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SAI ÀS SEGUNDAS

IMINENTE REVOLUÇÃO NA RENAMO

Membros

querem

novo

presidente
CINCO ANOS APÓS CERCO À CASA DE DHLAKAMA

Saiba como
e com quem
fugiu da Beira
Foram 50 dias de caminhada até chegar a Nhamagiua
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Padecem todos da mesma doença
O panorama político moçambicano
impressiona pela negativa, na medida
em que chegámos a um estágio que,
há alguns anos, poucos imaginariam
ser possível. Tempos houve em que as
crises internas assolavam um partido,
com os outros a tirarem proveito da
situação. Mas, nos dias que correm, o
vírus da desunião afecta a todos, tal e
qual a Covid-19.
A Frelimo, a Renamo e o MDM têm
em comum não só o facto de serem partidos com assento no Parlamento, mas
também a circunstância de estarem
a enfrentar problemas de coesão interna. Se no caso dos dois partidos da
oposição isso não é novidade, o mesmo
não se pode dizer do partido no poder.
Não pretendemos dizer que a Frelimo nunca enfrentou problemas, até
porque estaríamos a mentir. Os camaradas já se desentenderam por várias
vezes, tal como se desentendem membros de outras organizações ou, numa
perspectiva mais doméstica, os casais.
A diferença é que, noutros tempos,
os camaradas sempre tiveram discernimento para perceber que roupa
suja se lava em casa. Assim, sempre
que houvesse clivagens, sentavam-se, a portas fechadas, para discutir
seus problemas, e, uma vez encontrada a solução, punham-se a dançar, ao
som do batuque, enquanto comiam a
maçaroca.
Hoje em dia, o cenário mudou. Não
se sabe se será pela força das novas
tecnologias de informação e comunicação, com particular destaque para
as redes sociais (dado o elevado nível
de exposição que elas propiciam), ou
se haverá outra razão que nos esteja a
escapar, mas a verdade é que a Frelimo parece estar a perder a maturidade que sempre a diferenciou dos res-

tantes partidos.
Os problemas que antes eram resolvidos discretamente, hoje, inunjornais. Até ao nível das bases já se
ouvem murmúrios outrora inimagináveis. Outro factor que nos espanta
é que, no passado, essas querelas eram
comuns em vésperas de eleições internas, mas desta vez surgem com alguns
anos de antecedência. A ver vamos o
que isto poderá implicar no futuro.
O maior partido da oposição em Moçambique, diferentemente da Frelimo,
já nos habituou a desavenças, que, em
determinados momentos, culminaram
com a saída de membros proeminentes, como são os casos de Raúl Domingos e Daviz Simango, estes serão,
eventualmente, alguns dos exemplos
que podemos aqui avançar.
Independentemente da saída descoesão interna pareceu estar ameaçaimpressão de que os dissidentes abandonavam o partido por “capricho”. Em
nossa opinião, tal acontecia muito por
ma, que, em largos momentos, parecia
da causa partidária.
Com o falecimento

de

Afonso
des por parte de quem o substituísse,
na medida em que o seu carisma nos
parece inalcançável, pelo menos no
actual contexto. Ossufo Momade herdou um legado pesado e pode ter se
precipitado na tentativa de impor seu
estilo. A forma como quis, de imediato,
desmontar a estrutura anterior, destituindo delegados e colocando os de

melhor para iniciar a sua era.
Associado a isso, parece-nos haver, ao nível do partido, a percepção
de que o actual líder é facilmente manipulável pelo partido no poder. De
resto, Mariano Nhongo já deixou claro que, para si e para a Junta Militar
que dirige, Momade não representa
desta forma, a recusa em participar
no processo de DDR. Ao que se diz,
alguns acordos inicialmente alcançaMomade.
A situação na perdiz parece não ser
boa. Da nossa parte, parece-nos estranho o distanciamento do ex-secretário-geral, Manuel Bissopo, que agora
parece próximo do líder do MDM, que,
como se sabe, abandonou a Renamo.
A esta altura, a Renamo parece claramente dividida, e, nestas condições,
desperdiça uma oportunidade soberana de capitalizar o raro mau momento
da Frelimo.
Se a Renamo não está a aproveitar, o mesmo acontece com o MDM.
Visto como uma espécie de empresa
familiar, o partido do galo apresenta
sim que perdeu, por exemplo, Manuel
de Araújo e Venâncio Mondlane. Recentemente, Maria Moreno apareceu
a anunciar o regresso à casa (Renação com o partido liderado por Daviz
Simango.
Feitas as contas, os principais partidos de Moçambique estão todos a enreza: a falta de coesão. Padecem todos
da mesma doença, e ninguém ganha
com isso.
serodiotouo@gmail.com
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Onda de contestação pode derrubar
Ossufo Momade
Já se fala de congresso extraordinário
Ossufo Momade não esteve na recente reunião de quadros

E

stá instalado o mau
clima no maior partido da oposição em
Moçambique. A contestação da liderança de Ossufo
Momade parece estar a crescer a
cada dia. Apontado como “servil” ao partido no poder (Frelimo), Momade é visto como um
líder “fraco”. Entre os membros
seniores da perdiz, já se fala
da possibilidade de uma antecipação do congresso, para a
“resolução de problemas internos”, que pode passar pela sua
destituição.

presidente do partido ou de um
terço dos membros do Conselho
Nacional”.
O Conselho Nacional da Renamo é composto por 120 elementos, ou seja, 40 membros do
órgão são suficientes para “forçar” a realização de um congresso
extraordinário.
Outras fontes entendem não
ser viável esperar pelo congresso
ordinário do partido, que, em calendário normal, só pode acontecer em 2023. Acreditam que, a essa
altura, o partido já terá perdido as
poucas autarquias que detém no
momento. São elas a cidade de
Quelimane (Zambézia); cidade de
Nampula, cidade de Angoche, cidade da Ilha de Moçambique, Nacala Porto e vila de Malema (Nampula); cidade de Cuamba (Niassa)
e vila de Chiúre (Cabo Delgado).

D&F Texto: Serôdio Towo

Antevêem-se tempos difíceis
para o presidente da Renamo,
Ossufo Momade. Perante uma liderança que seus próprios pares
descrevem como sendo “fraca”, a
contestação vai subindo de tom.
Segundo alguns membros daquela formação política, há uma
tendência de implantação de uma
ditadura dentro do partido. Para
fundamentar sua posição, estes
trazem, a título de exemplo, o facto
de algumas figuras que antes eram
eleitas estarem a ser nomeadas, tal
é o caso dos delegados distritais e
provinciais.
Uma história que se repete
Na verdade, não é a primeira
vez que a indicação de delegados
gera desagrado no seio da Renamo. Ossufo Momade foi eleito
presidente do partido em Janeiro

Ossufo Momade, presidente da Renamo
A primeira medida do “reinado” de Momade, que já liderava
o partido interinamente, foi a indicação de delegados novos nas
províncias de Tete, Manica, Sofala,
Gaza e Cabo Delgado, desmontando quase toda a estrutura que
havia sido montada em tempos de
Afonso Dhlakama. Nos bastidores,
dizia-se que a medida seria uma
espécie de retaliação, por, supostamente, os delegados em causa terem apoiado Elias Dhlakama, adversário de Momade no congresso
de Gorongosa.
As reacções não tardaram, e,
na época, houve contestação. O
episódio mais evidente aconteceu
em Sofala, onde os delegados des-

Menbros da Renamo
de 2019, para substituir Afonso
Dhlakama, que perdera a vida no
ano anterior, após mais de duas
décadas no comando dos destinos
da perdiz.

tituídos desacataram a decisão da
figura máxima do partido.
Num claro desafio, os delegados destituídos recusaram-se
a entregar as chaves dos escritó-

rios das delegações da cidade e da
província da Beira aos delegados
nomeados, ao mesmo tempo que
exigiam a realização de uma conferência provincial para uma eleição democrática dos novos órgãos
do partido, tal como acontecera no
congresso de Gorongosa.
Acusado de enfraquecer o
partido
Para muitos membros da Renamo, Ossufo Momade não representa os interesses do partido.
Aliás, até é visto como uma figura
que aceita tudo o que a Frelimo
quer. Algumas fontes revelaram
que, no dia 16 de Outubro de 2019,
quando estava iminente o início
da contagem dos votos, Ossufo
Momade ordenou a retirada dos
órgãos eleitorais representantes do
Partido Renamo, em todo o país,
deixando apenas a Frelimo a controlar a situação, o que, na opinião
dos membros, terá estado na origem da derrota do partido.
Estas acusações encontram paralelismo na posição de Mariano
Nhongo. O líder da auto-intitulada
Junta Militar da Renamo sempre
defendeu que Momade não representava os interesses daquela formação política.
Congresso extraordinário é
hipótese
De acordo com as nossas fontes, receia-se que haja uma divisão
interna na segunda maior força
política nacional. Na verdade, os

membros daquele partido garantem que este cenário é iminente,
uma vez que não confiam na figura eleita no congresso de 2019.
Neste sentido, parte dos membros da “perdiz” exige que seja
realizado um congresso extraordinário, onde deverão “ser resolvidos
problemas internos”. O Dossiers
& Factos ficou a saber que a solução para os referidos problemas
pode passar pelo “derrube” de Ossufo Momade da presidência do
partido.
Segundo os estatutos daquela formação política, o congresso

Momade gazeta reunião de
quadros
A situação da popularidade de
Ossufo Momade ficou mais complicada quando, supostamente,
“gazetou” a reunião de quadros
do partido, de que tomaram parte
membros da comissão política e
quadros a todos os níveis, incluindo deputados da Assembleia da
República pela Bancada Parlamentar da Renamo.
Segundo nossas fontes, a reunião do dia 14 de Outubro foi dirigida pelo secretário-geral do parti-

André Magibire, secretário-geral da Renamo
acontece a cada cinco anos, mas os
mesmos abrem espaço para a convocação de um congresso extraordinário. No artigo XXI do capítulo
III, referente à organização do partido, os estatutos estabelecem: “O
congresso reúne, ordinariamente,
de cinco em cinco anos, e, extraordinariamente, a requerimento do

do, André Magibire, que justificou
a ausência do seu presidente com
“motivos alheios à sua vontade”.
Fontes do partido que estiveram no encontro entendem que
Momade terá pautado pela ausência, devido à situação de clivagem que reina naquela formação
política.
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ALERTA BORGES NHAMIRE

“Sem segurança e justiça teremos um
Estado falhado”
A dependência política e a corrupção impedem realização da justiça

A

falta de esclarecimento de casos relacionados com assassinatos e raptos de
políticos, empresários e outros
cidadãos está a ser recorrente
no país. Em todos os casos registados, as autoridades policiais sempre prometeram levar
os autores dos crimes à barra
da justiça, mas tal dificilmente
acontece. Perante a patente sensação de impunidade, Borges
Nhamire avisa que Moçambique pode estar em vias de tornar-se um “Estado falhado”.

principais actores políticos são
os Estados”, explicou.
“Moçambique concorre para
ser um Estado falhado”

D&F Texto: Lídia Cossa

Passaram, no dia 04 de Outubro corrente, três anos após o
assassinato de Mahamudo Amurane, ex-presidente do município de Nampula. Recentemente,
assinalou-se também um ano
após o assassinato de Anastácio
Matavel, em Gaza. Se no caso
do activista os autores materiais
foram julgados e condenados, o
mesmo não se pode dizer do primeiro, e não é caso único.
Para recordar, recuperamos, sem qualquer ordem, o
registo de outros crimes hediondos, cujos autores continuam
impunes. Em Março de 2015, o
constitucionalista Gilles Cistac

“

Borges Nhamire – “Moçambique concorre para um Estado falhado”
conselheiro do Estado Jeremias
Pondeca foi baleado mortalmente, na Marginal de Maputo.
Em Abril de 2017, José Manuel,
membro do Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, foi morto
a tiro por desconhecidos, à saída
do Aeroporto Internacional da
Beira.
Ainda em Abril de 2017, o

A dependência política
das instituições judiciárias
e a corrupção estão a
impedir a realização da
justiça. Para ter uma
Justiça firme, precisamos
eliminar a corrupção nessas
instituições e retirar a
dependência política das
mesmas.

foi morto a tiro, em Maputo, depois de defender teses em torno
da constitucionalidade de autarquias de nível provincial.
No mesmo ano, o então

Procurador da cidade de Maputo Marcelino Vilanculos foi
assassinado, quando regressava
à sua casa. Marcelino Vilanculos

tinha em mãos processos associados à onda de raptos. Ainda
na esfera judicial, destaque vai
para o assassinato do Juiz Dinis
Silica, em 2014.
Em Janeiro de 2016, era a
vez do então secretário-geral
da RENAMO, Manuel Bissopo, ser baleado, no centro da
cidade da Beira, Sofala, tendo o
seu guarda-costas morrido no
ataque. Em 2016, assistir-se-ia,
igualmente, ao rapto do analista político Jaime Macuane. Os
agressores tinham como alvo as
suas pernas, num acto a que chamaram de “aviso”.
Os referidos casos somam-se a outros crimes mediáticos,
entre os quais podemos citar os
assassinatos do jornalista Paulo
Machava (2015) ou do economista Siba Siba Macuácua, em
2001, um ano depois da morte
de Carlos Cardoso.
“Praticantes têm protecção do
Estado”
A trajectória dos casos de
homicídios é dividida em quatro etapas, designadamente: da
ocorrência do facto à instauração do inquérito; da instauração
do inquérito até à remessa para
o Ministério Público (MP); do
recebimento pelo MP até à data
da elaboração da denúncia; e da
elaboração da denúncia até à fase
na qual o processo se encontra,
no Judiciário.

