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SAI ÀS SEGUNDAS

FALANDO DO TERRORISMO NO NORTE

“Governo
marginalizou
Cabo Delgado”
“Não há questão
religiosa naquele
ponto”
E ALERTA QUE:

“Não se vence duas
guerras em simultâneo”
Publicidade
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Complicadíssimo!
É simplesmente difícil saber ou perceber o que se passa em Moçambique,
ainda mais difícil é perspectivar o que
o futuro reserva aos moçambicanos.
Não sabemos por culpa de quem, mas
o país está verdadeiramente de barriga. Moçambique está debaixo dos holofotes de todo o mundo, por três razões,
nomeadamente as dívidas ocultas, a
descoberta do gás e agora a situação da
guerra em Cabo Delgado. Como se vê,
dois dos três factores em nada abonam
o nosso nome.
A guerra, a fome, a pobreza, aliadas à falta de políticas práticas e conducentes ao alívio do sofrimento deste
povo, contribuem sobremaneira para a
incerteza com relação ao futuro. É que
os moçambicanos sempre acreditaram
num futuro risonho, mas tal expectativa parece estar cada dia mais distante
de se concretizar. Em outras paragens,
atingir a casa dos 40-50 anos de independência é sinónimo de maturidade,
mas nós parecemos estar no auge da
imaturidade.
Sim, manifestamos ser uma nação
com cada vez maiores problemas, problemas esses que, com alguma atenção
e responsabilidade, são perfeitamente
evitáveis. Mas a gula que alguns dirigentes revelam em alimentar estômagos insaciáveis tolda o discernimento
e afasta-os do bom senso. Resultado:
o povo sofre, sofre, e sofre, perante a
total incapacidade de quem de direito
deve trazer soluções para os problemas
que nos acometem.
Hoje, volvidos quase 50 anos da Independência Nacional, ainda discutimos e inventamos políticas para o sector da Agricultura. Ainda inventamos
políticas para o sector da Educação,
discutimos a qualidade no sector do ensino, ainda falamos da falta de medicamentos básicos, como o antibiótico, em

hospitais públicos, etc.
Até parece que cada dirigente que
ascende ao poder vê o país como um recém-nascido, que precisa de dar os primeiros passos. Qualquer um que chega
ao poder procura inventar a roda, que,
entretanto, já existe.
Trocam de instituições e suas funções, criam a cada dia novos ministérios, desqualificam projectos anteriores, aumentam as despesas públicas
em benefício do grupo governativo e de
seus amigos (incluindo outras “camadas”), dissolvem, quase por completo,
as ideias dos diferentes intelectuais,
simplesmente porque estes não fazem
parte da ala dos actuais poderosos ou
não comungam de mesmas crenças
políticas.
Por incrível que pareça, a vontade de acomodar interesses umbilicais
resultou na penhora da soberania do
Estado aos nossos inimigos, e, ao que
parece, a procissão ainda vai no adro.
Não nos percebam mal: não somos contra nem a favor das práticas. Dizemos
aquilo que acontece e que acaba mergulhando o país no abismo.
Hoje em dia, Cabo Delgado está sendo o que é. O povo sofre, populações
inocentes morrem de forma inexplicável, vários distritos foram transformados em verdadeiros locais de prática
de crueldades. Chora-se em todo canto, sem que ninguém se mostre capaz
de dar uma resposta cabal. As pessoas
têm medo do inimigo e de quem devia
ser o seu protector. Enfim, uma desgraça total, a qual se tenta disfarçar
com discursos políticos desprovidos de
substância.
A nossa costa está escancarada e o
inimigo se desdobra do mar até à floresta. Os interesses pela exploração
dos diferentes recursos naturais, como
é o caso da madeira, do ouro, da grafite,

do gás, do petróleo e até da própria terra, fazem com que inocentes sejam sacrificados para o bem de uma minoria.
Não há dúvidas de que, ao mesmo
tempo que milhares de pessoas, com
destaque para mulheres e crianças,
morrem ou passam por necessidades
extremas nas densas matas, há quem
está a enriquecer. Sim, o assunto é
complexo. Há sim vários generais do
Exército e da Polícia, há ministros e
outros dirigentes de topo que enriquecem e vivem à grande e à francesa, tudo
graças ao sofrimento das populações
inocentes.
Esta nossa forma de ser e de estar
é de verdadeiros pecadores. É preciso
que os nossos governantes coloquem
a mão na consciência e ouçam o grito
contínuo do povo, que chora pela paz e
segurança.
Esse povo martirizado não pede condições de vida acima da média. Quer e
apela à paz, para que, mesmo sem nenhuma ciência ou formação, possa ir à
machamba produzir comida para o seu
sustento.
Por favor, salvem o povo: é doloroso, senhores dirigentes, uma mãe, um
pai ver seu filho morrer nas matas, de
fome, cansaço ou mesmo de sede, quando procura fugir da morte.
É mais doloroso quando quem morre é abandonado pelos vivos no local
onde encontra a morte, sem direito a
um enterro. Isto é arrepiante, ilustres
governantes.
Não atribuímos culpa a V. Excias,
mas vós sois os responsáveis por este
país. Vocês concorreram e ganharam
para nos governar e garantir a nossa
protecção. Busquem soluções urgentes
para estas situações, começando por
acabar com a guerra, porque isto está
complicadíssimo.
serodiotouo@gmail.com
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DEFENDE MOHAMAD YASSINE

“Nunca houve questão religiosa em
Cabo Delgado”

Não há Governo, por mais capacitado que esteja, que tenha dois conflitos ao mesmo tempo e os
consiga resolver.
Estados são guiados em função de interesses

O

deputado da Assembleia da República e especialista
em relações internacionais Mohamad Yassine
diz que o Ministério Público
está equivocado ao acusar o
grupo de 11 iranianos de terrorismo. Na opinião de Yassine, aqueles cidadãos são
apenas traficantes de drogas,
que portavam armas para se
defenderem. Numa longa entrevista concedida ao Dossiers
& Factos, Mohamad Yassine
propõe caminhos para a resolução do terrorismo em Cabo
Delgado, que acredita não ter
origem na religião. Para o deputado, o que está em causa
são interesses ligados aos recursos, a vários níveis, bem
como o tráfico.
D&F

Texto: Serôdio Towo

“O Governo está a assumir que
está em guerra”
Dossiers & Factos (D&F): O
Comandante Geral da PRM apareceu a dizer que o Governo está
aberto a negociar com os insurgentes. Que análise faz disso?
Mohamad Yassine (MY): Primeiro, diria que esta é a primeira
acção certa, quando olhamos para
os instrumentos de resolução de
conflitos, que é não minimizar
o problema. Mas eu disse a mesma coisa semana passada, que
havia necessidade de o Governo
começar a negociar. O errado era
continuarmos com a narrativa de
que é um grupo sem rosto, não
se sabe quem está a atacar; e no
meio disso aparecer o Presidente
em contra-mão a dizer que há informação de que antigos combatentes estão a juntar-se ao grupo,
mas, ao mesmo tempo, é um grupo sem rosto. Eu penso que a maturidade trazida é sinal de pico de
um conflito. Segundo, ao assumir
que há abertura para o diálogo, o
Governo está a assumir que está
em guerra, e nós sabemos que em
Moçambique a guerra é declarada
no Parlamento, e o Governo ainda não fez isso. Mas já não é uma
questão de Polícia, como nos fizeram perceber.

Mohamad Yassine , deputado da Assembleia da República e especialista em relações internacionais
D&F: Então, este é o melhor
caminho a seguir?

“

MY: Sim, mas do ponto de
vista de análise de conflito, quando o Governo aparece a dizer que

aparecer, e estará seguro de não
haver represálias? Qual é a outra
garantia que o Governo coloca,
para além de dizer que está aberto? Se diz que está aberto, pressupõe-se que há um crime que está
a ser cometido, e a pessoa que há-

Primeiro, diria que esta é a primeira acção
certa, quando olhamos para os instrumentos de
resolução de conflitos, que é não minimizar o
problema. Mas eu disse a mesma coisa semana
passada, que havia necessidade de o Governo
começar a negociar. O errado era continuarmos
com a narrativa de que é um grupo sem rosto,
não se sabe quem está a atacar; e no meio disso
aparecer o Presidente em contra-mão a dizer
que há informação de que antigos combatentes
estão a juntar-se ao grupo, mas, ao mesmo
tempo, é um grupo sem rosto. Eu penso que
a maturidade trazida é sinal de pico de um
conflito.

está aberto para o diálogo, o que
isso pressupõe? Que alguém ligue
a dizer: ‘sou eu que estou a trazer
esse problema’ ou está a dizer que
qualquer cidadão que tenha capacidade de intermediar este conflito, ajudando o Governo, pode

-de ir dialogar poderá ser presa,
mesmo sendo alguém que diz que
tem alguma solução? E eu tenho
informações segundo as quais já
vieram pessoas e mostraram possíveis soluções, mas que o Governo ignorou. Então, será que o Go-

verno está a abandonar o recurso
à força? Será que está a reconhecer
a incapacidade de resolver através
da força? Será que está a assumir
que, mesmo com a entrada dos
mercenários, a solução está longe?
D&F: Com quem o Governo
iria dialogar, no seu entender?
MY: Fiz parte da elaboração
do primeiro Manual de Resolução
de Conflitos Inter-religiosos na
UA. Se pegarmos o conflito para
o lado religioso, então há mecanismos de resolução. Se é possível
dialogar usando a intermediação
religiosa, então o primeiro diálogo que o Governo devia fazer é
com as instituições religiosas, para
elas servirem de ponte para quem
quer que esteja do outro lado. Se
o Governo avançar com esta abertura para as instituições religiosas,
acredito que podem identificar
quem é a pessoa com quem se
deve negociar.
D&F: Tem defendido que
este conflito não está ligado ao
grupo Al Shabab. Como é que
desenvolve essa sua tese?
MY: Primeiro, é olhar aos grupos com ligação ao islamismo,
tens o Al Shabab, na Somália, tens

