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Está decidido. O pagamento 
das quatro portagens da Estrada 
Circular de Maputo inicia no pró-
ximo dia 1 de Fevereiro. Apesar 
da veemente contestação da so-
ciedade civil moçambicana, a ini-
ciativa vai mesmo avançar. Como 
sói dizer-se:  “os cães ladram e a 
caravana passa”. 

O Centro para a Democracia e 
Desenvolvimento (CDD), liderado 
pelo professor Adriano Novunga, 
até está a levar a cabo, desde a 
semana passada, uma campanha 
de recolha de assinaturas, de for-
ma a fazer passar uma moção de 
censura à decisão. Mas, até agora, 
tudo indica que nenhuma medi-
da de oposição triunfará. 

É sabido que a distância míni-
ma que deve separar uma porta-
gem da outra são 100 quilóme-
tros. No entanto, as autoridades 
tiveram o desplante de montar 
quatro portagens num troço – 
Circular de Maputo - com cerca 
de 75 quilómetros. 

Fala-se do conceito “utilizador-
-pagador”, mas esta é uma ideia 
difícil de entender, atendendo e 
considerando que a estrada não 
foi construída pela Rede Viária de 
Moçambique (REVIMO), institui-

possa pagar as portagens – é ou-
tro aspecto que viola de forma 
grosseira os direitos dos cidadãos. 

Mas, mais do que questões le-
gais, preocupa a absoluta falta de 
empatia para com este sofrido 
povo. Lembremo-nos que a in-
trodução das taxas de portagens 
na Circular de Maputo acontece 
exactamente na mesma altura 
em que são agravadas as tarifas 
de transporte e o Imposto Pes-
soal Autárquico no município de 
Maputo. A isso se acresce a subi-
da dos preços dos produtos de 
necessidade básica. 

Quer isto dizer que o pacato e 
pobre povo moçambicano não 
tem merecido qualquer tipo de 
empatia por parte de quem de 
direito. Uma vez mais, o povo 
moçambicano é abandonado à 
sua própria sorte, sem quaisquer 
perspectivas de dias melhores. 

Assiste-se, em Moçambique, 
ao florescimento do capitalismo 
selvagem, tendo em vista a pros-
peridade das elites políticas/eco-
nómicas e o empobrecimento 
das classes mais desfavorecidas. 
Batemos no fundo, como socie-
dade. Triste!

serodiotouo@gmail.com

ção gestora das referidas porta-
gens. Os 74 quilómetros da Circu-
lar resultam, aliás, de uma dívida 
contraída na China, no EximBank. 
Essa dívida é pública e, como tal, 
será paga pelos moçambicanos 
com ou sem as portagens. 

Dito isto, é fácil constatar a 
grande incoerência aqui presen-
te. O povo moçambicano não 
pode ser obrigado a pagar por 
mais de uma vez pelos mesmos 
serviços, pois isso é roubo. 

A REVIMO tem por objecto a 
construção, conservação e explo-
ração, sob sistema de portagens, 
de estradas e pontes e suas infra-
-estruturas conexas construídas 
ou por construir. 

Não há registo de qualquer es-
trada construída pela REVIMO, 
nem lhe é reconhecida uma ex-
periência de gestão. Ainda as-
sim, a sociedade conseguiu a fa-
çanha de ser indicada para fazer 
a gestão da Estrada Circular de 
Maputo, bem como da ponte 
Maputo-Katembe. 

Mas esse milagre não é o úni-
co factor gerador de espanto e 
estranheza. O facto de não haver 
estradas alternativas à circular 
– para quem não queira ou não 
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Governo abriu portas para o rombo 
na AT

SISTEMA TRIBUTÁRIO FRAGILIZADO

Uma vez mais, os moçambicanos 
foram roubados. USD 18,6 mi-
lhões que deviam ser canalizados 
para os cofres do Estado foram 

desviados, acabando por sustentar vidas 
luxuosas de um grupo de criminosos. Mas 
o escândalo do Terminal Internacional Ma-
rítimo (TIMAR), convém lembrar, é patro-
cinado por certas elites posicionadas em 
sectores estratégicos quer dentro da ins-
tituição, quer ao nível do poder político. 
Também, o Governo tem as suas respon-
sabilidades, pois ao descentralizar o poder 
decisório sobre os benefícios fiscais, aca-
bou escancarando as portas para os mafio-
sos.

As circunstâncias em que nasce a investigação ao 
escândalo da fuga ao fisco no TIMAR são geradoras 
de alguma preocupação. É que, segundo relatos, a 
Procuradoria-Geral da República decidiu “mover-se” 
depois de uma denúncia supostamente feita por uma 
facção rival, no âmbito de uma pretensa disputa de 
poder no TIMAR.

Isto significa que haverá outros grupos a furtarem-
-se do dever de pagar ao fisco, e eventualmente com 
esquemas mais sofisticados que aquele que levou, 
para já, à detenção de cerca de uma dezena de pes-
soas, entre empresários, despachantes aduaneiros e 
funcionários seniores das Alfândegas. 

Por outro lado, fica claro que há muitos infiltrados 

nas Alfândegas a executarem trabalhos que contra-
riam os interesses supremos do Estado moçambicano 
e manchando toda uma instituição nuclear para a so-
brevivência de qualquer nação.

Era suposto que fossem os agentes do Serviço de 
Informação de Segurança do Estado (SISE) presentes 
naquele sector a despoletarem este e outros escân-
dalos, motivo para questionar o papel destes dentro 
da AT.

Governo fragilizou sector aduaneiro

Em Moçambique, à semelhança de qualquer outro 
país, há uma série de bens e produtos que são objec-
to de isenções ou benefícios fiscais, estando devida-
mente discriminados no Decreto número 9/2017 de 6 
de Abril, que aprova as regras gerais do desembaraço 
aduaneiro de mercadorias.

O decreto é esclarecedor em relação aos produ-
tos e bens sobre os quais não recaem imposições 
aduaneiras, mas atribui a competência de conceder 
tais isenções a várias entidades, sendo uma delas o 
ministro que superintende a área das Finanças (neste 
caso, o Ministério da Economia e Finanças), que tem 
o poder de decidir sobre oito subconjuntos de bens, 
mais dois comparativamente ao anterior Decreto n.º 
34/2009, de 6 de Julho.

 Entre os bens estão incluídos os seguintes: ma-
terial de guerra, embarcações que se destinem ao 
exercício de transporte de cabotagem marítima e ob-
jectos considerados pelo Ministério da Cultura como 
obras de arte ou com valor histórico.

O Presidente da Autoridade Tributária tem, à luz 
do mesmo instrumento legal, os seus poderes refor-
çados, pois passou a ter a competência de conceder 
os benefícios fiscais igualmente a oito segmentos de 

produtos e bens, contra os anteriores cinco, poden-
do se destacar os objectos destinados aos agentes 
diplomáticos ou missões consulares de carreira e 
funcionários internacionais, nos termos da legislação 
específica sobre a matéria; prémios ganhos em con-
cursos públicos e competições desportivas; sistema 
de irrigação e seus acessórios, bem como produtos 
que se destinam à vedação com vista à protecção de 
animais, no âmbito da actividade agro-pecuária, con-
firmados pelo sector de tutela.

O instrumento que temos vindo a citar, e que está 
em vigor desde 2017, também dá poderes de conce-
der isenções fiscais ao director-geral das Alfândegas 
(com competência sobre três subconjuntos de produ-
tos), aos directores regionais (com competência sobre 
dois subconjuntos) e aos chefes das instâncias adua-
neiras (com competência sobre seis subconjuntos).

O Dossiers & Factos entende que uma matéria tão 
sensível como a concessão de isenções não pode es-
tar sob alçada de tantas figuras, e o Governo, ao pro-
ceder de tal forma, fragilizou a máquina aduaneira, 
deixando-a mais vulnerável à ganância dos crimino-
sos e a esquemas como o do TIMAR.

Olhando para o sucedido e analisando o decreto 
acima mencionado, pode-se concluir que a centrali-
zação desta competência no ministro da Economia e 
Finanças e/ou no presidente da Autoridade Tributária 
seria passo importante para reduzir o raio de influên-
cia das muitas redes de crime organizado que pare-
cem crescer a olhos vistos.

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, 
o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, 
e a Presidente da Autoridade Tributária de Moçambi-
que (ATM), Amélia Muendane devem aqui ser convo-
cados a assumir a responsabilidade de corrigir uma 
situação que fragiliza o sistema. É que o fim da “festa 
das isenções” passa necessariamente – mas não ex-
clusivamente – por uma mexida na legislação visando 
evitar que “todos mandem”.

É preciso responsabilizar os cérebros

A PGR já conduziu às celas cerca de 10 indivíduos 
em conexão com o escândalo no TIMAR, incluindo 
o suposto cabecilha, um despachante aduaneiro de 
nacionalidade maliana. Ainda assim, parece evidente 
que ainda não se chegou ao topo da hierarquia do 
esquema fraudulento.

Não obstante haver quadros seniores entre os de-
tidos, não há propriamente tomadores de decisões. 
Aliás, o próprio delegado do TIMAR é sobretudo de 
órgão de execução, pelo que sozinho não poderia ter 
urdido um esquema de tamanha magnitude. 

Dito isto, é preciso apurar quem terá sido o deci-
sor que conspirou a favor do esquema, e questionar-
-se se esse decisor observou os procedimentos e que 
tipo de acompanhamento terá feito a posteriori. Seria 
interessante perceber, por exemplo, se as referidas 
roupas chegaram a ser importadas ao ponto de ser 
passado o despacho para a isenção. 

PGR deve investigar chefias do CC  da Frelimo

No negócio das isenções, as formações políticas 
têm um papel de grande relevo, dados os privilégios 
de que gozam. Ao abrigo do artigo 15 da Lei número 
7/91, de 23 de Janeiro (Lei dos Partidos Políticos), os 
partidos têm direito a uma série de isenções, incluindo 
“direitos alfandegários para os bens de equipamento Presidente da AT, Amélia Muendane

Texto: Serôdio TowoD&F
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PGR terá chegado aos indiciados por via de uma denúncia anónima

necessários para o seu próprio funcionamento”.
Apesar do número 2 do mesmo artigo referir que 

as isenções em causa não abrangem actividades eco-
nómicas de natureza empresarial, na prática a história 
é outra. Numa clara violação da lei, os partidos usam 
suas isenções para fazerem importações de mercado-
rias de agentes económicos, dividindo, a posteriori, o 
valor que devia ter os cofres do Estado como destino, 
à semelhança do que acontecia no escândalo recen-
temente denunciado e que deu azo à instauração do 
Processo número 2183/1101/P/2021.

Uma das detidas, de nome Célia, é apontada como 
tendo fortes ligações com altos quadros do Comité 
Central da Frelimo, um partido já há muito referen-
ciado em esquemas do género, que beneficiam a sua 
holding (SPI Gestão e Investimentos) e a empresários 
“amigos”. Vale lembrar que o Centro de Integridade 
Pública (CIP) denunciou, em 2014, o uso de isenções 
fiscais emitidas a favor deste partido para aquisição 
de motorizadas nos Emirados Árabes Unidos.

Em face disso, é vital que os membros dos princi-
pais órgãos do partido no poder – Comité Central e 
Comissão Política – se informem sobre quais são, na 
verdade, os bens importados pelo partido e objectos 
de benefícios fiscais. 

Também devem fiscalizar, eles próprios, as acções 
praticadas em nome da organização. Só assim será 
possível que membros, por exemplo, da Comissão 
Politica e Comité Central, poderão saber o que é que 
o partido tem em benefício das isenções.

Por outro lado, sabe-se que, devido a esta ausência 
de transparência, alguns membros seniores desta for-
mação política ostentam fortunas assustadoras, sen-
do por isso importante que a PGR se ponha a investi-
gar a sua origem. A própria fonte de financiamento de 
actividades político-partidárias deve estar, aliás, sob 
constante escrutínio.

Sabe-se, porém, que a Frelimo não é o único parti-
do que coloca suas isenções ao serviço de esquemas 
ilícitos, sendo esta uma prática transversal a quase to-
das as forças políticas, incluindo as de menor expres-
são. Em regra, os partidos não se distanciam de tais 
esquemas, remetendo-se quase sempre ao silêncio, 
o que em nada abona a seu favor, dado que ajuda a 
consolidar a ideia de que “são todos corruptos”. Um dos detidos tinha consigo dois milhões de meticais no carro

Esquemas com barba branca

Há uns anos, o Dossiers & Factos fez um exaustivo 
trabalho de investigação sobre os esquemas que sus-
tentam as vidas faustas de alguns agentes corruptos 
das Alfândegas, em prejuízo do Estado moçambicano 
e da própria imagem da instituição que representam.

O trabalho incidiu sobre o TIMAR, que está nova-
mente na ordem do dia, mas também sobre os Ter-
minais Internacionais Rodoviários (TIRO). Falávamos, 
nessa altura, de mercadorias que, ao atravessarem a 
fronteira de Ressano Garcia, beneficiavam ilicitamente 
da chamada “descarga directa”, ou seja, seguiam da 
fronteira até às instalações do importador sem passar 

por nenhuma outra instância, furtando-se assim das 
imposições aduaneiras.