Em muitos casos, não se sabe
ao certo em que etapa o assunto morre. O que é certo é que a
maioria acaba sem desfecho, “a
culpa morre solteira”. De resto,
de todos os casos que aqui citamos, apenas os de Carlos Cardoso e Anastácio Matavel “arrastaram” réus ao Tribunal.
Para Borges Nhamire, jornalista e pesquisador, estes crimes
são de natureza política, e é aí
onde reside a razão para que não
conheçam desfecho. Nhamire
chama-os de
“crime organizado protegido pelo
Estado ou
por pessoas
com fortes ligações
com o Estado”. E esclarece:
“não
estou a
dizer

que são cometidos pelo Estado,
mas, do ponto de vista teórico,
normalmente os assassinatos
políticos são cometidos por criminosos que gozam de alguma
protecção do Estado, porque
têm motivações políticas e os

Os crimes de assassinatos e
raptos, associados aos ataques
militares, têm suscitado debates
em torno da capacidade do Estado de cumprir seu papel. De
acordo com Borges Nhamire,
Moçambique corre sérios riscos
de tornar-se um Estado falhado.
“O Estado falha na realização da justiça para aquelas pessoas cujos direitos foram violados porque o Estado falhou na
sua protecção, e isso cria falta
de confiança, que irá causar distanciamento entre o Estado e o
cidadão”, sustentou.
Na óptica do pesquisador,
a consequência deste distanciamento é a busca de meios
alternativos de segurança. “Se
alguém tem alguma propriedade, prefere procurar serviços
privados, muitas vezes ilegais,
para protegê-lo, ao invés de recorrer aos serviços de segurança
do Estado”.
Corrupção inviabiliza realização da justiça
Nos últimos anos, voltaram a
ganhar espaço os crimes de rapto
e sequestro, com os empresários
a serem as principais vítimas.
Os autores materiais e morais
dificilmente são apanhados,
gerando a sensação de que
gozam de impunidade.
Na opinião de Borges
Nhamire, tal deriva dos
elevados índices de corrupção, bem como da
falta de implementação efectiva do princípio da separação
de poderes.
“A de-

pendência política das instituições judiciárias e a corrupção
estão a impedir a realização da
justiça. Para ter uma Justiça firme, precisamos eliminar a corrupção nessas instituições e retirar a dependência política das
mesmas”, destacou.
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AS VERDADES SEM SECRETISMO MILITAR

Afonso Dhlakama e a fuga heróica

N

o dia 09 Outubro de
2015, a residência
de Afonso Dhlakama, na cidade da
Beira, Sofala, foi invadida pelas
Forças de Defesa e Segurança
(FDS). Elementos da guarda
pessoal do então líder da Renamo foram detidos e as armas foram apreendidas, numa
operação que causou pânico no
bairro das Palmeiras. Três dias
depois da invasão, contingentes
das FDS permaneciam espalhados um pouco por todo o lado,
mas não conseguiram evitar a
fuga de Dhlakama para a “parte incerta”. Cinco anos depois,
o Dossiers & Factos relembra
a invasão e revela, em exclusivo, detalhes daquela que foi a
fuga mais dramática do já falecido líder da Renamo Afonso
Dhlakama.
D&F Texto: Serôdio Towo

Afonso Dhlakama é uma
das figuras incontornáveis da
história de Moçambique independente. O facto de ter sido
signatário do Acordo Geral de
Paz, em 1992, já lhe confere esta
posição. Nascido no distrito de
Chibabava, província de Sofala, era muito jovem quando se
tornou presidente da Renamo,
liderando tropas daquele movimento na guerra dos 16 anos.
Foi sempre visto como uma
figura carismática ou grande
estratega militar, mas a sua capacidade de sobrevivência e de
encontrar saídas em momentos
hostis também chama atenção.
Antes da descrição da fuga
da Beira, vale a pena, até por
uma questão de contextualização, recuperar alguns episódios
que a antecederam.
O mito da “parte incerta”
e um “escudo” chamado
Nhongo
No dia 12 de Setembro de
2015, a comitiva do falecido
líder da Renamo foi atacada
perto de Chimoio, em Manica.
Duas semanas depois, a história
se repetia. O novo ataque ocorreu na Estrada Nacional n.º 6,
em Zimpinga, distrito de Gondola, também em Manica.
Uma das figuras que fazia
parte da segurança de Dhlakama nestes dois episódios é o
agora famoso Mariano Nhongo,
e informações em nosso poder
apontam que era um dos homens de confiança do líder. As
nossas fontes confidenciaram-nos que foi Nhongo quem liderou as tropas para repelir os

Afonso Dhlakama morreu no dia 3 de Maio de 2018
ataques e, assim, garantir a sobrevivência do então presidente
da Renamo.
O actual líder da auto-proclamada Junta Militar da Renamo também seguiu com o seu
presidente até à “parte incerta”,
um “castelo” onde Dhlakama se
sentia confortável. O percurso
de Zimpinga a esse lugar durou
pouco mais de uma semana.

renço do Rosário e pelos líderes religiosos Dinis Sengulane,
Anastácio Chembeze e Saíde

Abibo.
“Do cerco à histórica fuga”

Uma viagem de quase dois meses

“Operação resgate”
Depois dos atentados de
Setembro de 2015, Dhlakama
desapareceu do radar. Perante
a preocupação de quase toda a
sociedade moçambicana e dos
mediadores da tensão político-militar, viria a reaparecer duas
semanas depois, concretamente
em 8 de Outubro, na serra da
Gorongosa. Estavam presentes
em Gorongosa jornalistas, altos
quadros da Renamo, mediadores, entre tantas outras figuras
convidadas pela “perdiz”.
“Mando uma mensagem
para o povo. Contem comigo,
não iremos desistir por temer
a morte. Não tenho medo de
morrer, para mim, eu já morri”,
disse Dhlakama, perante microfones dos vários órgãos de
comunicação que acorreram ao
local.
No mesmo dia, Dhlakama
seguiria para a cidade da Beira, acompanhado, entre outras
figuras, pelo académico Lou-

Afonso Dhlakama chegou
à cidade da Beira no dia 8 de
Outubro de 2015. Para o dia
seguinte (9 de Outubro), no
período da manhã, estava marcada uma conferência de imprensa, que iria decorrer na sua
própria residência, no bairro
das Palmeiras. Entretanto, no
lugar de microfones de jornalistas, o então líder da perdiz viu-se rodeado por elementos das
Forças de Defesa e Segurança.
Todo o quarteirão estava cercado. Homens da Unidade de
Intervenção Rápida e do Grupo
de Operações Especiais estavam
espalhados por toda a parte.
Guarda-costas de Afonso
Dhlakama foram detidos, e o líder da Renamo entregou todas
as armas que tinha. “Um deles
(militares) disse-me que estavam à procura das suas armas
- três armas apenas, que perderam no dia 25 de Setembro,
durante um ataque em Gondola, província de Manica. Então
pensei: afinal foi o Exército que
nos atacou? Ainda bem, porque
pensávamos que tinham sido
bandidos. Ordenei para que essas três armas fossem entregues,
solucionando assim o problema”, disse Dhlakama, instantes
depois de entregar as armas.

Personalidades testemunhando a entrega de armas às FDS

No dia 12 de Outubro, três
dias depois da invasão, Afonso Dhlakama “fintava” toda a
gente e sumia sem deixar rastos. De acordo com as nossas
fontes, que estiveram envolvidas nos preparativos, a operação voltou a contar com uma
participação activa de Mariano Nhongo. Foi um esquema
altamente secreto, tanto foi
que muitos dos que estavam
diariamente com Dhlakama
não chegaram a tomar conhecimento do mesmo.
Afonso Dhlakama fugiu
acompanhado por um grupo restrito de militares de
sua confiança. “De homens
acompanhantes
lembro-me

do coronel Fernando (Armando), Jemusse, Daniel, Maura e
Jairosse, Rodisha, a enfermeira
Albertina e Laurinda.
Para Afonso Dhlakama fugir daquela residência, bastante
cercada, foi secretamente organizado um transporte marítimo. Foi a bordo de um barco
que ele e sua pequena comitiva
saíram da Beira até à região de
Wiriquize, distrito de Muanza.
“Daí, mas já por via terrestre,
passou, sucessivamente, pelo
distrito de Cheringoma, nas regiões de Nhamatsinzira, local
onde permaneceu alguns dias
para repouso, além de também
organizar a logística e aspectos
de segurança.

Depois, seguiu para Maciambosa, Baua e Nhamatope
, para mais tarde conseguir
entrar no distrito de Gorongosa, passando por Nsangue,
Nsuangungune, Koba, Piro, e
por último chegou a Nhamagiua, nos princípios do mês de
Dezembro, depois de uma viagem de um mês e 20 dias. Durante este percurso, Dhlakama
descansou duas vezes. Primeiro, por oito dias, em Nhamatsinzira, e depois por mais três
dias, em Nhamatope.
A estratégia militar que foi
montada foi tão secreta que
até dias depois de ter fugido,
a vida na casa de Dhlakama
seguia o curso normal, como
se ele, de facto, continuasse
no interior da casa, uma estratégia que serviu bastante
para enganar a Polícia. Aliás,
alguns oficiais da guarda pessoal de Dhlakama permaneceram por lá, antes de fugir,
um por um, para não chamar
atenção. De acordo com a nossa fonte, nesse grupo estava o
general Mariano Nhongo, que
fugiu por via terrestre, indo
ao encontro do seu líder, nas
matas.
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ACUSADO DE ACOMODAR “SINDICATO CRIMINOSO”

Kekobad Patel refuta: “é tudo mentira, o
Estado é que cria as leis”
“MCNet é resultado de concurso público com júri credível”
“Há quem queira fazer as coisas sem controlo”

O

empresário e responsável pela pasta de Política Fiscal Aduaneira e
Comércio Internacional na
Confederação das Associações
Económicas (CTA), Kekobad
Patel, considera mentirosas as
acusações segundo as quais teria “conspirado” para a criação
da Câmara dos Despachantes
Aduaneiros (CDA), bem como
do artigo 82 dos Estatutos
da CDA, que torna obrigatório o uso de despachantes em
Moçambique.
Texto: Arão Nualane
D&F Fotos: Albano Uahome

Na edição passada, o Dossiers &
Factos publicou um artigo sobre a
actividade do despacho aduaneiro em Moçambique, com o título
“Despachantes e MCNet são parasitas a operar num sistema corrompido”. Duas figuras com conhecimento do sector aduaneiro acusavam os
despachantes de estar a lesar o povo,
ao mesmo tempo que consideravam
que esta classe (a dos despachantes)
era dispensável.
A dado passo, as referidas fontes
apontavam o dedo a um empresário
da CTA, a quem acusavam de ter
encabeçado a criação da Câmara
dos Despachantes Aduaneiros e do
artigo 82 dos respectivos estatutos,
que estabelece a obrigatoriedade do
uso de despachantes.
Estas medidas seriam, de acordo com os acusadores, uma forma
de acomodar um grupo que temia
“perder o pão” com a entrada do
MCNet, entidade gestora da Janela
Única Electrónica (JUE), que, ao
que se diz, é mais eficiente e menos
propensa a esquemas de corrupção.
Na verdade, o referido empresário chama-se Kekobad Patel, que
actualmente lidera a área de Política Fiscal Aduaneira e Comércio
Internacional, na Confederação
das Associações Económicas de
Moçambique (CTA). Contactado
pelo Dossiers & Factos, Patel desmente a acusação, e sublinha que a
Mozambique Community Network
(MCNet) não faz leis, e que estas são
feitas pelo Governo.
“Foram cumpridas as regras”
O processo de criação da Mozambique Community Network,
ou simplesmente MCNet, um consórcio público-privado entre a ESCOPIL e o Estado moçambicano,
através do Ministério da Economia

tecnicamente de certos aspectos e
fazem parte do júri”.
“Isto é a história de gato e rato”

e Finanças, foi duramente criticado
pelos nossos interlocutores, que o
descreviam como tendo sido “viciado”. Segundo referiram, só uma empresa participou do concurso, mas a
mesma estava representada na mesa
do júri, por via de um accionista.
Kekobad Patel refuta essa alegação, e diz que o concurso para a
criação do MCNet seguiu todas as
normas. O empresário acrescenta
que o MCNet não pode ter indignado os despachantes aduaneiros,
na medida em que o mesmo é resultado de uma série de discussões
dentro do sector privado, que levou
a preocupação da falta de celeridade no desembaraço às autoridades
alfandegárias.
O empresário lembrou, igualmente, que o Secretariado da Commonwealth foi importante para se
chegar à conclusão de que era necessária a criação da Janela Única
Electrónica, na medida em que teria
feito recomendações nesse sentido.
Na altura, diz Patel, era para resolver
“o maior problema do circuito do
desembaraço de mercadoria”.
“Foi tudo como mandam as regras, pois, primeiro, avançou-se
com uma oferta directa às Alfândegas, e levou um tempo. O Governo,
se quisesse, poderia ter adjudicado
directamente a operação. Mas não
foi o caso, levou-se quatro anos a
discutir, até que se levantou o problema numa reunião com o antigo
Presidente da República (PR), Armando Guebuza. Foi nessa base que
se fez a apresentação do projecto,
mas optou-se pela não adjudicação
directa e foi decidido que tinha de
ser feito um concurso internacional”, argumentou, acrescentando
que “foram três ou quatro as empresas que estiveram envolvidas no
concurso”.
Relativamente à acusação de que
o concurso foi ganho por uma empresa que tinha um “representante”
na equipa criada para avaliar as pro-

postas, o empresário não desmente.
Patel disse, apenas, que os denunciantes fizeram confusão, porque,
“naturalmente, hoje, quando você
tem um concurso num ministério
qualquer, aparecem funcionários no
processo, porque são eles que sabem

Publicidade

No artigo da semana finda, os
nossos entrevistados fizeram saber
que o MCNet é controlado por estrangeiros. Kekobad Patel diz que a
informação não constitui verdade,
mas reconhece que o sistema está
baseado em Singapura (no continente asiático), opção justificada
pelo facto de aquele país ter “a melhor Alfândega do mundo”.
De resto, Patel desdramatiza a
questão, realçando que “o backup
está aqui no país” e que, “dentro de
48 horas, o dinheiro que é cobrado
na MCNet está na conta do Tesouro,
via banco. Nem sequer mexemos no
dinheiro”, assegurou.