o Boko Haram, o Ansar al-Sunna,
o Hamas, o Hezbollah, Jihad Islâmica, grupos cuja génese está
clara e a área de acção também.
Confunde-se muito a palavra Shabab como se fosse uma insígnia do
grupo que está na Somália. O Al
Shabab, na Somália, persegue um
objectivo político e é resultado de
um processo eleitoral fracassado.
Esta tese não é só defendida por
mim. Se for a ver, no último relatório que foi feito nos EUA, já se
assume que não era o Al Shabab,
mas sim o Estado Islâmico que
apoiava os ataques em Cabo Delgado. Tenho a sorte de ter dito isto
em 2017, e, hoje, quando aparece
o estudo americano, é levado em
consideração, mas nós já tínhamos dito isto no passado. Segundo, Al Shabab não tem intenção
de adquirir território fora daquele
pelo qual está a lutar. E não ia fazer
sentido que estivesse a atacar Moçambique com a ideia de se manter cá. Daí, também cai por terra
a ideia de que o Vega 5 tenha sido
atacado pelo Al Shabab.
Pemba já fez parte de um
califado
D&F: Mas qual seria o interesse do Estado Islâmico em
Cabo Delgado?
MY: Estado islâmico é um
grupo que procura um lugar estável para morar, é um parasita.
Então, se Cabo Delgado se torna
um lugar ingovernável, qualquer
grupo tem direito de ficar. Por
outro lado, já houve um califado
que partia de Zanzibar até Pemba, e era, na altura, o califado de
Omãn. Será que a ideia do Estado
Islâmico de ter um califado a nível mundial encontra senso com
o que está a acontecer em Cabo
Delgado? Muitos analistas dizem
que sim, mas com um bocadinho
de reticências, porque do lado do
Zanzibar não há conflito nenhum,
mas deste lado de cá (Moçambique), o conflito às vezes parece de
interesse financeiro, às vezes vão
parecendo interesses de droga, e
eu disse, em 2015, que a droga que
saía de Mocímboa da Praia em direcção a Nacala era muita. Na altura, o Aeródromo de Mocímboa
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da Praia, apesar de estar encerrado, continuava a emitir vistos. Coincidência ou não,
quem gere aquele porto, que está encerrado,
é uma companhia de Maputo. A quem pertencem esses camiões que saem com essas
mercadorias? É engraçado que nunca ouvimos dizer que um camião foi interceptado,
e por que será? Quer dizer, se Moçambique
hoje é considerado um dos maiores corredores da droga e nós estamos a ouvir dizer
que a droga vem do Paquistão, Bangladesh,
Irão, Afeganistão, será que em todo esse
tempo o Governo não teve um mecanismo
para ir implantar em Mocímboa da Praia
um contingente militar considerável?

guiados em função de interesses.
D&F: Isso tem alguma ligação com o
conflito armado?

quirido que está tomado. Não se ouve nada
de Quissanga, Ibo nem Mucojo, então as
nossas Forças estarão indo atrás de um prejuízo? Deixe-me recordá-lo só um ponto do

D&F: Quer dizer que o conflito em
Cabo Delgado tem como principal origem o tráfico e não questões religiosas?
MY: Nunca houve nenhuma questão religiosa em Mocímboa da Praia. Essa
narrativa não terá atrasado o Governo na
identificação do problema? Ou o Governo,
sabendo que esta não é a narrativa verdadeira, preferia não levar a sério o conflito
em Mocímboa da Praia? Recorde-se que só
quando aquelas quatro armas foram perdidas por aquele grupo que ia a Palma é que
começou a haver uma insurgência armada.
Antes disso, nós ouvíamos falar de decapitação, e assumia-se que a ideia era retirar
a população da zona para dar lugar ao tal
boom imobiliário que se pretende. É uma
tese, mas não havia arma nenhuma, se for
a ver, hoje em dia, a capacidade armada que
os rebeldes têm, ouvindo até de fontes militares, é assustadora.
“A extracção do gás poderá mudar o
mapa mundial, porque os fornecedores e
os produtores terão que mudar de estratégia, será que isto interessa à oligarquia
mundial?”
D&F: E quem pode estar a financiar?
MY: Eu dizia antes que há vários grupos de interesse que podem não estar directamente no terreno, mas que podem ter
interesse em que aquela zona não se torne
pacífica a curto prazo. A extracção do gás
poderá mudar o mapa mundial, porque
os fornecedores e os produtores terão que
mudar de estratégia, será que isto interessa à oligarquia mundial? Havendo gás em
Moçambique, na dimensão que se diz que
há, poderá pôr em causa a venda de outros
países. Não se esqueça que os Estados são

MY: Não, conflitos onde entra o terrorismo não terminam no dia em que há
um diálogo e cessar-fogo, porque o terrorismo é um jogo de interesses, interesses
que são levados à mesa e interesses que
são discutidos fora da mesa.
D&F: Então estamos próximos de ter
Cabo Delgado desgovernado?
MY: Cabo Delgado está agora desgovernado, estamos próximos de não ter
Exército em Cabo Delgado, porque quan-

Cabo Delegado tornou-se um corredor de tráfico ilegal e qualquer tráfico
requer um controlo de uma força paramilitar. E qualquer força paramilitar está
preparada para defender o interesse de
quem o contratou, seja Estado, seja privado. Se o Governo tentar impor o mecanismo de controlo legal e que vai contra
os interesses dos grupos que exploram
Cabo Delegado, reconhecendo a fraqueza do Governo, vai ser empurrado. Por
outro lado, não há força paramilitar em
Moçambique que não tenha um membro
do Governo ou antigo combatente. Estes
grupos todos, com vários interesses naquela província, hoje, entram em conflito.
Pode ser o surgimento de novos players
no negócio.
D&F: A PGR acusou oficialmente
um grupo de 11 iranianos de terroristas.
A comissão de que faz parte manteve
contacto com o governo iraniano sobre
esta matéria?

MY: Pode ter uma ligação com a desestabilização da província, não há segurança,
mas também não há paz onde não há desenvolvimento. Se hoje o Governo já saiu
da narrativa do conflito religioso, agora entramos na narrativa da etnicidade, e é uma
narrativa também aceite. Por outro lado,
podemos estar a dizer que, sim, há assimetrias no país, o sistema nunca desenvolveu
Cabo Delgado, e será que a ADIN é a resposta para aquele problema? Pessoalmente,
penso que não.
“Eu disse, em 2015, que a droga que saía
de Mocímboa da Praia em direcção a Nacala era muita. Na altura, o Aeródromo de
Mocímboa da Praia, apesar de estar encerrado, continuava a emitir vistos. Coincidência ou não, quem gere aquele porto, que está
encerrado, é uma companhia de Maputo”
D&F: Porquê?
MY: Tu não vais colocar um projecto
da dimensão da ADIN por cima do fogo,
como é o caso. Hoje, ninguém está a falar
de Mocímboa da Praia, ou seja, é dado ad-

Acordo de Incomáti, um dos pontos estratégicos do acordo é que Samora percebeu
que não poderia ter dois conflitos. Não há
Governo, por mais capacitado que esteja,
que tenha dois conflitos ao mesmo tempo
e os consiga resolver.
D&F – Provavelmente o Governo
acredite que seja possível...
MY: Se Moçambique sair vitorioso de
dois conflitos ao mesmo tempo, entrará
no Guinness Book, porque é uma questão
muito difícil, porque ambos os lados lidam
com guerrilha. Outra questão tem que ver
com a comunicação. Se eu perguntar, hoje,
ao Comandante se o que temos em Cabo
Delegado é insurgência, terrorismo ou extremismo, qual é a definição exacta que vai
dar? Quando o Comandante fala de “insurgentes”, está a referir-se a quem? A militares moçambicanos que se insurgem contra
o comando central? Ou é uso indevido da
definição?
D&F – Como é que deveríamos definir esta situação?

Conflito ainda longe do fim

D&F: Acha que Moçambique está
próximo de ver terminada esta guerra?

& Factos
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to maior for a oferta dos grupos que têm
interesses em Cabo Delgado, afasta-se a
possibilidade de o Governo ter acesso à
informação privilegiada de lugares por
onde podem começar contra-ataques. A
ideia do diálogo é boa, mas faltam condimentos que são importantes. Um governo
não faz um diálogo aberto com terroristas, o governo procura grupos de interesse para que sejam eles a negociar com
terroristas.
D&F: O Juiz do Tribunal Provincial
de Cabo Delgado disse ter julgado cidadãos de nacionalidades diferentes. Que
leitura se pode fazer disso?

A Cabo Delgado, Nampula, Tete, nos
últimos 15 anos, foram a correr pessoas
de todas essas nacionalidades à procura de
pedras preciosas sem significado para nós,
mas, para eles, sempre tiveram significado,
e sempre tiraram e passaram para Tanzânia,
onde iam vender. Daí que eu digo, quando
os grupos vêem os seus interesses beliscados, buscam uma força paramilitar para os
defender, não seria novidade encontrar essas nacionalidades lá, tendo em conta que
descer para Cabo Delgado ou Nampula,
vindo de qualquer desses Estados africanos,
faz-se sem impedimento nenhum.
D&F: Uma proposta para a resolução

MY: O grupo nacional da OCI, do
qual eu era chefe, esteve em contacto com
o Governo do Irão, quando lá estivemos.
E esse assunto foi levantado. O Irão, na
altura, queria saber por que essas pessoas não são indiciadas, tendo em conta
que estão presas. Na altura, Moçambique
dizia que eram paquistaneses, mas o Irão
confirmou-nos que eram iranianos e que
eram conhecidos pela venda de ópio.
D&F: Alguns desses cidadãos já não
estão vivos...
MY: Esse é um outro problema diplomático, porque compete ao Estado que
retém um cidadão velar pela saúde deste.
Outra questão que eu coloco: é possível
alguém trazer seja qual for a droga, de lugares longínquos como o Irão, Paquistão,
Afeganistão, sem contacto firme aqui?
Sem certeza de que ao ser interpelado
pela autoridade não terá problemas?
D&F: O que sabe disso?
MY: Eu não sei, mas o que lhe posso
dizer é que provavelmente a PGR esteja
equivocada na definição de terrorismo
para aqueles cidadãos. A verdade é que
qualquer barco que se faz ao mar traficando drogas tem sempre armas de defesa.
Aqueles cidadãos traficam ópio.

do problema de Cabo Delgado?
Eu penso que o terrorismo, hoje em
dia, se vence com ciência, a força bruta não
é o único modelo que o Estado pode usar.
Há Estados que venceram o problema de
terrorismo e criaram harmonia e estabilidade nas regiões que eram antes focos de
terrorismo. Moçambique pode usar esses
caminhos. O Estado deve encontrar actores extra-Estado para negociarem, para que
amanhã, se a coisa não der certo, o Estado
não fique manchado. Mas, se der certo,
ganha os louros, há um contentamento
populacional e não precisa mencionar as
intermediações.
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CRISE NAS LAM

IACM exige explicações sobre paradeiro
de dois aviões

A

situação de gestão na
empresa Linhas Aéreas de Moçambique
(LAM) continua difícil e, a cada dia, suscita críticas
e debates menos abonatórios.
Trata-se de uma crise que vem já
há longos anos, com quase todas
as equipas de gestão indicadas a
acabarem afastadas devido ao
mesmo problema: alegada má
gestão. Sobre a actual direcção,
que é chefiada por João Pó Jorge,
pesa muito o problema dos dois
aviões que ele e sua equipa enviaram para uma suposta reparação
no Quénia, em contas aparentemente mal feitas. O Instituto de
Aviação Civil de Moçambique
exigiu a empresa explicações sobre o assunto.
D&F Texto: Redacção