Em certos casos, o camião que transportasse mer-
cadorias que beneficiam do sistema paralelo eram re-
cebidos, à sua chegada à fronteira de Ressano Garcia, 
por brigadas FAST – Brigadas Anti-Contrabando ou 
BRT – Brigadas de Reacção Táctica - que simulavam 
acompanhamento do camião da fronteira para o TIRO. 

Só que o camião não chegava ao TIRO, pois era 
descarregado em lugares previamente combinados 
e o valor das imposições aduaneiras que deveria ser 
pago era dividido pela metade entre o importador e 
os agentes aduaneiros.

O uso de memorandos simulados era também uma 
táctica comum. Consiste na emissão de um memo-
rando que mais tarde era destruído sem deixar pistas, 
ou seja, servia apenas para garantir que o camião se 
deslocasse “à vontade” da fronteira até ao local de 
descarga. 

De quando em vez, os memorandos eram duplica-
dos - um memorando legal era clonado e entregue 
a um camião que fizesse parte do esquema, também 
com o mesmo objectivo de garantir descarga directa. 

Constatámos, nessa altura, uma terceira táctica, 
que consistia em emitir um memorando autênti-
co, mas mentiroso, na medida em que a mercadoria 
transportada era superior à declarada.

Kudumba: a máquina da extorsão 

No desembaraço aduaneiro, há um “bicho-de-
-sete-cabeças” que suga as economias dos importa-
dores. Chama-se Kudumba, uma empresa que faz a 
fiscalização não intrusiva de mercadorias, através de 
scanners.

É um autêntico carrasco para os homens de ne-
gócios, na medida em que se estabeleceu como um 
verdadeiro imposto, ou seja, obriga a que os importa-
dores paguem uma taxa para que sejam fiscalizados, 
como se tal fosse do seu interesse. Mas o que mais 
indigna é que vezes há em que o scanner nem funcio-
na, mas ainda assim não pára de arrecadar receitas. É, 
por isso, a única entidade que sempre ganha, sendo 
que os importadores e o próprio Estado perdem qua-
se sempre. 

Já há muito que o sector privado se bate contra a 
Kudumba, defendendo que devia ser o Estado a assu-
mir a fiscalização de mercadorias, mas o seu clamor 
nunca foi devidamente valorizado.



5SEGUNDA-FEIRA 24 de Janeito de 2022 DOSSIERS & FACTOS DESTAQUE

Moçambique num ciclo interminável 
de guerras

A CRONOLOGIA DE UMA PAZ AOS “SOLUÇOS”

O Governo e a Renamo já as-
sinaram três acordos, na 
sequência de ciclos de vio-
lência armada entre as duas 

partes. O número de acordos mostra 
uma situação de aparente incapaci-
dade política e legislativa de fazer leis 
que vão ao encontro da vontade de 
todos. Mais do que isso, são leis que 
parecem estar a ser implementadas de 
forma desorganizada, ao ponto de não 
agradar os supostos beneficiários – os 
desmobilizados.

Em 4 de Outubro de 1992, o então Presiden-
te Joaquim Chissano e o falecido líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, assinaram, em Roma, na Itália, o 
Acordo Geral de Paz. Em 14 de Novembro de 2014, 
o antigo Presidente Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama assinaram, em Maputo, o Acordo de Ces-
sação de Hostilidades.

Viria depois o Acordo de Paz Definitiva e Recon-
ciliação Nacional, assinado em Maputo, no dia 6 de 
Agosto de 2019, entre o Presidente Filipe Nyusi e o 
actual líder da Renamo, Ossufo Momade. No âmbito 
desse instrumento, mais da metade dos cerca de cin-
co mil guerrilheiros da Renamo já foram abrangidos 
pelo processo de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR), sendo que alguns foram in-
corporados nas Forças de Defesa e Segurança (FDS), 
como é o caso de 36 homens da Renamo que, em 
Dezembro de 2021, terminaram o curso de formação 
policial, em Sofala.

No entanto, a auto-proclamada Junta Militar da 
Renamo (JMR), cujo líder, Mariano Nhongo, foi aba-
tido pelas FDS, discorda dos termos do processo de 
DDR decorrente do Acordo de Paz assinado em 6 de 
Agosto de 2019 e recorreu à fórmula habitual – o uso 
das armas – para mostrar o seu desalinhamento.

Mariano Nhongo foi morto numa mata do dis-
trito de Cheringoma, província de Sofala, centro do 
país, durante uma troca de tiros com uma patrulha 
policial, após meses de ofensivas das forças gover-
namentais visando travar os ataques armados do 
seu grupo, responsável pela morte de mais de 30 
pessoas em estradas e povoações das províncias de 
Manica e Sofala, desde Agosto de 2019.

Morte de Nhongo facilita o processo?

Sem Mariano Nhongo, há quem tema que possa 
emergir um novo líder, mas, no seio do Governo e da 
comunidade internacional reina algum optimismo. 
Segundo o enviado pessoal do Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas e líder do grupo de 
contacto para a paz em Moçambique, desde a mor-
te do líder dissidente, pelo menos 26 guerrilheiros 

decidiram abraçar o processo de paz. "Estas pessoas 
serão desmobilizadas agora", frisou Mirko Manzoni.

"Temos membros da auto-proclamada Junta 
Militar da Renamo que vão aderir ao processo de 
desmobilização, em resultado de um acordo entre o 
Governo e a Renamo", declarou Mirko Manzoni, num 
recente encontro sobre a actualização do processo 
de paz.

A primeira base foi encerrada em Junho de 2020 
e prevê-se que cinco mil guerrilheiros sejam abran-
gidos com medidas que lhes permitam uma reinte-
gração social. Ao todo, conta-se agora 11 bases en-
cerradas, desde Junho de 2020, com 63% de todos 
os beneficiários do DDR desmobilizados.

Em Dezembro de 2021, foi encerrada a primeira 
base militar da Renamo na região norte de Moçam-
bique, no quadro do processo de DDR. Um total de 
560 antigos combatentes que estavam aquartela-
dos na base localizada no distrito de Murrupula, em 
Nampula, aguardam agora pela sua reintegração. Es-
pera-se que o DDR seja concluído no ano em curso.

Divergências e problemas logísticos minam 
DDR

 No segundo semestre de 2021, o DDR foi reto-
mado, depois de meses de paragem, provocada por 
divergências e problemas de ordem logística. Em 
princípios de Agosto, cerca de mil guerrilheiros da 
Renamo, desmobilizados no âmbito deste processo, 
denunciaram no distrito de Dondo, em Sofala, que 
estavam sem seus subsídios há cerca de seis meses.

Quando os referidos combatentes foram desmo-
bilizados, ao longo do segundo semestre do ano 
passado, foi fixado um subsídio mensal de acor-
do com o nível de cada um, que duraria um ano, 
período durante o qual o Governo deveria tratar o 
processo de pensões, de modo que, findos os sub-
sídios de um ano, suportados pelas Nações Unidas, 
passassem automaticamente a receber as pensões 
vitalícias do Estado. Mas receberam apenas subsí-
dios relativos a seis meses.

O Governo e as Nações Unidas garantiram que 
os subsídios serão pagos e a posição foi reforçada 
pelo presidente da Renamo, Ossufo Momade: “bre-
vemente os subsídios serão pagos e as pensões vi-
talícias começarão a ser pagas a partir de Janeiro de 
2022”.

A promessa foi feita no posto administrativo de 
Macorococho, distrito de Nhamatanda, em Sofala, 
onde residem centenas de antigos guerrilheiros da 
Renamo que fixaram residência naquela região de-
pois da guerra dos 16 anos.

Ossufo Momade aproveitou para exortar aos 
guerrilheiros da Renamo desmobilizados no âmbi-
to do Acordo Geral de Paz (AGP) que ainda não têm 
pensões a regularizarem os seus processos.

 “Regularizem as vossas pensões e façam uso 
racional dos vossos subsídios. Não apostem em no-
vas esposas ou bebidas alcoólicas. Procurem activi-
dades de geração de rendimentos para garantir a 
vossa sustentabilidade e das vossas famílias”, disse 
Momade.

Os índices de pobreza são muito altos em Maco-

Espera-se que esse tenha sido o último acordo entre o Governo e a Renamo

Texto: Dossiers & FactosD&F
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rococho, facto que levou Ossufo Momade a garantir 
à comunidade local que irá manter encontros com 
os investidores nacionais e estrangeiros a fim de mo-
bilizar investimentos para esta região.

Por seu turno, o secretário-geral da Renamo, An-
dré Magibire, reforçou que está para breve o reinício 
do pagamento dos subsídios aos homens abrangi-
dos pelo processo de DDR.

“Quero dar uma palavra de conforto aos desmo-
bilizados, sobretudo no âmbito do DDR. Por razões 
alheias à nossa vontade, viram os seus subsídios in-
terrompidos há um ano”, disse Magibire, apelando à 
paz e à união dos moçambicanos.

No contexto da paz, o secretário-geral da Rena-
mo aponta a necessidade do perdão, porque é pre-
ciso “deixar o nosso ódio de lado e seguir os nossos 
caminhos, por isso se assinou o Acordo de Paz e Re-
conciliação de Maputo, e hoje estamos no processo 
de DDR para o bem-estar da população, porque Mo-
çambique é de todos nós”.

Desmobilizados queixam-se dos kits de 
reintegração

Mesmo o elemento básico de desmobilização 
e reintegração é cumprido de forma deficiente e 
criando descontentamento. À semelhança de outros 
desmobilizados, John Manderere, desmobilizado da 
Renamo, ouvido em Gorongosa, queixa-se dos kits 
de reintegração, alegando que o seu conteúdo não 
é suficiente para quem está a sair das matas. Alega 
que o equipamento recebido como chapas, pregos, 
enxadas, catanas e outros nem dá para construir ca-
bana ou iniciar a actividade agrícola.

Ele sugere que os desmobilizados deviam passar 
por um processo de formação nas bases ou nos cen-
tros de reintegração, propondo o envio de técnicos 
para formação nas áreas de carpintaria, marcena-

ria, abertura de poços, agricultura, comércio, entre 
outras.

Manderere diz que a formação e uma eventual 
concessão de valores monetários para iniciar pe-
quenos projectos de geração de rendimentos iriam 
desencorajar de uma vez para sempre o retorno às 
armas.

Ciclo vicioso de acordos de paz e 
reintegração

Muitos dos acordos levam a mudanças constitu-
cionais estruturais, como processo de descentraliza-
ção, que altera a forma de eleger governantes, e, por 
consequência, a mexidas regulares na lei eleitoral. 
Raras vezes os acordos envolvem questões sociais 
ligadas à reintegração e reconciliação. 

Em entrevista à rádio alemã Deutsche Welle, Dér-
cio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multi-
partidária (IMD), problematiza a questão, referindo 
que, periodicamente, o país assiste a assinaturas de 
acordos, mas que são necessárias acções que tor-
nem estes acordos viáveis e sustentáveis. 

"Como moçambicanos, estamos interessados em 
que a paz seja definitiva. Andamos numa sequência 
de acordos assinados que, por várias razões - e até 
por razões políticas - são deixados de lado, esqueci-
dos. E há sempre a retoma de conflitos. O nosso inte-
resse e desejo é que o Acordo de Paz e Reconciliação 
seja efectivo e sustentável, de modo que venhamos 
a sair deste círculo" - vincou Dércio Alfazema. 

Narrativa oficial sobre a Renamo é uma barreira
O que acontece aos combatentes da Renamo de-

pois de um DDR é totalmente contrário ao sentido 
de auto-estima. De acordo com o analista Fredson 
Guilengue, primeiro é construída e incutida na so-
ciedade uma narrativa histórica totalmente negativa 
sobre todos os actos dos combatentes da Renamo. 

Não há qualquer factor de heroicidade nesses indi-
víduos. Pelo contrário, a narrativa dominante nem 
sequer a atribui um determinado projecto político 
legítimo para o qual lutou.

Mesmo tendo forçado mudanças constitucionais 
com impacto profundo na configuração e funciona-
mento do Estado moçambicano (eleições multipar-
tidárias, aprofundamento do processo de descentra-
lização, alargamento de certas liberdades individuais 
e colectivas, reconfiguração dos órgãos eleitorais 
para conferir mais transparência aos processos elei-
torais, etc.), seguido de um DDR, esses indivíduos 
regressam para a sociedade sem qualquer título 
heróico. O antigo combatente da Renamo é visto 
na sociedade apenas como um indivíduo qualquer, 
de fácil instrumentalização, que foi apenas pago ou 
instrumentalizado para desestabilizar o seu próprio 
país. O seu combate não é digno de qualquer atribu-
to de heroicidade. Por isso, aos actos desses “bandi-
dos armados” não são conferidos quaisquer feriados 
ou datas festivas. 

Fredson Guilengue avança que a transformação 
deste cenário, pelo menos no que tange à narrativa 
política, pode passar por um pacto político nacional, 
que ceda o direito à reclamação pela Renamo do 
estatuto de combatente pela democracia, tal como 
se confere à Frelimo o estatuto de combatente da li-
bertação. “Sei que uma proposta de um pacto desta 
natureza pode ser muito difícil de passar pela gar-
ganta de membros de certos segmentos do poder, 
no entanto, o alcance da paz e da estabilidade políti-
ca exigem-nos um sentido de Estado que nos obriga 
a ver o país no seu todo”, argumenta.

