receios deverão ser respon-

sabilizados a FAF e Zeca Amaral, pois, 
era de todo aconselhável que Lito Vi-
digal, ou outro treinador, devessem 
assumir o cargo a partir do momen-
to em que Zeca Amaral começou as 
conversações com o Rec. Libolo.
Assim, no estado em que as coisas 
ficaram, podem acontecer dois de-
sastres competitivos e, por mais um 
vez, a culpa vai morrer solteira.
Venham daí as eleições… já!

Manuel antónio

as Palancas negras retomam 
hoje, na Cidadela, em Luanda, os tra-
balhos de preparação com vista à sua 
participação no Chan que o Sudão vai 
albergar em Fevereiro próximo.
Fracassado o encontro no aeropor-
to, antes da viagem à Ásia, os jogado-
res deverão reunir-se hoje, logo após 
os treinos, para acertarem os valores 
que vão apresentar à FAF para os pré-
mios de jogo e, ainda, o referente aos 
objectivos traçados pelo elenco de 
Justino Fernandes na prova.
Zeca Amaral, que deverá abandonar 
a selecção após o Chan, já poderá tra-
balhar com o grupo completo, e con-
tar com a integração de Anastácio 

e Chico Capoto, jogadores do ASA e 
Santos FC, respectivamente, que não 
viajaram para a Ásia devido a ques-
tões burocráticas.
Naquele continente, o conjunto an-
golano realizou duas partidas ami-
gáveis. Na primeira prdeu diante do 
Irão, por 1-0 e, na segunda, as Pa-
lancas Negras empataram, sem go-
los, com a Arábia Saudita, treinada 
pelo português José Peseiro.
Ao contrário do programado, uma 
fonte do NJ avançou que a viagem 
para o estágio derradeiro no Brasil 
só deverá ocorrer na próxima quar-
ta-feira, dia 12, que contará com o 
futuro seleccionador, Lito Vidigal.

lito vidigal vai pró Brasil e Zeca amaral idem!

Prémios de jogo
ainda por decidir

Desporto

Que enorme caldeirada!

Selecção volta ao trabalho
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O campeOnatO nacional de fute-
bol juvenil já não se realiza a par-
tir de hoje, na cidade de Malanje, 
com a  participação de 17 equipas, 
de igual número de províncias, 
com excepção da Huíla, por razões 
desconhecidas.
O certame foi adiado para a próxi-
ma sexta-feira, 14, e com duração 
de 10 dias. Até ao momento desco-
nhecem-se as causas que levaram 
ao seu adiamento, mas tudo indica 
que problemas de ordem financei-
ra estão no cerne da questão.
O presidente da APF de Malanje, 
Mário Alberto Machado precisou 
esta quarta-feira, que a região de-
verá participar com as colectivida-
des do Malanje Sport Clube e o Rio
Cuango; Luanda, com o Petro, 1º 
de Agosto e  Kabuscorp; enquanto 
que as demais províncias com uma 
equipa cada qual.
Mário Machado disse que a orga-
nização do evento foi subdividido 
em dois grupos, cabendo à FAF a 
responsabilidade das inscrições e 
confirmações das equipas, através 
do seu gabinete técnico e à APF lo-
cal a tarefa de criar as condições e 
hospedagem, alimentação e trans-

porte, não contando com qual-
quer apoio da classe empresarial 
de Malanje.
As equipas vão custear todos os 
encargos com a prova, “ nós esta-
mos, apenas, limitarmo-nos a fa-
zer reservas em algumas unidades
hoteleiras e restaurantes”. 
As comitivas desportivas deverão 
ficar divididas pelos hotéis Malan-
je, Gingante e a Pensão Mimosas, 
unidades que praticam os preços 
mais baratos em toda
região.
O timoneiro da APF adiantou que 
os oficiais da FAF ficarão instala-
dos no hotel. O único campo com 
as condições exigíveis é o 1º de 
Maio, sito no bairro da Catepa, mas 
a APF necessita de dinheiro para o 
corte da relva, terraplanagem e 
limpeza do recinto.
Até esta quarta-feira não estava 
decidido qual seria o campo alter-
nativo, em caso de semi-finais ou 
jogos de desempate, mas o pela-
do da Maxinde é o único em con-
dições para acolher tal evento que 
decorre pela terceira vez na terra 
da palanca negra gigante.
Mário Machado afirmou ao NJ 