Em relação à alegação de que a
Câmara dos Despachantes Aduaneiros se estava a transformar num
“sindicato criminoso”, fechando
portas ao licenciamento de novos
despachantes em benefício de uma
minoria, o presidente da Política
Fiscal Aduaneira e Comércio Internacional da CTA diz que isso é discurso de quem não quer cumprir as
normas.
“Tal como acontece com os médicos e advogados que não têm carteira profissional, os despachantes
sem licença não exercem a profissão, isso é normal”, desvalorizou o
empresário.
Estabelecendo um paralelismo
com a história de gato e rato, Kekobad Patel diz que “há uns que querem fazer as coisas fugindo do devido controlo”.
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Engenharia do amor (2)
D&F

É segunda-feira, dia ensolarado
na capital. Miko, jovem bonito, charmoso, de corpo bem estruturado,
divisões bem estruturadas na região
da barriga, portanto, levanta-se da
cama, mas antes de os pés tocarem o
chão, ele dá beijinho na sua querida
e amada Krisvalda, e daí dirige-se ao
seu pequeno ginásio improvisado no
quintal de casa, para mais uma jornada de actividade muscular. Krisvalda
desperta minutos depois, mas antes
procurara, entre os lençóis cor-de-rosa, tocar no seu amado, de forma
descontraída e descontrolada, o que
acontece que o lençol fica agarrado
entre os seus cinco dedos.
Porém, enquanto os seus geniais
olhos vão piscando na tentativa de
despertar, ela percebe, e como de costume, que o seu amado Miko sempre
acorda antes para o ginásio.
De seguida, ela levanta-se, amarra
a toalha, vai zelar com a primeira higiene do dia, prepara o pequeno-almoço. Enquanto isso, vai esquentando a água, uma vez que o Miko deve
ir à faculdade, este que está a cursar
Gestão de Empresas. De seguida, introduz a água na bacia e no mesmo
instante Miko entra no balneário.
Após a higiene corporal, e de igual
modo o pequeno-almoço pronto naquela humilde mesa de madeira, os
dois sentam e juntos tomam o delicioso café da manhã, enquanto davam-se de comer um ao outro.
O telemóvel do Miko toca, é o colega da faculdade.
- Bro, já saíste de casa? Vamos, estou quase na sua zona, sai.
- Ok meu truta, deixa um gajo ultimar esta sanduíche “tchunada” pela
madame (risos).
- “Tchapita” logo (seja rápido).
Miko, prestezamente sai ao encontro do colega e juntos rumam à
faculdade, aquela segunda-feira de
muito congestionamento na via pública fizera com que chegassem atrasados a primeira aula.
Bom, Krisvalda encontra-se em
casa, uma vez que é também estudante do primeiro ano no período
nocturno. De dia, fica a realizar os
deveres de casa e, claro, rever as ma-

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

térias leccionadas.
Á saída, Miko envia um sms;
- Querida, estou saindo da facul, e
você ainda não foi?
- Estou me preparando meu bem,
devo atrasar uns minutinhos, estive
a preparar aquela feijoada que tanto
adoras, o gás havia acabado ainda a
fervê-lo.
- Haaaa, Krisvalda, meu bem, não
precisava comprometer a sua primeira aula por causa do preparo da janta, contudo, agradeço pelo gesto de
amor, respondeu Miko.
Minutos depois, ela serviu a comida nas tigelas com design de flores, deixou o prato, os respectivos
talheres de servir, uma pequena
cesta de frutas para
sobremesa e água
de beber, para que o
seu amor amado encontre tudo pronto.
A diferença dos horários dos dias úteis
da semana dificilmente permite com
que jantem juntos à
mesma hora.
Já são horas de
a Krisvalda ter que
ir à faculdade, está
a cursar economia,
frisando que os dois
são sustentados pelos pais, embora às
vezes têm tido biscates para complementarem as despesas de
casa. Findas as aulas,
Krisvalda envia SMS:
- Querido, já estou a sair, espera-me
na paragem.
- Recebido, beijos, até, ligo-te, respondeu ele.
Uma hora depois, Miko encontra-se na paragem, eis
que minutos depois
chega um Mark X. é
aberta a porta e desce Krisvalda, Miko
presenceia o episódio e de imediato é

tomado pelo ciúme, desconfiança e
insegurança.
Juntos caminham para casa, a passos desuniformes e desarrochados.
- “Mor”, o que se passa? Por que estás a caminhar tão apressado assim?
Perguntou exclamada Krisvalda.
- Querias que caminhasse como?
Retruca Miko.
- Como assim? Não percebo nada,
o que se passa afinal?
- Iremos lavar a roupa suja em
casa.
Arriados em casa, Miko abre a geleira, tira uma garrafa de 2M que de
seguida tomou a pressurosamente.
- Querido, o que se passa contigo?
Que forma é essa de tomar essa cerPublicidade

veja? Não devíamos rever as matérias
afinal?
- Pergunto eu, quem é a pessoa
que veio te deixar do Mark X?
- Haaaaa, meu Miko, afinal esse
nervosismo todo é por causa daquele? É colega da turma, não fique
assim fervorosamente desconfiado
de mim, jamais trocaria o nosso romance por nada neste mundo, mas
por nada mesmo. (Krisvalda falava a
tocar acarinhadamente nele)
Miko afasta as mãos dela como
quem não acredita na declaração do
amor.
No próximo capítulo, saiba o que
Krisvalda fez após esta reação pouco
comum do Miko.
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Promoções e progressões “estranhas” mancham o
Dia do Professor na província de Maputo
D&F

Lá se foi mais um dia do professor
em Moçambique, um dia que se tem
resumido em reclamações da classe,
na tentativa de ver as suas inquietações
e condições sócio-profissionais resolvidas, por quem de direito, atendendo
que elas são deploráveis comparativamente às outras carreiras profissionais.
É comum em todos os anos, na celebração desta data, no lugar de ser um
dia festivo e de reflexão sobre o como
melhorar a qualidade de ensino, servir
para lamuriar, porque quem devia fazer algo pelo professor não o faz, se o
faz, fá-lo ilicitamente, em prejuízo da
maioria.
Várias vezes denunciamos a ocorrência de actos de corrupção nos concursos de progressão e promoções,
bem como nos concursos de selecção
e recrutamento para contratação de
pessoal para funcionários para várias
instituições, cujos candidatos a esses
concursos são exigidos rios de dinheiros para serem apurados a preencher
as vagas disponíveis.
Há candidatos que são contratados
ostentando carreira profissional superior a dos que já estão em exercício faz
tempo. Muitos dos professores aposentam-se enquadrados em carreiras
que não deviam, por conta dessas jogadas promovidas por pessoas chamadas a exercerem funções de direcção e
chefia por confiança política. A título
de exemplo, tantos são os professores
que aposentaram na classe estagiária,
depois que tenham feito licenciatura
10 anos antes de completarem o seu
tempo de serviço.
Pela coragem e profissionalismo
que pretende imprimir na província de
publicidade

Fernando Benzane

Maputo, quero saudar Sua Excelência
Secretária de Estado da província, pelo
primeiro sinal que deu, ao identificar
desmandos em actos administrativos.
A vontade de trabalhar desta competente dirigente levou-lhe a descobrir
o que não sabíamos. Não vejo e nem
acredito em possível motivação no
professor que trabalha há anos como
estagiário e do nada recebe um colega
recém-admitido, que se apresenta com
categoria de inspector ou especialista.
Em 2014, a direcção do estabelecimento onde eu trabalhava elaborou
lista de funcionários candidatos a carreira de especialista, porém, o serviço
distrital foi alegar a falta de planificação dessa carreira, embora apresentássemos documento legal que justificasse a realização de tal concurso.
São muitos funcionários com níveis que havendo vontade política,
profissionalismo isento de actos ilícitos, já deviam reformar promovidos a
especialistas, porque é um direito que
a lei os assiste, não é nenhum favor por
quem deve o fazer, alguém imagina o
grau de descontentamento dos funcionários a vários níveis, depois de tomarem conhecimento que a província
realizou concursos secretos para promoção de funcionários a vários níveis,
incluindo a carreira de especialistas?
Excelência, a nível da província
de Maputo, nunca tomamos conhecimento da abertura de algum concurso para carreira de especialista, e
admiramos que existam alguns nas
instituições da província e saudamos
qualquer medida que V. Exa possa tomar, visando corrigir a atribuição ilícita dessas categorias, em prejuízo dos

funcionários dignos merecedores do
direito.
É legalmente correcto que V. Exa
cancele, e sem nenhum efeito, todos
os títulos adquiridos de especialistas
e outros de cujo anos de serviço dos
seus titulares não justifiquem que os
beneficiários os tenham e é prova inequívoca de algo ilícito nos referidos
procedimentos administrativos.
Outrossim, pelo facto de não ter
sido publicado qualquer concurso,
pois a ter havido, muitos são os quadros nesta província que teriam participado e há muito que os mesmos vêm
pressionando o governo da necessidade da programação de um concurso
nesse sentido, e este foi se fazendo de
ouvidos de mercador, perante questionamento de como é a cidade de
Maputo e outras províncias, realizam
concursos regulares para carreira de
especialista pela conclusão do grau
académico de Mestre ou pelo tempo
do certificado da Licenciatura e a província não faz?
Há cumplicidade de tanta gente
que devia ter evitado que tais asneiras
acontecessem em prejuízo de muitos
funcionários, há tanto esperam pela
oportunidade de ascenderem a tais
categorias, porque era de direito e
propositadamente trancaram nas suas
gavetas e pelas instituições, foram caçando clientes a quem venderam essas
oportunidades.
Na província de Maputo, principalmente no distrito da Matola, há
muito que se reclama de colegas com
facilidade de progressão e promoção
na carreira, como se tratasse de pura e
simples aquisição de bananas em qual-

quer esquina do país, Exa,, mas tudo
feito dentro de secretismo nunca visto.
O que me recorda alguns processos
um pouco similares nos anos 2000, em
que um grupo de funcionários falsificava títulos de provimentos já visados
pelo TA, a favor de alguns que não tivessem tal nível, e por muitos anos as
pessoas foram se beneficiando de salários de categorias que não lhes dizia
respeito.
Os actos administrativos ilícitos na
função pública ampliam os níveis de
descontentamento entre funcionários
que multiplicam esforços para melhorarem suas condições sócio-profissionais e são relegados para segundo plano, como se de mendigos para tal se
tratassem. Parecendo que não, mas na
verdade, estes actos dão lugar a uma
vaga enorme de descontentamento na
função pública.
Em algum estabelecimento de ensino foi apresentado um indivíduo
que fora aluno dos professores a quem
lhe fora apresentado como inspector,
porém não tinha no mínimo 3 anos
de serviço, ele próprio sentiu-se sem
ideia do que poderia transmitir como
orientações para antes seus professores, aliás, sentiu-se com imensas dificuldades para se comunicar com eles.
A promoção de concursos secretos
é sinal de que o governo disponibiliza
meios para melhorar as condições sócio-profissionais do professor, porém
alguém aplica segundo seus apetites,
prejudicando os legítimos destinatários desses fundos. Que são incentivos
para cada servidor público dar o seu
melhor a bem da sociedade, no trabalho que cada um realiza.
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Fenómeno “oi, posso te pedir uma coisa?”: um
verdadeiro perigo à amizade pura e surreal
D&F

Já está demais, e nem que disfarcemos, um dia a máscara vai mesmo
cair. Homens e mulheres desenvolvem relações de amizade colocando
como ponto de partida uma oportunidade de construir e consolidar
estes laços tendo a compreensão, a
compaixão e outros tantos valores
que devem caracterizar uma relação
a dois.
As amizades fortalecem o nosso
crescimento tanto quão indivíduos.
Os amigos nos ensinam, aprendemos deles e vice-versa. Uma pura
amizade permite que a gente se conheça de verdade e passamos a partilhar todas as fases da vida, desde
as ruins até as de celebração. Em
Moçambique ainda existem amizades genuínas e imbuídas de sentido de fraternidade, compaixão e
amor mútuo. Há amigos que são um
exemplo de solidariedade e não de
acto de disfarce, que infelizmente
ainda pode ser visto em alguns “falsos amigos”.
Há ainda amigos que a gente
repara e sem dúvida dizemos: “vocês são amigos de verdade”, isto por
conta da realidade que caracteriza
amizades do género. Esta reflexão é
resultante do que hoje em dia temos
vindo a acompanhar, em relação
ao conceito amizade. Hoje em dia
não parece ser difícil construir uma
amizade, tendo em conta vários cenários que nos conectam ao mundo,
e rapidamente podemos concluir se
temos ou não amigos. Por exemplo,
quantas vezes não somos atentados
nas plataformas sociais, quantas vepublicidade

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

zes não entramos na chapa e num
piscar de olhos, zás, estamos a trocar
números de telefone, ainda pode-se
verificar no nosso quotidiano que
nos passeios, ruas, centros comerciais, cinemas e outros tantos lugares
de diversão, nós conseguimos identificar e negociar novas amizades.
Estas amizades, no seu ponto
de partida, até que são muito interessantes. A intensidade, ou seja, a
forma como ela é vivida faz com que
tenhamos vontade de estar sempre
lado a lado do nosso amigo. É possível viver um bom momento de
amizade, mas enquanto mais dias
passam, algumas características que
azedam a relação de amizade começam a dar sinal.
Depois de melhor saber quem é
quem, inicia o exercício de balanceamento de condições financeiras e
materiais do outrem. No meio desta amizade, começa a apresentação
de uma série de necessidades. Os
amigos passam a trocar mensagens
de lamentações que se definem em
“ora, porque não tenho energia em
casa”, “não sei o que meus filhos
vão comer”, “não tenho dinheiro
de transporte”, e ainda, esses nossos
amigos fazem-nos saber que estão
com um atraso no pagamento de
propinas, enfim, inicia, aqui, uma
interminável lista de necessidades,
onde quanto mais tempo temos
como amigos, nasce a célebre frase:
“oi, posso te pedir uma coisa?”. Suponho que esta frase esteja presente
na caixa de mensagens de quase todos os celulares que os moçambica-

nos usam.
O “oi, posso te pedir uma coisa?”
virou uma estratégia de grito e pedido de socorro em relação a carestia
da vida. Nossos amigos e amigas estão cansadas de disfarçar o aparente
bem-estar e vão tomando iniciativa
e coragem de dizer “tenho necessidades”, embora algumas das que são
apresentadas necessitem de uma
investigação profunda em relação a
sua relevância e importância.
Nossos amigos fazem pedidos a
seus amigos, e um simples amigo é
capaz de escrever o “posso te pedir
uma coisa” e enviar para o maior
número possível dos seus amigos,
num acto que pode se interpretar da
seguinte forma: “se tenho 5 amigos,
vou enviar a mensagem a todos eles,
e quiçá pelo menos 3 me respondam.
Muitos de nós, ao receber a célebre frase, não duvidamos da questão
e oferecemos toda a liberdade para
que o amigo partilhe a sua preocupação. “Diga amigo(a), em que lhe
posso ser útil?”. Este retorquir dá
mais conforto para que o amigo(a)
rapidamente diga “estou sem isto ou
aquilo”, colocando em seguida a forma como deve ser ajudada. O valor
monetário tem sido a preferência
acima das preferências por parte dos
nossos amigos. Pedir que lhe envie
200, 500, 1000 são as mensagens que
se seguem depois do “oi, posso lhe
pedir uma coisa?”, e claramente com
um sim de quem é destinatário desta
mensagem.
O dizer que não posso te ajudar a
um amigo é um verdadeiro motivo

para que haja indisposição, atribuição de adjectivos pejorativos, mensagens/retorno de menos educação,
enfim, o mundo corre rapidamente
para o abismo e a nossa amizade fica
que nem um fio instável.
Amigos, uma boa amizade deve
permitir que compreendamos que
nem sempre que um amigo apresenta uma certa preocupação estaremos
em condições de o ajudar, a vontade
e o desejo podem estar lá presentes,
mas a condição financeira e material
não permitir. Uma boa amizade não
deve ser julgada por número de vezes em que a gente consegue dar ao
amigo. Boa amizade é, também, ter
capacidade de compreender as dificuldades de quem no momento é
lhe feito o pedido.
É preciso evitar acabar com a
amizade porque o x ou z não foi
possível de responder às necessidades que apresentei. Amizade existe
e perdura quando todos os momentos são compreendidos da mesma
forma.
Viva amizade!
A COVID-19 continua a ser o
grande problema de saúde pública.
Todos somos chamados a sermos
mais responsáveis, adoptando comportamento responsável e de respeito pela vida.
Fique em casa
Use máscara sempre que estiver
em aglomerados;
Lave as mãos com água e sabão;
Use sempre a etiqueta da tosse;
E proteja as pessoas que mais
amas.
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Arranque da II sessão da AR marcado por

O

s deputados da Assembleia da República regressaram
à “casa magna” na
última quinta-feira (15 de outubro de 2020), após quase quatro
meses de trabalho nos respectivos círculos eleitorais. No arranque da segunda sessão ordinária
da nona legislatura houve as já
habituais trocas de farpas entre
a Frelimo e a Renamo, mas todos os discursos convergiram
na condenação aos ataques nas
zonas centro e norte.