Não bastassem as constantes querelas entre a 
Renamo e o Governo, Moçambique enfrenta, desde 
2017, o terrorismo em Cabo Delgado, com tendência 
para se alastrar para a província do Niassa. Cada vez 
mais, a paz parece uma miragem.

DDR chegou, finalmente, à zona norte do país

DESTAQUE
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A vida em sociedade é uma espé-
cie de desafio a todo aquele que nela 
se encontra. Por ser-se cidadão, exis-
tem diversos desafios e regras que 
cada um (de nós) precisa seguir para 
melhor conviver em sociedade. Nes-
ta mesma perspectiva, a todo aque-
le que impõe leis e restrições a um 
indivíduo ou colectividade também 
lhe recaem responsabilidades que 
estão estritamente ligadas à neces-
sidade de salvaguardar o bem-estar 
social.

Quando penso em liderança, pen-
so em como a sociedade pode estar 
a banalizar um termo tão fácil de se 
pronunciar, mas também difícil, na 
medida que carrega consigo certas 
responsabilidades e deveres em rela-
ção ao comportamento que cada um 
deve demonstrar socialmente.

Não podemos apenas partir do 
pressuposto de que é líder aquele que 
ocupa um cargo de maior relevân-
cia, muito menos podemos ter esse 
raciocínio em relação àquele que de-
masiadamente discursa socialmente. 
Há um dever moral, num líder, que 
jamais se pode/deve olvidar: o com-
prometimento e entrega em relação 
a causas de uma certa colectividade 
e/ou da sociedade no geral. Lideran-
ça adquire-se e é por merecimento, 
de certa forma, pois é preciso saber 
deixar um legado e permitir que os 
seus seguidores, por mais que não 
estejas por perto, possam executar 
as actividades com maior perfeição.

Na Teoria da Atribuição da Lide-
rança, percebemos a liderança como 
algo que se “dá” ou que se é mereci-

do. Um caso mais claro é o de Wins-
ton Churchill, que conseguiu liderar 
o Reino Unido aquando da segunda 
guerra mundial, mas este veio a per-
der certa “credibilidade” ao perder as 
eleições.  

Com a banalização do conceito li-
derança, abrimos mazelas para que, 
num futuro breve, este conceito pre-
cise ser reformulado ou esteja atro-
fiado porque, até lá, não saberemos 
quem realmente representa as preo-
cupações de uma colectividade.

Quando digo que “Liderar não é 
tarefa fácil”, pretendo dizer que não 
é fácil representar uma sociedade 
agastada, uma sociedade esfomea-
da, analfabeta, indecisa, desnutrida, 
amedrontada e cada vez mais críti-
ca, assim como não é fácil (e jamais 
deveria se considerar fácil) governar 
um povo marcado por diversidades 
étnicas, culturais e raciais. Vivemos 
numa altura em que, com o advento 
da globalização, a sociedade mun-
dial despertou e está cada vez mais 
a pedir por liberdades de expressão, 
direitos individuais/fundamentais, 
respeito pelos direitos humanos, le-
galização do aborto, respeito pelas 
“minorias” sexuais, etc. Esses todos 
factores nos deveriam fazer reflectir 
e repensar na forma como imple-
mentamos e desenhamos as políti-
cas que regem as sociedades, pois já 
não é altura de nos basearmos em 
políticas belicistas que não se com-
prometem a escutar a opinião social 
para tomar decisões que sejam para 
o bem social…do povo.

Há uma necessidade de se ser sé-

rio para saber liderar, para resolver 
os problemas que afligem as massas. 
Não podemos ainda nos cingir nos 
discursos apenas matemáticos (que 
de certa forma excluem os não letra-
dos), esquecendo que vivemos numa 
sociedade feita de emoções, com 
gente que almeja estar inserida em 
cada discurso socialmente “prolife-
rado”. É contraditório querer repre-
sentar uma colectividade que não se 
respeita, assim como não se pode lu-
tar contra o crime enquanto houver 
fácil acesso às armas.  

Uma coisa que se aprende com fal-
sas lideranças é que, na falta de uma 
boa liderança, as pessoas, o povo 
sempre vai acreditar em qualquer 
um que for a abrir a boca. É um jogo 
de “vingança”, de certa forma. O que 
pretendo assim dizer é que o proces-
so de liderar significa dar prioridade, 
prestar atenção e se propor resolver 
os diversos problemas/aflições da 
sociedade na qual se vive.

Quando paro e olho para a Decla-
ração da ONU, de 1945, sobre a ne-
cessidade de autodeterminação dos 
povos, questiono-me se a sociedade 
africana percebeu que precisa apren-
der a decidir o seu rumo, por si só, 
ou se entendeu como autodetermi-
nação a liberdade de deixar que o 
exterior nos venha governar. Jamais 
haverá uma soberania absoluta num 
país que é política, cultural, social e 
economicamente endividado. Há, 
nesta perspectiva, aquilo que Ray-
mond Aron diz no seu livro (Paz e 
guerra entre as nações) sobre a dis-
pensabilidade das nações.

Liderar não é uma tarefa fácil (parte 1)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson



SEGUNDA-FEIRA24 de Janeiro de 20228 DOSSIERS & FACTOSOPINIÃO

Que se lembrem de nós em 2022!

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Mais um ano iniciou, novos desafios se nos 
impõem como cidadãos, como colaborado-
res de instituições públicas e privadas, como 
produtores da riqueza e de ideias a bem do 
desenvolvimento do país que todos amamos 
e sonhamos que alcance patamares de tantos 
outros da região e do globo.

Trata-se de um ano novo que nos alimenta 
profundamente de esperanças de que seja o 
melhor em todos os aspectos. Principalmen-
te no que tange à questão da revisão salarial, 
tendo em conta os índices do crescimento 
económico já previstos por entidades nacio-
nais e internacionais. Que o Governo liberte 
o povo de tanto “apertar do sinto”.

O custo de vida está cada vez a sufocar a 
maioria dos moçambicanos, forçando-os a 
inventarem estratégias de sobrevivência, por 
vezes sem sucesso, já que nem emprego têm. 
É um autêntico enforcamento de um povo 
inocente.

Muitos roubos financeiros praticados por 
funcionários públicos têm a assinatura de 
pessoas ligadas aos circuitos da moeda, que 
manuseiam directa ou indirectamente altos 
valores, mas cujos salários estão aquém dos 
seus desejos ou necessidades familiares. Urge 
inverter esta situação.

A riqueza que Deus generosamente quis 
que fosse dos moçambicanos não deve ser 
distribuída em função de compadrio partidá-
rio, deve ser distribuída equitativamente por 
todos os filhos desta terra, que arduamente a 
produzem faça chuva, faça calor.

O país tem tudo para dar certo, de facto. 
Moçambique é rico em recursos naturais cuja 
exploração deve se reflectir nas condições de 
vida de cada moçambicano e se há uma pes-
soa que deve garantir que isso seja possível é 
o Eng. Filipe Jacinto Nyusi, homem em cujo 

coração cabem todos os moçambicanos.
Que 2022 seja um ano em que o executi-

vo moçambicano possa prestar um pouco de 
atenção aos moçambicanos, pois o país tem 
o suficiente para vivermos bem. O que vale 
o Governo anunciar um aumento que insulta 
os produtores da riqueza nacional? Um go-
verno com coragem de aumentar 230 MT nos 
salários dos seus funcionários, numa situação 
em que os produtos subiram 200%... O que 
isso significa?

O Governo sempre evitou aumentar salá-
rios até ao nível das necessidades dos traba-
lhadores e simula desgaste com os rombos 
financeiros que têm ocorrido nas nossas ins-
tituições, como se dos mesmos não estivesse a 
par. São rombos que têm prejudicado o Esta-
do moçambicano em biliões de Meticais para 
beneficiar uma dúzia de ladrões. Se distri-
buíssem o dinheiro por igual pelos moçam-
bicanos, os ladrões não tinham oportunidade 
de o encontrar para o desviar.

Somos expectantes em relação a 2022. Es-
peramos que o governo prove o seu cometi-
mento, fazendo esforço para melhoria pos-
sível das condições de vida das populações e 
dos trabalhadores e evitando aumentos sala-
riais de soluço. Lembrar apenas que o salá-
rio trabalhador acaba sendo distribuído pe-
los membros do agregado familiar e muitos 
jovens não saem da casa de seus pais porque 
não têm como garantir o sustento das suas fa-
mílias, porque não têm emprego.

Não é por acaso que os apartamentos an-
dam abarrotados de agregados familiares 
alargados. É exactamente porque, em cada 10 
famílias, provavelmente um membro é que 
trabalha, o único que deve garantir a sobrevi-
vência dos demais. Julgo que isso não é novi-
dade para ninguém, pois mesmo nos partidos, 

um deputado e outros quadros afectos em de-
terminados sectores em representação do seu 
partido são garante da sobrevivência dos de-
mais, principalmente da ala guerrilheira. 

Que 2022 seja um ano de alívio de múlti-
plas dificuldades impostas à juventude para 
ter acesso ao emprego. Muitos estão aposen-
tar-se em casa com seus diplomas porque no 
Estado e no privado uma vaga de emprego 
custa rios de dinheiros, o que não ajuda no 
crescimento cônscio da nossa juventude.

Saturados de marginalização a que estão 
votados, acabam ingressando no mundo das 
drogas e crimes, por julgarem que o crime 
compensa mais que a expectativa de um dia 
ter oportunidade de emprego que nunca apa-
rece. Vários são os concursos abertos nas ins-
tituições públicas, porém é para legitimar um 
procedimento administrativo.

Na verdade, os admitidos às vagas ampla-
mente divulgadas em órgãos de comunica-
ção de maior circulação são candidatos com 
capacidade de suportar os custos impostos e 
pessoas com alguma afinidade com os gesto-
res de recursos humanos. Impõe-se uma nova 
estratégia que possibilita o gozo de direito a 
emprego a todos os cidadãos moçambicanos.

É imperioso que se pense na estratégia 
do alívio ao sofrimento do povo. Vezes sem 
conta o Governo tem usado o coitado povo 
para pedir apoio à comunidade internacional 
de boa vontade, e quando disponibilizados os 
donativos nota-se uma discriminação total 
na sua distribuição. O que está a acontecer 
com o valor da Covid-19? No lugar de es-
boçar um plano de alívio à pobreza dos mo-
çambicanos, a partir dos recursos próprios, 
procurou fazer-se de compadecido, atribuin-
do subsídios a pessoas exclusivamente tidas 
como carentes.   

Anúncio publicitário
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Fomos apenas porta-vozes e parte da solução para 
responder aos problemas do país

Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

 - Em 2022 mantemos o mesmo 
compromisso

O ano de 2021 terminou e, por isso, quere-
mos lembrar alguns feitos de grande orgulho. 
Estivemos atentos a uma série de situações 
que caracterizam o dia-a-dia dos moçambi-
canos e esta nossa atenção será activa para, e 
em representação do povo, alargarmos a opi-
nião pública, procurando outras formas de 
trazer respostas a estes desafios.

Durante o ano, não foram poucas as inter-
venções feitas aqui nesta página. Escrevemos 
e pedimos atenção de todos para aspectos li-
gados à política, cultura, desporto, e até à eco-
nomia. Escrevemos, ou seja, trouxemos uma 
outra forma de pensar e analisar factos e, em 
alguns dos casos, fomos bem-sucedidos, ava-
liando pelo feedback dos nossos leitores. 

Escrever sob esteira de representação da 
opinião pública nunca foi fácil, obrigando isto 
a uma atitude de muito cuidado, alicerçada 
numa profunda análise do que queremos in-
formar. O ano de 2021 teve variados eventos. 
Porque não será fácil fazer menção a todos os 
48 artigos, vale a pena aqui destacar alguns.

Escrevemos sobre o hipotético terceiro 
mandato do Chefe do Estado, negando que 
nosso país vire uma nação com uma dita-
dura democrática. Negávamos veemente tal 
hipótese e multiplicávamos apelos para que 
se respeitasse a Constituição da República. 
Chamamos atenção para que não se tornasse 
a democracia moçambicana igual a de alguns 
países irmãos onde, por conta da ganância de 
governação, os políticos estão desavindos do 
seu povo. 

Escrevemos ainda sobre a necessidade de 
uma postura parlamentar que não ferisse as 
expectativas dos moçambicanos. Em ple-
no ano de crise, os deputados colocaram na 
agenda a discussão da melhoria das condi-
ções dos funcionários e agentes parlamenta-
res. Oferecemos nossa opinião como povo, 
fizemos compreender que as necessidades 
do país passam pela construção de infra-es-
truturas públicas tais como escolas, estradas, 
pontes, centros de saúde, etc. Apelamos nesta 
página para que os ilustres deputados pensas-
sem no sofrimento do povo que os elegeu.

 E, falando em infra-estruturas públicas, 
escrevemos e narramos a situação degradan-
te da estrada nacional número 1. Neste artigo 
lembramos ao ilustre ministro das Obras Pú-

blicas que aquela rodovia parecia ser entea-
da do governo. Lembramos sobre a vital im-
portância da via na ligação sul-centro-norte 
e apelamos para que a engenharia não fosse 
apenas de tapamento de buracos. Infelizmen-
te, mesmo com tanto alarido, até à data deste 
artigo as coisas continuam como estavam no 
troço Save-Inchope.