confirmou que não havia qualquer 
disposição do executivo local, 
através do seu director da Juven-
tude Desportos, Francisco Inock, 
para comparticipar nas despesas 
do Campeonato Nacional de Fute-
bol Juvenil Masculino.
Isaías Soares

campeOnatO de juniOres
também adiadO
Entretanto, e pelas mesmas ra-
zões, o Campeonato nacional de 
Juniores, marcado para a Provín-
cia de Benguela, também foi adia-
do.
No meio de tantos adiamentos, é 
de todo pertinente colocar-se a se-
guinte questão: para quando a Fe-
deração Angolana de Futebol to-
ma a atitude de só partir de para 
eventos de grandeza nacional de-
pois de reunir as condições logísti-
cas e financeiras?
Em cima o escândalo que envolve 
a mudança de treinador da selec-
ção principal, estes dois adiamen-
tos constituem a prova clara de 
que Justino Fernandes e seus pa-
res chegaram ao fim de linha.
         isaías sOares, em malanje

avex, que integra o lote de fu-
tebolistas à disposição das Palan-
cas Negras, mas que não partici-
pou no primeiro estágio nem fez 
a digressão aos Emirados Árabes 
Unidos foi convocado ontem, de-
vendo integrar a caravana que fa-

rá o estágio no Brasil, tendo em 
vista o CHAN.
O médio do Petro de Luanda cons-
tituiu a última cartada de Zeca 
Amaral ... e de Lito Vidigal (que é 
esperado hoje, em Luanda) para a 
operação/Sudão.

Federação às escuras...

Última hora

Ronaldinho foi autorizado pelo Milan, com o qual 
tinha contrato até ao final da temporada, para 
decidir o seu futuro e escolher um clube no Brasil. 
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uma figura pública adquire 
responsabilidades sociais diferentes 
das do cidadão comum. Exceptuam-
se as que antes de o ser já o eram, 
no útero materno, e, também, os 
predestinados de todas as Artes. As 
outras são-no porque o desejaram, 
vendendo alguns a alma ao diabo 
por uma entrada no efémero clube 
das famosidades, como agora se 
diz.
As criaturas que pisam circunstan-
cialmente o palco da fama em ta-
mancos não passam de «figuras de 
pés de barro».
Convencidos da perenidade do seu 
estatuto borram a pintura quando 
menos se espera,  julgando que fin-
tam a decadência e a verdade!
Um dia destes o Pedro (Mantorras)  
desafiou os  amigos do Zico para 
uma «peladinha», no campo Mário 
Santiago. O fito era altruísta. Além 
da confraternização tinha como 
objectivo reunir uns trocos para a 
Igreja D. Bosco, no Sambizanga, 
bairro onde o Pedro (Mantorras) 
nasceu para a fama.
Mas o Pedro (Mantorras), principal 
impulsionador, faltou ao convívio! 
Amigos e o pouco público presente 
ficaram de cara à banda e diziam 
uns para os outros: «isto não é do 
Pedro (Mantorras)…»
Mas foi. Está-lhe na massa do san-
gue. Se há coisas em que o Pedro 
(Mantorras) é mestre é na arte da 
ginga, na finta. E, naquele dia, de-
pois de se ter sabido, pelos jornais, 
que havia ofertado cem bolas a um 
colegégio de meninos desafortuna-
dos, saiu-lhe mais uma revienga, 
como diria o meu saudoso amigo 
Joge Perestrelo.
A fama do Pedro (Mantorras) che-
gou à internet. A Wikipedia conta 
a sua história e diz que o kaluanda 
nasceu no Huambo, aos 18 de Mar-
ço do ano da graça de 1982.
Tem 28 anos, portanto. E é por estar 
a meio de uma carreira que cresceu 
que nem relâmpago, que dá pena 
que tenha acabado tão cedo para o 
futebol…
Mas será assim? Hummm….
Nos arquivos, com a chancela da 
História, está registado, em ima-
gens e fita magnética, que o Pedro 
(Mantorras) deu os primeiros pas-
sos para a fama num dos mais em-
blemáticos bairros de Luanda.
Já lá vão uns anitos…