Já passa cerca de um ano e
oito meses desde que os aviões
em causa foram enviados para
aquele país e, até ao momento,
ainda não retornaram ao solo pátrio. Este factor fez com que, no
dia 13 de Novembro, o Instituto
de Aviação Civil de Moçambique
(IACM) remetesse junto às LAM
um ofício solicitando o ponto de
situação dos aviões Embraer 190,
que são um activo da companhia
de bandeira nacional. Recorde-se
que, para a aquisição daquelas
aeronaves, incluída a terceira que
despenhou na Namíbia, o Estado
moçambicano foi avalista da dívida junto do Banco Comercial
de Investimentos (BCI).
Dados em poder do Dossiers & Factos indicam que o
ofício remetido às Linhas Aéreas
de Moçambique questiona aos
gestores da companhia o facto
de as aeronaves terem saído de
Moçambique para uma suposta
manutenção há sensivelmente
20 meses e nunca mais terem
regressado, sendo que o regulador pretende saber, oficialmente,
onde é que os aviões estão.
O Dossiers & Factos sabe,
igualmente, que a referida carta
foi enviada com conhecimento
do ministro dos Transportes e
Comunicações, Janfar Abdulai,
bem como para Ana Coanai,
que é presidente do Conselho
de Administração do Instituto
de Gestão das Participações do
Estado (IGEPE). Nas suas investigações, o Dossiers & Factos
soube que os aviões encontram-se estacionados em um hangar,
em Nairobi, capital queniana, e
que a LAM paga, pelo estacionamento de cada avião, uma renda

João Pó Jorge, Director-Geral da LAM
de USD 40 mil, perfazendo USD
80 mil por mês. Das contas feitas
pelo Dossiers & Factos (USD 80
mil correspondentes a renda de
dois aviões, multiplicados por 20
meses), a companhia de bandeira
nacional já gastou cerca de USD
1 milhão e 600 mil dólares.
Contactados em momentos
diferentes pelo Dossiers & Factos, Adil Ginabay e Norberto

“

nacional está a voar com apenas
um Boeing 737 - 700 alugado e
dois embraers 145 da sua subsidiária Mex. Acredita-se que a
LAM está, nesta fase, a atravessar
um dos seus piores momentos de
gestão. Algumas vozes fazem recordar que a LAM investiu cerca
de USD 100 milhões no projecto da aquisição dos embrears e o
Q400.

A novela do mal-estar nas LAM não
fica por aqui: actualmente, a companhia
da bandeira nacional está a voar com
apenas um Boeing 737 - 700 alugado e
dois embraers 145 da sua subsidiária Mex.
Acredita-se que a LAM está, nesta fase, a
atravessar um dos seus piores momentos
de gestão. Algumas vozes fazem recordar
que a LAM investiu cerca de USD 100
milhões no projecto da aquisição dos
embrears e o Q400.

Mucopa, chefe do departamento de marketing e assessor de
imprensa, respectivamente, não
fizeram qualquer comentário
sobre o assunto, alegando não
terem conhecimento do mesmo.
A novela do mal-estar nas
LAM não fica por aqui: actualmente, a companhia da bandeira

Só ao BCI a empresa deve USD
60 milhões
Sabe-se, no entanto, que uma
das dívidas que a empresa tem
para com a banca está orçada em
USD 60 milhões junto do Banco Comercial de Investimentos

(BCI). Esta dívida, lembre-se,
é referente à compra dos três
aviões, sendo que um caiu na
Namíbia (2013) e os restantes
dois são os que se diz estarem a
apodrecer no Quénia.
Outros dados existentes indicam que, na época em que Marlene Manave era Administradora
Delegada e o actual Director-Geral da LAM, João Pó Jorge, era
director técnico operacional,
optou-se pela compra do Boeing
737 - 800, e, para tal, solicitou-se
um empréstimo bancário junto
ao Mozabanco, no valor de USD
25 milhões. Mas causa espanto

tenha voltado a alugar a mesma
marca de aviões que dispensou
quando director operacional técnico. Verdade é que a companhia
de bandeira moçambicana está,
nesta altura, a pagar a letra junto
dos bancos, numa altura em que
também tem despesas para pagar
pelo parqueamento no hangar
em Nairobi.
Recentemente, em entrevista
exclusiva que concedeu ao Dossiers & Factos, João Pó Jorge respondeu que a companhia não tinha despesas pelo parqueamento
dos dois aviões em Nairobi.
Igualmente, disse que a empresa

que, depois de a LAM ter vendido os dois aviões Q400, alegadamente por serem aviões de fraca
qualidade, o mesmo gestor (João
Pó Jorge), que terá aconselhado
Marlene Manave a vendê-los,

que dirige estava em fase bastante adiantada para a venda daqueles aparelhos, e que acredita que,
se não fosse a Covid-19, a entidade interessada já teria se decidido
acerca da compra.
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TRÊS MESES DEPOIS DE INICIAR A PROSPECÇÃO

Governo interdita Focus 21 de explorar minas de
Machipanda

O

Governo da província de Manica
impediu, há dias,
a empresa mineradora Focus 21 Exploration SA,
de explorar as minas de ouro
localizadas na região de Machipanda, posto administrativo de
Chazuca, província de Manica,
três meses depois de se ter iniciado o processo de exploração
na região.

Dois despachos separados a
que tivemos acesso, do Instituto
Nacional de Minas e dos Serviços
Provinciais de Infra-estruturas de
Manica, confirmam ter sido atribuído o DUAT a empresa Focus 21
para prospecção mineira, mas, três
meses depois, os mesmos sectores
voltaram a notificar a empresa por
se ter errado o local da atribuição
da licença.
150 trabalhadores perdem
emprego

D&F Texto: Redacção

Segundo o porta-voz da firma, Omar Custódio, a retirada
da licença de exploração a Focus
21 foi anunciada pelos serviços
provinciais de infra-estruturas de
Manica e acontece três meses depois de a empresa ter manifestado
o interesse nas minas de ouro em
Machipanda, localizadas entre
as fronteiras de Moçambique e
Zimbabwe.
Custódio falava a jornalistas
momentos depois de ter recebido
a notificação do director dos serviços provinciais e infra-estruturas de Manica, ordenando a retirada, em 15 dias, com dilação de
10 dias, do equipamento mineiro

confere em termos da lei”, disse.
No entanto, a fonte diz que
a competência não se presume,
resulta de lei, cujo ordenamento jurídico moçambicano para o
caso em apreço é consistente nesta
matéria, sobretudo no que se refere ao número 2 do artigo 11 do

recurso, daí que os Serviços Provinciais de Infra-estruturas não
devem, para já, ordenar a retirada
de qualquer equipamento.
Por outro lado, há o entendimento de que a notificação para a
execução administrativa não dever ter lugar, isto porque a empre-

entender a actuação dos Serviços
Provinciais de Infra-estruturas.
“A questão que se coloca é:
por que os Serviços Provinciais
de Infra-estruturas não aguardam
pelo despacho do ministro sobre
os recursos interpostos? O que
está por detrás dessa actuação for-

Omar Custódio, porta-voz da
companhia, disse que a retirada da
licença de exploração, DUAT e a
ordem de retirada compulsiva do
material de exploração da empresa naquela região são factores que
levaram a firma a despedir mais de
150 trabalhadores das minas.
No entanto, na última sexta-feira (20 de Novembro de 2020),
uma equipa de peritos em áreas de
exploração mineira, juntamente
com o inspector-geral de Minas,
dirigiu-se ao distrito de Manica, a
fim de aferir de perto as reais motivações que levaram a interdição
de exploração daquele local.
Obede Matine disse ter sido
informado da situação da focus

pertencente a FOCUS 21, instalado na área de chazuca, localidade
de Mhazidza, posto administrativo de Machipanda.
“Para exarar o referido despacho, o director serve-se do estatuído nas alíneas a) e b) do número 4
do artigo 15, do decreto 63/2020,
de 7 de Agosto e baseia-se na nota
com o número 1296/INAMI/
DG/2020, datada de 28 de Setembro de 2020, a qual indefere o
pedido de licença de prospecção e
pesquisa naquele local, o que não

regulamento da lei de minas. “No
caso em apreço, a lei que sempre
seria aplicável em caso de conflito
é a lei de minas e respectivo regulamento, que são especiais em matéria de recursos minerais” frisou
Custódio.
A Focus 21, inconformada
com o despacho, recorreu ao ministro dos Recursos Minerais e
Energia, ficando suspenso o despacho dos serviços provinciais.
Até agora, não existe qualquer
despacho do ministro sobre o

sa considera não haver indícios de
exploração ilegal dos recursos minerais. De resto, a Focus 21 diz não

çada dos Serviços Provinciais de
Infra-estruturas?” Questionou o
porta-voz.

21, mas aguarda pelo despacho do
ministro dos Recursos Minerais e
Energia, Max Tonela.
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XIPHEFU

Engenharia do amor (7)
D&F

O clima esquenta, porém
com a aparente indisposição
do Miko perante a estratégia
da Krisvalda em deixá-lo mais
animado, com carinho e sedução, ela desfaz os lençóis estendidos na cama e enrola-os
em torno dos seus corpos colados numa posição de amor.
Miko cede à tentação e comeram a maçã.
Krisvalda, com a cabeça
sobre o arcabouço de Miko,
diz: “meu bem, adorei por
teres correspondido a esta
afabilidade”.
- É justo retribuir o amor recebido (dando beijinho na sua
testa). Trocaste a posição da
nossa cama, que bom, o quarto ficou muito mais bonito, os
lençóis são espectaculares.
- Fi-lo a pensar em si, meu
bem, e no nosso amor, apesar
de estar amargurado, tudo por
conta das suas desconfianças. Sabe, eu não tenho nada
com aquele moço, o Bud, somos apenas colegas, afirmou
Krisvalda.
- Ai e? Quem me garante?
Não acredito nessa fábula, retrucou Miko, meio enfadado e
de forma arrebatada levanta-se da cama.
- Estás a ver? Seu problema
é esse, não demoras te aborrecer querido... O que queres
que eu faça para acreditares
em mim? (O telemóvel toca,
é Cristina a ligar). Miko pega
no telemóvel, cismado e sem
saber o que falar.
- Atende, atende a sua Cristina, por que é que cancelas a
chamada, perguntou apreensiva Krisvalda.
Não preciso atender chamada nenhuma, respondeu

