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Maputo   – Quarenta e 
oito horas depois de o secretário-geral 
da Associação Médica de Moçambi-
que, Henriques Viola, ter dito que os 
médicos ponderavam paralisar as ac-
tividades, caso houvesse redução dos 
seus ordenados no âmbito da imple-
mentação da Tabela Salarial Única, a 
agremiação veio a público dizer que 

as negociações com o Governo es-
tão a decorrer de forma construtiva.

“Estamos em crer que, em sede da 
revisão da TSU, talvez se encontre 
formas de reequilíbrio salarial, por-
que, depois dessas reduções que 
tivemos, e se continuarmos na mes-
ma situação… Nós não queremos 
voltar à situação da greve”, afirmou.

Henriques Viola disse ontem ao 
 que a agremiação está em 

negociações com o Governo. “Se as 
negociações não derem certo, evi-
dentemente voltaremos a consultar a 
classe médica para vermos qual será 
o próximo passo. Porém tudo indica 
que vai dar certo. Neste momento, 
não há espaço para se falar em greve.”

Maputo  – Há uma enor-
me agitação no seio dos agentes da 
Polícia d República de Moçambique, 
principalmente no escalão mais bai-
xo, de sargento a guarda da Polícia.

O presidente da Associação Mo-
çambicana de Polícias, Nazário 
Muanambane, disse ao 

: “O problema na Polícia é mais 
do que pagar retroactivos, subsí-
dio de reintegração, pensões de 
sobrevivência ou mesmo a TSU. É 
preciso que o comandante-geral, 
Bernardino Rafael, ou a minis-
tra, Arsénia Massingue, venham 
a público explicar o que efectiva-

mente está a acontecer”, afirmou.
Nazário Muanambane disse que 

a agremiação lamenta como as coi-
sas estão a acontecer relativamen-
te ao tratamento e valorização dos 
agentes da Polícia em Moçambique.

“Nós somos Força da Lei e Or-
dem. O nosso trabalho é de garantir 

“O problema na Polícia é mais do que pagar retroactivos, subsídio de reintegração, pensões de sobrevivên-
cia. É preciso que o comandante-geral, Bernardino Rafael, ou a ministra do Interior, Arsénia Massingue, 

venham a público explicar o que efectivamente está a acontecer” – Associação Moçambicana de Polícias
“Na Polícia não há espaço para manifestação” – Comando-Geral da Polícia
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Médicos dizem que diálogo com o Governo 
recomeçou de forma construtiva

TSU: retroactivos são a gota que fez transbordar o copo

Agentes da Polícia revoltados com falta de clareza: 
não sabem quanto, como e quando vão receber
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a ordem, tranquilidade e segurança 
públicas. Não podem ser os agen-
tes que devem fazer isso. O que os 
polícias devem fazer é organizar-se 
e colocar de uma forma ordeira as 
preocupações que têm, e tenho a 
certeza de que o Governo vai ou-
vir. Incitar à desordem, que haja 
paralisação da economia do país, 
temos poder paramilitar, para nós 
isso não pode acontecer”, afirmou.

Nazário Muanambane disse que 
a Associação está a par dos proble-
mas que a Polícia está a enfrentar, 
reconhece que os polícias passam 
por situações difíceis, particular-
mente sobre a Tabela Salarial Única.

“Nós, como Associação, distan-
ciamo-nos e apelamos a todos os 
membros da Polícia para que não 
façam isso. O que está a acontecer 
são murmúrios, comentários por aí 

e, quando não há uma informação 
oficial, acabam por surgir oportu-
nistas a propagar este tipo de infor-
mação. É necessário que o coman-
dante-geral da Polícia ou a ministra 
do Interior ou qualquer dirigente de 
nível central venha a público para 
esclarecer o que exactamente está 
a acontecer em relação às desigual-
dades salariais no seio da Polícia.”

“Alguns já receberam os retroac-
tivos. O nosso problema não é 
só a TSU. Há pessoas que estão a 
aproveitar este descontentamento 
e querem fazer com que a Polícia 
se revolte contra o seu próprio Es-
tado. Estamos a falar dos polícias 
que estão a passar à reserva, que 
não estão a receber o subsídio de 
reintegração, e não há esclareci-
mento nenhum. Mesmo a situação 
das pensões das pessoas que estão 

a perder a vida em Cabo Delgado, 
não recebem o seu subsídio de pen-
são de morte ou de sobrevivência, 
e estamos ainda a deparar com esta 
situação de TSU de desigualdades. 
O fundamental, é preciso um diri-
gente máximo da Polícia que ve-
nha a público explicar o que está 
acontecer, para a sociedade saber.”

Não há espaço para manifestação
Orlando Mudumane, porta-

-voz no Comando-Geral da Po-
lícia, disse, em declarações ao 

, que não há espaço 
para os polícias se manifestarem.

“A Polícia não faz manifestação. 
Distanciamo-nos. Os membros da 
Polícia, por lei, não fazem manifes-
tação, não há espaço para convoca-
tória de manifestação. Não há nada 
disso”, afirmou. (Cláudio Saúte)

Questionado sobre em que nível 
se encontravam as negociações com 
o Governo, Henriques Viola respon-
deu: “Estamos num bom caminho. 
Neste momento, estão identificados 
os problemas e estamos à procu-
ra de soluções, mas de uma forma 
mais afincada em relação ao passa-
do. Actualmente existe uma grande 

abertura por parte do Governo para, 
primeiro, entender os problemas e 
procurar ver, dentro das possibilida-
des, quais são as soluções possíveis”.