Nossos escritos foram também ao encon-
tro dos oprimidos. Retratamos, e por um 
longo período, a situação de instabilidade 
emocional que alguns casais passam no seu 
dia-a-dia. Falamos aqui do triste cenário do 
marido da noite, ou seja, Xidontane. Esta 
história que, rapidamente foi ao encontro da-
quelas mulheres que vêem seus lares em si-
tuação de destruição por conta da maldade 
dos ancestrais. Chamamos atenção para que 
a magia negra não interferisse na vida dos 
recém-casados, situações que, infelizmente, 
continuam a provocar divórcios em muitas 
famílias.

Não perdemos o foco, fomos sempre man-
tendo atenção aos problemas que enfermam 
a nossa sociedade e a rapariga em situação de 
vulnerabilidade não foi excepção. Escreve-
mos sobre a triste realidade vivenciada pela 
rapariga um pouco por todo canto do país, 
com enfoque na zona assolada pela insur-
gência. Contamos histórias de professores 
que trocam o exercício de educar e ensinar 
pela edificação de lares baseados em uniões 
prematuras, pontapeado desta forma um 
dos sagrados direitos deste grupo social – a 
rapariga. 

Lembrámos aos professores e a outros 
predadores que a Lei 19/2019 penaliza actos 
iguais e que o lugar da rapariga é mesmo na 
escola, e não no lar. Relatamos também situa-
ções de mulheres que, na calada da noite, vio-
lam homens ali na província de Gaza, assim 
como chamámos atenção para o Comandan-
te em Chefe das Forças de Defesa e Seguran-
ça para que algo fosse feito ali na N1. Nossas 
Forças Armadas apresentavam-se de uma 
forma marginal, e que mesmo para aquele 
cidadão desatento ficava claro que alguma lo-
gística não estava a funcionar correctamente 
no atendimento àqueles zeladores da pátria. 

Ficamos satisfeitos quando pudemos ob-
servar que nossa opinião tem eco e os exem-
plos são tantos. O Governo da Província de 
Maputo ouviu o nosso grito quando propu-

semos a realização de uma cerimónia tradi-
cional, vulgo mhamba, na Manhiça, palco de 
dezenas de acidentes de viação. Escrevemos 
e levantámos hipóteses sobre os ancestrais 
tombados naquela área, lembramos que a área 
fora palco de muitas mortes e que uma ceri-
mónia tradicional talvez pudesse ser parte da 
solução. O repto foi bem ouvido e homens e 
mulheres foram mobilizados para a almeja-
da cerimónia. Foram invocados os espíritos e 
oxalá haja redução de número de acidentes e 
tenhamos menos sangue naquele troço. 

O conselho científico instituído para res-
ponder aos desafios da Covid-19 aconselhou, 
e muito bem, ao Chefe do Estado a não entrar 
em euforias de abertura das praias. Escreve-
mos que situações vivenciadas no primeiro 
semestre de 2021 (o pico da Covid-19, terão 
tido como causas o mau comportamento do 
cidadão durante a passagem do ano. O con-
selho científico ouviu, e para o agrado de 
todos, o mês de Dezembro de 2021 não teve 
praia nenhuma. Uma atitude de excelência se 
consideramos que a quarta vaga (Ómicron) 
só veio piorar a situação dos moçambicanos. 
Enfim, ficamos orgulhosos em saber que so-
mos parte importante na identificação de so-
luções que possam contribuir para um Mo-
çambique melhor e nosso compromisso será 
mesmo este durante o ano de 2022. 

Queremos, com este artigo, dizer muito 
obrigado a todos vocês e que continuem a ser 
nossa fonte de inspiração. Só seremos capa-
zes de melhorar quando de vocês recebermos 
também um puxão de orelhas sobre o que e 
como escrever.

A toda a equipa e colaboradores do D&F, 
ficam votos de um ano próspero e cheio de 
realizações.

______
Caro leitor, quando tudo indicava que a 

Covid-19 estava sob controlo, os resultados 
relatados desde o início do mês de Dezembro 
não são nada encorajadores. O número de 
infectados subiu de forma exponencial e as 
mortes vão se multiplicando a cada dia. 

Vamos redobrar nossas medidas de pre-
venção da Covid-19, cumprindo integral-
mente todas as recomendações do MISAU. 
Aliás, durante o ano, este foi sempre o nosso 
apelo. Lave as mãos com água e sabão, use a 
máscara, evite aglomerados e só saia de casa 
quando necessário. 

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Morreu o homem que descobriu a 
"primeira filha do diabo"

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Regressamos às publicações na pági-
na das Histórias de Vida, que por im-
perativos profissionais foi interrompi-
da por diversas edições. Neste regresso, 
vamos homenagear alguém que, como 
se costuma dizer, partiu para o além. 
Trata-se de Mondlane, o homem que 
descobriu a "primeira filha do diabo".

 Noite adentro de sábado, dia 8 de Ja-
neiro de 2022, uma chamada de telefo-
ne desperta-me. Doutro lado da linha 
chega uma informação dando conta da 
morte de Mondlane, pai, irmão, avô, 
tio e amigo de muita gente.

Na casa dos setenta e poucos anos, 
calava-se a voz de um homem cheio 
de histórias para contar, umas reais e 
outras que se desconfia que sejam in-
ventadas, mas todas cheias de humor 
e educação à mistura. Doente ou não, 
sempre estava disposto a contar de for-
ma cómica as "novidades" sobre o que 
passou ao longo dos tempos da sua mo-
cidade e não só.

Mas Mondlane não só contava as vi-
vências das pouco mais de sete décadas 
que percorreu na terra, como também 
tinha a capacidade de improviso para 
dizer o que lhe vinha à alma sobre de-
terminados assuntos.

Por exemplo, em pleno inverno do 
ano de 2017, sentados à volta da fo-
gueira no pequeno povoado de Magoe-
ne, distrito de Mandlakazi, província 

de Gaza, depois de beber umas taças de 
champanhe que tanto gostava, eis que 
se dirige a mim e aos restantes presen-
tes, entre homens e mulheres, para clas-
sificar todas as mulheres do mundo, 
como "as primeiras filhas do diabo".

Considerava a mim um masseve,  ou 
seja, compadre. Epah, naquela noite, 
porque uma jovem vizinha dele na-
quele povoado discutiu com seu mari-
do, depois de ela ter sido surpreendida 
em suposta situação de amantismo na 
zona, Mondlane, em defesa da masculi-
nidade, teceu os seguintes comentários:

“Compadre, ‘lava vanu a vapheli’ 
(traduzido para português significa 
‘esta gente não presta para nada’)”. E 
acrescentou: "Todas elas são as primei-
ras filhas do diabo".

Mondlane, através da sua forma tão 
cómica de se expressar, deixou todos os 
presentes sem jeito, com gargalhadas 
acima da média, e assim ficou em nós 
a expressão das "primeiras filhas do 
diabo".

As suas histórias, diga-se, eram mar-
cantes, e mesmo com a sua morte não 
terminaram. É que Mondlane, quan-
do pressentiu que os anos ou dias para 
partir para o além se iam aproximando 
perigosamente, à boa maneira da cul-
tura dos africanos, marcada por mui-
tas tradições, foi dizendo ao seu filho, o 
mais velho de todos, o que gostaria que 

fosse feito quando perdesse a vida.
Obviamente que este tipo de reco-

mendações, muitas vezes, não são pú-
blicas, daí que sempre surpreendem 
aos mirones quando é chegada a vez. 
Foi assim então que aconteceu com 
Mondlane. Ele escolheu não ser enter-
rado dentro de um caixão. Exigiu que o 
seu cadáver fosse embrulhado com pe-
les de quatro vacas. Aliás, para melhor 
explicar, por três peles de vacas e uma 
de boi, totalizando quatro. Exigiu ain-
da que a carne das quatro cabeças fos-
se confeccionada e servida aos presen-
tes nas cerimónias fúnebres. E assim 
aconteceu. É importante referir que 
também deixou claro que não queria 
que seu corpo passasse por uma mor-
gue e de todos aqueles mecanismos de 
conservação.

Parabéns ao destinatário da mensa-
gem, pois conseguiu cumprir. O finado 
descobridor das filhas do diabo assim 
foi enterrado, transportado em espé-
cie de maca feita de paus - estacas fres-
cas cortadas em árvores do seu vasto 
espaço.

É assim que se foi o homem que des-
cobriu as primeiras filhas de diabo.

 Devido à sua morte, o povoado de 
Magoene ficou literalmente parado, de 
tudo, para o acompanhar à sua última 
"morada" com estas e outras histórias 
que ficam por contar.

Termos e condições aplicáveis. Para mais informações liga 100 ou 21100

Anúncio publicitário
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“Lambe-botismo nunca ajudou em 
nada”
Desde os últimos meses de 2021 

a esta parte, publicamos, neste 
espaço, entrevistas a figuras de 
relevo deste país, como forma de 

assinalar a caminhada rumo aos 10 anos do 
Dossiers & Factos. Desta vez, o escolhido é 
Galiza Matos Júnior, actual administrador 
de Vilankulo, Inhambane. Nesta primeira 
parte da entrevista, que fez capa na edição 
354 (02 de Março de 2020), o ex-deputado 
fez uma série de revelações interessantes. 
Fala da existência de lambe-botas no seio 
do Partido Frelimo e esclarece a sua indig-
nação com o facto de a Frelimo em Inham-
bane ter homenageado Joe Williams, um 
auto-proclamado profeta conhecido pelo 
exibicionismo nas redes sociais.

Dossiers & Factos (D&F) – Nos últimos dias, 
Galiza Matos Júnior tem sido um indivíduo mui-
to crítico, contrariamente ao que acontecia tem-
pos atrás. O que aconteceu para esta mudança de 
atitude?

 Galiza Matos JR (GMJr) – Não constitui a verda-
de. Foi sempre minha característica dizer o que vejo 
e sinto que devo partilhar. Provavelmente, terá sido 

uma intervenção pública que criou essa percepção, 
mas posso assegurar-lhe que, ao nível do partido, 
tenho sido frontal dentro daquilo que penso sobre 
determinados assuntos, e isso faço desde a altura em 
que comecei a estar próximo dos altos órgãos de di-
recção do partido, nomeadamente o Comité Provin-
cial de Maputo, do qual sou membro desde 1999. Eu 
acho que os meus colegas sabem que faz parte da 
minha característica dizer muito daquilo que penso. 
Fiz isso a partir da altura em que era membro do Co-
mité Central, fiz igualmente ao nível da Bancada Par-
lamentar da Frelimo, e orgulho-me de ser essa pessoa 
que diz o que pensa frontalmente, contrariando aqui-
lo que se pensa e diz-se por aí, que nós da Frelimo 
somos lambe-botas ou engraxadores. 

D&F – Mas existem ou não lambe-botas na 
Frelimo?

GMJr - Não gosto muito do termo, eu penso que 
existem algumas pessoas que procuram, diante das 
chefias, não dizer necessariamente aquilo que pen-
sam, às vezes por receio de terem os seus cargos à 
lupa, sendo visivelmente alvos de sanções, porque 
até existem chefes que não gostam de ser questiona-
dos, por um lado, mas, por outro, há também aquelas 
pessoas que entendem que essa é a melhor forma 
de ascender aos cargos, e fazem, algumas vezes, de 
forma demasiadamente despudorada, mas diria que, 
mesmo não gostando do termo, e querendo ser con-
creto, existem sim, mas não preferia chamar-lhes lam-
be-botas, porque este é um termo demasiadamente 
pesado.

1- Galiza Matos Júnior cumpriu três mandatos na AR, onde entrou com 24 anos

Texto: Serôdio TowoD&F

GALIZA MATOS JÚNIOR SEM ESPINHAS

 D&F – E Galiza não é lambe-botas?
GMJr  – Nunca fui. Não tenho motivos nenhuns 

para o ser, e não acho bom que as pessoas sejam, 
porque isso nos diminui por completo; e eu disse, al-
gumas vezes, que quero sempre dormir com a mente 
tranquila, dizendo aquilo que me vai à alma, para que 
os meus camaradas saibam aquilo que eu penso.

Ser lambe-bota nunca ajudou em nada

D&F – Acha que esse tipo de atitude [lambe-
-botismo] ajuda uma organização como a Frelimo?

GMJr– Ser lambe-bota nunca ajudou em nada. 
Qualquer partido que queira crescer, ter lideranças 
fortes, tem que estar sempre aberto a ideias contrá-
rias, tem que estar sempre aberto a percepções sobre 
outras formas de se pensar, mesmo que, em alguns 
casos, erradas, mas é preciso que haja essa abertura, 
para que na diversidade de opiniões se encontrem 
consensos. E o consenso nunca deve surgir de ideias 
preconcebidas. 

D&F – Aceita que se diga que os últimos anos, 
em termos de imagem individual, enquanto políti-
co, foram negativos, depois que perdeu o lugar no 
CC, e depois o lugar como deputado na AR?