D&F Texto: Redacção

Com 31 pontos na agenda,
arrancou semana finda a segunda
sessão ordinária da nona legislatura da Assembleia da República.
Entre os pontos arrolados para esta
“segunda marotona”, o destaque
vai para o informe do Presidente
da República, Filipe Nyusi, sobre
o estado geral da nação; apreciação
da propostado Plano Económico e
Social (PES) e da lei do Orçamento
de Estado (OE) para 2021.
São matérias que prometem
dividir as bancadas parlamentares,
mas, para já, todos os intervenientes parecem estar alinhados, pelo
menos numa matéria: a urgência
da paz. Frelimo, Renamo e MDM
condenaram os ataques militares
perpetrados pela autoproclamada
Junta Militar da Renamo, no centro do país, e pelos insurgentes, em
Cabo Delgado, no norte.
A presidente da Assembleia
da República, Esperança Bias, foi
quem lançou o repto nesse sentido.
“Condenamos veementemente os terroristas que, sem dó nem
piedade, matam e promovem a
desordem social na província de
Cabo Delgado, contrários à nossa
civilização, à convivência pacífica
entre culturas e povos e à promoção do estado de direito democrático”, disse Esperança Bias, que não
se esqueceu de Mariano Nhongo e
seus elementos.
“Instamos a autoproclamada
Junta Militar da Renamo a parar
com as atrocidades que vem perpetrando nas províncias de Sofala
e Manica. Basta de terror, de morte
de concidadãos inocentes e de destruição de infra-estruturas económicas e sociais”, apelou.
A bancada parlamentar do
MDM lançou um desafio ao executivo de Filipe Nyusi. “Esperamos
que, de forma objectiva, o governo
dê a informação da situação de
Cabo Delgado, do teatro da guerra
e seus contornos, incluindo a violação dos direitos humanos e o que
foi feito em termos de solicitação

A II sessão da nona legislatura termina a 17 de Dezembro
de apoios e ajuda militar”, disse Lutero Simango, líder parlamentar do
partido do galo.
Frelimo e Renamo já lançam
ofensivas
À semelhança da bancada do
MDM e da Presidente da AR, os
discursos das duas maiores bancadas também foram condenatórios
aos ataques armados. Neste capítulo, as duas bancadas estiveram
unidas, mas não por muito tempo.
A Frelimo acusou a perdiz de
“má-fé”, em virtude de se ter excluído da comissão mandatada para a
avaliar a situação social, política e
militar nas regiões centro e norte.
“Sob proposta da Frelimo, a
Comissão Permanente da AR deliberou mandatar a Comissão dos
Assuntos Constitucionais, Direitos
Humanos e de Legalidade para se
deslocar ao terreno e acompanhar
a situação social, política e militar e
averiguar uma alegada violação de
direitos humanos nas províncias
de Cabo Delgado, Niassa, Manica
e Sofala. A Renamo, sempre no seu
espírito de má-fé, insiste na criação
de uma comissão de inquérito cujo
trabalho a ser feito não difere do
trabalho que a primeira comissão,
devidamente competente, pode e
deve fazer”, disse Sérgio Pantie.
A resposta da Renamo estava
também incorporada no discurso
de abertura, proferido pelo respectivo chefe de bancada, Viana
Magalhães.
“Volvidos 30 anos de democracia multipartidária, não obstante as fraudes eleitorais, temos
orgulho de dizer que, de cinco em
cinco anos, obrigamos os comunistas de ontem e capitalistas de
hoje a abandonarem o seu conforto, as suas mansões e suas mor-

domias, para comerem poeira e
implorarem o voto junto do povo
sofredor”.
Na próxima quarta-feira, a ple-

Publicidade

nária da Assembleia da República
vai apreciar o relatório da Comissão Permanente sobre o informe
do Presidente da República acerca

do fim do estado de emergência,
decretado em Março para conter a propagação da pandemia da
Covid-19.
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PRODUTOS PESQUEIROS

Moçambique certificado a exportar
para mercados mais exigentes
Exportações evoluíram de 12 mil para 17 mil toneladas entre 2015 e 2019

O

subsector das Pescas está
a conhecer um crescimento assinalável, ao mesmo
tempo em que se regista
va do volume de exportações. Só
para se ter uma ideia, o país evoluiu de 12 mil toneladas em 2015
para quase 17 mil toneladas de
pescado diverso em 2019, exportado para todo o mundo, com destaque para alguns mercados considerados exigentes, como a União
Europeia, Estados Unidos da América e Rússia.

Em termos globais, o sector pesqueiro em Moçambique contribuiu
com 370 milhões de meticais em receitas de exportações para os cofres
públicos em 2018, superando a média
anual de 120 milhões de meticais até
2015.
Dados do Ministério do Mar, Águas
Interiores e Pescas (MIMAIP) indicam
que, em 2019, o país capturou perto
de 421 mil toneladas de pescado diversos contra 299 mil em 2018, sendo
o camarão, a lagosta e o atum os produtos de maior valor comercial e mais

exportados para fora do país.
Apesar de ser apenas responsável
por 10 por cento das capturas globais,
o sector da pesca industrial e semi-industrial é tradicionalmente virado
à exportação, sendo por isso um dos
que mais contribuiu para os cofres do
Estado.
E, como tal, a perspectiva para os
próximos anos é que o volume das
exportações continue a evoluir, o que
poderá resultar no incremento do
nível de arrecadação de divisas para
-

car algumas exportações ao nível da
aquacultura, ainda que de forma incipiente.
a pescar nas águas jurisdicionais nacionais cerca de 600 embarcações
industriais e semi-industriais de proveniência diversa, com destaque para
a Espanha, Portugal, China, África do
Sul e Maurícias, só para citar alguns
exemplos. Destas, 492 embarcações
estão em actividade, das quais 250 estão licenciadas para a pesca industrial
e 242 para pesca semi-industrial.

Camarão é o produto mais exportado
Para já, fruto do incremento do nível de produção, mas também da qualidade reconhecida dos laprodutos de pesca, o país continua preferencial em
termos de mercado de exportação no mundo.
Com efeito, nos últimos anos, para além de manter os mercados de exportação importantes, como
os Estados Unidos da América e da União Europeia,
o país, conseguiu conquistar outros, como Marrocos e Rússia, considerados bastante exigentes, sob

do pescado.
Para o efeito, o Governo, através da Inspecção do
Pescado, IP, investiu bastante na construção, apetrechamento de laboratórios e capacitação do pessoal
técnico e inspetores do pescado, com vista a responder às exigências do mercado global.
Em termos de produtos, de acordo com a directora Nacional dda Inspecção do Pescado, IP, para
além do camarão e do atum, o país exporta gamba

(camarão de profundidade), lagosta, lula, amêijoas,
polvo, mexilhões, kapenta, incluindo caranguejo e
lagosta vivos.
“Antes, o principal produto de exportação era
o camarão, mas agora o atum também está a ombrear um pouco. Temos um operador em Sofala
que está exportar atum, inclusive para os Estados
Unidos. Aliás, o atum, mesmo em termos de valor
comercial, é muito superior ao camarão”, sublinha
Sumbana.
xxxxxxxx
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do, IP, através da sua rede de laborató-

Dada a credibilidade das análises,
dos resultados, o laboratório de Maputo foi acreditado em 2012, pela norma

uma das principais competências o
licenciamento sanitário de unidades

sanitária dos produtos de pesca para o
consumo doméstico e sobretudo para
exportações.
Durante o mandato passado, foi estendida a acreditação para mais dois
laboratórios, nomeadamente o da Beira e de Quelimane, colocando-os com
sanitária do pescado de exportação
para todo o mundo, incluindo países
altamente exigentes, como a Rússia e
Estados Unidos.
Em curso estão acções com vista à
conclusão e apetrechamento dos laboratórios de Cabo Delgado e Nampula,
duas províncias com algum potencial
de pesca de atum, com os olhos postos
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estabelecimentos de processamento
de produtos da pesca, embarcações e
outros tipos cumprem com requisitos
higio-sanitarios para poderem fornecer o produto para o mercado interno
ou internacional.

nas oportunidades de fornecimento à
cadeia da indústria de hidrocarbonetos, instalada na bacia do Rovuma, que

para a melhoria da qualidade sanitária
do pescado consumido internamente.

de pesca que saem do país, que circulam internamente, bem como tudo
que entra, dispondo, para tal, de laboratórios, onde são feitas as análises
ro cumpre ou não com os requisitos
higio-sanitários para ser consumido
ou exportado.

Aposta na melhoria da prestação de serviços

O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através da Inspecção
damente com vista à acreditação do
corpo de inspecção pela norma ISO
17020, cumprindo assim com os requisitos internacionais.
“Há requisitos próprios que tem
uma inspecção. Esta acreditação é uma
ção dos procedimentos de inspecção
ao nível do país, com outros corpos
de inspeção da região acreditados pela
mesma norma, e não só”, destaca.

Igualmente, a Inspecção do Pescado,
IP, tem estado a capacitar técnicos de
laboratório e inspectores, com vista
a melhorar a prestação de serviços e
aumentar a capacidade de resposta a

atum, por exemplo, pois temos que
saber como é que o processamento
deve ser feito para acrescentar valor,

Para além das capacitações que têm
lugar internamente, os técnicos participam de formações e trocas de experiências a nível internacional.
“Tivemos técnicos que foram ao
Brasil, Maurícias, China, Vietname, Islândia, entre outros países, porque

Há requisitos próprios que tem de
ser cumpridos quando se vai fazer
uma inspecção. Esta acreditação
é uma mais-valia, pois permite a
uniformização dos procedimentos
de inspecção ao nível do país, com
outros corpos de inspeção da
região acreditados pela mesma
norma, e não só

a tradição de trabalhar só com o ca-

inspecções, por um lado, por outro,
sendo a aposta do sector a pratica
de aquacultura para contribuir para
a segurança alimentar, deparamo-nos
rar as doenças dos animais aquáticos,
nitários no processamento e comerproveniente da pesca artesanal, mapear os locais de apanha de moluscos bivalves em termos de qualidade
sanitária, entre outras”, assegurou
Sumbana.

Processamento interno acrescenta
valor aos produtos de pesca
o sector enfrenta prende-se com
a necessidade de incentivar as empresas pesqueiras, no sentido de
adicionarem valor aos seus produtos, através do processamento interno dos produtos pesqueiros.
A Inspecção do Pescado, IP, entende que só assim a indústria
pesqueira pode crescer e o país
irá ganhar mais, permitindo o crescimento da economia, através da
geração de emprego, captação de
receitas e tantas outras actividades
âncoras que derivam dessas actividades de adição de valor ao pescado.
Para tal, é preciso cumprir com
alguns requisitos alinhados com
padrões internacionalmente estabelecidos, por isso, segundo ela, as
xxxxxxxx

capacitações técnicas e trocas de
experiências são de capital importância para o estabelecimento de
uma indústria transformadora de
produtos pesqueiros no país.
“Nós temos a tradição de trabalhar só com o camarão congelado,
mas agora temos estado a incentivar
os produtores a processar internamente o produto, para o acrescentar valor. Até agora, os produtos são
congelados e exportados como matéria-prima para o exterior, então
agora, nós queremos que se produmuitos requisitos que devem ser
cumpridos”, perspectivou, garantindo que já há projectos concretos
de processamento de produtos pesqueiros, sobretudo do atum.
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Capacitar os técnicos para mitigação de doenças
Apesar de nos últimos anos registar-se uma tendência de recuperação,
a disponibilidade dos recursos pes-

ciará a capacitação dos técnicos, para
que possam estar a altura de ajudar
os aquacultores sobre como podem
evitar e monitorar as doenças que
ocorrem.
Entre as principais doenças, neste
momento, as atenções estão viradas
para a mancha branca que afecta o
camarão e a TiLv, uma doença emergente que ataca sobretudo a tilápia,
embora até agora não haja registo desta doença no país. Por serem
doenças que quando eclodem numa

face a este dilema, o MIMAIP tem vindo a estimular a prática da aquacultura
para permitir a segurança alimentar e
aumentar o volume de exportações
de pescado.
colocam, do ponto de vista de doenças
que podem afectar os animais aquáticos, por isso a Inspecção do Pescado,
dução de manuais de biossegurança,
para a mitigação dos riscos.
Neste momento, já está em curso
ais de biossegurança, e em breve ini-

mais de 90 por cento da produção,
é importante que a gente continue
a monitorar, para que não tenhamos
manuais e capacitamos técnicos”,
assegurou Sumbana.

Revisão das taxas permite reforçar capacidade de investimento
que o país atravessa em face da crise
das commodities de 2014, que veio a ser
agravada pelo corte da ajuda por parte dos parceiros de apoio programático, a IP procurou apoio junto de seus
parceiros internacionais, o que permitiu
a execução de algumas actividades que
estavam desenhadas, mas para as quais
não havia disponibilidade orçamental.
Esta acção permitiu a Inspecção do
Pescado, IP, adquirir meios, com desta-

que para equipamentos laboratoriais,
reagentes químicos, mas, para não se
manter só de mão estendida, já tem um
plano alternativo que, inclusive, já está
em marcha.
das taxas de inspecção do pescado, IP,
tendo em conta que as mesmas estavam
em vigor desde 2004 e estando por isso

-

ram aumentar o nosso volume de receitas e disponibilidade orçamental para a

Sumbana acrescenta que este processo ainda não está terminado, es-

Nos anos anteriores, tínhamos uma
média anual de receitas de 19 milhões
de meticais, mas, no ano passado, que
começámos a implementar as novas taxas, a partir de Outubro, conseguimos
mais de 30 milhões. Como vê, só foi
uma parte do segundo semestre, por
isso esperamos que este ano possamos
ter receitas assinaláveis”, revelou.

taxas, com vista a suprir as necessidades como a aquisição de reagentes e
equipamentos cujos custos são muito
elevados.
quiridos fora do país e nós precisamos
manter os laboratórios a funcionar, porque sem os mesmos não haverá exportações”, sublinhou Sumbana.

EXPORTAÇÃO DE CARANGUIJO VIVO

Empresas obrigadas a praticar aquacultura
Sumbana considera que, neste
momento, um dos maiores dilemas
da instituição que dirige tem a ver
com a exportação de caranguejo vivo
para vários mercados, destacando o
asiático, mas garante que já há medidas que estão a ser tomadas com
vista a proteger os recursos.
Uma das medidas passa por obrigar
as empresas exportadoras deste re-

curso a fazerem aquacultura de caranguejo, de modo a exportarem o que
produzem e reduzir a pressão sobre o
mesmo na natureza. Garantiu que já
há projectos que deram entrada com
vista ao início desta actividade.
Aliás, fez saber que, para fazê-los
cumprir com a obrigatoriedade de
apostar na aquacultura, o Governo
reduziu a validade das licenças sani-

tárias de dois anos para três meses,
para operar enquanto preparam e
submetem projectos. Somente continuarão licenciadas as empresas que
cumprirem com esta obrigatoriedade.
“Eles têm de repor, para que no
futuro continuemos a ter esse recurso no país. Em todo o mundo
exportam-se produtos vivos, o que

é importante é nós, como Governo,
garantimos que a explorações desses
recursos é feita de forma sustentável.
Uma das saídas seria cobrar taxas
muito altas e proibitivas, porque são
recursos genéticos que podem estar
a sair do país e podem ser reprodutores que podem estar a ser retirados
do ecossistema, entre outros aspectos”, referiu.