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

Miko, com cara de aborrecido.
- E sobre as fotos que ela
mostrou-me, o que tens a
comentar?
- Quais fotos? Questionou
Miko, enquanto vestia a sua
camisete interior.
- Aquelas mesmas que você
as conhece. Com minha própria irmã, eu não imaginava
que pudesses chegar a esse
ponto, e assim como achas
que irei me sentir na presença dela? Achas isso ético? É de
amor isso?
- Krisvalda, resolva esse assunto com ela,
o que me dizes
sobre as fotos,
deves ter consciência de que
era antes de nos
conhecermos.
- Haaaa, contra outra Miko.
No dia daquele baile, em que
depois
houve
troca de olhares
entre vocês, nós
já havíamos nos
declarado
namorados, sabes
muito bem disso,
agora esse conto
de fada.... Sinceramente! Ao
menos que tenha
que te redimir,
porque
razão
que todos adoram, não tens
Miko escutava
atentamente ao
desafogo da sua
namorada.
E
pergunto
mais, sobre os
beijinhos e “se-

linhos” que deste à sua nova
amada Cristina, e para piorar,
na minha presença, o que tens
a dizer? Porque você ficou
com ciúmes de Bud né? Porque estavas a te vingar né?
Eu vejo as suas falhas, mas
sempre te perdoei, apesar de
que esta história de amor possa ter um futuro controverso.
Miko, sei que sempre foste
um “galinha”, mas pelo “love”
que sempre tive por ti descontei essas suas atitudes, falava
Krisvalda enquanto espreitava
da cortina da janela o lado de
Publicidade

fora, num tom de amargura.
É quando Miko aproxima-se
dela, já com os nervos arrefecidos; pega-a pelas e pede-lhe para que fique calma e o
desculpe pelo sucedido. Dos
olhos das Kris jorram lágrimas. É quando os dois se abraçam forçosamente. Minutos
depois, foram se deitar, por
certo a cabeça da Kris sempre
sobre a ubre dele.
No próximo capítulo, a
Krisvalda encontrar-se-á com
a sua irmã gémea e o leitor saberá o que vai acontecer.
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Não à marginalização pelas operadoras
das telefonias
D&F

Quando no ensino secundário
aprendiamos sobre as tecnologias de
ponta, dificilmente acreditávamos na
existência de tudo quanto os professores se davam tempo de pesquisar para
nos falarem da evolução tecnológica,
na diversidade, segundo detalhavam,
a bem do desenvolvimento do Mundo.
Os que já tivessem estado em países
onde as tecnologias de ponta eram uma
realidade, que uma aula sem material
concretizador, contavam-nos e parecia um autêntico “karingana wa karingana”, sem darmos em conta que elas
viriam até aos nossos dias, ou porque
a morte se esquecera de nós até também beneficiarmos dessas tecnologias,
o que equivale continuar a proferir o
ditado dos nossos avós que diziam:
“kuhlwela kufa i kuswivona”, demorar
morrer é ver.
De facto, nunca tinha imaginado
que um dia digitaria um texto num
computador, assim como nunca tinha
estado nas minhas contas ter às minhas
mãos um objecto denominado telemóvel, para me comunicar facilmente
com a minha família, nas zonas onde as
crianças fugiam do ruído de um tractor, único transporte que podia trilhar
o areal que apenas era enfrentado pelos
carros de tracção animal (carroça).
Ainda tenho em memória que
quando chegou a febre de telemóveis
e computadores, para muitos de nós,
tratava-se de algo para elite, pois num
bairro inteiro podia não se ter nem um
que tivesse qualquer um dos símbolos das tecnologias de ponta. Algumas
instituições de ensino, particularmente
superior, receberam algumas doações
de computadores, e a comichão de os
docentes exigirem trabalhos digitados
pressionou algumas famílias que tiPublicidade

Fernando Benzane

vessem seus educandos estudando em
universidades a adquirirem computadores, pois o ir digitar nas bibliotecas
ou outros sítios que tivessem tais aparelhos representava uma variedade de
custos.
O assunto arrastou-se até escolas
secundárias e primárias do país e o
povo deixou de ouvir falar de computador e passou a usá-los e em alguns
casos no dia-a-dia. Parecendo que não,
grande parte das escolas a vários níveis
usa computadores, deixando de ser
enigma falar do computador e trocando o simples discurso de tecnologias de
ponta pela realidade didáctica sobre a
matéria.
Impunha-se a popularização das
tecnologias de ponta, particularmente
no concernente à comunicação, aí vem
a primeira empresa de telefonia móvel,
que não fosse o grupelho de bandidos, preguiçosos, malandros e ladrões
infiltrados naquela empresa pública,
iniciou a sua actividade a bons passos.
Mas, a sangria financeira de que foi vítima pelos colaboradores não deu possibilidades para a sua sobrevivência por
mais tempo, dada à concorrência na
área, com a entrada em funcionamento
da segunda operadora, e mais tarde a
terceira.
A primeira operadora, a mCel, totalmente de capitais moçambicanos,
revolucionou a comunicação no país,
trazendo, a uso do povo, as tecnologias
de ponta, melhorando o relacionamento familiar independentemente da sua
localização, deixando de se ter a comunicação como algo da elite ou de pessoas de algumas posses, mas sim um
direito de todo povo.
É impressionante encontrar uma
camponesa no interior do país, na sua

língua e de forma natural, gesticulando
como a outra parte visse a pessoa com
quem fala, a comunicar-se alegremente
com seu filho ou marido a trabalhar em
terras longínquos do país e do mundo. Actos que se repetem várias vezes
por dia e em várias aldeias do extenso
Moçambique.
A mCel já foi uma empresa de referência nacional e internacional dada à
qualidade de trabalho que inicialmente prestava aos utentes, com extremo
humanismo e espírito de melhor servir ao público. Porém, tudo indica que
pessoas mal-intencionadas tinham-se
infiltrado na empresa, daí que apareceram empresas estranhas que se
enriqueceram da venda paralela de
recargas e com registo na operadora e
com receitas a favor de estranhos, e de
outros serviços, o que concorreu para a
falência da empresa.
Alguns cidadãos tinham orgulho
de ser colaboradores da mCel e tinham
orgulho de entrar em qualquer instituição uniformizados à empresa, com
a certeza de que seriam prioritários no
atendimento, burlas a muitos cidadãos
que buscavam oportunidade de emprego na empresa ocorreram. O orgulho
e a ambição dos colaboradores deitou
abaixo todo um sonho.
Para fazer face à concorrência, o governo decidiu fundir a empresa mCel
às TDM, formando a actual TmCel, injectando fundos para operacionalizar
o novo projecto, com aparente comunicação de baixo custo, o que leva pessoas de todas as classes a procurarem
pelos serviços desta empresa.
A vontade de oferecer serviços ao
povo não está a ser acompanhada pela
melhoria da qualidade dos tais serviços, uma vez que as antigas lojas da

extinta mCel foram encerradas, numa
clara política de contenção de despesas
e redimensionamento da mão-de-obra,
e em contrapartida o sacrifício à população utente.
Não se compreende como é que a
operadora Tmcel, em plena era da covid-19, tenha um comportamento medíocre como o que assistimos, tendo
em conta os níveis de concorrência de
outras operadoras na área, como se explica que os clientes enfrentem longas
filas para adquirir os seus serviços?
Procurar recuperar o número que
por alguma razão ficou sem ele é um
autêntico martírio, porque o cliente deve se sujeitar a madrugadas para
enfrentar longas filas em lojas onde os
clientes se acotovelam sem observar a
regra de distanciamento, sem sombra,
nem assentos, com um sistema de rede
deficiente ou oscilante constantemente
e por vezes sem o tal sistema durante
todo o período laboral, o mesmo que
dizer durante as horas normais de
expediente.
Para uma Matola com explosão populacional, não merece uma única loja
desta operadora, independentemente
da política da austeridade que estejam
a implementar, é urgente que se reabram mais lojas para oferta de serviços ao público. Ter telemóvel já não é
privilégio, mas uma necessidade para a
população.
Maior procura dos serviços equivale maiores receitas, há que aproximar
os serviços à comunidade, no lugar de
fazerem deslocar a população a procura
dos vossos serviços nas grandes cidades. Não é salutar percorrer 10 ou mais
Kms a procura de um simples cartão. A
única antiga loja das TDM não satisfaz
a população municipal da Matola.
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Maputo: 133 anos de baixo de muitos desafios, o que
inclui a “venda” de espaços desportivos na comunidade
D&F

Começo este meu artigo por congratular os avanços que a cidade de Maputo tem
vindo a registar nos últimos tempos. Maputo deve ser um dos lugares onde maior
parte de nós gostaria de estar e bem-gozar
da beleza paisagística que a cidade oferece. Para quem chega pela primeira vez
nesta cidade pode aperceber-se que é uma
das melhores cidades, em termos de desenho arquitectónico, ao nível de África.
O oceano índico faz de Maputo uma das
cidades próximas do mar com uma paisagem de invejar. Esta é a cidade de prédios
imponentes, a cidade com uma das pontes
bem lindas e modernas da África, a cidade
de espaços verdes, e porque não a cidade
de uma gastronomia e cultura de invejar.
A cidade de Maputo, infelizmente, não
termina na zona de cimento, ela se estende a periferia. Aí sim encontramos um
outro Maputo, e bem diferente deste lindo
Paraíso. A cidade de Maputo, que contempla bairros tais como: Maxaquene, Polana
Caniço, Chamanculo, Mafalala, Aeroporto e outros tantos bairros criados, e alguns
mesmo antes da independência, precisa de
uma nova roupagem. Maputo destes bairros em nada se compara com outra realidade do cimento. Há problemas sérios de
urbanização, aliás é preciso lembrar que
os complicados becos de Chamanculo são
capazes de conduzir o cidadão a um compartimento de um quarto ou uma sala,
devido a graves problemas de urbanização que o assolam, e há bastante tempo.
Há problemas de acesso para as principais
vias ou estradas em Chamanculo, Mafalala e Maxaquene, o que obriga que, mesmo
em situações de infortúnio ou morte, os
ente queridos viajem de mãos em mãos,
até que se alcance uma estrada para a devida e merecida última boleia.
Nestes antigos bairros, os malfeitores
sentem-se donos e praticam actos de criminalidade em plena luz de dia. Não há
iluminação pública, há menos movimento
da polícia para acções de patrulhamento,
os problemas de saneamento dos meios
são constantes, uma pequena chuva é
razão para que a transitabilidade esteja
condicionada, há também um consumo
excessivo de bebidas caseiras, drogas, o
que coloca a vida dos jovens em situação
extrema de vulnerabilidade, sob um olhar
impávido das autoridades.
A cidade de Maputo é tão dispára de
tal forma que parece estarmos numa situação de filhos e enteados. Nos bairros
onde ainda são respeitadas as políticas de
uma boa postura urbana, os tais bairros de
expansão, como são os casos de Magoanine, Albazine, Hulene, Laulane e outros, há
ainda elementos que vale a pena aqui congratular. Estes bairros estão sendo construídos com observância de parcelamento
público, há espaços verdes ainda por conservar, o mangal, embora vítima de algum
negócio ilícito, ainda pode ser visto, isto

Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org
graças a força do movimento da socieda- associações desportivas locais abortaram
de civil, que sistematicamente tem vindo este negócio que, mais uma vez, tinha por
a denunciar atitudes menos correctas de objectivo separar os jovens da prática desainda alguns gestores insensíveis.
portiva por causa de projectos e negócios
A construção de novas vias de acesso, não muito claros. Há ainda rumores de
alocação de transporte público, as biblio- que no mesmo bairro, um outro campo,
tecas municipais, organização de mer- denominado campo do Sporting, está
cados e feiras, enfim, há sempre algo de sendo vendido por estes senhores, ao que
interesse que os novos bairros também queremos, aqui, lançar o grito de socorro
vão experimentando. As coisas interes- para o edil de Maputo.
santes de Maputo se estendem também
Os 133 anos da cidade de Maputo depara a limpeza da cidade. Em quase to- vem ser vistos como um desafio para resdos os bairros temos brigadas de limpe- ponder aos vários desafios que colocam
za, que sistematicamente participam na o desenvolvimento desta cidade. Precisaremoção de lixo em estradas, jardins e mos de um Maputo onde o cidadão é o
outros espaços de interesse público. No centro de qualquer tipo de intervenção.
campo de acesso a informação, Maputo As políticas urbanas de estruturação da
tem vindo a instalar centros de acesso a cidade devem incluir uma presença perinternet gratuita, o que para muitos jo- manente do cidadão, como fonte de convens ávidos de informação é, sem dúvida, sulta, envolvendo-o em todo ciclo de touma boa nova. Há em Maputo, também, mada de qualquer decisão que seja.
cumprimento rigoroso das medidas de
Por exemplo, não se compreende o
prevenção da COVID-19 nos transportes factor construção de dependências nos
semi-colectivos.
terraços. Os prédios da cidade são geridos
Nos últimos tempos, a cidade tem sido com envolvimento dos comités dos mocaracterizada por algum tipo de compor- radores, porém, em alguns bairros, e com
tamento não aceite por parte de alguns enfoque para o bairro da Malhangalene, a
gestores da área de desporto e cultura. Os estética da cidade é claramente escancarajovens locais travam duras batalhas, por- da por causa deste tipo de práticas. Vamos
que vereadores e ouPublicidade
tros quadros estão envolvidos em negócios
de venda de espaços
públicos (campos de
futebol). Se nos tais
antigos bairros tínhamos campos de
futebol, como são os
casos do campo de
Cape-cape, no Xipamanine,
campo
de Timanguene, Soveste, no bairro de
Maxaquene, Teresa e
Lina, na Malhangalene, a saga pela venda
ainda continua nestes
novos bairros.
Há uma vontade interminável de
vender espaços de
prática desportiva, e
desta vez envolvendo
LACH SERIGRÁFICA
vereadores da área de
desporto em quase
todos os bairros desta cidade. Recentemente, e amando de
alguém do pelouro
do desporto no Kamubucuana, houve
uma frustrada tentativa da venda do
campo de Albazine,
campo que está situado em na Avenida Marcos Sebastião
Mabote. Os jovens e

LS

parar com isso, por favor.
Outrossim, é a venda informal que parecia ter sido combatida. Pouco a pouco,
esta volta a ocupar passeios e outros espaços de interesse público, colocando, claramente, fragilidade das decisões emanadas
por este organismo. Não se pode admitir
que voltemos a ter uma cidade transformada em um autêntico Dumba Nengue.
Na área de transporte, Maputo precisa
de reforçar medidas de acesso ao transporte público, assim como precisa também de ter funcionários e colaboradores
comprometidos com a causa de preservação de espaços públicos para a prática do
desporto e cultura.
Meu caro leitor, a COVID-19 continua a ganhar espaços. Previna-se da
COVID-19, assumindo uma postura de
responsabilidade
·
Lave as mãos sempre com água
e sabão;
·
Evite estar em aglomerados;
·
Use a máscara de protecção facial;
·
Mantenha o distanciamento físico de um metro e meio;
·
Fique em casa e seja vigilante,
evite levar a desgraça para as pessoas que
mais amas.
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AFIRMA OSSUFO MOMADE

Disparidades regionais e assassinatos de opositores
atentam contra a paz e reconciliação nacional

O

presidente da Renano, Ossufo Momade, disse, semana
finda, em Maputo,
que as diferenças regionais, a
falta de distribuição equitativa
da riqueza, a partidarização do
Estado, a má gestão da coisa pública, o nepotismo, a perseguição, sequestros e assassinatos
selectivos de opositores políticos, académicos, magistrados,
jornalistas, entre outros males
constituem um grande atentado
à paz e reconciliação nacional.
D&F Texto: Lídia Cossa

Para o líder da Renamo, não
pode existir reconciliação nacional efectiva, quando uns têm
tudo e outros nada têm para sustentar as suas famílias; quando
há perseguições e intolerância
em relação ao pensar diferente;
quando no aparelho do Estado e
nas empresas públicas só é dirigente quem pertence ao partido
governamental.
“Não há reconciliação quando
as autarquias dirigidas pela oposição são discriminadas na hora da
alocação de fundos e de investimentos para o desenvolvimento”,
disse Momade, tendo salientado
que deve ficar claro que todos
estes fenómenos não permitem
uma estabilidade política em Moçambique, porquanto estas situações levam o país a viver uma paz
aparente.
Segundo o presidente da Renamo, os 30 anos da democracia

entre os moçambicanos, prevalecendo sempre os interesses de
um grupo sobre os interesses de
todo o povo moçambicano. Por
isso, “precisamos de coerência,
que consiste na aceitação do outro como sendo também moçambicano e com direitos e liberdade
iguais”.
Mais adiante, chamou atenção para a participação de todos
na preservação da paz. “A tarefa
de contribuir para a paz não é
somente da Renamo, é de todos
os que querem ver Moçambique

Segundo Momade, nunca foi
agenda da Renamo tomar o poder pela força das armas, “por isso
participámos nas primeiras eleições multipartidárias, realizadas
em 1994, bem como nas subsequentes, cientes de que a democracia e o Estado de Direito são
apanágio da convivência plural,
para além de que continuamos a
dirigir o processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) da nossa força
residual, como sinal inequívoco
de manter a paz e a reconciliação

vez de serem um momento alegre e festivo, transformaram-se
num flagelo nacional, uma vez
que sempre que se aproxima um
processo eleitoral segue-se uma
instabilidade nacional, “porque
o partido no poder simplesmente manipula os órgãos de gestão
eleitoral, incluindo o Conselho
Constitucional, a Polícia da República de Moçambique e a Administração Pública, para, de forma
descarada, agir ilicitamente a seu
favor, numa clara colocação dos
interesses partidários acima dos

multipartidária não foram fáceis,
porque nunca houve um espírito
sincero de diálogo franco e aberto

próspero, por isso é necessário o
envolvimento de todas as forças
vivas da sociedade moçambicana”.

nacional”.
O presidente da perdiz entende que as cíclicas eleições, em

interesses dos moçambicanos”.
Não obstante diversos desafios apontados no decurso dos

Ossufo Momade defende que a tarefa de contribuir para a paz é de todos
30 anos da democracia multipartidária, o presidente da Renamo
disse estar satisfeito e orgulhoso
do fruto da sua luta, pois, “embora a nossa democracia esteja
a conhecer vários recuos e constrangimentos, está claro que é
um processo irreversível”, dando
como exemplo a existência de
uma Assembleia da República a
representar todos os moçambicanos, as assembleias provinciais e
os conselhos autárquicos.
“Defendemos uma governação descentralizada, e os governadores provinciais resultam
de eleições, um privilégio que
durante mais de quatro décadas
era negado aos moçambicanos”,
disse Momade, para quem, como
partido, a Renamo está a fazer a
sua parte. Momade ressalva ainda
que, para que Moçambique se
transforme num país ideal para
viver em liberdade e harmonia,
precisamos de conjugar esforços de todas as sensibilidades da
nossa sociedade, porque sozinhos
nunca alcançaremos esse desejo e
objectivo colectivos.
Ossufo Momade falava durante uma mesa redonda com
o tema “Paz e Reconciliação em
Moçambique: Lições, Desafios
e Perspectivas”, organizada pelo
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
(MJACR) e pelo Instituto Para
a Democracia Multipartidária
(IMD), no âmbito da celebração
dos 30 anos do multipartidarismo
em Moçambique.
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PARA COMBATE A CRIMES CIBERNÉTICOS

Especialistas consideram a legislação fraca
“A lei ainda deixa muito a desejar” – Awado Sabiti

A

s vendas pela Internet ganharam espaço no país, com
algumas pessoas a
tirarem bom proveito do serviço. Existem muitos sites de venda, alguns dos quais podem ser
falsos, entretanto, não há como
provar a sua ilegalidade. Bastas
vezes os clientes pagam electronicamente por produtos que
nunca chegam às suas mãos. A
lei que pune crimes cibernéticos
é ainda pouco conhecida, sendo
que especialistas até a consideram “vazia”.
Texto: Lídia Cossa
D&F Foto: Albano Uahome

Mais espaço para a acção da
Justiça e protecção dos cidadãos,
empresas e com reflexos na governação electrónica são os ganhos que o país esperava ter com a
aprovação da Lei do Comércio e
Governação Electrónica.
Por sua vez, a Lei 3/2017, de
9 de Janeiro, Lei das Transacções
Electrónicas, estabelece os princípios, normas gerais e o regime
jurídico do comércio e governação electrónica, com o objectivo
de proteger e estimular o uso
das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC). Ao abri-

“

Quando são crimes
no meio físico, a Polícia
já sabe como agir,
mas, por exemplo, um
sequestro cibernético
(sequestro de conta
de Facebook ou
outra rede), a forma
de investigar requer
muito conhecimento
tecnológico e, acima
de tudo, muita
colaboração dos
provedores de serviços.

go deste dispositivo, são puníveis
todas as transacções electrónicas
criminosas.
A entrada em vigor da Lei das
Transacções Electrónicas vinha
preencher um vazio legal, sabido
que as instituições da Justiça não
tinham uma norma que previsse
e punisse crimes estritamente do
fórum cibernético. Entretanto,
três anos após a sua aprovação,
ainda não se faz sentir.
“Falta conhecimento
tecnológico”

Awado Sabiti – Especialista alerta as pessoas para as burlas na Internet
O engenheiro de redes e sistemas de computadores Awado
Sabiti entende que, apesar de não
ser particularmente novo, o cri-

me cibernético encerra grandes
desafios em relação à investigação, porque requer muito conhecimento tecnológico, o que é di-

ferente de ouvir testemunhas ou
recolher algumas provas físicas.
“Quando são crimes no meio
físico, a Polícia já sabe como agir,

mas, por exemplo, um sequestro
cibernético (sequestro de conta
de Facebook ou outra rede), a
forma de investigar requer muito conhecimento tecnológico e,
acima de tudo, muita colaboração dos provedores de serviços”,
explicou.
O desconhecimento da lei
preocupa, e, para Sabiti, contribui para isso o facto de não haver
casos mediáticos em torno desta
matéria. Ainda assim, começa a
haver uma luz no fundo do túnel,
até porque “tivemos um caso há
pouco, de um indivíduo que desviou dinheiro do Estado, através
de ferramentas de informação e
comunicação, e foi condenado,
este é o princípio de que já estamos a começar a ir a fundo nas
questões de crimes cibernéticos.
A nossa Polícia está a começar a
especializar-se, está a começar a
inteirar-se de como tratar essas
questões, mas o caminho é longo”, lembrou.