GMJr – Devo dizer que em relação a cada uma das 
saídas existe primeiro uma entrada, que é resultado 
de uma eleição feita, onde há pessoas que terão per-
dido os seus cargos. Deixe-me recordar, em relação 
ao Parlamento, que fui eleito quando tinha 24 anos 
de idade, e no processo de eleição interna “derrotei’’ 
um candidato que aparentemente deveria ser eleito 
porque era secretário provincial da OJM, ou por outra, 
alguém que tinha as bases assentes em todos os dis-
tritos da província de Maputo, e foi por mim ultrapas-
sado na corrida que tivemos. Estes processos, no meu 
entender, têm que ser muito bem entendidos como 
dinâmicas da vida, em que há sempre “vencidos e 
vencedores”, e quero pressupor que os camaradas en-
tenderam que haveria melhores pessoas para repre-
sentar melhor a província de Maputo no Parlamento. 
Por outro lado, provavelmente, entenderam meus ca-
maradas que, volvidos 15 anos, era preciso dar lugar a 
outros camaradas que pensassem de forma diferente, 
e que pudessem trazer uma outra abordagem ao Par-
lamento. Portanto, não diria que tenha sido um mau 
corredor, mas fui escrutinado pelos meus camaradas, 
membros do Comité Provincial da Frelimo, que, na sua 
legítima acção de depositar o voto para quem quises-
sem, o fizeram não escolhendo a mim.

“Joe Williams estava a abusar dos moçambicanos”

D&F – O que lhe motivou a insurgir-se publica-
mente contra a decisão do partido em Inhamba-
ne, de oferecer diploma de mérito ao cidadão Joe 
Williams?

GMJr – Primeiro, eu sou católico, tenho muito res-
peito pelas demais religiões e por quem intervém na 
religião a todos os níveis, e, por natureza, tenho respei-
to pelas pessoas no geral, mas gosto de ter um sentido 
crítico em relação às que provavelmente desrespeitam 
a natureza social de um Estado. Foi o que entendi que 
aquele cidadão estava a fazer, sobretudo nas redes so-
ciais, um veículo que movimenta mais de dois milhões 
de moçambicanos, sobretudo jovens, e que pode ser 
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Depois de 15 anos na AR, o político é administrador de Vilankulo

um perigo se isso não for controlado pelo Estado mo-
çambicano. Entendi que, infelizmente, pelo facto de 
termos uma lei bastante antiga, que permite que as 
pessoas possam usar dos canais que entendem para 
fazer o que querem, aquele cidadão estava a abusar. 
Mas entendi sobretudo, e esta é a razão maior de to-
das outras, que quando de forma pejorativa chamou 
alguns moçambicanos de futseka e não só, estava a 
passar dos limites. Mas dizia que, mais do que isso, o 
facto de o órgão do partido Frelimo que reconheceu, 
através de um diploma de mérito, um cidadão que diz 
tudo e mais alguma coisa, que exibe montantes de 
dinheiro, o que também conflitua com os Estatutos 
da Frelimo, ao chamar para si pessoas ou mulheres de 
uma determinada raça, neste caso nem é necessaria-
mente raça (mulatas), como sendo pessoas preferidas 
de sua cor, para que se possam casar, e vimos esses 
todos episódios nas redes sociais, e isto também con-
flitua, obviamente, com os Estatutos do Partido Freli-
mo, que lutou contra qualquer tipo de discriminação, 
sobretudo a racial. Então são estas e outras razões que 
me fizeram depositar uma carta de pedido de retirada 
do diploma que lhe foi atribuído pelo simples facto de 
ter contribuído nas eleições que tivemos. 

D&F– Galiza continua firme e certo de que to-
mou a atitude correcta?

GMJr – Claro que sim. Enderecei a carta aos órgãos 
onde ele se elevava. Fi-lo como membro e militante 
do partido Frelimo, motivado pelo espírito de contri-
buir para que actos similares não ocorram novamente, 
porque entendo que dinheiro de cidadãos com com-
portamentos desviantes, corruptos ou de indivíduos 
que se desconhece a proveniência dos seus recursos 
não deve necessariamente fazer parte daquilo que é a 
Frelimo. Resumindo, foi isso que me motivou.

 D&F – Depois de emitir a carta, recebeu respos-
ta satisfatória?

GMJr – Estarei satisfeito no dia em que tiver uma 
resposta a propósito da retirada do diploma. Todos 
sabemos que, infelizmente, o mesmo cidadão teve 
uma sorte difícil (ser preso), isto revela parte daquilo 
que era a nossa colocação, que é o comportamento 
desviante de quem devia ser servo de Deus, mas que 
não se mostrou ser. Só estarei feliz quando lhe for reti-
rado o diploma, porque é imerecido. Imagine quantos 
combatentes da Luta de Libertação Nacional que se 
encontram neste momento em diversos pontos do 
país, até em zonas recônditas, não têm um diploma de 
mérito, quantos membros e militantes da Frelimo que 
lutam dia após dia para que a Frelimo tenha uma ima-
gem bastante positiva diante da sociedade, e fazem-
-no de diversas formas, e todos estes não têm diploma 
de mérito; quantos jornalistas que fazem um trabalho 
de bastante mérito e que fizeram ao longo da cam-
panha eleitoral, mas que não mereceram um diploma 
de mérito. No entanto, no meu entender, precisamos 
de, com base neste exemplo, recuar e analisar até que 
ponto é que determinadas pessoas podem ou não 
merecer a atribuição de um diploma, que, no meu en-
tender, é de elevada estatura para qualquer cidadão, 
porque um diploma de mérito espelha efectivamen-
te algo que importe a outros cidadãos, não apenas a 
quem lhe é atribuído

“Quem está a segurar este país é a juventude”

D&F - Como é que vê a evolução do país, e tal-
vez até olhando para os presidentes anteriores 
e o actual?

GMJr - Cada um dos presidentes teve seu desa-
fio. Ao Presidente Chissano coube, em primeiro lu-
gar, trazer a paz, que era necessária. Nós estávamos 
com um país com cheiro a pólvora. Quando o Presi-
dente Chissano prosseguiu, no seu último mandato, 
para consolidar a paz diante de todas a fricções que 
sempre existiram, na sua característica diplomática, 
procurou, junto ao seu irmão Afonso Dhlakama, os 

melhores caminhos para que este país tivesse uma 
paz efectiva, e feliz ou infelizmente a tivemos. O Pre-
sidente Guebuza, visionário que era, vinha da Ban-
cada Parlamentar da Frelimo, conhecia os dossiers, 
não apenas no período em que foi chefe da banca-
da parlamentar, mas em todo o movimento que fez 
desde a Luta de Libertação Nacional como comissá-
rio político; entendia muito bem os dossiers e tudo 
o que procurou foi alavancar a economia, através 
de uma percepção diferente que se devia ter dos 
distritos, e penso que fez muito bem, e os distritos 
deram um pulo muito grande neste período em que 
ele liderou, e também houve grandes transforma-
ções, nomeadamente através de uma série de obras 
gigantescas que aconteceram no país. A abertura, 
em 2005, para os grandes players internacionais 
do sector de hidrocarbonetos começarem a fazer a 
prospecção destes importantes recursos, mas tam-
bém a abertura que se teve da bacia carbonífera de 
Tete, para que o carvão começasse a ser explorado 
e outros recursos por todo o país, o que é muito im-
portante, eu penso que já se sabia que o país era 
rico em todos estes recursos, mas era preciso muita 
cautela, não só por parte dos cidadãos moçambica-
nos que hoje têm algumas participações nestes re-
cursos, mas também dos estrangeiros interessados 
que o pudessem fazer, e ele fê-lo. Fez também com 
que cada vez mais moçambicanos entendessem a 
necessidade de desprender e desmamar do Estado 
para que se tornassem empreendedores e empre-
sários, e vimos nascer uma série de cidadãos que, 
através de iniciativas próprias, procuraram estabe-
lecer-se como empresários

D&F – E qual então é a visão do Presidente 
Nyusi? 

GMJr - O Presidente Nyusi encontra o país numa 
situação difícil, nomeadamente um conflito com a 
Renamo, e procura junto de Dhlakama manter al-

gum equilíbrio e fazer determinadas concessões 
e consegue, hoje temos este processo de descen-
tralização com novos actores e novas formas de 
actuar, resultante de um trabalho que é feito com 
a liderança da Renamo. Estamos hoje com uma si-
tuação um pouco difícil, e é preciso não esconder 
a situação económica do país, condicionada pelo 
facto de durante largos anos nós não termos tido 
a oportunidade de junto de parceiros internacio-
nais receber doações ou então empréstimos para 
alavancar a nossa economia nos diversos sectores, 
e isto fez com que o nosso Estado recuasse em re-
lação aos investimentos, fizesse apenas despesas, 
nomeadamente através do pagamento de salários. 
Quando assim acontece, qualquer país não tem 
nenhum avanço que se pode esperar, porque há 
cada vez menos pessoas a produzir, há igualmente 
menos capacidade de produção, e, consequente-
mente, cada vez menos massa monetária a circu-
lar. Mesmo assim, creio que os desafios já estão aí 
lançados; já alguém dizia que é nas crises que os 
grandes se afirmam e os negócios podem surgir. 
Eu penso que está aqui uma oportunidade muito 
grande para que nós possamos dar o salto que pre-
cisamos para que nos próximos tempos sejamos 
diferentes daquilo que somos hoje. E ao Presidente 
Nyusi veio a consciência de que quem pode fazer 
isto são também os jovens, daí o facto de ter feito 
um investimento muito grande nos jovens, tanto 
ao nível das secretarias de Estado, como ao nível 
dos governos provinciais, dos ministérios e em 
toda a máquina de base, e posso arriscar-me a di-
zer sem medo de errar que quem está a assegurar 
este país é a juventude, e aí está o mérito do Presi-
dente Nyusi. Agora, devemos estar concentrados é 
nos resultados, porque estes não podem demorar 
sair, porque os moçambicanos têm pressa de ver o 
desenvolvimento.
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O INSS ainda prevê inscrever mais 
artistas, não apenas em Inhambane, 

como também nas outras províncias, cuja 
aposta é que não apenas se inscrevam, 
mas também garantam o pagamento das 
suas contribuições, para que sejam abran-
gidos pelos direitos previstos, quanto aos 
benefíciosEste grupo social naquela província do sul 

do país que tem um total de 23 inscritos na se-
gurança social e já conta com 15 membros que 
descontam parte da sua renda, de forma regular, 
ao Instituto Nacional da Segurança Social (INSS), 
garantindo assim o usufruto de todos os benefí-
cios que o sistema oferece aos seus beneficiários, 
tanto os enquadrados no regime de Trabalhado-
res por Conta Própria (TCP), como por Conta de 
Outrem (TCO).

O crescente registo de entrada de artistas no 
sistema da segurança social obrigatória, nos úl-
timos tempos, à escala nacional, resulta de uma 
campanha nesse sentido, lançada pelo Governo, 
através dos sectores do Trabalho e Segurança 
Social e da Cultura e Turismo, visando garantir a 
sustentabilidade social destes grupo, no presente 
e no futuro, através do desconto do que ganham 

Artistas já descontam regularmente 
para o INSS

Já é uma realidade, na provín-
cia de Inhambane, a aposta no 
futuro social e das famílias dos 
fazedores de artes e cultura, 

nas suas diversificadas especialida-
des e grupos, nomeadamente mú-
sicos, instrumentistas, dançarinos, 
canto e dança, escultura, artesana-
to, artistas plásticos, encenadores e 
produtores de eventos.

Campanhas de sensibilização do INSS com resultados positivos

Cortesia: INSSD&F

no presente, cuja consciencialização é feita em se-
minários de divulgação do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória, palestras, contactos pessoais, 
através dos meios de comunicação social, entre 
outros.

O INSS ainda prevê inscrever mais artistas, não 
apenas em Inhambane, como também nas ou-
tras províncias, cuja aposta é que não apenas se 
inscrevam, mas também garantam o pagamento 
das suas contribuições, para que seja abrangidos 
pelos direitos previstos, quanto aos benefícios. 
Nesse sentido, o INSS tem criado mecanismos que 
facilitam que, mesmo em dificuldades económicas 
ou financeiras, os artistas consigam cumprir com 
o seu compromisso contributivo, por exemplo 
sensibilizando-os a optar pelo pagamento anteci-
pado, uma vez que tal está legalmente previsto, e 
tendo em conta a periodicidade de rendimento de 
alguns.

Sobre alguns constrangimentos que se têm 
constatado durante o processo de inscrição dos ar-
tistas, por exemplo a falta de licenças de exercício 
de actividades, bilhete de identidade e NUIT, por 
parte de alguns deles, o INSS tem estado a traba-
lhar com outros sectores e actores, no sentido de 
se encontrar um mecanismo para a sua inversão.

Trata-se de contactos interpessoais, entre as 
Delegações e os artistas, acções de coordenação 
inter-institucional, nomeadamente entre as Dele-
gações provinciais do INSS, as Direcções Provin-
ciais de Cultura, Governos Distritais, Autoridade 
Tributária, Municípios e outros órgãos emissores 
de documentos, visando a facilitação de licencia-
mento de actividade e a atribuição da documen-
tação necessária para a inscrição de trabalhadores 
desta classe. Em paralelo, o INSS tem recorrido a 
brigadas móveis e constituído pontos focais e pon-
tos fixos, a nível das Casas de Cultura, para uma in-
teracção permanente com os visados, como forma 
de consciencializa-los sobre o seu futuro social e 
das suas famílias.