Quem não se lembra da final da 
Taça de Angola de 1996, ganha pelo 
Progresso (1-0) numa finalíssima 
disputada na capital, depois de um 
empate (1-1) frente ao 1.º de Maio, 
em Benguela? Vidal, já falecido, 
marcou os dois golos da equipa 
vencedora, treinada pelo «Brin-
ca na Areia», José Diniz, e o Pedro 
(Mantorras), embora não fosse ti-
tular, foi peça importante nos dois 
encontros.
Tinha, na altura, catorze anos!!!
Hoje, com o dobro da idade, tal é o 
registo oficial do seu no BI e passa-
porte, Mantorras (Pedro), dorme à 
sombra dos louros e proventos da 
jorna ao serviço do Benfica, para 
onde entrou por força do jeito ne-
gocial de Luís Filipe Vieira, então 
presidente do Alverca e, hoje, líder 
do maior clube português.
Mas, Mantorras (Pedro), contraiu 
uma lesão grave num joelho e dei-
xou de ser o que parecia poder vir a 
ser.
O povo da bola uniu-se e lamentou o 
fim, ou quase fim de carreira de um 
jovem promissor…
Porém, e contra todos os boletins 
médicos, o Mantorras (Pedro) fez da 
luta contra o infortúnio uma cruza-
da. O seu estoicismo caiu no goto da 
massa associativa benfiquista que 
passou a vê-lo como uma espécie de 
amuleto.
Giovanni Trappatoni, sagaz rapo-
sa do futebol mundial, concedeu a 
Mantorras (Pedro), de quando em 
vez, dez-quinze minutos de expo-
sição, fingindo, ao mesmo tempo, 
acreditar na eficácia de um pezudo 
chamado Argel.
E não é que o velho «azzurri» ga-
nhou o Campeonato de Portugal?!
Foi a consagração de Mantorras 
(Pedro) e o argumento que faltava 
a Luís Filipe Vieira para estabelecer 
com ele uma espécie de contrato 
para toda a vida.
Mantorras (Pedro) não percebeu o 
ocaso e, o ano passado, faltou os-
tensivamente aos festejos da con-
quista do título. Disse-se ofendido 
por Jorge Jesus, e achou-se no di-
reito de reclamar a entrada num 
jogo, o último, vital para o Benfica 
conquistar o título.
Com tão estranha atitude escreveu 
o fim do acto principal de uma his-
tória, até aqui muito mal contada, 
com muito ainda por contar.

arritmiasarritmias
manuel antónio

pedro (mantorras)

campeonatos adiados
por falta de dinheiro

avex chamado para o brasil
Ampe Rogério



Desporto

Contrário às regras da prova, 
o etíope Gebreselassie levou os dez 
mil dólares da S. Silvestre 2010 sem, 
no entanto, ter participado no Mee-
ting, que decorreu no domingo, nos 
Coqueiros.
Após ter vencido a 54 edição da S. 
Silvestre, o recordista mundial es-
cusou-se a participar no Meeting, 
prova em que, segundo regras im-
postas pela Federação Angolana 
de Atletismo (FAA), todos os atle-
tas que participaram na corrida de 
fim de ano estava obrigados a mar-
car presença, sob pena de ficarem 
sem os prémios correspondentes à 
S. Silvestre.
Ciente do contrato rubricado com 
o Kabuscorp, que previu apenas a 
participação na São Silvestre, Ge-
breselassie exigiu o prémio a que ti-
nha direito como vencedor (dez mil 
dólares), deixando Bento Kangam-
ba e a direcção da Federação em pe-
quenas «picardias».

A direcção da turma do Palanca 
mostrou-se, também, um tanto ou 
quanto surpresa em relação à cláu-
sula imposta pelo elenco de Carlos 
Rosa, pese o facto de ela ser de to-
dos conhecida. 
«Nós não sabíamos nada sobre es-
ta cláusula. Contratámos o atleta 
apenas para participar na S. Silves-
tre. Ainda assim, se a intenção é in-
ternacionalizar cada vez mais a pro-
va, não devemos obrigar os atletas 
a participarem em outras competi-
ções que nada têm a ver com a S. Sil-
vestre», realçou uma fonte do Ka-
buscorp.
Gebreselassie alegou, ainda, que a 
sua especialidade não era correr em 
provas de pista, facto que não acon-
tece há dez anos, o que tornou ine-
vitável a ausência no Meeting dos 
Coqueiros.
Diante de todo este cenário, a Fe-
deração não viu outra forma senão 
«dar o braço a torcer» e entregar os 