“Precisamos de uma lei específica para
os crimes cibernéticos”
Celestino Joanguete, especialista em mídias digitais, partilha
da mesma opinião que Awado
Sabiti relativamente ao desconhecimento dos crimes cibernéticos
e da própria lei, um instrumento
que, na sua opinião, ainda peca
por ser vago.
“Na nossa lei, não existe uma
classificação ou um quadro legal
que criminaliza esse tipo de crime, o que temos, até agora, que foi
aprovado, é a Lei das Transacções
Electrónicas, que, na verdade, é
muito geral e ainda necessita de
regulamentação, para indicar que
tipo de crimes existem e como
devem ser penalizados”, explicou.
Para além da necessidade de
a lei ser mais específica, o nosso
interlocutor entende que deve,
igualmente, “ser acompanhada
por um novo código penal, pois
o vigente é muito antigo e precisa
ser actualizado para as novas realidades tecnológicas”.
De resto, a questão da legislação reveste-se de grande importância para Joanguete, que olha
para o combate a estes crimes
numa perspectiva mais global.
Por isso mesmo, é necessário que
“o Governo avance na criação de
leis para casos de crimes transnacionais, crimes que acontecem
fora do contexto nacional, para

Celestino Joanguete – Devemos educar o cidadão a usar correctamente as TIC
que sejam julgados num tribunal
determinado, caso contrário não
vamos ter um tribunal para julgar
crimes ou burlas que acontecem
na Internet, esse é o grande desafio. Por enquanto, algumas pessoas e instituições estão a investir
na ciber-segurança, para resolver
situações de invasões das contas
privadas”.
O outro calcanhar de Aquiles
apontado pelo também professor é o facto de as universidades
não terem formação específica
em matérias de ciber-segurança.

“Temos pouco mais de 54 universidades e em quase todas elas
há cursos de Informática, mas
não há cursos de especialização
na área de ciber-segurança, daí
que temos muita vulnerabilidade, porque não temos especialistas que nos possam dar técnicas
de como nos proteger diante de
crimes que acontecem dentro da
Internet”.
Awado Sabiti também alinha
no mesmo diapasão e entende
que a Lei das Transacções Electrónicas ainda é fraca, e aponta

aquela que, na sua óptica, constitui uma das principais lacunas:
a produção da prova. “Como
provar que alguém foi burlado,
quais são os critérios, o que é que
um comprador tem que verificar
numa loja online para ter a certeza de que a loja é oficial e tem
vínculo com o Governo, quais
são os dados que os criadores
das lojas têm que disponibilizar
lá para que o comprador se sinta
confortável, ainda não temos um
regulamento que explique isso”,
anotou.
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LÍNGUAS NACIONAIS NAS ESCOLAS DE CONDUÇÃO

Projecto espera pelo INATTER para arrancar

N

um país onde metade da população
é considerada analfabeta, justamente
por não saber falar nem escrever em português, a língua lusa
é a única em uso nas escolas de
condução. A situação pode estar a contribuir para que muitos moçambicanos não tenham
acesso à habilitação para condução. Preocupado com a situacão, o empresário e académico
Hermínio Chissico desenvolveu
um projecto que visa introduzir
línguas nacionais nas escolas
de condução. Neste momento,
o projecto está apenas a espera
do INATTER, que deve, na qualidade de regulador, cuidar dos
aspectos legais do mesmo.
D&F Texto: Redacção

Em Moçambique, 45% da
população não usa o português
como idioma de comunicação,
apesar de este ser considerado
língua oficial e de unidade nacional, ou seja, quase metade da população expressa-se nas línguas
nacionais, as línguas Bantu, com
o macua e o changana a serem as
mais predominantes. Apesar disso, a língua portuguesa é a única
em uso nas escolas de condução
de veículos automóveis, o que
retira a muitos moçambicanos a
possibilidade de terem habilitação para conduzir.
A situação preocupa Hermínio Chissico, académico que
desenvolveu um projecto no
sentido de incorporar as línguas
nacionais no processo de ensino
e aprendizagem ao nível das escolas de condução, tal como já

“

Hermínio Chissico, académico que desenvolveu um projecto no sentido de incorporar as línguas nacionais no processo de ensino e aprendizagem ao nível das escolas de condução

forma tímida, do ensino bilingue.
Chissico decidiu avançar
com a proposta depois de analisar o perfil dos estudantes das
escolas de condução. “Fiz um
exame, uma análise crítica dos
instrumentos pedagógicos e procurei ver as características dos
nossos alunos. Percebi que mais
de 60 por cento é gente humilde, pessoas que tiram a carta de
condução para fins de trabalho,
fins básicos”. A isso se seguiu um
protocolo de investigação, que
permitiu aferir, entre outros as-

zonas aprenderam a conduzir
através daquilo a que chama de

familiares para trabalhos básicos. Por exemplo, o marido entra

“aprendizado social”. “Quando os
donos trazem os carros da África
do Sul, entregam o carro aos seus

no carro com a esposa e explica
todos os passos, e esta aprende
dessa forma”.

Barreiras linguísticas criam
exclusão

Isso quer dizer que há
barreiras linguísticas que
criam exclusão na área
de condução. Portanto,
há indivíduos que ficam
socialmente excluídos.
Por causa das barreiras
linguísticas, não conseguem
ir a uma escola de condução.

acontece, por exemplo, no Sistema Nacional de Educação, com
a adopção, mesmo que ainda de

possui carta de condução.
Este trabalho, em particular,
foi feito nos distritos de Chókwè
e Massinga, nas províncias de
Gaza e Inhambane, respectivamente. “Em Chókwè, em um ano
e meio, consegui um universo
de 1800 pessoas, das quais cerca
de 80% não tinham licença de
condução. O mesmo aconteceu
em Massinga, onde o universo
foi pouco, porque havia muita
timidez, mas quase a totalidade também não tinha licença de
condução”.

pectos, que a grande maioria dos
condutores pratica a actividade
de forma ilegal, porquanto não

A pesquisa de Hermínio
Chissico, que incidiu sobre os
distritos de Chókwè e Massinga,
por serem zonas de grande fluxo
de automóveis, – grande parte
deles trazidos por moçambicanos que trabalham na África do
Sul – trouxe uma conclusão simples. As pessoas não possuíam licença de condução, precisamente
porque a língua portuguesa – que
não é do domínio da maioria – as
inibia de ir à escola de condução.
“Isso quer dizer que há barreiras linguísticas que criam
exclusão na área de condução.
Portanto, há indivíduos que ficam socialmente excluídos. Por
causa das barreiras linguísticas,
não conseguem ir a uma escola
de condução”, explicou Hermínio, antes de referir que grande parte dos motoristas destas
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Uma marginalização que custa caro
Na opinião do também empresário, o
“aprendizado social” prova que as pessoas
são capazes de aprender, independentemente de falarem ou não a língua portuguesa, mas são “marginalizadas” por conta
de “burocracias”. Num país onde a maior
parte se dirige às escolas de condução por
uma questão de emprego, o preço dessa
“marginalização”, aponta o empresário, é
alto.
“As pessoas ficam impedidas de conduzir um “chapa”, impedidas de conduzir
um camião de carvão, etc.”, refere, antes
de lembrar que “um grupo excluído socialmente é um vector de conflitos e de
instabilidade”. Mas as consequências da
exclusão de quase metade da população
moçambicana do processo de ensino de
condução não se ficam por aí. Hermínio
Chissico avisa que “esta [ exclusão provocada pelo factor língua] pode ser uma das
causas do excessivo número de acidentes
de viação”, em virtude do desconhecimento das normas de trânsito.
Por outro lado, o nosso interlocutor
considera que a existência de condutores
ilegais propicia, igualmente, actos ilícitos
envolvendo a Polícia de Trânsito, tal é o
caso do suborno, por exemplo.
Um projecto também sustentado na
Constituição
A Constituição da República de Moçambique estabelece, no seu artigo 9.º, referente aos princípios fundamentais, que
“o Estado valoriza as línguas nacionais
como património cultural e educacional e
promove o seu desenvolvimento e utilização crescente como línguas veiculares da
nossa identidade”.
Este postulado dá ainda mais legitimidade ao projecto de Hermínio Chissico e
motivou-o a avançar com a sua iniciativa,
que conta com apoio financeiro dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM)
e da Universidade Pedagógica (UP), esta

INATTER, como regulador do projecto
mais faladas nas zonas norte e centro. “Na
zona norte, a língua mais falada é macua,
na zona centro, vamos traduzir para sena
e ndau”.
Como parceiro científico da iniciativa,
a Universidade Pedagógica deverá, igualmente, capacitar os instrutores, de modo
que possam, com a necessária eficiência
e eficácia, leccionar também usando as
línguas nacionais como instrumentos. Na
sua fase piloto, o projecto vai decorrer na
cidade de Maputo, envolvendo estudantes e professores da Escola de Condução
Pontifícia Académica, devendo, a posterior, abranger outros estabelecimentos de
ensino.
INATTER com a “batata quente”
O Instituto Nacional de Transportes
Terrestres está a par da iniciativa. Aliás,

Hermínio Chissico, empresário
última que vai garantir a tradução de todo
o material didáctico para as línguas nacionais. Neste momento, diz Chissico, “já foi
feita para o changana”. O passo a seguir
será traduzir os manuais para as línguas

depois de apresentar o projecto a Universidade Pedagógica, Hermínio Chissico,
mentor da iniciativa, apresentou-o a instituição reguladora do sector em Moçambique. Ainda assim, o projecto está já há

algum tempo em “banho maria”, depois
de a equipa constituida para preparar a
implementação do mesmo ter parado de
realizar encontros.
“Nós constituímos uma equipa de trabalho tripartida, onde estamos nós, como
proponentes, o INATTER, como regulador e a Universidade Pedagógica, na qualidade de parceiro científico do projecto.
Mas, infelizmente, a equipa não funcionou, porque o pessoal do INATTER parou
de ir aos encontros. Naturalmente não o
fizeram por mal, o INATTER é uma instituição com muitos desafios e é normal que
nem sempre tenha sido possível conciliar
o trabalho ordinário e estes encontros”,
disse Chissico.
O ambicioso projecto do empresário
está há dois anos no Instituto Nacional
de Transportes Terrestres, instituição que
“deve adaptar uma legislação atinente para
começarmos efectivamente com o projecto”. Porque a instituição reguladora ainda