EM INHAMBANE 
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Ciclone  “ANA”  no  cana l  de 
Moçambique

Cerca de 500 mil pessoas poderão 
ser afectadas e 76 unidades sa-
nitárias poderão ser afectadas 
pelo ciclone tropical “ANA”, que 

já se encontra na costa moçambicana. A 
província da Zambézia poderá ser a mais 
afectada devido ao sentido que o siste-
ma poderá seguir. E a província de Nam-
pula poderá ser o epicentro. A previsão 
é do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INAM).

 As bacias costeiras das províncias da Zam-
bézia e Nampula são as consideradas de maior 
risco e o distrito de Nacala porto detém maior 
risco de erosão assim como as cidades da Beira e 
Pemba que estão em risco moderado.

A informação sobre  possível ciclone no país 
circula desde a segunda semana de Janeiro de 
2022 e segundo as actualizações do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INAM), o sistema vai 
progressivamente entrando na costa moçambi-
cana e a província de Nampula, particulsrmente 
o distrito de Angoche,  é apresentado como o 

potencial epicentro.
Nos próximos dias 24 e 25 poderão ha-

ver muita precipitação,  aproximadamente de  
100mm/24h,  nas províncias de Zambézia, Nam-
pula, Niassa, Sofala e Tete. Porém, há regiões que 
poderão receber cerca de 300 a 400mm/24h de 
precipitação.Para além dos dias 24 e 25, desta-
cam- se os dias  26 e 27 como sendo de alerta.

Chuva continuará no centro

 O INAM prevê igualmente uma precipitação acima 
de 100mm/24h porém na zona centro do país -  pro-
víncias de Tete, Sofala e Manica, sublinhado que há zo-
nas que poderão receber até 200 mm de precipitação.

“Neste momento o sistema encontra-se no canal 
de Moçambique como sistema tropical mas tende a 
evoluir, as condições das águas do canal de Moçam-
bique permitem que este sistema desenvolva, existe 
uma chance desta chegar a tempestade tropical seve-
ra e nessa altura receberá um nome -  ANA”. 

Este é o primeiro sistema que se forma na bacia su-
doeste do Índico e vai receber o nome de ANA, este 
nome foi atribuído em Moçambique no comité de ci-
clones tropicais por erosão em 2020. 

O previsto pelos serviços meteorológicos é que o 
sistema entre no país com cerca de 100 a 120 quilóme-
tros por hora,  “mas é preciso notar que quando entra 
no continente perde forças, isto porque o sistema tem 
mais força quando encontra águas do mar”, descreve o 
representante do INAM. 

INGD preparada para  responder as intempéries 

Desde o início da época chuvosa, o Instituto Nacio-
nal de Gestão do Risco de Desastres ( INGD) tem leva-
do a cabo trabalhos de  sensibilização às comunidades 
para que se retirem das zonas de riscos de inundações 
para zonas seguras.

Foram alertadas cerca de 300 mil pessoas sobre os 
fenómenos climáticos, nomeadamente a chuva, ciclo-
nes, ventos fortes. 

Além disso, foi feito o pré-posicionamento de 
meios de busca e salvamento de bens alimentares e 
não alimentares nesses locais estratégicos. Já foram 
identificados  locais considerados seguros para se-
rem usados como centros de acomodação caso haja 
necessidade.

O trabalho de sensibilização, alcança igualmente 
os pescadores para que retirem as suas embarcações 
e kits  de pescas nas zonas costeiras e ao longo dos riosCiclone formado em Madagáscar já encontra-se na costa moçambicana.

Texto: Hélio de Carlos D&F

Foram alertadas cer-
ca de 300 mil pessoas 

sobre os fenómenos cli-
máticos, nomeadamente 
a chuva, ciclones, ventos 
fortes.
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“Máquinas” de Chókwè caem nas 
malhas da AT
Uma operação relâmpago desen-

cadeada pela Autoridade Tribu-
tária de Moçambique resultou na 
apreensão, no distrito de Chókwè, 

província de Gaza, de seis viaturas de luxo, 
todas com matrícula estrangeira. A opera-
ção teve lugar no último sábado, 22 de Ja-
neiro de 2022, e envolveu várias equipas.

Logo pela manhã de sábado, uma equipa mista 
composta, entre outras entidades, pelo Núcleo de 
Fiscalização da Província de Gaza, brigadas móveis 
(BRT), e devidamente apoiada pela Polícia da Re-
pública de Moçambique, irrompia pelo distrito de 
Chókwè, região que se tornou célebre por ser um 
enorme parque de viaturas luxuosas, mas de lega-
lidade duvidosa.

A acção de fiscalização da Autoridade Tributária 
(AT) legitimou (ainda mais) essa percepção, dado 
que resultou na apreensão de um total de seis car-
ros de alta cilindrada. Trata-se de viaturas de marca 
Ford Raptor, Toyota Fortuner (três), Mercedez-Benz 
4Matic e BMW. São todas de matrícula estrangeira e 
foram apreendidas por violação do regulamento de 
importação temporária.

Mas Chókwè não foi a única região alvo de “rus-
gas” da AT na última semana. Na província central de 
Manica, também se assistiu a uma intensificação de 
acções de fiscalização. Em consequência, sete viatu-
ras, das quais quatro de luxo, acabaram apreendidas 
por diversas infracções, sendo de destacar a falsifi-
cação de matrículas, subfacturação de mercadorias, 
falsas declarações e mau uso de benefícios fiscais.

Para além das viaturas, também caiu nas malhas 
das Alfândegas um camião de transporte de mer-

cadoria diversa. A avaliação dos agentes 
alfandegários constatou que a mesma era 
sufacturada e, para agravar a situação, o 
transportador da mesma portava falsas de-
clarações de forma a ludibriar o fisco.

“A olho nu, já dá para perceber que 
existem lá algumas sonegações. Conforme 
puderam presenciar, abrimos o contentor 
e tinha alguns artigos que não foram de-
clarados”, disse uma fonte da AT, tendo ga-
rantido que a instituição está “no encalço 
desta questão da subfacturação, da falsifi-
cação de matrículas e do contrabando de 
viaturas”. 

Com a apreensão desta mercadoria na 
província de Manica, a AT pode recuperar 
para o Estado 7.5 milhões de meticais, a 
que se podem somar 9 milhões de meticais 
resultantes da apreensão de outras viatu-
ras topo de gama em Novembro de 2021.

Fiscalização no topo das prioridades

O aprimoramento dos mecanismos de 
controlo e fiscalização da cobrança é apon-
tado como uma das grandes prioridades 
da AT para o presente ano, um pouco em 
linha do que aconteceu em 2021, período 
marcado por grandes resultados no que ao 
combate ao contrabando e outro tipo de 

infracções diz respeito.
Em Nampula, por exemplo, as autoridades apreen-

deram no ano passado 386.47 m³ de madeira que se-
ria exportada de forma fraudulenta, com recurso a 
falsas declarações. A madeira era proveniente da pro-
víncia da Zambézia e estava avaliada em 5,8 milhões 
de meticais. 

Durante o mesmo período, foram igualmente 
apreendidas 215 caixas de bebidas alcoólicas diver-
sas por falta do selo de controlo fiscal. Mas há mais. 
Só na cidade de Nampula, a capital da província, fo-
ram realizadas 260 apreensões, com destaque para 
ervas ilícitas. Parte da mercadoria apreendida viu de-
pois a sua situação regularizada, permitindo, assim, a 
recuperação de 17.9 milhões de meticais.

Dados da AT indicam que, a nível do Porto de Na-
cala, houve registo de 12 apreensões de mercadoria 
avaliada em 69,8 milhões de meticais. Enquanto isso, 
perto de 150 viaturas foram apreendidas “por ilícitos 
aduaneiros diversos”, com destaque para a subfactu-
ração, viciação de chassis, clonagem ou duplicação 
de matrículas, sendo que os processos correm seus 
trâmites junto do Tribunal Aduaneiro. 

O desempenho da AT em Nampula tem reflexo 
nas contas. A instituição tinha traçado como meta 
a arrecadação de 8.4 mil milhões de meticais, mas 
os números, em Dezembro de 2021, mostravam um 
encaixe de 8.6 mil milhões de meticais, o que revela 
uma realização de 102,44%, um crescimento de 7,8% 
em relação a 2020.

Parte das luxuosas viaturas apreendidas

Texto: Dossiers & FactosD&F
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Exploradores de ouro terão sonegado 
750 milhões de Meticais
As empresas que exploram Ouro 

em Moçambique podem ter de-
clarado menos 250 quilogramas 
ao Estado no que toca à sua pro-

dução em 2020. Sem aumentar o número 
de operadores e de áreas de exploração, 
o país registou uma subida galopante, em 
2021. Foram declarados, no ano passado, 
800 quilogramas da pedra preciosa, contra 
545 do ano anterior.

A indústria extractiva e a sonegação con-
tinham elementos da mesma equação em 
Moçambique. Na extracção do ouro, o Minis-
tério dos Recursos Minerais e Energia intensi-
ficou a fiscalização em 2021 e, pela primeira 
vez, o nível de registo de produção atingiu 
um número recorde, 800 quilogramas.

Isto aconteceu numa altura em que o nú-
mero de operadores e de zonas exploração 
não registou aumento, aliás, houve menos 
operadores no terreno devido à COVID-19. 
Mais do que isso, em 2020, ano em que hou-
ve mais empresas a trabalhar, o registo de 
produção ter-se-á situado em 550 quilogra-
mas, ou seja, menos 250 quilogramas.

Mas, o que isso significa em termos 
monetários?

De acordo com o portal Goldprice, um 
quilograma de Ouro custa Três milhões de 
meticais. Esse valor, multiplicado por 250 
quilogramas, que podem ter sido produzi-
dos, mas não declarados em 2020, é igual a 
750.000.000 de meticais.

A Unidade de Gestão do Processo Kim-
berley (UGKP), instituição subordinada ao 
Ministério dos Recursos Minerais e Energia 
(MIREME) criada em 2019 para tratar do licen-
ciamento, certificação, importação e expor-
tação de pedras preciosas e gemas, prefere 
não falar de perdas.

“As empresas apresentam justificações 
como supostas avarias e outros factores, 
quando questionadas sobre por que decla-
ram menos em 2020 e o nível aumentou tan-
to em 2021,” disse Emídio Cuamba, Coorde-
nador dos Serviços Técnicos UGKP.

Na prática, o que ocorre é que, os explo-
radores industriais licenciados mentem às 
autoridades todos os anos sobre as quanti-
dades que conseguem extrair do solo. Decla-
ram menos para pagar menos em receitas.

“Essa é a conclusão que tivemos com o 
trabalho de rastreio que fizemos durante o 
ano de 2021. Ao que tudo indica, a desones-
tidade nas empresas é antiga”, disse Emídio 

Cuamba.
Terá sido este o esquema que, durante 

anos, impediu que Moçambique, que tem 
várias minas de Ouro em todas as zonas do 
país, o encaixe de receitas seja reduzido.

As desconfianças sobre o esquema são 
antigas, mas a descoberta foi feita ainda no 
início do ano, pelo que 2021 foi marcado pela 
criação de brigadas técnicas que têm estado 
a fazer o rastreio da produção das empre-
sas que estão no sector, num plano que in-
clui também grupos que fazem mineração 
artesanal.

“Quem ouve estes números recorde sem 
conhecer a realidade pode pensar que con-
tamos com a entrada de novos operadores 
para obter esses números recorde, mas não. 
Isto é resultado de uma maior fiscalização. 
Mudamos a forma de rastrear a produção”, 
disse o Coordenador dos Serviços Técnicos 
da Unidade de Gestão do Processo Kimber-
ley, que acrescenta que os ganhos podiam 
ter sido ainda maiores não fossem as restri-
ções impostas pela pandemia da COVID-19, 
que obrigou a retenção de alguns operado-
res nos seus países de origem”.

Bloqueou-se a sonegação de produção e 
foram criadas estratégias para que os explora-
dores artesanais vendessem a sua produção 
aos operadores licenciados. “Com esta estra-
tégia, a ambição do Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia é garantir que minera-
dores artesanais vendam o seu produto aos 
detentores de licenças de comercialização, 
garantindo a tributação e incremento das re-
ceitas provenientes da produção, acrescenta 
o documento”, afirmou Emídio Cuamba.

 
PERSPECTIVAS PARA 2022

Com a estrutura montada, espera-se maior 
produção em 2022. “Vamos intensificar ainda 
mais o controlo e contamos com a retoma 
das empresas que, em 2021, não puderam 
seguir com os trabalhos por causa da pande-
mia”, avançou, optimista, o Coordenador dos 
Serviços Técnicos UGKP.

sso não é tudo. Há três grandes operações 
que vão iniciar em Manica, Zambézia e Nam-
pula. O projecto de Manica concentra mais 
atenções por estimar produzir 360 quilos de 
Ouro por ano. Opaís

Moçambique é bastante rico em minérios

SÓ EM 2020
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Intensificada a fiscalização de 
transportadores
Fruto das denúncias da popu-

lação, no dia 18 de Janeiro de 
2022, Uma brigada composta 
pela Direcção Províncial dos 

Transportes e Comunicações e a Po-
licia de Trânsito, realizou na sema-
na finda, trabalhos de fiscalização e 
educação cívico-vial no terminal de 
passageiros da Matola-Gare e na Es-
trada Circular aos automobilistas de 
passageiros e de carga.