PARA PROTEGER OS CONSUMIDORES

"Desaconselhamos a compra de peixe em Dumba-nengue"
Numa altura em que cada dia vão aparecendo novos mercados de venda de peixe, alguns
dos quais em locais impróprios e sem mínimas
condições higio-sanitárias, o Governo mostra-se atento ao fenómeno e garante que medidas
já estão a ser tomadas com vista a proteger os
consumidores.
Na ocasião, Lúcia Sumbana revelou que o Governo tem estado a desactivar alguns mercados a
céu aberto, como o de fronte do Museu de Pesca.
Aliás, culpa as pessoas que compram produtos
nestes locais e alerta que tal comportamento
pode pôr em risco a saúde pública.
“Nós podemos comprar o pescado no mercado ou nas peixarias, mas temos que ter o cuidado
de saber se o produto foi tratado de forma hi-

giénica para poder ser consumido.
peixe do chão, mesmo vendo que
está mal conservado. Se o consumidor parasse de comprar peixe
haveriam de existir”, alertou Sumbana.
Conta que, para desactivar este
tipo de mercados, tem contado
com a colaboração do Conselho
Municipal de Maputo e com a Polícia da República de Moçambique
para garantir a erradicação efectiva deste tipo de mercados.
xxxxxxxx
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ProAzul dinamiza financiamento de projectos
O Governo acaba de extinguir o Fundo de Fomento Pesqueiro (FFP) e criou o
Fundo de Desenvolvimento da Economia

ferida conferência, foi vincada a necessidade de transformação do mar e
seus ecossistemas em activos para a
“Trata-se de uma evolução. O FFP
estava restrito aos projectos de pes-

mar e águas interiores.
Com esta mudança, o Governo visa

abrangente e não somente para a
projectos do mar, respondendo, assim,
do Conselho de Ministros, Ana Comoana.

principais apostas do Governo de Filipe
Nyusi, que através do Ministério do Mar,

pelo Ministério do Mar Águas Interiores e Pescas, actuava na promoção,
tividades de pesca e aquacultura.

Maio último, a primeira conferência inEntre várias lições apreendidas na re-

S EM FOCO
PROVÍNCIA

Zambézia investe na fiscalização e fomenta aquacultura

distritos costeiros e dois banhados por
águas interiores, tem uma grande potencialidade em termos de recursos marinhos, como o camarão, peixe e outros
mariscos, e para garantir que estes recursos sejam preservados, há um trabalho que, segundo o então Director Provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas
a sustentabilidade dos recursos.
Para tal, tem vindo a trabalhar ao
nível dos distritos com os 25 Conselhos
gestão e controlo dos recursos, através
de acções de denúncia, monitoria e senpara não usarem artes nocivas.
te momento, pouco mais de 1820 tanques piscícolas, maior parte dos quais
sob gestão das comunidades. Dadas as

vantagens deste tipo de actividade, a
gistado adesão das comunidades do interior, como também das comunidades
durante o período de veda as mesmas
continuem a ter recursos de forma
abundante.
“Estamos a mostrar às comunidades que para além da pesca podemos
apostar nesta actividade da aquacultura. Antes não tínhamos uma unidade
de produção de alevinos. Para termos
este insumo, recorríamos à província
de Inhambane, mas agora é possível adquirir localmente. Temos uma unidade,
embora artesanal, em Nicoadala, e uma
unidade de produção de alevinos e ração, no distrito de Lugela”, garantiu.
Com aquela infra-estrutura, estará
garantida a capacidade de fornecimento
de alevinos não só à província da Zam-

A construção do empreendimento é
possível graças ao apoio de uma orgatrabalha em estreita colaboração com o
Governo provincial. Neste momento, já
estão em solo pátrio todos os equipamentos e insumos necessários, faltando
somente a conclusão da construção das
instalações.
sultados em termos de produção de
aquacultura, mas conheceu momentos
de estagnação por causa do vírus da
mancha branca, que afectou o camarão,
numa altura em que já estava a ser exportado.
Ultrapassado o vírus, a província
voltou a relançar a produção e espera-

tado para a Europa, Ásia, África do Sul,
entre outros cantos do mundo”, assegrande aposta da direcção que dirige,
para combater actividades ilegais, como
o uso de artes nocivas, por parte dos
pescadores artesanais.
lha-se em coordenação com agentes da
PRM e da Polícia de Protecção dos Recursos Naturais e Ambiente, bem como
com a Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, de modo a garantir que nas áreas
as artes nocivas.
“Estamos a trabalhar com o ministério, para reforçar a frota, porque trabalhávamos mais em terra e agora precisamos incrementar a nossa capacidade

multiplique o volume de 40 toneladas
garantiu Bastos.
“O nosso produto é depois expor-

Manica relança produção pesqueira
Contando apenas com águas interiores, como são os casos de rios,
lagos e lagoas, a gestão dos recursos
pesqueiros, na província de Manica,
incide grandemente no controlo do
uso de artes nocivas para desenco-

um revés.
“Retomamos a actividade. Contamos actualmente com 1466 tanques de produção em aquacultura.
Ao todo, são mais de 1026 famílias
envolvidas na actividade, e os distritos de Sussundenga, Bárue, Mos-

tamanho comerciável.
Com grande potencial pesquei-

Manica têm um grande potencial”,
revelou.

de Chicamba, a província de Manica, segundo o então director provincial do Mar, Águas Interiores e

não passa de 400 toneladas por
ano”, referiu, para depois acrescentar que a redução se deve à falta de
chuva, mas também devido ao facto
de ser uma actividade ainda dominada pelo sector familiar artesanal.
luir para níveis de produção comercial e melhorar a qualidade de alevinos, com introdução de variáveis
que atingem o tamanho comercial
em pouco espaço de tempo.
“O trabalho que estamos a fa-

média de 10 mil toneladas de pescado por ano, embora nos últimos
tempos se tenha registado alguma
redução, devido à estiagem.
aposta é a aquacultura. Aliás, Manica já foi pioneira na produção
pesqueira em aquacultura, mas,
devido à falta de chuvas que se
registou entre 2015 e 2017, houve
xxxxxxxx

a ampliação das áreas de produção,
mas também alevinos de boa qualidade e uma ração que facilite que
engordem num período curto, entre 4 a 5 meses”, sublinha.
Para tal, a Direcção Provincial
do Mar, Águas Interiores e Pesca
tem estado a estimular o sector
comercial a entrar para o negócio,
mas também aos produtores de referência a transformarem a produção artesanal em comercial.
“O objectivo é que eles prode e a resposta tem sido positiva.
Actualmente, temos um produtor
milhão e quatrocentos mil alevinos
mos na quantidade que desejamos.
Temos capacidade para uma tonelada e meia por dia, temos máquinas
que foram entregues a esses produtores”, sublinhou.
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EM MEIO A DIFICULDADES

Jovens apostam no auto-emprego

E

m meio a vários desafios, especialmente a
grande problemática
da falta de emprego
que tem afectado sobretudo aos
jovens, alguns não têm cruzado
os braços. A grande resposta
tem sido a aposta no empreendedorismo, através do qual conseguem sustentar famílias ou
até mesmo investir nos estudos
académicos.

rem capacidade para pagar todas as despesas correntes.
Matéria-prima é calcanhar de
Aquiles

lanço positivo da sua aventura
pelo mundo do empreendedorismo. Os mesmos garantem
que, em quatro meses, conse-

Os jovens dizem que tem
sido difícil adquirir a matéria-prima, visto que seu principal
fornecedor é uma empresa sul-africana. Com as restrições,
não têm sido fácil deslocar-se
para aquele país, sendo que em
Moçambique os preços são, segundo eles, demasiado altos.
‘‘Temos de correr com as
matérias-primas, porque as
vezes o nosso fornecedor não
tem, daí que temos de procurar
outro que tenha, são vários os
produtos que ainda não estamos a produzir por falta desta
matéria-prima’’.
Lúcio Silvino é outro jovem
empreendedor. Depois de ter
concluído a 12a classe em 2016,
e tendo adquirido alguma experiência em informática, o
jovem de 22 anos resolveu dar
aulas de explicação, ao mesmo
tempo que realizava negócios
ligados a área.

guiram devolver o dinheiro
aos credores, para além de te-

O momento da readaptação

D&F Texto: Hélio de Carlos

Fotos: Albano Uahome

São jovens que procuram, a
partir de pequenos ou grandes
negócios, alimentar suas famílias e sustentar seus estudos.
É a resposta que encontraram
face a problemática da falta de
emprego formal, situação que
tende a agudizar-se devido as
restrições impostas pela pandemia do coronavírus.
Com outros três amigos,
Angelina Cossa abriu um pequeno negócio. O empreendimento de Angelina e amigos
dedica-se a produção e venda
de produtos de higienização.
A ideia, diz, surgiu no âmbito do aproveitamento dos
seus conhecimentos académicos. Aliás, todos os mentores
da iniciativa são formados.

Um em química e os restantes
três em Marketing. Associadas,
as duas componentes resultaram no nascimento da Nancha
cleaner’s & serviços.
Nancha cleaner´s & serviços tem como marca principal
a “Amy”, vocacionada a produção e venda de produtos de
higienização, nomeadamente
álcool-gel, champô, álcool, lixívia, detergentes, dentre outros produtos.
De acordo com os fundadores, a pandemia da covid-19
teve uma grande influência no
projecto.

“Nós desenhámos o projecto e procurámos um financiador, que nos ajudou com um
valor de 300 mil meticais para
a compra de todo material inicial necessário para arrancar
com a ideia de negócio’’, disse
Ângela Cossa.

Os donos do empreendimento dizem ter conseguido
superar suas próprias expectativas, uma vez que, nesses
primeiros quatro meses, têm
conseguido manter a empresa
estável.
Construção de instalações próprias e expansão dos
serviços são, para já, os grandes objectivos dos quatro
empreendedores.
‘‘A ideia é ter uma indústria
no verdadeiro sentido’’
Ambiciosos, os jovens têm

grandes planos a longo prazo,
e dizem estar convictos de que
têm capacidade para a concretização dos mesmos.
‘‘A ideia é ter uma indústria
no verdadeiro sentido, pois
nós não produzimos apenas
o álcool-gel, ou álcool para as
mãos, este é apenas um item
das 13 linhas que nós temos’’,
disse Atália Inácio, sublinhando que ‘‘a pandemia veio ensinar-nos que temos que ser
limpos, então nós acreditamos
que a partir desse detalhe temos grandes probabilidades de
crescer e nos darmos bem através do negocio’’.
Hoje o empreendimento
conta com sete trabalhadores
e, como forma de conquistar
mais clientes, estes têm feito vendas directas em alguns
bairros, supermercados e em
algumas instituições ao nível
das cidades de Maputo e Matola. Nossas fontes fazem um ba-

Com o dinheiro ganho, Lúcio decidiu abrir uma lanchonete. Nas primeiras semanas, a
lanchonete não dava frutos, daí
que teve a ideia de, em simultâneo, vender bebidas alcoólicas,
como forma de chamar atenção
dos consumidores, ‘‘mas nunca
quis misturar esses dois negócios e ao longo do tempo foi
separando esses negócios’’.
Através deste negócio, Lúcio tem progredido em várias
áreas e, hoje, ‘‘pago os meus estudos na faculdade, onde estou
a fazer o curso de engenharia
civil, já comprei dois terrenos e
estou a construir’’, disse a fonte.
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SINDICALISMO EM MOÇAMBIQUE

44 anos marcados por falta de justiça
social laboral

“

Não há cultura de acordos colectivos no trabalho
Moçambique no grupo dos países com piores salários da região

Trabalhe como escravo e
comerás como rei”, reza
o ditado. Mas, de acordo
com a Organização dos
Trabalhadores de Moçambique
(OTM), não é o que acontece
com os trabalhadores moçambicanos, que passam diferentes tipos de necessidades. Esta
situação leva o secretário para
Relações Internacionais e porta-voz da organização, Damião
Simango, a considerar que não
existe justiça laboral em Moçambique, um dos países com
piores salários na SADC.

liberdade de expressão. Mas sabe-se que no início isso foi sendo proibido.
OTM não está “capturada”
pelo sistema político vigente
D&F – Existem vozes que
dizem que a OTM está ligada
ao sistema político vigente.
Por isso, o sindicato tem limitações no seu trabalho. Qual é
o seu comentário?

D&F Texto: Arão Nualane

Fotos: Albino Mahumana

O país comemorou, a 13 de
Outubro, os 44 anos do sindicalismo, uma efeméride que
foi festejada de forma discreta,
por causa da pandemia da Covid-19, que assola Moçambique
e o mundo.
A propósito dos 44 anos do
sindicalismo nacional, o Jornal
Dossiers & Factos entrevistou
o secretário para as Relações
Internacionais da OTM, Damião Simango. Simango falou
de vários aspectos, desde o salário mínimo à falta de cultura
de sindicalismo na classe dos
trabalhadores. Leia na íntegra a
entrevista que segue abaixo.
“Se é que existe justiça laboral,
não a sentimos”
Dossiers & Factos (D&F)
- A OTM completou mais um
ano da sua criação. Em que cenário foi comemorado o dia?
Damião Simango (DM) –
Celebramos 44 anos da criação
da OTM, ou seja, do movimento
sindical moçambicano, que foi
criado com base nos conceitos de produção. Mais tarde o
movimento evoluiu e surgiram
sindicatos, até que se chegou à
Central Sindical. Celebramos os
44 anos sob o lema: “OTM na
luta pela justiça social laboral”. É
neste âmbito laboral que se circunscrevem os vários aspectos
que defendemos: os salários justos, horários dignos, incluindo
os benefícios dos trabalhadores
na reforma ou não, como é o
caso das pensões e regalias que
os trabalhadores devem ter.
D&F – Falou da justiça
social laboral. Olhando para

Damião Simango, secretário para Relações Internacionais e porta-voz da organização

o contexto
verifica-se?

moçambicano,

local de trabalho, podemos dizer que a situação não é boa.

DM – Essa, na verdade, é a
nossa luta. Para dizer a verdade,
se existe, nós não a sentimos,
porque a nossa medição não
pode ir por via de um grupo
pequeno de pessoas. Queremos olhar para todo o grupo
de trabalhadores, inclusive os
da economia informal. É um
grupo que não está protegido, e
o país não está preparado para
colocar recursos à disposição do
cidadão.

D&F – Nesses anos de existência, o sindicato tem conseguido alcançar suas metas?