“

sim, o mentor da ideia garante que o projecto tem pernas para andar, até porque
acredita que “há um trabalho interno dentro do INATTER”, que, sublinha a fonte,
até aceitou “atribuir licenças de condução
aos estudantes que se vão formar no decurso do projecto-piloto”.
Para o nosso interlocutor, a demora do
INATTER até é compreensível, não só pela
necessária análise que deve ser feita, mas
também por causa da natural “resistência
à mudança", porque “muitos de nós têm
medo do novo”, por isso mesmo, considera que “cabe a nós fazermos ver os benefícios disso”, benefícios que, de acordo com
Chissico, são de vária ordem, incluindo
económica. “Nos distritos que fazem fronteira com Malawi, por exemplo, produz-se
muito tabaco. Há indivíduos com muito
dinheiro nas suas casas, mas não conseguem aproximar-se a instituições bancárias por causa da língua”, anotou Hermínio Chissico, que considera que o uso das

Nós constituímos uma equipa de trabalho
tripartida, onde estamos nós, como
proponentes, o INATTER, como regulador
e a Universidade Pedagógica, na qualidade
de parceiro científico do projecto. Mas,
infelizmente, a equipa não funcionou, porque
o pessoal do INATTER parou de ir aos
encontros. Naturalmente não o fizeram por
mal, o INATTER é uma instituição com muitos
desafios e é normal que nem sempre tenha sido
possível conciliar o trabalho ordinário e estes
encontros.

está a “fazer o seu trabalho”, é um pouco
difícil estabelecer uma data definitiva para
o arranque efectivo do projecto, ainda as-

línguas nacionais no ensino pode ajudar a
“dignificar as nossas línguas”.
Continua na Pag 14
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Linguista considera ser uma forma
de inclusão

Sobre a iniciativa de adopção de línguas nacionais no ensino de condução
de veículos automóveis, o Dossiers &
Factos ouviu o linguista Francisco Junior, também membro de vários núcleos de línguas Bantu. Junior considera
ser mais do que evidente que as línguas
nacionais vão acrescentar valor ao processo de ensino.
Na percepção do linguista, a condução
não pode ser um privilégio para a comunidade urbana, daí a necessidade
de incluir, através das línguas locais, os
cidadãos que estão em espaços rurais e
que não têm domínio da língua oficial
(português). Para Francisco, a introdução de línguas nacionais é um factor de
inclusão social.
Instrutores “aprovam” a ideia

Por sua vez, alguns instrutores ouvidos
pelo Dossiers & Factos só vêem vantagens na inclusão das línguas nacionais
nas escolas de condução. Os nossos entrevistados entendem que tal resultaria
na facilitação do processo de ensino e
aprendizagem.
Gabriel Pedro Massanga, instrutor na
Escola de Condução Rugunate, diz que
a ideia da inclusão das línguas nacionais nas escolas de condução é “bem-vinda” e poderá ser extremamente
benéfica, isto porque “as aulas que nós
damos só com a língua portuguesa nem
todos as compreendem como as compreenderiam se fossem dadas na língua
materna”.
Gabriel Massanga acrescentou que
esta preocupação já existia no seio de

Gabriel Pedro Massanga, instrutor na Escola de Condução Rugunate

alguns instruendos, que, com alguma
insistência, já clamavam pela inclusão
das línguas nacionais como instrumen-

sua maioria, os estudantes estão mais
familiarizados com as línguas maternas
(na maior parte dos casos nacionais), e

tos de ensino, por conta das dificuldades que enfrentam para compreender a
língua portuguesa, a única usada até ao
momento.
Caso a ideia se concretize, “nós teremos
escolas modernas e com a capacidade
de levar as pessoas muito além em tão
pouco tempo, isto porque as pessoas
estarão a vontade para falar as línguas
que mais dominam e com que se identificam”, perspectivou.
Um outro instrutor, que no entanto
preferiu falar em anonimato, defende a
ideia de que, com a introdução das línguas maternas, o trabalho dos próprios
instrutores ficará mais facilitado.“Na

é com elas que aprendem melhor”.
“Por exemplo, quando explicamos a
um estudante que não se pode fazer ao
volante depois de consumir substâncias
psicotrópicas, ele não percebe muito
bem do que se trata, isso significa que
temos que fazer o esforço de explicar na
língua em que melhor se comunicam”.
“Se for possível introduzir a língua materna até nos testes escritos seria muito
mais prático e as pessoas iriam passar
com um verdadeiro conhecimento das
coisas que lhes foram ensinadas. Veja
que há quem diga que o exame foi complicado porque havia lá palavras que
nunca tinha visto”, sugeriu.
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
COMISSÃO AD HOC PARA A SELECÇÃO DOS MEMBROS PROVENIENTES DAS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA INTEGRAR A
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
ANÚNCIO

Através da Resolução n.º 74/2020, de 06 de Novembro, a Assembleia da República criou a Comissão
Ad Hoc para Seleção dos Sete membros da Sociedade Civil para integrarem a Comissão Nacional de
Eleições.
Assim, ao abrigo do preceituado no n.°2 do artigo 6 da Lei n.° 6/2013, de 22 de Fevereiro, na
redacção dada pela Lei n.° 9/2014, de 12 de Maio, a Comissão supracitada convida as Organizações
da Sociedade Civil legalmente constituídas integradas em Fórum ou individualmente para
apresentarem as candidaturas de membros da Comissão Nacional de Eleições, no prazo de 15 dias
depois da publicação deste anúncio.
As listas de candidaturas devem globalmente conter um mínimo de 12 e um máximo de 16
personalidades candidatos a membros da Comissão, conforme dispõe no n.º 4 do artigo 6 da Lei
supracitada.
Nos termos do disposto nas alíneas a), b) e c) do n.° 2 do artigo 5 da Lei retro mencionada os
candidatos a membros da Comissão Nacional de Eleições devem ser moçambicanos maiores de vinte
e cinco anos de idade, de reconhecido mérito moral e profissional e probos para exercer as funções
com idoneidade, independência, imparcialidade, insenção, objectividade, competência e zelo.
As candidaturas devem ser dirigidas ao Presidente da Comissão, acompanhadas do Curriculum
Vitae, certificado de registo criminal e cópia de certidão de nascimento autenticada e depositadas na
Secretaria Geral da Assembleia da República, sito na Avenida 24 de Julho n.° 3773, Cidade de Maputo,
das 7H00 as 15H30.
Maputo, Novembro de 2020
O Presidente da Comissão					
António José Amélia			

O Relator da Comissão
José Manteigas Gabriel
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PIB cai mais de 3% e exportações em
400 milhões de dólares

S

egundo o governador do
Banco de Moçambique,
Rogério Zandamela, que
falava na abertura do 45º
conselho coordenador da instituição que dirige, na cidade de
Chimoio, província de Manica,
a redução ocorreu no primeiro
trimestre deste ano devido ao
terrorismo em Cabo Delgado,
aos ataques armados perpetrados pela autoproclamada Junta
Militar da Renamo, em Manica
e Sofala, e por conta da pandemia do novo Coronavírus.
D&F Texto: Redacção

O regulador do sistema financeiro nacional explicou que implementou uma série de medidas de
política monetária para evitar que
os efeitos económicos dos factores
acima mencionados fossem ainda
mais corrosivos. Entre as medidas
que o governador do Banco Central referiu, consta a redução da
taxa de juro para aliviar os custos
de financiamento às famílias e
empresas.
“Reduzimos a nossa taxa de
juro, a conhecida taxa MIMO, de

Rogério Zandamela – PIB cai 3% entretanto está assegurada a estabilidade económica
12,75% para 10,25%. Reduzimos
ainda a percentagem dos depósitos que os bancos são obrigados
a manter junto do Banco de Mo-

çambique, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira,
de 13 para 11,5% e de 36 para
34%”, respectivamente, detalhou

Rogério Zandamela.
Apesar do contexto adverso
que o país atravessa, o Banco de
Moçambique avalia positivamente

o ano de 2020, prestes a findar. Rogério Zandamela, citado pelo jornal “O País”, disse que foi assegurada a estabilidade macroeconómica.

Nacala Logistics regista prejuízo
de 16 milhões de dólares

R

eduziu em 40% o
transporte de carvão
no terceiro trimestre
deste ano no Corredor Logístico de Nacala. Como
consequência, a empresa Nacala
Logistics registou um prejuízo
de 16 milhões de dólares norte-americanos durante o período
em referência.
D&F Texto: Redacção

Para a Nacala Logistics, empresa que gere o porto de Nacala
e faz a manutenção da linha férrea usada para o transporte de
carvão de Tete e outras mercadorias para o Malawi, o período
em análise foi amargo em termos gerais.
De Julho a Setembro, a quantidade de carvão mineral transportada foi de 1.341 mil toneladas, uma queda na ordem dos
40% face ao mesmo período do
ano passado (2019). Tal deveu-se aos efeitos negativos da pandemia da COVID-19, que leva-

ram a que a procura caísse de
forma drástica.
“No que se refere ao embarque de carvão, a produção

atingiu 1.410 mil toneladas,
tendo-se verificado uma baixa
comparativamente a igual período de 2019 de menos 37%”,

lê-se num comunicado de imprensa da empresa.
Em relação à carga geral, a
Nacala Logistics transportou 86

mil toneladas no período em referência, um decréscimo de 46%
em relação ao mesmo período
do ano passado, altura em que
foram transportadas 159 mil
toneladas.
De acordo com o comunicado, no global, o baixo desempenho da firma está associado
ainda a uma fraca procura no
transporte de clínquer, chá,
combustível de Moatize, tabaco,
ervilha e carga diversa nacional,
por causa da COVID-19.
O prejuízo da empresa resulta também de uma depreciação
em 50 milhões de dólares, sofrida pela empresa. Mesmo assim,
a administração da firma olha
para o futuro com esperança.
“Este ano continua a ser desafiador, devido aos impactos
causados pela covid-19 em toda
a cadeia de operação, ferrovia e
porto. Entretanto, a demanda
para a carga geral está já a ser
retomada”, considera o administrador financeiro da Nacala
Logistics, Fábio Iwanaga. O País
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ANTES ACUSADA DE CORRUPÇÃO