dez mil dólares a 
Gebreselassie, que t a m -
bém embolsou mais mil dólares, por 
ter batido o «record» da competi-
ção.
«Não poderíamos manchar, 
de forma algu-
ma, a prova por 
esta questão. 
Por isso, tive-
mos que recuar. 
Mas vamos traba-
lhar para que tudo 
esteja claro nas pró-
ximas edições», de-
fendeu Carlos Rosa, 
presidente da FAA. 
O etíope superou o an-
terior «record», que 
pertencia ao seu compa-
triota Ali Mohamed, que, 
em 2009, fez 28.16 minu-
tos, contra os 28.04 minu-
tos de Gebreselassie.
 ÁLVARO VICTÓRIA

Os eTíOpes fORAm os grandes ven-
cedores da S. Silvestre-2010, em 
masculinos  e femininos. Depois do 
feito do compatriota Gebreselassie, 
a atleta Dire Tune dominou a pro-

va feminina, cronometrando 32.16, 
superando a detentora do troféu 
das três últimas edições a queniana 
Grece Momany, que terminou a pro-
va em quarto lugar, com o tempo de 

33.26 minutos.
O melhor angolano foi Avelino Dum-
bo, que correu pelo Interclube, que 
completou a prova em 31.53. 
A prova da Família foi ganha pe-
lo atleta paralímpico José Dias, que 
correu individualmente.

mAsCuLInOs
1.º Haile Gebreselassie/Etiópia -  28 
minutos e 4 segundos
2.º Josphap Menjo/Quénia – 28 mi-
nutos e 34 segundos
Bonsa Diba Direba(15 anos)/Etiópia 
- 28 minutos e 37 segundos

femInInOs
1.º Dire Tune/Etiópia – 32 minutos e 
16 segundos
2.º Almaz Ayana Eba/Etiópia – 32 
minutos e 19 segundos
3.º Rehima Rediz/Etiópia – 33 minu-
tos e 14 segundos

30  7 Janeiro 2010 

FAA e Kabuscorp em desacordo

Domínio etíope

Federação obrigada
a pagar 11.000 usd
a gebreselassie

S. Silvestre 2011
O AumenTO dOs valores de 
premiação é um dos desta-
ques da S. Silvestre de 2011, 
edição que será lançada em 
Março próximo pela direcção 
da Federação Angolana de 
Atletismo.
«Queremos superar ou, no 
mínimo, manter os níveis al-
cançados nesta edição. Em 
termos de presença, quer em 
organização. Vamos mexer 
nos prémios e faremos algu-
mas reformas na organização», 
salientou Carlos Rosa.
«Estamos já a trabalhar para, 
em Março, apresentarmos à Im-
prensa as modificações que pre-
tendermos fazer na edição deste 
ano», acrescentou.
Em aberto está a questão da mu-

dança do nome da competição 
(de S. Silvestre, para Demóste-
nes de Almeida, um assunto le-
vantado nos últimos dias. «É 
uma ideia. Nós temos o nosso 
ponto de vista e estamos aceita-
mos opiniões», disse a finalizar 
carlos Rosa.



O novo ministro do Interior não sendo 
um estreante no governo nem no pelou-
ro que dirige  tem pautado a sua actua-
ção por  medidas que surpreendem até 
os seus próprios colaboradores. Depois 

de ter alterado  os comandos provinciais da Polícia e de ter 
varrido as chefias  do Serviço de Migração e Estrangeiros 
, SEBASTIÃO MARTINS tem feito visitas surpresa a várias 
unidades policiais, como aconteceu, por exemplo, na pas-
sagem do ano quando , sem avisar a ninguém, desembar-
cou em Cabinda para passar  a mudança  do ano com os 
polícias do posto fronteiriço do Yema. Além do alento para 
os efectivos que o gesto encerra , demonstra um novo tipo 
de governação que não se fica pelos gabinetes.