A ação tinha como objectivo aferir a 
legalidade do exercício de actividade 
dos transportadores de passageiros e 
de mercadoria, bem como o controlo 
do encurtamento de rotas e implanta-
ção de uma tarifa justa de transporte de 
passageiros de acordo com a tabela em 
curso.

No terreno a brigada constatou a exis-
tência de viaturas a exercer actividade 
de transporte sem a devida licença para 
circular legalmente na via. Ao todo, fo-
ram, foram interpelados 32 automobi-
listas sem licença, viaturas superlotadas 
e em mau estado técnico.

Na ocasião, Paulo Cossa, Director Pro-
vincial dos Transportes e Comunicações 
da província de Maputo, apelou aos fis-
cais das rotas para não serem cúmplices 
dos desmandos protagonizados pelos 
automobilistas nos terminais de trans-
portes de passageiros com vista a ga-
rantir que a população tenha acesso ao 
transporte de uma forma cómoda para 
chegar ao seu destino.

Cossa instou a população para conti-
nuar a denunciar os encurtamentos de 
rotas e outras irregularidades, porque 
encarece o bolso do cidadão que no 
seu dia-a-dia vai a procura do seu pão. 
Disse ainda que a província de Maputo 
não pode continuar a ser palco desses 
comportamentos protagonizados pelos 
automobilistas.

Ao todo, foram, foram interpelados 
32 automobilistas sem licença, viaturas 
superlotadas e em mau estado técnico.

Texto: CortesiaD&F

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO 

Ao todo, foram inter-
pelados 32 automobilis-

tas sem licença, viaturas su-
perlotadas e em mau estado 
técnico.
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Até conferências de imprensa são 
“proibidas”
Três membros da Associação Rede 

dos Direitos Humanos (ARDH) fo-
ram detidos na última quarta-feira 
(19 de Janeiro) pela Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM), na cidade 
de Maputo, quando tentavam realizar uma 
conferência de imprensa no Jardim da Li-
berdade, vulgo “Madjermanes”, alegada-
mente por falta de autorização do municí-
pio. O Dossiers & Factos conversou com o 
líder da organização, Sérgio Matsinhe, que 
repudiou veementemente aquilo que diz 
ser uma tentativa de os silenciar.

O município de Maputo anunciou recentemente o 
agravamento do Imposto Pessoal Autárquico (IPA), apenas 
algumas semanas depois de consumado o há muito en-
saiado aumento do preço de transporte. 

Para manifestar repúdio à subida do IPA, que passa de 
476 para 510 meticais, a ARDH convocou uma conferência 
de imprensa para o passado dia 19 de Janeiro, no famoso 
jardim dos Madjermanes, também conhecido como Jar-
dim da Liberdade. Só que tal não se concretizou, porque, 
uma vez mais, o município accionou a Polícia para intimi-
dar os organizadores.

Na sequência deste episódio – mais um que coloca em 
causa os direitos democráticos – o Dossiers & Factos entre-
vistou Sérgio Matsinhe no sentido de conhecer os porme-
nores da detenção.

Matsinhe começou por explicar que, na véspera do dia 
marcado para a conferência de imprensa, o Conselho Mu-
nicipal de Maputo teria enviado um documento solicitan-
do um encontro com a ARDH a fim de obter esclarecimen-
tos antes da realização da conferência. O município terá, no 
aludido encontro, apresentado os primeiros sinais de que 
não queria que o evento fosse realizado, ao dizer que o lo-
cal (Jardim dos Madjermanes) estava sob sua alçada, pelo 
que a conferência carecia de sua autorização

Por considerar o jardim um “espaço público”, a ARDH 
não solicitou autorização ao município. Apenas articulou 

com os madjermanes, um grupo de pressão que tem na-
quele local a sua “catedral”.

No dia do evento, “enquanto alguns membros esta-
vam em conversa com o conselho municipal, outros es-
tavam no jardim dos Madjermanes”. A equipa que estava 
na edilidade procurava alcançar um “acordo de cavalhei-
ros” para permitir que a agenda fosse cumprida, mas não 
houve tempo para isso. É que, ao mesmo tempo que se 
negociava, um grupo de agentes do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) avançou com as detenções 
arbitrárias.

“Do jardim dos Madjermanes, fomos levados para a 18.ª 
Esquadra da Cidade de Maputo”. Eram 9:30 quando foram 
detidos e permaneceram sob custódia até às 16:00, “sem 
direito à alimentação e muito menos comunicação, porque 
nos arrancaram os telefones”.

“Sofremos ameaças”

A recente detenção dos elementos da ARDH não foi 
uma surpresa, de todo. O presidente da agremiação lem-
bra que já no dia 31 de Dezembro de 2021 tinha aconteci-
do o mesmo, quando pretendiam realizar uma actividade 
similar para se pronunciar sobre a subida das tarifas dos 
transportes rodoviários interurbanos. Para além das deten-
ções, conta a fonte, houve ameaças.

 “O comandante da 9ª esquadra e o chefe das opera-
ções do Comando da Cidade de Maputo, acompanhados 

pelo director da ordem, disseram-nos: ‘vocês estão a ser 
controlados a partir de hoje, estão a ser bem controlados’”. 
Nessa ocasião, também terão sido abordados por um qua-
dro da Frelimo, acusando-os de estar a fazer um trabalho 
político.

Desta vez, o tom das autoridades terá sido mais ríspido. 
“Disseram que seremos esmagados como tomates. Sofre-
mos ameaças e ainda fomos recolhidos como criminosos”, 
conta o presidente da ARDH.

“Todos eram chefes”

A detenção dos activistas da ARDH foi um misto de exi-
bição de autoritarismo e descoordenação. É que, segundo 
os membros da agremiação, “todos [os polícias] eram che-
fes e cada um dava a sua ordem”.

 “Veio um e disse que deveríamos sair do jardim, e de-
pois veio outro chefe dizer que não era para fazer a con-
ferência de imprensa, mas que não estávamos proibidos 
de ficar naquele espaço público. Autorizou-nos a ficar no 
jardim sem fazer conferência de imprensa. Admirei-me 
quando veio uma outra polícia à paisana para carregar o 
presidente. Eu nem estava no jardim quando me vieram 
prender, estava longe, quase entrando numa loja para 
comprar umas coisas.... os agentes à paisana foram pren-
der-me fora do jardim, como se eu fosse um grande cri-
minoso. E levaram-me até à viatura que estava no jardim. 
Até a Polícia não sabe porque me levou, na verdade. Foram 
deixar-me na cela da 18.ª esquadra por cerca de 10 minu-
tos sem processo sem nada, não me diziam porquê estava 
preso. Aliás, a 18ª esquadra dizia que quem me prendeu foi 
a 7.ª esquadra. Depois fui retirado da cela, porque, segundo 
um agente, eu tenho costas quentes e a Procuradoria não 
deveria me encontrar na cela sem processo. Se eu tivesse 
cometido um crime eu teria sido levado para 7.ª esquadra, 
e não para 18.ª ”, revelou um integrante da ARDH.

Madjermanes indignados

Antigos trabalhadores na Alemanha, conhecidos po-
pularmente como madjermanes, consideram o acto da 
Polícia vergonhoso. Ao Dossiers & Factos, Francisco Gaze-
ta, um dos integrantes do grupo, lamentou a presença do 
contingente da Polícia para impedir a realização da confe-
rência de imprensa convocada por um grupo indefeso. 

“Quando se trata de uma manifestação, as pessoas são 
impedidas pela Polícia, mesmo com toda a documentação 
legal para se manifestarem”, disse, lamentando o não pa-
gamento dos ordenados que lhes são devidos há 30 anos 
pelo trabalho na Alemanha.

Sérgio Matsinhe – Presidente da Associação da Rede dos Direitos humanos

Francisco Gazeta - Madjermane

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

D&F

MUNICÍPIO DE MAPUTO AUMENTA NÍVES DE INTOLERÂNCIA
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MDM diz que portagens são um 
“assalto” ao povo
O Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM) considera que 
a entrada em vigor das quatro 
portagens na Estrada Circular de 

Maputo, nomeadamente na Costa do Sol, 
Zintava, Cumbeza e Matola-Gare, repre-
senta um “assalto” ao bolso dos cidadãos, 
que diz serem incapazes de suportar mais 
uma despesa que se vem juntar às subidas 
do custo de energia eléctrica, de transpor-
te de passageiros e de produtos de primei-
ra necessidade.

Para Augusto Pelembe, chefe nacional adjunto da 
Organização e Informação do MDM, o anúncio da en-
trada em funcionamento das quatro portagens, sem 
consulta pública e muito menos detalhes sobre como 
será a gestão, legitima as desconfianças e críticas vin-
das de toda a sociedade.

Pior ainda, disse, é o facto de não estar prevista 
a criação de vias alternativas para salvaguardar o 
princípio da igualdade entre os cidadãos e o acesso 
universal aos serviços públicos de quem não tenha 
recursos para pagar as portagens.

“É um verdadeiro barómetro que distingue os 
cidadãos de primeira dos de terceira. Ironicamente, 
estamos perante os mesmos que combateram o colo-
no, mas que hoje se transformaram na nova versão de 
colonos, novos opressores do povo”, disse.

“Os mais pobres, a população que com tanto sa-
crifício conseguiu adquirir uma viatura, ficam limita-
dos de circular, devido aos custos que derivam destas 
portagens. É que, para além de serem excessivas, es-
tas terão taxas proibitivas. E mais, o discurso de que 
os preços são baixos e há descontos não passa de um 
engano, num esquema que visa alimentar certos gru-
pos de interesse”, acrescentou.

Segundo a fonte, uma das questões levantadas 
na discussão sobre a entrada em vigor das porta-
gens reside na empresa encarregue de gerir as vias 
concessionadas (a Rede Viária de Moçambique - RE-
VIMO), que afirma ter sido criada e seleccionada sem 
nenhuma transparência e sem concurso público. 

Por esta e por outras razões, o MDM insta a Pro-
curadoria-Geral da República e o Tribunal Adminis-
trativo a travarem o que entende ser um “negócio 
criminoso”, e apresenta a proposta que considera 
mais justa. “Defendemos a redução em 50% dos pre-
ços e a criação de vias alternativas para salvaguardar 
o princípio de igualdade”.

Quem também não está nada satisfeito com as 
portagens em referência é o Centro para Democra-

cia de Desenvolvimento (CDD), que convida os cida-
dãos a fazerem uma moção de censura à medida. 
Neste momento, encontra-se no processo de reco-
lha de assinaturas através da internet.

Vida mais dura a partir de Fevereiro

De acordo com um comunicado da REVIMO, S.A,a 
entrada em vigor das taxas de portagens na estrada 
Circular de Maputo, nomeadamente nas portagens 
da Costa do Sol, Zintava, Cumbeza e Matola-Gare, 
está prevista para o dia 1 de Fevereiro próximo. As 
taxas variam de 40 a 580 meticais por viatura.

Os transportes colectivos e semi-colectivos (clas-
se 1) terão que embolsar pouco mais de 40 meticais 
por viagem. Para os autocarros de passageiros (Clas-
se 2) a taxa é de 140 meticais por viagem. Os auto-
carros de carga e de passageiros (Classe 3) terão de 
pagar 380 meticais. Por sua vez, as viaturas de carga 
(Classe 4) irão pagar uma taxa de 580 MT.

O utente que tiver de passar por duas porta-
gens ao longo do seu percurso e sempre no sentido 
progressivo “pagará apenas na primeira praça de 
portagem e beneficiará de livre-trânsito na praça 
de portagem seguinte, mediante comprovativo do 
pagamento”.

Os transportes colectivos e semi-colectivos de 
passageiros terão um desconto de 75%, nos seguin-
tes termos: 

“Transportes semi-colectivos [descontam] de 40 
meticais para 10 meticais e os autocarros de passa-
geiros de 140 meticais para 35 meticais. Aos utiliza-
dores frequentes que conduzem viaturas da classe 
1 são concedidos descontos a partir da 11ª viagem”, 
lê-se no comunicado.  

Para beneficiar dos descontos referidos, o uten-
te deverá cadastrar-se através da página de Internet 
www.revimo.co.mz ou dirigir-se aos escritórios das 
portagens acima referidas, a partir do dia 20 de Ja-
neiro de 2022. 

Augusto Pelembe, chefe nacional adjunto de Organização e Informação do MDM

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

D&F

NA CIRCULAR DE MAPUTO

“é um verdadeiro barómetro 
que distingue os cidadãos de 

primeira dos de terceira. Ironica-
mente estamos perante os mesmos 
que combateram o colono, mas que 
hoje se transformaram em nova ver-
são de colonos, novos opressores do 
povo”



21SEGUNDA-FEIRA 24 de Janeito de 2022 DOSSIERS & FACTOS DESPORTO

A última semana foi plena de emoções 
para o internacional moçambicano. Um dia 
depois de ter feito o seu primeiro golo ao ser-
viço do  actual campeão francês – marcou o 
terceiro da vitória por 3-1 sobre o Lorient, 
na quarta-feira, 19 de Janeiro – o esquerdino 
completou os seus 28 anos de idade. 