D&F – Como é que o sindicato avalia a situação do trabalhador moçambicano nos dias
que correm?
DM – Não podemos fazer
uma avaliação de forma particular, mas sim de forma geral.
Se quisermos ser realistas, podemos constatar que o país em
si não está bem. A economia
não está bem. Os conflitos nas
zonas centro e norte afectam os
trabalhadores e as suas famílias,
empregadores e tudo o que é negócio. O movimento de bens e
pessoas é afectado. Quando é assim, sabe-se logo que quem vai
sofrer é o comprador. E se quisermos considerar que os que
compram são os que trabalham,
podemos ver que a situação não
está boa. Mas não é só isso. Ainda existem problemas básicos
no nosso país. Quando olhamos
para a ausência de diálogo no

DM – Nem tudo está mal.
Estamos num campo de conflito
permanente (entre trabalhador
e empregador), mas é preciso
encontrar uma plataforma em
que as partes possam dialogar,
para que haja paz social no local
de trabalho.
D&F – Acha que o trabalhador moçambicano tem a cultura de sindicalismo e identifica-se com a OTM?
DM – Na verdade, pouco a
pouco vão aderindo ao associativismo. Preferia até não falar só
do sindicato, mas de movimentos associativos. Após a independência, houve muitas associações, mas foram criadas no
âmbito político, e a maior parte
delas não teve um bom fim, e
isso tornou os moçambicanos
não muito dispostos a aderir
às associações. Quando você
cria uma associação, as pessoas
ligam-na com o passado, onde,
por exemplo, depois de criadas
[as associações], desapareceram
com o dinheiro. Isto faz com que
não haja cultura de sindicatos
em Moçambique. Então, há uma
jornada muito longa, porque a
questão do associativismo tem
também que ver com cidadania,

DM – Todos os sindicatos
em Moçambique são apartidários. É óbvio que as pessoas que
fazem parte destas organizações podem e pertencem a vários partidos políticos. Aqui na
OTM já tivemos até deputados,
mas não era como deputados
que estavam vinculados à OTM.
A fortaleza das organizações
depende da fortaleza das instituições. Se a economia é fraca,
as instituições e associações
vão ser fracas. Aquelas que são
fortes, muitas vezes, não dependem de si mesmas. Organizações civis fortes recebem fundos
externos. Muitas vezes, não têm
suas agendas próprias. Posso
aceitar que a OTM é fraca, que
possa ser influenciada pelos políticos, mas oficialmente a OTM
não tem uma aliança política.
Já por muitas vezes, mesmo em
momentos de eleições, vieram
pedir que a gente dissesse
a quem apoia. Se estiver
atento, notará que nunca apoiamos ninguém.
As pessoas, de forma
individual, colocam-se
onde acham que lhes
convém.

D&F – Todos os anos discute-se o salário mínimo, mas
há sempre descontentamento.
O que tem a dizer em relação a
este ponto?
DM – O compromisso que
temos é que, pelo menos, con-

tinuaremos a defender aqueles
que ganham o mínimo, e a lutar
para que esse mínimo seja cada
vez mais um pouco elevado.
Não é segredo para ninguém
que Moçambique é dos países,
na região, que menos pagam aos
trabalhadores, incluindo os funcionários públicos. Um director
de uma escola na África do Sul
é quase equivalente a um director de uma empresa aqui em
Moçambique. Então, esse problema dos salários mínimos não
se resolve simplesmente com
diálogo. Há tantas outras coisas
que devem ser colocadas à disposição, para que a economia
produza e satisfaça as necessidades das pessoas. O Estado tem
de prover bens e serviços, para
que o pouco que as pessoas têm
não gastem com aquilo que o
Governo devia colocar à disposição. Por exemplo, se eu pudesse ter um transporte da minha
casa para o serviço, fazendo as
contas, se calhar, pouparia duas
ou três vezes aquilo que gasto
fazendo três a quatro ligações
para chegar ao local de trabalho.
D&F – Em termos de conflitos laborais, este ano, qual é
o ponto de situação?
DM- Os conflitos laborais
ainda continuam, principalmente se formos a dividir
por sectores, a área de
segurança privada é a
que tem muitos conflitos de trabalho, e enquadra-se no sector
7, que são serviços
não financeiros.
É uma

área que engloba comércio e
serviços. Estatisticamente, é a
área com mais conflitos. Boa
parte dos conflitos resulta do
atraso de salários ou do não pagamento de horas extras, além
de despedimentos sem justa
causa.

Dossiers

& Factos

ECONOMIA

SEGUNDA-FEIRA
19 de Outubro de 2020

17

SEGUNDO O IMD

extractiva propicia corrupção

O

director executivo
do Instituto para a
Democracia Multipartidária (IMD),
Hermenegildo Mulhovo, defendeu, semana finda, que o défice de transparência que ainda
persiste no sector da indústria
extractiva tem propiciado a corrupção, que é responsável por
avultadas perdas de dinheiro na
economia moçambicana.
D&F Texto: Redacção

Falando em Maputo, durante
uma mesa redonda sobre o “ponto de situação de Moçambique em
relação às últimas recomendações
do Secretariado Internacional de
Iniciativa de Transparência no
Sector da Indústria Extractiva
(ITIE)”, Mulhovo fez saber que estudos feitos em 2016 apontam para
perda de cerca de 4.9 biliões de dólares nos 10 anos que antecederam
2016.
“Este cenário preocupa-nos,
sobretudo quando as projecções
demonstram que, a partir dos
próximos quatro anos, as receitas
deste sector poderão conhecer um
grande aumento, chegando a atingir cinco biliões de dólares só na
bacia do Rovuma”, disse Mulhovo, acrescentando que, “por isso,

Hermenegildo Mulhovo – “divulgação regular dos relatórios sobre transparência é fundamental”
a divulgação regular dos relatórios
sobre a transparência deste sector
pelo ITIE Moçambique é fundamental para o aprimoramento de
mecanismos de boa gestão dos
nossos recursos”.
Segundo Mulhovo, a transparência na indústria extractiva é um
elemento fundamental para uma
boa gestão dos recursos naturais,
uma vez que permite maior inclusão e eficiência na governação do
sector, através da viabilização da
acção fiscalizadora das instituições

democráticas, como a Assembleia
da República e as assembleias
provinciais.
“Torna, igualmente, fácil a actividade de monitoria do sector
pelas organizações da sociedade
civil, bem como garante o acesso à
informação por parte do cidadão,
para além de permitir maior prestação de contas pelos governantes,
sobretudo na gestão de receitas”.
No que tange ao ponto de situação de Moçambique em relação às últimas recomendações do

Secretariado do ITIE, a coordenadora nacional do ITIE, Isabel
Chuvambe, destacou que o país
já foi considerado cumpridor, no
âmbito deste mecanismo global,
composto por governos, empresas,
sociedade civil e investidores.
“No âmbito da implementação
destas iniciativas, o país tem vindo
a realizar várias actividades, com
destaque para a elaboração e publicação de relatórios anuais sobre
a transparência, tendo sido declarado, em 2012, país cumpridor por

estar em conformidade com os
padrões de ITIE”, disse Chuvambe,
acrescentando que, neste âmbito,
o país tem recebido recomendações do secretariado internacional
desta iniciativa, que decorrem da
conformidade com os requisitos
da iniciativa, que devem ser implementados pelo Governo, empresas, bem como pelo Comité de
Coordenação.
Dentre várias recomendações,
a coordenadora do ITIE destacou
a divulgação regular das transferências subnacionais dos 2.75 por
cento provenientes das receitas da
indústria extractiva às comunidades onde ocorre a exploração de
recursos.
“Relativamente a esta recomendação, iniciou um processo
de monitoria para aferir o grau de
implementação dos projectos sobre o orçamento do cidadão, que é
transferido às comunidades, e esta
monitoria é coordenada pelos ministérios da Economia e Finanças e
dos Recursos Minerais e Energias”,
disse Isabel Chuvambo, salientando que outras recomendações têm
que ver com o papel do sector empresarial do Estado e a sua relação
financeira com o Governo e com a
necessidade de divulgação da propriedade efectiva, de acordo com a
legislação nacional.

ANAC e Água da Namaacha projectam
preservação da vida selvagem

A

Administração
Nacional
das
Áreas de Conservação (ANAC),
em conjunto com a Sociedade de Águas de Moçambique
(SAM), tem o objectivo de levar a cabo projectos comuns
na área da preservação da vida
selvagem em Moçambique.

Para o efeito, ambas instituições assinaram recentemente um memorando de
entendimento, numa cerimónia em que foi salientada a
importância da preservação
e valorização do património
natural nacional como forma
de transmitir uma herança às

gerações vindouras, preservar
o ambiente e até gerar recursos
financeiros para Moçambique.
O Diretor-geral da ANAC,

Mateus Mutemba, agradeceu à
Água da Namaacha o interesse demonstrado em relação às
questões relacionadas com a

preservação da biodiversidade.
Falou da importância desta parceria, que coloca a SAM como
veículo de divulgação das mensagens elaboradas pela ANAC,
que poderão atingir os mais
diversos públicos, elevando a
noção geral da extrema importância que esta temática tem.
Em representação da Água
da Namaacha, Miguel Padrão
afirmou ser compromisso firme da sua instituição a causa da
preservação de uma das maiores heranças que África oferece
ao mundo, que é a sua excepcional biodiversidade.
O Director de Marketing da
SAM referiu que esta parceria
colocará a Água da Namaacha
como uma plataforma fundamental de divulgação das cau-

sas que norteiam a ANAC e
que se devem tornar autênticos desígnios nacionais, para
que sejam formadas novas
gerações de moçambicanas e
moçambicanos cada vez mais
conscientes e empenhados na
vital importância que a preservação da biodiversidade
tem para o país, para o continente e para o mundo.
Padrão fez também questão de frisar o trabalho que a
ANAC e as restantes instituições do sector estão a realizar, dando como exemplo os
resultados obtidos na Reserva
do Niassa, no que concerne à
luta contra a caça furtiva de
elefantes, classificando o poaching como “um crime contra
a humanidade”.
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Lavagem das mãos ainda é um “privilégio”
em Moçambique

A

cada 15 de Outubro,
o mundo celebra o
Dia Mundial da Lavagem das Mãos. A
lavagem das mãos com sabão ou
desinfectante reduz em 40% o
risco de contracção de infecções
como a diarreia, gripes e doenças da pele. Em tempos de pandemia da Covid-19, esta acção é
considerada a principal linha de
defesa, mas não está ao alcance
de todos.
D&F Texto: Lídia Cossa

Em Moçambique, 55% dos
agregados familiares não têm local para lavar as mãos com água
e sabão (Joint Monitoring Programme, 2015) e 27% dos Centros de Saúde não têm acesso à
água e sabão, segundo dados da
Avaliação da Disponibilidade e
Prontidão dos Serviços (SARA).
A lavagem das mãos deve ser
feita com água limpa e sabão, antes e depois das refeições, da confecção dos alimentos, após uso
da casa de banho e até mesmo
depois de tossir ou aspirar.
Com a pandemia da Covid-19, a lavagem das mãos
tornou-se um factor muito importante na sociedade, pese embora ainda não alcance a todos.
A principal recomendação das
autoridades de saúde é a lavagem
frequente das mãos com água e
sabão.
Por ocasião das celebrações,
a 15 de Outubro passado, do dia
Mundial da Lavagem das Mãos,
num momento em que é extremamente importante lavar as
mãos, a nossa reportagem
colheu a opinião pública sobre a importância
da lavagem das mãos,
principalmente com
a pandemia.
Ilda Manuel é
mãe de um menino
de cinco anos, que
já sabe que tem
que lavar sempre
as mãos com água
e sabão. “Muito
antes da pandemia,
já
ensinava ao
meu filho a
lavar correctamente as mãos,
antes
e
depois das

vezes é ele a me dizer ‘mãe quero
lavar as mãos’”, explicou.
A fonte aconselhou aos moçambicanos a optar pela prevenção. “Os casos da Covid-19
aumentam a cada dia que passa,
por isso devemos ser vigilantes,
porque o melhor remédio é a
prevenção, não podemos esperar que alguém da nossa família fique infectado para termos
certeza de que a Covid deve ser
combatida”.
A outra mãe que aposta na lavagem das mãos como prevenção
da Covid-19 é Dinoca Pedro, que
acredita que usar muito o desinfectante pode fazer mal a
pele.
“As autoridades de saúde dizem sempre que
a primeira opção
é a lavagem das
mãos, por isso
devemos priorizar isso, estar toda
hora a aplicar álcool
em gel pode não ser
bom, o melhor
mesmo é apostar
na água e sabão”, disse.
“Meu
f i l h o
tem três
an o s ,
faço de
tudo para
e s t a r
sempre a
Ilda Manuel – “Lavagem das mãos é melhor prevenção”
refeições, e também sempre que desinfectar suas mãos com água
se sujasse, porém agora exijo que e sabão, porque essa é a melhor
prevenção e aconselho a todos a
lave com um pouco mais de freapostarem na lavagem das mãos”,
quência e ele já se habituou. Por

Lavagem das mãos ganha maior importância em tempo da covid
terminou.
Este ano, o lema escolhido
para as celebrações do dia 15 de
Outubro, o Dia Mundial da Lavagem das Mãos, foi “Mãos Limpas
para Todos”. A data é usada para
promover a elevação da consciência, compreensão e advocacia em
torno da importância da lavagem
das mãos com água e sabão como
elemento fundamental para uma
boa saúde e desenvolvimento.
O tema escolhido para este
ano centra-se na importância da
equidade da lavagem das mãos,
sobretudo considerando o contexto particularmente desafiador
que o mundo está a viver, caracterizado pela prevalência da pan-

“

As autoridades de
saúde dizem sempre
que a primeira
opção é a lavagem
das mãos, por isso
devemos priorizar
isso, estar toda hora
a aplicar álcool
em gel pode não
ser bom, o melhor
mesmo é apostar na
água e sabão.

demia da Covid-19, uma doença
que veio destacar o papel que a
higiene das mãos desempenha na

transmissão de doenças e a necessidade de todos tomarem medidas imediatas sobre a higiene
das mãos, em todos os ambientes
públicos e privados, para responder e controlar a pandemia.
A WaterAid afirmou que
o tema lembra a necessidade de se
aproveitar o
momento
actual para
fazer da higiene das
mãos um
pilar nas intervenções
de saúde pública durante
e no pós-pandemia e criar
uma cultura
de higiene das
mãos.

vestir no aumento do acesso aos
serviços de água para a higienização das mãos, colocando a lavagem das mãos como prioridade
nas estratégias e nos orçamentos
nacionais. Acima de tudo, a WaterAid apela ao executivo moçambicano a considerar
o aumento progressivo do orçamento
anual do sector
de águas, partindo de 3,5%,
conforme definido no plano
do sector para o
alcance de água e
saneamento para
todos até 2030”,
destacou.
O Dia Mundial
de