TEMpO pARA O fIM-dE-SEMANA EM luANdA

Nº 155/11

fecho

Contactos: 
Tel:

Fax:
E-mail: novojornal01@gmail.com

222 393 700
222 372 417
927 955 587

222 393 703
222 372 603
927 955 588

-
-
-

222 396 238

na próxima semana
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Malanje  terá  ensino 

superior de Medicina

economia

Lobito centraliza 

investimentos em Benguela

 Sobe
Está visto que os problemas do Minis-
tério das Relações Exteriores não se 
confinam à gestão e administração. A 
intervenção que o ministro  GEORGE 
ChICOTY fez a fechar o ano, sugere que 
a área política, se não está tão mal como a administrativa, 
está pior.  O resumo que lhe chegou às maõs à propósito 
das contas da embaixada de Angola em Washington, não 
bate certo. Sugerir que «Angola não era o único visado» 
pode parecer manipulação de quem preparou o relatório. 
Dos 32 países «indiciados» Angola foi o único que viu 
as contas congeladas. É preciso evitar deslizes  destes. 
É bom saber que o ministro quer por ordem na casa e o 
conselho consultivo que vem aí é um bom começo.

A entrada para o novo ano, pode não ter 
sido, nalguns aspectos, a mais feliz para 
o novo ministro das Relações Exteriores, 
GEORGE ChICOTY. Apresentando-se 
como que, com duas pedras na mão, 

Chicoty, demarcou-se completamente de tudo quanto, de 
menos airoso, terá sido feito no reinado de Assunção dos 
Anjos, evidenciando uma indisfarçável vontade não só 
para lavar as mãos como Pilatos, como na primeira opor-
tunidade, proceder a um ajuste de contas. A forma dese-
legante como investiu contra algumas das opções do seu 
antecessor, não caiu bem entre os quadros do Ministério, 
que começam a vê-lo como uma pessoa muita reservada, 
como se nunca tivesse estado ao corrente da gestão do 
sector que agora dirige...

 desce 
 Uma das máximas do ditador português 
António Salazar era a de que se não que-
res resolver um problema cria uma co-
missão! O novo governador de Luanda, 
JOSÉ MARA dOS SANTOS, com pouco 
mais de um mês de exercício , já entrou no esquema das 
comissões. Primeiro criou uma para  acompanhar o cum-
primento da cábula que recebeu para a boa governação 
de Luanda. Depois criou uma outra para preenchimento  
de quadros nas administrações municipais. Seguiu-se 
outra para analisar os contratos e, já no final da sema-
na, uma quarta preparatória da reunião da UCCLA! A este 
ritmo chegaremos ao final do ano com um sem número 
de comissões que se perdem em reuniões inconclusivas e 
que não trazem nenhuma mais valia para a capital.  

Máx./Mín. 30º/24º 28º/24º 39º/23º

SEXTA SÁBAdO dOMINGO

A NOTíCIA dE quE A pANAlpINA  World 
Transport, PWT, ou simplesmente Panal-
pina estava sob investigação nos EUA por 
alegadas práticas de corrupção, já andava 
no ar há mais de dois anos. Denúncias com 
várias origens lançaram as autoridades 
americanas numa investigação que mexeu 
com as operações da Panalpina em Ango-
la, Nigéria, Brasil, Rússia , Azerbaijão, Ca-
zaquistão , Turquemenistão e EUA.
As conclusões produzidas pela investiga-
ção forçaram este gigante suíço a admitir 
culpa e a pagar uma multa de 156 milhões 
de dólares.
Especializada na prestação de serviço de 
desalfandegamento, embarque e desem-
barque de passageiros, obtenção de vistos,  
fretes, carga, descarga, e gestão de recur-
sos humanos a Panalpina estava sob sus-
peita de comprar favores, e de obter con-
tratos a troco de comissões , subornos, e 
subfacturações. 
Antes mesmo do Governo dos Estados Uni-
dos ter levado o caso a tribunal, a Panalpi-
na sentiu o peso do embaraço provocado 
pela revelação de que tinha a justiça ame-
ricana à perna.
No caso de Angola, clientes avisados dos 
seus problemas, e agastados com o cres-
cente volume de despesas «imigraram» pa-
ra outras agências o que explica o cresci-
mento de oportunidades para instituições 
como GETMA, TLC, SDV-AMI, todas estran-
geiras, assim como algumas companhias 