Como de praxe nessas situações, o clube 
preparou-lhe uma dedicatória especial. “Fe-
liz aniversário, Reinildo”, escreveu na rede 
social twitter o emblema gaulês, lançando 
depois um repto aos adeptos: “descreva o 
nosso lateral com uma única palavra”. 

“Roberto Carlos mazambicain”

Os “lillois” não se fizeram de rogado. 
Inundaram as redes sociais do Lille de men-
sagens de apoio ao internacional moçambi-
cano. Muitos foram os que o felicitaram mas 
foram mais ainda aqueles que aproveitaram a 
ocasião para elogiar o jogador. 

“Roberto Carlos mozambicain”.  “Roberto 
Carlos moçambicano”, em português, é das 
frases mais repetidas entre as mais de 60 co-
mentários dos adeptos. 

Roberto Carlos é considerado um dos 
melhores laterais esquerdos da história do 
futebol. O brasileiro notabilizou-se no Real 
Madrid dos galácticos, tendo partilhado a 
equipa com estrelas como David Beckam, 
Luís Figo, ou Zinedine Zidane, entre outros 
nomes. 

#Prolongation

Os aficionados do Lille não só felicitaram 
Reinildo Mandava, como também transfor-
maram a publicação num espaço de mani-
festação de uma ideia que parece ser consen-
sual: a renovação do contracto de Reinildo. 

A maioria dos adeptos que comentaram a 
publicação pedem a renovação do contrac-
to entre o Lille e o atleta que, fora de Mo-

Adeptos do Lille exigem renovação 
de Reinildo
As excelentes perfomances de 

Reinildo Mandava têm en-
cantado os adeptos do Lille, 
de tal sorte que o conside-

ram imprescindível. Há escassos me-
ses do fim do contracto com o emble-
ma francês, a massa associativa exige a 
continuidade do beirense.

Reinildo Mandava

FRANCESES APAIXONADOS PELO MOÇAMBICANO

Texto: Amad CandaD&F

çambique, também representou o Benfica, o 
Amoura e o Belenenses. 

Tudo isso acontece numa altura em que 
surgem notícias de um pretenso interesse 
do Atlético de Madrid no moçambicano. Na 
verdade, os “colchoneros”, actuais campeões 
da Espanha, já há muito seguem com alguma 
atenção o melhor lateral esquerdo da Ligue 1, 
mas esse interesse vem ganhando mais forma 
à medida que se aproxima o fim de uma épo-
ca que pode ser a última de Reinildo no Lille. 

Se o futuro é uma incógnita, o presente é 
certo. Os adeptos do Lille consideram Reinil-
do uma peça nuclear na equipa e não querem 
nem ouvir falar da hipótese de não renovar o 
contracto. 

O antigo jogador do Ferroviário da Beira é 

titular indiscutível na formação do Lille e foi 
uma pedra angular na caminha ao título da 
época passada. Para além do triunfo colecti-
vo, Reinildo brilhou no capítulo individual, 
justificando o estatuto de melhor lateral es-
querdo da primeira liga francesa. 

Na presente época, o seu Lille está menos 
fulguroso.  Disputadas que estão 21 rondas 
da ligue 1, os “lilloiis” estão praticamente ar-
redados do título e vêem o Paris Saint Ger-
main restaurar a “normalidade”. 

Ao desempenho menos bom na principal 
prova doméstica, o Lille compensa com uma 
boa perfomance na Liga dos Campeões Eu-
ropeus, tendo se qualificado para os oitavos 
de final, fase na qual enfrenta o Chelsea da 
Inglaterra. 

Se o futuro é uma incógnita, o 
presente é certo. Os adeptos do 

Lille consideram Reinildo uma peça 
nuclear na equipa e não querem nem 
ouvir falar da hipótese de não renovar 
o contracto.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Sem comentários

ALVOS
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“Não sou de me apegar a estilos”

Um dos frutos, pelo menos 
em parte, da cidadela das 
criaanças da ADPP, no bair-
ro da Costa do Sol, na cida-

de de Maputo, Fernando Nguenha é 
hoje um artista plástico de grande 
qualidade e versatilidade. Aliás, re-
cusa-se a viver “dentro de um estilo” 
e desafia os limites da sua criativida-
de.

Fernando Nguenha teve uma infância igual a 
de tantas crianças do seu tempo, apesar de ter 
crescido na casa da tia, pois os pais, naturais da 
província de Inhambane, moravam na vizinha 
África do Sul – na altura tida como o eldorado. 
Morando com a tia, teve exeperiência como ven-
dedor ambulante e só na escola começou a nu-
trir simpatia pela arte.

“Começo a ter o gosto pela arte no ano 2001, 
na cidadela das crianças ADPP-Costa do Sol. Na-
quela escola tinha algo especial para mim, tinha 
no seu interior muitos quadros pendurados, e 
eu gostava muito. E, por coincidência ou por 
alguma razão, muitos dos quadros pendurados 
naquela escola tinham assinatura de Tsenane”. 

Tsenane é precisamente o artista de quem mais 
tarde seria assistente e que pode ter influencia-
do a sua forma de ver a arte, mas não o confinou 
num único estilo.

“Basicamente não tenho estilo próprio,  não 
sou de me apegar a estilos, o que me aparece ou 

o que está à minha volta, o que vejo faz de mim 
um sem estilo”, explica o artista plástico, que 
deixa a definição de estilos aos críticos da arte.

Não se prende a estilos mas Nguenha é “agar-
rado” a ideia de pesquisar e aprender, o que faz 
dele um artista especial, capaz de trazer o retra-
to da sociedade, mas também das suas próprias 
contradições internas.

“Eu sou das ruas (risos), abordo questões so-
ciais, a vida na via pública. Sobretudo o meu ob-
jecto favorito: os ambulantes. Não me limito só 
nos problemas sociais, mas também nos meus 
medos e anseios. Nos meus dilemas. Na vida, no 
belo e no perfeito, na harmonia da Natureza”, 
declara.

O nosso entrevistado garante que sempre 
teve dificuldades de vária ordem para praticar a 
sua arte. Ainda assim, assegura ser possível viver 
da arte em Moçambique, mas, para tal, há uma 
condição: “É possível viver da arte, mas para 
tal tem que trabalhar muito e dominar varias 
técnicas...e é um desafio. Agora, se só sei pintar, 
por exemplo, é difícil”. 

O artista, que diz ser boa a qualidade das 
obras feitas em Moçambique, emboara lhes 
aponte alguma margem de evolução, diz ter 
uma “carta na manga” que em breve poderá 
apresentar em público. Trata-se de um projec-
to denominado MISSAVACOTA. De resto, espera 
que esse momento se torne memorável, à seme-
lhança de tantos outros que foi tendo ao longo 
da sua carreira. 

 “Um dos bons bons momentos foi quando 
consegui mostrar o meu trabalho numa exposi-
ção nos corredores de Baia Mall, em Maputo, em 
2020. Ainda ganhei prémio”, referiu, lembrando, 
depois, outra das actividades mais especiais, até 
pelo seu simbolismo histórico: “Em 2008, estive 
no Centro de Documentação Samora Machel 
Maputo”Fernando Nguenha, pintor

Texto: Albino MahumanaD&F

FERNANDO NGUENHA

“Eu sou das ruas (risos), abor-
do questões sociais, a vida na 

via pública. Sobretudo o meu ob-
jecto favorito: os ambulantes. Não 
me limito só nos problemas so-
ciais, mas também nos meus me-
dos e anseios. Nos meus dilemas. 
Na vida, no belo e no perfeito, na 
harmonia da Natureza”
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INTERNACIONAL
Ministro da Saúde 
demite-se

Apesar de o anúncio ter sido 
feito ontem, a demissão foi 
apresentada ao primeiro-ministro 
Jorge Bom Jesus na quinta-feira, 
de acordo com a DW

“É hora de passar o testemunho 
a outros que provavelmente 
possam ter melhores ideias e 
mais meios financeiros para 
melhorarmos o sistema e o serviço 
nacional de saúde (SNS), para o 
bem de todos os são-tomenses”, 
disse.

Sem apontar uma razão 
concreta para o seu pedido de 
demissão, Edgar Neves não 
deixou de for a os opositores ao 
governo que “não descansaram 
em tratar da pior forma possível 
alguns dirigentes deste país, 
utilizando tudo e mais alguma 
coisa”, mesmo em contexto de 
pandemia.

O dirigente garante, porém, 
que a decisão foi tomada 
após consultas feitas e, por 
isso, considera ter dado o seu 

contributo “como cidadão e 
enquanto profissional da saúde 
para mitigação dos males que 
assolam o nosso país”.

O ministro da Saúde tem 
estado envolvido em várias 
polémicas recentes com os 
profissionais de saúde, por causa 
de condições de trabalho, mas 
também por causa de um caso 
que teve a ver com desvio de 
medicamentos do SNS de São 
Tomé.

Relativamente a este último, 
Edgar das Neves negou que 
alguma vez tivesse acusado 
os profissionais de saúde por 
esse desvio de medicamentos, 
mas reafirmou que esse desvio 
acontece e acusou os sindicatos 
e a Ordem dos Médicos de 
fazerem uma “tempestade em 
copo de água”, segundo escreve 
o Notícias ao Minuto.

Antes, já os sindicatos e a 
Ordem tinham afirmado estarem 
“ainda mais distantes” do ministro 
da Saúde, depois de Edgar 
das Neves ter afirmado que 
“há incompetência e às vezes 
negligência, e o pior ainda o 
casamento das duas coisas” no 
sistema nacional de saúde são-
tomense.

Na sexta-feira, a Ordem dos 
Médicos de São Tomé solidarizou-
se com as exigências dos sindicatos 
de saúde “para obtenção de 
melhores condições de trabalho” 
e lamentou as reações do ministro 
da Saúde que escondem uma 
“incapacidade” de apresentar uma 
“solução ao problema”. O país

O ministro da Saú-
de são-tomense, 
Edgar Neves, 
envolvido em 

várias polémicas com os 
profissionais do sector, de-
mitiu-se de suas funções, 
explicando que está na 
hora de passar o testemu-
nho a quem possa ter me-
lhores ideias e mais meios 
financeiros para a Saúde 
em São Tomé e Príncipe.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Vamos “gambetar” Tudo?

Gambeta é um jovem que 
dispensa qualquer tipo 
de apresentação. O tipo 
rebentou o seu próprio 
bairro com foguetes e 
ficou famoso, tanto é que 
a sua fama chegou além-
fronteiras. Hoje virou 
cantor, faz publicidades e 
até já foi referência num 
teste da universidade. 
Foi assim que abrimos o 
2022 e parece que neste 
ano há gente com planos 
de "gambetar" isto tudo. 
Exemplo disso é um texto 
que circula nas redes sociais 
com o título:  “assaltaram 
ao Estado, se fizeram de 
Estado e você não fez nada”, 
um texto antigo que agora 
volta a circular com muita 
força e que até já tem um 
autor, um presidente de 
um município amante de 
bicicletas. Garganta não 
tem dúvida: as eleições 
aproximam-se e, com o 
escrutínio, vem também a 
tentativa de fazer chegar à 
Pérola do Índico a primavera 
angolana. Será que a ideia 
é “gambetar" tudo? A ver 
vamos.

Oba, temos plano!

Depois de uma campanha 
a levar boa “txaia” e a 
experimentar este ou aquele 
treinador, eis que a nossa 
querida EFI-EMI-EFI acabou 
chegando a uma conclusão 
um tanto ou quanto curiosa. 
Eles têm um plano que visa 

nacionalizar pessoas para 
jogarem para os Mambas, 
para ver se vamos ao CAN ou 
Mundial, quem sabe. Está 
claro que os nossos boysses 
chegaram à conclusão 
de que só com os nossos 
putos não vai acontecer 
nada. Curiosamente, fez o 
inverso nos treinadores. 
Depois de uma sequência 
frustrada de treinadores 
estrangeiros, a vez cabe a 
um moçambicano que, nos 
primeiros jogos,  conseguiu 
trazer alguma dignidade. O 
que Garganta e os demais 
adeptos podem fazer é só 
aguardar que estes futuros 
moçambicanos blindados 
por um plano ambicioso 
nos tragam alegrias. Está 
passada a mensagem, vocês 
jogadores de gema não 
servem para nada, melhor 
”gambetar" tudo.

Em Gaza as coisas se 
resolvem na porrada

Wee, Garganta já tinha 
"txecado" a situação dos 
nossos irmãos de Gaza. 
Dizem que se está em 
Gaza e dois “gajos" estão a 
"faitar", não separe nunca, 
nem por erro. Deixe, porque 
os dois podem virar contra 
ti, ali as coisas é no braço e 
acabou, não há negociações 
de isto e aquilo, é “txaia". 
Provocaste-me, nem? 
Vamos resolver. E assim os 
“niggas” resolvem os seus 
assuntos, não é por acaso 
que sempre que o MDM, 
quando está em campanha

SÃO TOMÉ