Dinoca Pedro – “Apostar na lavagem das mãos e não no álcool e gel”
Apesar de reconhecer que
ainda está fora do alcance de
muitas pessoas, a organização
defende que a lavagem das mãos
com água e sabão deve se tornar
uma preocupação de todos, tendo em conta que é a primeira linha de defesa contra a Covid-19.
“A WaterAid Moçambique
exorta o Governo de Moçambique a comprometer-se em in-

Lavagem das Mãos com Água e
Sabão surgiu em 2008, quando
mais de 120 milhões de crianças
em todo o mundo lavaram as
mãos com sabão em mais de 70
países. Desde 2008, líderes mundiais e nacionais usaram este dia
para divulgar a palavra sobre a
lavagem das mãos e demonstram
a simplicidade e o valor das mãos
limpas.
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NA MAXIXE

Líder comunitário diz-se “abandonado”
pelo edil

L

íder comunitário com
mais de 40 anos de experiência, Pascoal Leonardo diz que o grande
erro que cometeu na vida foi
ter aceitado assumir o cargo de
Secretário do Bairro Mangapane, arredores da cidade da Maxixe, província de Inhambane.
Por conta disso, diz estar agora
à beira da morte. Num outro
desenvolvimento, classifica Fernando Bambo como um dos
piores presidentes que a cidade
da Maxixe já teve.
D&F

Por: Anastácio Chirrute,
Em Inhambane

Homem sem papas na língua
e com vasta experiência como líder comunitário, Pascoal Leonardo recebeu-nos em sua casa para
expressar seu arrependimento por
se ter associado ao partido no poder. Leonardo revelou-nos que se
encontra em maus lençóis por ter
aceitado dar a cara por Fernando
Bambo, em tempos de campanha,
em 2018. À mando do actual edil,
diz ter feito várias promessas a
população, garantindo que, com
a vitória da Frelimo, os serviços
básicos estariam garantidos.
Volvidos mais de três anos
após Fernando Bambo ter ascendido ao poder, diz o líder comunitário que nem água vai, nem água
vem, e que a população aponta-lhe o dedo por supostamente tê-la enganado.
“Existem muitos problemas
aqui, desde falta de água, energia
e transporte. Há exclusão aqui,
não sei o que está a acontecer, as
nossas estruturas nunca passam
por aqui para ver e ouvir os problemas que seus eleitores atravessam, chego até a ser chamado de
mentiroso pela comunidade, que
alega que não canalizo as suas
preocupações”, disse, para depois
garantir:
“Já fiz chegar as preocupações,
mas ninguém se preocupa em vir
aqui, só prometem e nunca mais,
nós como estruturas do bairro
passamos mal, a população está
descontente”.
Nos últimos anos, Pascoal
Leonardo debate-se com problemas de saúde, mas garante que
tais problemas não são naturais.
“O meu estado de saúde continua debilitado, tenho muitas
limitações em fazer certos trabalhos porque a minha vida está nas
mãos de certas pessoas que me
querem ver morto, porque pen-

Pascoal Leonardo, líder comunitário
sam que estou a encobertar os políticos”, acusou.
“Estou há 43 anos aqui e sem
nenhum benefício”
A servir ao Estado há mais
de 40 anos, Pascoal Leonardo diz
ser hoje um homem arrependido
pelas escolhas que fez, até porque,
segundo diz, não lhe deram qualquer benefício.
“Me arrependo de ter aceitado
este cargo de Secretário do bairro,
só me traz problemas na minha
vida e na minha família. Estou há
43 anos como secretário do bairro, mas até aqui não tive nenhum
benefício do meu trabalho, continuo pobre e vou morrer pobre,
mas porque certas pessoas a nível
do meu partido não querem desenvolvimento”, desabafou.
A fonte fala abertamente de
problemas internos do partido de
que é membro. Na sua opinião, o
mesmo está infestado de dirigentes municipais irresponsáveis e
mentirosos.
“Não estou contra o meu partido, mas estou contra a atitude de
certos camaradas, eu quero que o
presidente do conselho municipal
venha me ajudar a me livrar deste
problema, porque, quando estivemos a fazer campanha, ele prometeu criar melhores condições
aos seus eleitores, mas nenhuma
das coisas prometidas está sendo
realizada”.
O alegado incumprimento das
promessas eleitorais terá descredibilizado sua imagem junto da comunidade, que, a partir de determinada altura, deixou de se fazer
as reuniões por si convocadas.
“Já não vão às reuniões. Quando aparecem, não levam a sério o

que digo, pensam que é mais uma
das minhas mentiras. Na verdade
têm razão”, contou.
Por aquilo que se diz na Ma-

xixe, Fernando Bambo nunca
colocou os pés no bairro Mangapane, onde há casas construídas
para abrigar médicos, mas, neste

momento, se encontram abandonadas. O secretário do Bairro diz
não ter solução para o problema e
espera pela intervenção da administração do distrito da Maxixe.
“De que adianta deixar as casas abandonadas se há pessoas
que estão sem abrigo? Porque ninguém vive naquelas casas, os malfeitores têm se aproveitado para
roubar o que sobrou do ciclone
Dineo. “Há muita criminalidade
aqui neste bairro, para piorar não
temos posto policial, os jovens
aproveitam para fazer e desfazer a
seu belo prazer, aqui rouba-se até
à luz do dia, os criminosos, mesmo sendo presos, no dia seguinte
são postos em liberdade, mediante o pagamento de caução.”
Até ao fecho desta edição,
tentávamos, sem sucesso, entrar
em contacto com o Presidente do
Município da Maxixe.

Publicidade

Arrendamos escritórios
modernos e espaçosos na Matola
Quer trabalhar
em ambiente
espaçoso e
aconchegante? Nós
somos a solução,
arrendamos
escritórios, a
preços convidativos

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696,
Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360
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ATERRO SANITÁRIO DE MATLEMELE

Um projecto esquecido pela edilidade

O

Aterro Sanitário de
Matlemele continua
um projecto paralisado, o que faz com
que algumas famílias que dali
foram retiradas aos poucos regressem, sendo que já há casas
a serem erguidas. O projecto
devia ter iniciado em princípios
de 2018, e a primeira fase estaria
pronta em princípios de 2019.
Entretanto, por causa de desentendimentos entre as famílias
afectadas e a edilidade, as obras
ficaram paralisadas.
D&F

Texto: Lídia Cossa
Fotos: Albano Uahome

Desentendimentos entre o
Conselho Autárquico da Matola
e munícipes atrasaram o início
das obras do futuro Aterro Sanitário de Matlemele, tudo porque o Conselho Autárquico da
Matola prometeu atribuir casas
a apenas 20 famílias nativas que
foram retiradas do local onde vai
ser construído o aterro, deixando
de lado as outras centenas que residem no mesmo local.
Foram sucessivas as paralisações na construção do futuro
aterro, projectado para substituir
a famosa Lixeira de Hulene. As
populações opunham-se à edificação da infra-estrutura. Rompeu-se o diálogo e todos os canais de consulta entre as partes.
O vereador para área de Salubridade no Conselho Autárquico da Cidade da Matola, João
Nhambe, disse, na altura, que
cabia apenas à edilidade a atribuição de espaços às famílias, à
luz da decisão da Procuradoria-Geral da República.
“Não seria possível, para o
Município, criar condições materiais para a construção de novas casas, porque nós estamos a
transferir as famílias que têm lá
algumas construções. A Procuradoria-Geral já disse que não
há espaço para indemnização”,
disse.
Moradores irredutíveis
Sucede, porém, que algumas
famílias continuam no espaço
reservado para a construção do
aterro, e ainda há construções de
casas em andamento. Algumas
famílias que já se tinham retirado
do local estão a regressar. A nossa
Reportagem esteve no terreno e
conversou com algumas famílias,
que não quiseram identificar-se,
porém, justificaram a sua continuidade no espaço.
“Retiraram-nos, mas, até
agora, não há nenhum aterro a
ser construído aqui, desde que

Residências construídas no espaço reservado ao aterro sanitário de Matlemele
fizeram o muro de vedação, não
fazem mais nada e já está a tornar-se campo de bandidos este
espaço, que é o caminho que todos usam”, disse uma das fontes.
Os que ainda estão a construir disseram ao Dossiers &
Factos: “esse aterro poderá demorar mais do que imaginamos,
por isso, enquanto não acontece
nada, vamos viver normalmente”.
Entretanto, no dia 10 de Outubro 2019, as cerca de novecentas famílias abrangidas pelo traçado do futuro Aterro Sanitário
de Matlemele retomaram o diálogo com o Conselho Autárquico
da Cidade da Matola, e já falavam em consensos a alcançar no
capítulo das compensações.
Capacidade para receber 1400
toneladas por dia
O aterro sanitário será implantado numa área de 100 hectares em Matlemele, nas imediações da Estrada Circular de
Maputo. O aterro terá um tempo
de vida útil mínimo estimado em
25 anos, com uma capacidade de
receber 1400 toneladas diárias de
resíduos.
O projecto inclui a construção de uma unidade de reciclagem de resíduos, com capacidade
para 200 toneladas diárias, estação de tratamento de lixiviados e
sistema de produção de energia
a partir do biogás, entre outras
componentes que, ao que se diz,
colocarão a infra-estrutura nos
padrões internacionais.
O Aterro Sanitário de Matlemele foi concebido para substituir a Lixeira de Hulene, sob a
direcção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Sustentável.
O projecto está avaliado em 60
milhões de dólares, distribuídos
da seguinte forma: Cerca de 12

milhões do Governo de Moçambique e perto de 50 milhões do
Korea EximBank.
O principal objectivo é disponibilizar uma infra-estrutura de
tratamento e deposição segura

de resíduos, amiga do ambiente,
com enfoque na transferência de
tecnologia.
A nossa Reportagem tentou,
sem sucesso, ouvir o Conselho
Autárquico da Matola sobre o

Publicidade

ponto de situação da construção
do Aterro Sanitário de Matlemele. Contactámos o porta-voz, Firmino Guambe, entretanto, este
mostrou-se indisponível para
esclarecer o assunto.

Localize-nos
Tchumene 1
| Rua Carlos tembe,
Parcela Nº 696, Matola

Nuit: 400464744
Telf:+258 869744238 |
Celular: +258 82 4753360

Identificação da empresa
A woninga serviços é uma empresa
de limpezas, que garante um
ambiente impecável, com
serviços feitos no mínimo detalhe para
a satisfação dos nossos clientes.

Especializados em:
Limpeza geral
Recolha e tratamento de lixo
Lavagem de viaturas

Fumigação e desratização
Jardinagem e outros serviços

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.
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Leixões é o destino de Chelton, Dércio e Valdemiro

O

mercado de futebol português tem
sido o espaço onde
grosso modo dos
jogadores moçambicanos inicia
a carreira internacional. Desta
vez, avançam para aquele país
três jogadores da Associação
Black Bulls. A partir do final
deste mês, vão fazer parte do
grupo de trabalho da equipa
dos júniores do Leixões. A notícia foi avançada ao Dossiers &
Factos pelo director desportivo
da Black Bulls, que também revelou a criação de uma equipa
feminina no próximo ano.
D&F

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome

A Associação Black Bulls é um
clube que, nos últimos meses, tem
se notabilizado na ‘exportação’ de
jogadores para Portugal, facto que,
de acordo com Dino Dula, director desportivo da colectividade,
fica a dever-se aos contactos que
o clube tem naquele país europeu.
Desta vez, o dirigente revelou, em
exclusivo ao Dossiers & Factos, a
saída de mais três jovens jogadores
para as terras lusas.
Trata-se de Chelton Jamisse,
de 19 anos, Dércio Augusto e Valdemiro Paulino, ambos com 18
anos de idade. Os três jogadores,
que jogam respectivamente nas
posições de central, extremo direito e médio centro, vão reforçar a
equipa de júniores do Leixões.
O Black Bulls garante que vai
continuar a trabalhar no sentido
de projectar jovens jogadores. Recentemente, Dino Dula disse ao
Dossiers & Factos que, para além
de Portugal, o clube já olha para
outras mercados, com particular
destaque para o africano.
Na forja equipa feminina de
futebol

Trio da Black Bulls que vai ao Leixões

A Associação Black Bulls tem
crescido de forma exponencial
no contexto do futebol nacional.
Com poucos anos de existência,
qualificou-se para o Moçambola,
a mais alta competição de futebol
em Moçambique. Para além de
fazer boa figura na primeira divisão moçambicana, a agremiação
tem planos de criar uma equipa
feminina.
“Temos a ideia de meter muitas modalidades, o que vai, de certa forma, favorecer a Black Bulls.
Mas o futebol feminino já é um
dado adquirido. Temos, inclusive,
a equipa técnica que vai trabalhar
com a equipa feminina. Próximo
ano vai arrancar a formação nesta
categoria”, prometeu, dando garantias de que para ter as jogadoras irão fazer um “scoutting” que
será conduzido pelo departamento responsável.
A ‘aventura’, sabe Dino Dula,
não se afigura nada fácil, mesmo porque “não temos ao nível

Um dos campos em obras no Complexo desportivo

da província competições de alto
nível da modalidade. Contudo,
acredito que com mais equipas
a serem criadas pode existir um
campeonato muito mais competitivo”, perspectivou o interlocutor.
A nossa fonte revelou também a intenção de diversificar as
modalidades do clube, que agora
concentra-se, quase que exclusivamente, no futebol. Para já, a natação está no topo das prioridades,
mas o clube está também interessado em apostar em desportos
motorizados, sendo que, para o
efeito, já prepara um espaço dentro do seu complexo desportivo.

esses miúdos, que são os técnicos
das camadas de formação. Achamos que existe no país um défice
muito elevado. É verdade que te-

a brotar da Black Bulls, onde irão
buscar o retorno a médio e longo
prazo”.
No que diz respeito a sustenta-

“Queremos tornar o futebol
uma indústria”
Num outro desenvolvimento, o director desportivo falou do
projecto Black Bulls, explicando
que o mesmo surge na sequência
de um estudo de viabilidade no futebol moçambicano, onde notou-se que existem muitas lacunas na
formação. Por isso, projectou-se o
complexo desportivo, que ocupa
15 hectares, com quatro campos
(três de relva natural e um de piso
sintético), entre outros espaços
que estão a nascer, como é o caso
de lojas.
No entender da Black Bulls,
os atletas de formação precisam
de boas condições de trabalho, daí
que a primeira aposta foi investir
em infra-estruturas.
“Não podemos ter atletas bem
formados se treinarem em situações deficitárias ou que deixam
muito a desejar”, elucidou, para
depois acrescentar: “apostamos
no pessoal que irá trabalhar como

Dino Dula, director desportivo da Black Bulls
mos muitos treinadores, mas não
basta. É preciso que haja, acima
de tudo, competência para termos
um ‘produto’ de boa qualidade,
pois de nada adianta termos talentos a treinar em bons campos sem
que haja treinadores competentes
e preparados para trabalhar com a
formação”.
Por via dessas constatações,
avançou Dula, a Black Bulls estabeleceu uma parceria com o FC
do Porto, no sentido de fornecer
técnicos qualificados e competentes, que neste momento estão “cá a
fazer o trabalho”.
A aposta desta nova agremiação desportiva no país passa por
colocar jogadores ao mais alto
nível, não só na Europa, mas também em África, onde Dula entende haver “equipas com melhores
condições financeiras, que podem
beneficiar-se do talento que virá

bilidade do clube, aquele dirigente
não tem dúvida de que o futuro
será risonho. “Já existem alguns
atletas que saíram da Black Bulls e
podem gerar algum encaixe financeiro, para tornar o projecto auto-suficiente”, disse.
Na visão de Dino Dula, para
tornar o futebol uma indústria é
preciso que haja um investimento
e outros projectos semelhantes aos
da Black Bulls, bem como a valorização do passe dos atletas, porque
“neste momento, têm um passe
extremamente desvalorizado, não
é cotado, o que influencia muito
no acto da negociação com os clubes interessados”, explicou.
“A maior parte dos atletas que
vai ao estrangeiro não vai com os
passes pagos, mas por empréstimo, e só depois de algum período é que se exerce o pagamento”,
concluiu.
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Noivos são detidos logo após casamento por causa de briga em bar

U

m casal de noivos, ela de
véu e ele de fato, foi preso
na noite do último sábado,
depois de uma briga generalizada em um bar, na cidade de Edmonton, no Canadá.