O secretário-geral da Associação 
Médica disse também que a greve 
era um extremo e um mecanismo 
que não devia ser usado de forma 
abusiva, sob risco de se banalizar o 

último mecanismo, porque, depois 
deste mecanismo, não existe outro.

As reivindicações dos médicos 
continuam as mesmas: os problemas 
dos enquadramentos, quantitativos, 
localização, condições de trabalho 
que permitam o exercício da me-
dicina com qualidade, a fim de sa-
tisfazer os utentes. (Neuton Langa)

No “Índice Mo Ibrahim de Governação Africana”

Moçambique regrediu nas categorias de participação, 
direitos e inclusão, segurança e Estado de Direito

Maputo   – Moçambique 
está em deterioração nas categorias 
de participação, direitos e inclusão 

e segurança e Estado de Direito, se-
gundo indica o “Índice Mo Ibrahim 
de Governação Africana”, que foi pu-

blicado na terça-feira, 24 de Janeiro.
“A insegurança relacionada com 

os ataques terroristas de grupos ex-
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Maputo  – O Serviço de 
Urgências de Pediatria, do Hospi-
tal Provincial de Gaza atendeu, 
na última semana, 890 pacientes, 
uma média de 280 por dia. Entre 
estes casos, salienta-se o de uma 
criança de dois anos de idade que 
teve trauma e consequente into-
xicação após a ingestão de uma 
dose significativa de medicamen-
to tradicional fornecido pelos en-
carregados de educação para o su-
posto tratamento de convulsões.

“Geralmente, nesta época do 
ano o Departamento atende entre 
150 a 200 pacientes por dia. Um 
dos casos graves é de uma me-
nor de dois anos que morreu por 
intoxicação alimentar durante a 
madrugada de domingo. Tivemos 

também o registo de dois óbitos 
extra-hospitalares, em que um foi 
por trauma e outro por doença”, 
disse a médica do Serviço de Ur-
gências de Pediatria, Elsa Tembe.

Acrescentou que o Departamen-
to recebeu, desde o início do ano, 
três casos de tentativas de suicí-
dio de crianças e adolescentes, 
de doze a treze anos de idade, 
devido a problemas familiares.

Devido ao excesso de recla-
mações por parte dos pacientes, 
Elsa Tembe disse que, nos últi-
mos tempos, desde a paralisação 
da greve dos médicos, o Serviço 
de Urgências continua a aten-
der os pacientes consoante a or-
dem de gravidade da doença.

“Estamos abertos a atender to-

dos os adultos que vêm ao Ser-
viço de Urgências de adultos, 
mas todos os que tiverem na sua 
ficha a cor verde, é um doente 
não grave, e, provavelmente, fi-
cará horas para ser atendido. A 
equipa médica que está no Servi-
ço de Urgências está para aten-
der os doentes graves. Mesmo 
havendo um número de quinze 
doentes graves, estamos prepa-
rados para, dentro deste grupo, 
identificar quem precisa de um 
atendimento imediato”, afirmou.

De 16 a 23 de Janeiro, o Hos-
pital Provincial de Gaza regis-
tou grande número de entrada 
de casos de acidentes de via-
ção, quedas de lugares eleva-
dos e diarreia. (Joana da Lúcia)

tremistas islâmicos no Norte do País 
e a prevalência elevada de casamen-
tos infantis contribuem para o mau 
desempenho”, diz o documento.

Moçambique mantém-se na 26.ª 
posição no “Índice Mo Ibrahim de 
Governação Africana 2022”, mas o 
declínio registado na última década 
está em desaceleração. Com base 
no estudo elaborado pela Fundação 
Mo Ibrahim, Moçambique mostrou 
maior progresso na categoria de 
Desenvolvimento Humano, mas a 
tendência está a abrandar na base 

para as oportunidades económicas.
O “Índice Mo Ibrahim de Gover-

nação Africana” mede anualmente a 
qualidade da governação em 54 paí-
ses africanos através da compilação 
de dados estatísticos do ano anterior.

Apesar de ter registado um pro-
gresso ligeiro de 1,1 ponto na úl-
tima década, de 2012 a 2021, a 
curva de crescimento que o “Ín-
dice Mo Ibrahim de Governação 
Africana” vinha a registar des-
de 2014 estagnou desde 2019.

A desaceleração, que coincide 

com o período da pandemia de 
covid-19, deve-se sobretudo ao 
aumento de conflitos armados, re-
pressão contra civis e retrocessos 
democráticos em geral, que causa-
ram deterioração em termos de se-
gurança, respeito do Estado de Di-
reito, participação e direitos civis.

Estes recuos anularam avan-
ços registados em África com 
mais oportunidades económi-
cas e desenvolvimento humano, 
em particular no acesso a cui-
dados de saúde. (Neuton Langa)

Na província de Gaza

Criança de dois anos morreu devido a intoxicação 
por medicamento tradicional
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