panalpina multada nos eua
por corrupção em angola

angolanas como a Angotráfego, Transmu-
lemba e Angocargo.
O libelo acusatório que em Novembro úl-
timo deu entrada no tribunal distrital do 
Sul do Texas, sediado em Houston reza que 
entre 2002 e 2007 a Panalpina gastou em 
operações de suborno em várias partes do 
mundo, 27 milhões de dólares.
O documento reza que entre 2002 e 2008 a 
Panalpina Angola, subsidiária da Panalpi-
na WTH, gastou 4.5 milhões de dólares no 
suborno de funcionários do governo ango-
lano.
Segundo o documento, o mercado angola-
no era um no qual a Panalpina aplicava com 
frequência o SPIN, ou, «Special Interven-
tion», mecanismo que se consubstancia  
em pagamentos ilegais a favor de oficiais 
dos serviços de imigração e das alfânde-
gas.
Com estes pagamentos a Panalpina evita-
va que o seu expediente fosse observado a 
rigor, ficando a salvo de impedimentos ou 
penalizações previstas na Lei para casos de 
documentação incompleta ou afins.
Segundo a acusação «embora aos clientes 
fossem emitidas facturas para cobrir des-
pesas do tipo SPIN, estas operações eram 
habitualmente referenciadas como «taxas 
especiais», «pagamentos de emergência» 
ou «taxas de processamento». 
Após cada uma destas transacções os clien-
tes eram avisados de que «os pagamentos 
tinham sido feitos em dinheiro vivo, e que 
não havia recibos oficiais para sua valida-
ção».
Sobre a Panalpina pesa também a acusa-
ção de, entre Dezembro de 2006 e Março 
de 2008, ter pago 300 mil dólares a dois al-
tos funcionários do governo de Angola pa-
ra garantir dois contratos de assistência 
logística. «Os funcionários do Governo de 
Angola tinham mandato para autorizar a 
celebração do contrato com a Panalpina». 
A companhia suíça é acusada de no mesmo 
período ter pago duas «gasosas» de 40 mil 
dólares e uma de 75 mil dólares a oficiais 
do governo ligados à exploração de gás e 
de petróleo de quem dependia a obtenção 
de um contrato de prestação de serviços.
As despesas da Panalpina com subornos de 
funcionários do governo de Angola com-
preendem também pagamentos  a cada 4 
meses, de tranches de 30 mil dólares a um 
«oficial» do governo ligado ao gás e ao pe-
tróleo com fins de obter por um período de 

2 anos, contratos para prestação de servi-
ços de logística  em regime de exclusivida-
de.
Os pagamentos a este «oficial» do governo 
eram feitos através de pagamentos emiti-
dos a favor de um funcionário fantasma ar-
tificialmente ligado à gestão do dito con-
trato de prestação de serviço. 
O documento identifica um dos membros 
do «board» da Panalpina, «Elemento A» 
como estando ao corrente  dos pagamen-
tos ilegais feitos pela companhia.
Em 2001, o «Elemento A» resistiu às pro-
postas para adopção de um código de éti-
ca feita por um auditor que detectou paga-
mentos não sustentados por documentos, 
feitos na Ásia Central. O código de ética de-
veria incluir disposições anti-suborno.
O levantamento diz que a «velha prática» 
do uso do suborno resulta entre outros, 
da pressão a que a Panalpina está sujei-
ta por parte dos seus clientes, da inexis-
tência de estruturas adequadas (em al-
guns mercados), assim como do facto 
de mesmo antes de 2007 haver naquela 
companhia uma cultura que tolerava ou 
encorajava o uso de suborno em vários 
mercados.
Cita em mais de um ponto troca de cor-
respondência entre executivos da Panal-
pina ordenando a execução dos ditos pa-
gamentos. A simples troca de mensagens 
para fins desta natureza é proibida nos 
EUA.
No caso da Nigéria os subornos e afins 
atingiram 19 milhões de dólares.
A acusação do governo dos EUA é apoia-
da na Portaria sobre Corrupção no Estran-
geiro de 1977, que proíbe instituições com 
presença nos EUA de directa ou indirecta-
mente pagar ou prometer pagamentos em 
dinheiro  ou em bens, «sabendo que estes 
pagamentos na sua totalidade ou parcial-
mente se destinam a obter negócios e van-
tagens junto de agentes estrangeiros».
Crimes da mesma natureza levaram a Co-
missão de Mercado de Capitais a multar 
cinco empresas num montante de 80 mi-
lhões de dólares. As multas são propor-
cionais aos ganhos das ditas empresas du-
rante o período em que se envolveram em 
operações ilegais.
A Panalpina foi multada em 11 milhões de 
dólares.

ROBERT quESAdA
EM WAShINGTON, COM TOMÁS VIEIRA
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