Tudo começou quando nove convidados do casamento entraram no bar, por
volta das 22h. Eles começaram a beber até
que, do nada, uma grande briga começou.
“Uma dessas portas de bar de filme de
faroeste se abriu e a pancadaria começou.
A porta quebrou e todo mundo entrou no
meio da confusão. Daí, o segurança deu
um mata-leão em um dos homens e os

dois rolaram escada abaixo”, contou Matt
Machado, testemunha da briga.
Por fim, a noiva acabou “com a cara
virada para parede”, de um lado e o noivo do outro, sob o olhar dos seguranças.
Logo em seguida, a polícia chegou e foi
revistar todo mundo. Quem não era convidado do casamento e se assustou com
a briga até comemorou a chegada dos
policiais.
Machado era um deles. Um amigo
dele foi o autor da foto da noiva, algemada, sendo multada por um agente. “Os
policiais entraram, perguntaram algumas
coisas, revistaram a todos e levaram a
noiva”, relembrou.
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“Nossa ‘alta sociedade’ devia ter arte local
em suas paredes” – John Forna, pintor

E

is a solução para os
problemas de sustentabilidade
nas
artes plásticas em
Moçambique. A fórmula é da
autoria do pintor John Forna,
um “surrealista” que defende
que o Ministério da Cultura
e Turismo só tem olhos para
um grupo de “lambe-botas”.
Forna, um indisciplinado assumido, também exige que o
“Núcleo d’Arte” seja um espaço para jovens artistas se
projectarem.
Texto e Fotos: Albino

D&F Mahumana

O debate em torno da sustentabilidade da arte é recorrente em
Moçambique, com muitos dos
seus fazedores a defenderem que
é impossível viver desta actividade. John Forna tem outro entendimento. Considera que é, sim,
possível viver da arte, desde que
se tenha sonhos comedidos.
“É possível viver de arte quando a gente não pensa em ter grandes carros, grandes casas. É possível ter uma vida normal através
da arte”, disse.
Para se viver “à grande e à
francesa”, como acontece em outras paragens do mundo, o pintor

“

morreram sem saber onde é que
fica Moçambique. Da mesma forma que, quando o presidente viaja para fora do país leva um quadro de um pintor moçambicano,
a nossa alta sociedade devia pôr
nas suas paredes arte moçambi-

Guerra é um
sítio onde jovens
se matam uns aos
outros por motivos
de pessoas idosas
que já se conhecem,
mas não se matam.

tem uma receita que só os ricos
podem implementar.
“É fundamental educar nossa alta sociedade, de modo a que
compre arte do seu país, e não
posters e fotografias de quadros
muito famosos, de pessoas que

cana. Essa era uma forma de nós
sermos mais valorizados, porque
esses senhores, quando recebem
sócios estrangeiros nas suas casas, os sócios são obrigados a
contemplar arte do seu próprio
país. Então eu acho que esta seria

uma forma de a nossa alta sociedade exibir para os seus sócios e
dizer: olha para a minha cultura”,
explicou.
“Ministério agarrou-se a
lambe-botas”
Profundo conhecedor das
“entranhas” da arte moçambicana e não só – também viveu em
Portugal, onde fez várias exposições – John Forna acredita que o
problema da entidade que rege a
cultura no país é o facto de se ter
agarrado à uma certa nata, reti-

rou-se a um pequeno grupo de
artistas, vou chamar de amiguinhos de Ministério. Os tais artistas são considerados a nata, mas
não é só de nata que vive um país.
E atenção, uma coisa é lamber as
botas do Ministério, a outro coisa
é valer mesmo de facto”, rematou.
Resulta daí, segundo o nosso
entrevistado, que “qualquer top
10 de escritores traz sempre os
mesmos nomes”. Curiosamente,
a opinião de Forna aproxima-se a
ideia defendida há semanas, neste
mesmo espaço, por Aurélio Furdela. Na altura, o escritor desferia

Se, por um lado, John Forna
está indignado com os “lambe-botas”, por outro ataca pintores mais velhos, principalmente
aqueles que fazem do Núcleo
D’arte sua propriedade privada,
retirando espaço que devia ser
usado para a projecção de artistas
mais jovens.
“Núcleo d’arte está muito
aquém de ser aquilo que devia
ser. Para já, deviam acabar com
isto de pintar no núcleo de arte,
pintem nas vossas casas. Aqui
tragam o resultado do que pintaram, e os espaço que vocês ocupam deviam dar ao sangue novo”,
disse o artista, antes de elevar o
tom.
“Não podem vir ficar aqui
artistas com barba branca e pensarem que são donos do núcleo,
e que núcleo não funciona sem
eles. Há aqui espaços como se
fossem alugados, ou reservados.
Quem quer começar a pintar
não pode porque aqui o espaço é do fulano, ali é do beltrano,
então e nós? Espaço cativo aqui é
ensinamento”.
A pintar “à sério” desde os 16
anos, conta com diversas exposições, entre eles: “Lost Gardens”,
na Cats-Gardem Gallery, em
1999; “Absences”, em 2001; “Zandamela”, na Associação Moçambicana de Fotografia, em 2006 e
“Outros Espaços”, no Instituto
Camões, em 2011.
Desde a infância, o pintor,
apaixonado pelo surrealismo –
definido pelo próprio como “o
tipo de pintura que deturpa a forma real das coisas” –, recusou-se
a ir a tropa por uma razão que, no

Sonho ao relento, tecnica: Acrilico sobre tela
golpes contra a crítica literária, a mínimo, dá que pensar: “Guerra
quem acusava de estar ao serviço é um sítio onde jovens se matam
de dois ou três escritores.
uns aos outros por motivos de
“Não pode haver lugares cativos pessoas idosas que já se conheno núcleo d’arte”
cem, mas não se matam”

rando espaço a todos os outros
elementos que compõem o mosaico da arte.
“O Ministério da Cultura e
Turismo peca no seguinte: agar-
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Anuncie

aqui.
SAI ÀS SEGUNDAS

Papa alerta para uma “catástrofe educativa” mundial
saúde, “cheia de desânimo e confusão”, o Papa explicou que a Igreja considera “que é o momento de
assinar um pacto educativo global
para e com as gerações mais jo-

vens, que envolva famílias, comunidades, escolas e universidades,
instituições, religiões, governantes, e toda a humanidade na formação de pessoas maduras”.

ainda estamos preocupados com
a hora 16 para contar casos.

entregue ao mais alto magistrado
da nação. A questão é o dinheiro
público de que, por sinal, o BM é
o guardião. A questão é o respeito
pelo povo, e aquela aparição do
BM a justificar o injustificável em
nome dos prevaricadores, em vez
de exigir contas, é uma autêntica
falta de respeito ao imposto que
Garganta paga ao Estado. Qual
resiliente às mudanças climáticas
qual quê, fakofi!

*Resiliente à Mudanças
Climáticas*

O

Papa
Francisco
alertou para uma
“catástrofe educativa” mundial, com
10 milhões de crianças obrigadas a abandonar a escola devido
à crise económica gerada pelo
coronavírus, e pediu um pacto
global educativo que “escute as
novas gerações”. A informação
foi avançada recentemente pelo
jornal português “Minuto ao
Minuto”.

O órgão relata que o alerta faz
parte de uma mensagem em vídeo que o Papa enviou a uma reunião promovida pelo Vaticano,
para produzir um Pacto Global
de Educação.
Na mensagem, o Papa começa
por dizer que, devido à pandemia
da Covid-19, “muitas crianças e
adolescentes foram deixados para
trás no processo natural de desen-

volvimento educacional”.
Utilizando a expressão “catástrofe educativa”, da qual algumas
organizações internacionais já falaram, o líder dos católicos afirma,
depois, que “cerca de 10 milhões
de crianças poderiam ser forçadas a abandonar a escola devido à
crise económica gerada pelo coronavírus, aumentando um já alarmante fosso educativo, com mais
de 250 milhões de crianças em
idade escolar excluídas de qualquer actividade educativa”.
Para o Papa, “esta situação aumentou a consciência de que deve
ser feita uma mudança no modelo
de desenvolvimento”.
Francisco apelou a uma nova
educação capaz de “gerar e mostrar novos horizontes, em que a
hospitalidade, a solidariedade Inter-geracional e o valor da transcendência construam uma nova
cultura”, defendendo depois que a
educação seja apresentada “como
o antídoto natural para a cultura

individualista, que, por vezes, degenera num verdadeiro culto ao
‘eu’ e à primazia da indiferença”.
E defendeu um “novo período de
compromisso educacional, envolvendo todas as componentes da
sociedade”.
“Ouçamos”, disse o Papa, “o
grito das novas gerações, que
manifestam a necessidade e, ao
mesmo tempo, a oportunidade
estimulante de um caminho educativo renovado, que não olhe
para o outro lado, favorecendo
graves injustiças sociais, violações
dos direitos, grande pobreza e exclusões humanas”.
Francisco propõe que a educação seja, também, “um caminho partilhado, no qual não se
fica indiferente ao flagelo da violência e do abuso de menores, ao
fenómeno das meninas esposas
e dos meninos soldados, à tragédia dos menores vendidos e
escravizados”.
Na actual situação de crise de

Garganta funda 3 &
*Mambas Decepcionam*

Os Mambas realizaram um
estágio de 15 dias em terras lusas.
O saldo foram duas derrotas. Sim,
mais duas derrotas para a desgraça do povo já sofredor, povo pior
que Mazamera: sofre com COVID-19, sofre com Guerra e ainda sofre com picada de Mambas.
Quer dizer, sofre com picada de
sua própria cobra, réptil ingrato
que pica seu dono. Talvez por isso
aquele barulho todo de mudan-

ça de nome promovido pelo “tio
Beto”. O certo é que levamos porrada com Guiné-Bissau, por margem
mínima de 1-0, e levamos uma boa
“txaia” com Angola (3-0). Apesar de
serem jogos de rotina, que não contam, é sempre bom uma vitoriazinha, faz bem a auto-estima. Anda
muita gente decepcionada, porquê
não sei. Garganta já não se decepciona. Num cenário em que o desporto continua escondido por trás
da COVID-19, dificilmente sairá
algum resultado bom. Temos a se-
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lecção nacional de futebol, que tem
compromissos, mas internamente
não há competição. A selecção nacional de Basquetebol masculino e
o Ferroviário de Maputo têm compromissos importantes e a FMB já
cancelou todo e qualquer tipo de
competição. Claramente, vamos lá
contar com a sorte. Mas Garganta
já imagina quais serão os resultados
e nem se preocupará em exigir vitórias. Viva a COVID-19, que serve
de escudo para alguns não fazerem
nada. O mundo já se ergueu e nós

Soares da Costa. Desde que
Garganta se conhece como gente, essa empresa já estava aqui em
Moçambique. Ou seja, está aqui
há “bué” e, olha, sempre gozou de
boa reputação. E, mais uma vez,
esta empresa levou pesos pesados
para a província de Manica, na
capital Chimoio, para inaugurar
o luxuoso edifício do Banco de
Moçambique, com toda pompa
e circunstância que a obra merece, pois foram ali gastos cerca de
15 milhões de USD, muita “chibaba”. A meio de discursos e um
grande regabofe, Garganta ficou a
saber que aquela obra é resiliente.
Sim, resiliente às mudanças climáticas. Quem o disse foi o black
com olhos de china. Pode chover
“chuva” das maneiras das justiças
dele (como diz dj Mavava), aquele edifício vai estar ali, em pé e a
brilhar, sem nem um arranhão.
O boss da empresa construtora
disse ainda que ali trabalharam os
melhores especialistas nacionais e
internacionais, pelo que “no way”
acontecer alguma coisa. Só que,
em Moçambique, dizem que você
não pode falar muito antes de vir o
maior fiscal do país, a Chuva, que
caiu insistentemente naquela parcela do país. Qual foi o espanto?
Aquilo era uma burla autêntica,
nem uma semana passou após a
inauguração e a água entrava por
todos orifícios possíveis. E ouvimos a mesma ladainha de sempre, olha que o aparelho audiovisual se manteve intacto, a água
não danificou o sistema de luz, o
auditório não foi afectado, nem a
área de trabalho, foi só isto e aquilo. Essa empresa tem sorte mesmo, faz trabalho péssimo e tem
como advogado o próprio cliente,
no caso o Banco de Moçambique.
A questão não é a área de trabalho
que não foi afectada, a questão é
a obra de má qualidade testemunhada nas redes sociais, que foi

*Lágrimas de Crocodilo*
Lágrimas de crocodilo é uma
expressão utilizada no sentido
de “choro fingido”, ou seja, para
referir-se a alguém que finge estar chorando, chocado ou fingindo um sentimento de tristeza.
Dizem que a expressão nasce
a partir do comportamento do
crocodilo, que ao capturar uma
presa morde-a com tanta força e
come-a sem mastigar, engolindo-a inteira. Para isso, precisa abrir
muito a boca, fazendo com que
a sua mandíbula comprima as
glândulas lacrimais, fazendo-o
lacrimejar. Assim, o crocodilo parece chorar sempre que “rema” a
sua caça.
Esta semana ouvimos, de
forma recorrente e insistente, o
choro inconsolável do homem
da perdiz, como que a se queixar
ao povo de que há esquadrões da
morte na cola dos membros do
seu partido. Autênticas lágrimas
de crocodilo que não sentem a
dor do povo. Quer que o povo
chore por ele e com ele, e quem
vai chorar pelo povo que é morto como se matar fosse desporto
em Sofala, em actos perpetrados
pelos membros do seu partido?
Lágrimas de crocodilo sim, porque são lágrimas desprovidas de
qualquer tipo de emoção. Por um
lado, festejam a morte de cidadãos indefesos, tudo porque não
conseguem viver sem o recurso a
armas de fogo e, por outro, vem
pedir esse mesmo povo para chorar por eles. Olha, se realmente
existem os tais esquadrões, já vão
tarde.