Directora da EPC de Singhatela é
acusada de “perseguir professores”

H

á algumas semanas,
noticiámos aqui que
a directora da Escola Primária Completa de Singathela, na Matola,
estava a ser acusada de corrupção pelos próprios professores e
pelo conselho da escola. Na altura, os queixosos, que agora se
dizem perseguidos e intimidados, levaram o caso à Inspecção
Provincial da Educação. O certo
é que Crizalda Cossa continua
à frente dos destinos daquela
instituição de ensino e, supostamente, com planos de se “livrar”
dos seus “opositores”.
D&F

Texto: Lídia Cossa

A directora da Escola Primária
Completa de Singathela, Crizalda
Cossa, continua de pedra e cal naquela instituição de ensino, apesar
de já ter sido denunciada à Inspecção Provincial da Educação por
alegada gestão danosa e corrupção. Agora, os professores voltam
a manifestar estupefacção, devido
a uma suposta perseguição de que
dizem ser alvos, e que estará a ser
movida pela directora.
Tudo terá começado quando
os queixosos fizeram uma car-

EPC de Singathela
dar de carreira, por, alegadamente,
ser “correspondente da Imprensa”.
“A directora reteve meus documentos, para eu não progredir
do nível N3 para N1, e, por causa desses documentos retidos, eu
não posso viajar nem mudar de
carreira, estou condenado a ficar

A directora, dizem os denunciantes, processa professores sem
o conhecimento do conselho da
escola, e não segue as normas
vigentes sobre o processo disciplinar. O conselho da escola
confirmou à nossa Reportagem a
veracidade de todas as denúncias
feitas pelos professores da EPC de
Singathela.
Professores pedem suspensão da
directora
Os professores daquela escola
dizem-se indignados com a suposta inacção da Inspecção Provincial
da Educação, que, na opinião de-

les, tem provas mais do que bastantes do estranho comportamento da contestada directora.
“O roubo de dois computadores
perpetrado pela directora, um do
seu gabinete e outro do Sector do
Ensino a Distância, foi detectado
pela Inspecção da Educação, que
também detectou o desvio de fundos da conta da escola, mas nada
fez. Nós achamos que tudo isso, e
o mau ambiente que existe na escola, é suficiente para a suspensão
dela”, defendem.
Na sua primeira denúncia, os
professores referiam-se, entre outras irregularidades, ao suposto
desvio de 12 mil meticais referen-

tes ao arrendamento de espaço a
uma empresa de telefonia móvel.
Com a retoma do ensino presencial, a lista de alegações aumentou.
“Agora ela vende até os livros que
chegam para as crianças da escola, vende por 200 a 500 meticais
para escolas privadas, e ainda usa
o nome e o carimbo da escola para
passar certificados a alunos de
uma escola privada ilegal, algures
na Matola”, acrescentam.
Como consequência da suposta venda de livros, os professores
dizem que só há, actualmente,
duas caixas de livros, para um
universo de 12 turmas, com uma
média de 65 alunos cada.

Autoridades confirmam denúncias

Santismo Januário – professor que sofre injúrias e perseguições por parte da directora

ta de reclamação, que chegou às
mãos da Inspecção Provincial da
Educação, na qual os professores
detalhavam uma série de acções
ilícitas, entre elas o suposto desvio
de fundos, quer de apoio à escola,
quer resultantes do arrendamento
de espaço a uma operadora de telefonia móvel na referida escola.
Santismo Januário é um dos
professores que dizem estar a sofrer perseguições por parte da
directora. O professor diz até que
a directora o ameaçou de não mu-

no mesmo lugar e no mesmo nível”, explicou o professor.
Segundo Januário, que também exerce a função de coordenador da 3.ª classe, a directora
tem-lhe marcado faltas de forma
arbitrária, com o intuito de garantir que seja expulso do aparelho do Estado. “Não tenho sido
comunicado de alguns encontros
que acontecem no trabalho, e a
directora nem fala comigo, quando é ela quem me deve orientar. A
convivência ficou difícil”.

Anastácia Rita Quitane – administradora do distrito da Matola
Contactada pelo Dossiers &
Factos, a Inspecção Provincial da
Educação confirmou a denúncia

dos professores da EPC de Singathela, mas coibiu-se de dar detalhes, remetendo a explicação do

assunto ao porta-voz provincial da
Educação.
Também contactámos a administradora do distrito da Matola, Anastácia Rita Quitane, que
igualmente confirmou a denúncia
e disse que neste momento se está
à espera do relatório final da Inspecção da Educação.
“Eu disse aos professores para
terem calma, porque o assunto já é
do conhecimento do Ministério da
Educação, do Governo Provincial,
e a Inspecção já está a trabalhar
nesse sentido, só podemos esperar pelo relatório. Neste momento, não há nada a avançar, porque
ainda estão a trabalhar”, explicou
Quitane.
Sem sucesso, tentámos contactar a directora da EPC de Singathela, Crizalda Cossa, para esclarecimentos sobre o caso.
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NO CONTEXTO DO NOVO NORMAL

Governador da província insta jovens a
adoptar postura de poupança

O

governador da província de Maputo,
Júlio
Parruque,
instou, semana finda, aos jovens da província a
adoptar cultura de poupança,
para poderem enfrentar os desafios impostos pela retoma da
economia no contexto do novo
normal.
D&F Texto: Redacção

Parruque falava na cidade da
Matola, na abertura da Conferência Provincial sobre o Papel da
Juventude no Relançamento da
Economia no Contexto do Novo
Normal.
Moderador do tema “linhas
de financiamento para jovens do
sector informal da província de
Maputo, no âmbito do relançamento da economia no contexto
do novo normal”, o governante
apelou a este segmento social a
usar para fins concretos e para
os quais foram solicitados os financiamentos bancários, por
exemplo.

Governador Júlio Parruque – Jovens devem se adaptar a postura do novo normal
Aliás, Parruque encorajou os
jovens da província de Maputo a
não terem medo da banca, justificando que hoje é quase impossível fazer negócio contornando os

serviços bancários.
Segundo disse, a banca até
ajuda a disciplinar os jovens, na
medida em que quem recorre aos
serviços bancários está sujeito a

obrigações que, em princípio, não
devem falhar.
“Hoje, os jovens não vivem,
praticamente, sem o telemóvel, e
a banca usa plataformas digitais

para fazer transacções”, disse.
O governador afirmou que a
vocação dos jovens da província
de Maputo é liderar a economia, a
exemplo do comércio e serviços,
porquanto a província possui o
maior parque financeiro do país.
O governante indicou que o
novo normal deve constituir uma
grande ocasião para os jovens explorarem as oportunidades oferecidas, cientes de que a Covid-19
ainda não tem cura e, por conseguinte, há que saber conviver
com ela.
Entretanto, Júlio Parruque
reafirmou o seu comprometimento de instituir, no próximo
ano, um fundo de cinco milhões
de meticais para financiar iniciativas juvenis de produção de
comida.
A conferência provincial sobre o papel da juventude no relançamento da economia no contexto do novo normal foi organizada
pela Câmara de Comércio e Indústria Juvenil de Moçambique,
em parceria com a ActionAid.

CONFLITO ENTRE AÇUCAREIRA DE XINAVANE E COMUNIDADES

Governador aproxima as partes desavindas
ao diálogo

A

Açucareira de Xinavane, sob gestão
da Tongaat Hulett,
e as comunidades
queixosas no conflito entre as
partes comprometem-se a privilegiar o diálogo como a via
mais acertada para ultrapassar
as suas diferenças no assunto
atinente ao uso e aproveitamento de terras.

cumprida a curto prazo.
A longo prazo, de acordo com
Júlio Parruque, deverá ser desencadeada a formação das comunidades sobre a cidadania, bem como
direccionar mais investimentos às
áreas para onde a empresa está a
expandir os seus campos de produção, em cumprimento da sua

cana-de-açúcar.
As comunidades reclamam a
alegada usurpação de terras pela
Tongaat Hulett e a partilha de
dividendos.
A empresa defende-se, indicando que sempre esteve atenta
ao cumprimento das suas responsabilidades e reafirma aber-

responsabilidade social.
Aliás, Parruque disse que
as comunidades circunvizinhas
da Açucareira de Xinavane não
devem sobreviver apenas de

tura à consulta comunitária, mas
condena os actos de vandalização
dos seus bens, numa acção que
alega estar a ser protagonizada
por agitadores.

D&F Texto: Redacção

Este espírito de abertura ao
diálogo é resultado do trabalho
realizado, semana finda, pelo governador da província de Maputo,
Júlio Parruque, que, essencialmente, tinha em vista criar um
ambiente de tranquilidade que
permita o estabelecimento de uma
plataforma de diálogo permanente entre as partes em discórdia.
Usando uma metodologia
eminentemente alinhada com os
princípios orientadores da negociação, Parruque reuniu-se, em
separado, com as comunidades
de Chichuco, Mulelemane e Mu-

Açucareira de Xinavane e população chegam a consenso através do diálogo

combo, e com os representantes da
empresa Açucareira de Xinavane.
Destes encontros, ficou claro
e assente que as partes estão pré-dispostas ao diálogo, para encontrar uma solução que ponha termo
às desinteligências, que se arrastam
por vários anos.
Aliás, o governador da província de Maputo apercebeu-se que,
fundamentalmente, o diferendo
entre a Açucareira de Xinavane e
as comunidades de agricultores

circunvizinhos, alguns dos quais
organizados em associações, essencialmente produtoras de cana-de-açúcar, é resultado da falta de
comunicação.
Por isso, o governante orientou a definição de um roteiro de
diálogo, com o envolvimento das
três comissões representativas das
comunidades, a empresa açucareira de Xinavane e o Governo Distrital de Magude, com o apoio da
província, uma tarefa que deve ser
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48º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MAXIXE

Munícipes consideram que a cidade ainda
tem muitos desafios

A

cidade da Maxixe
celebrou, na passada
quarta-feira (18 de
Novembro), o quadragésimo oitavo aniversário
de elevação à categoria de cidade. As autoridades locais falam de momento de festa, mas
alguns munícipes ouvidos pelo
Dossiers & Factos entendem
não haver razões para celebrar,
por considerarem que os desafios para a cidade ainda são
enormes.
D&F

Por: Anastácio Chirrute,
em Inhambane

Uma das cidades mais importantes da província de Inhambane,
Maxixe completou recentemente
48 anos de elevação àquela categoria. Apesar dos quase 50 anos, os
munícipes consideram que a urbe
ainda tem grandes desafios por
ultrapassar, a começar logo pela
urbanização.
Muitos bairros da cidade ainda
estão sem arruamento, sendo que
muitas casas vão sendo construídas umas atrás das outras sem que
obedeçam a um plano de ordenamento territorial. Há muitos bairros onde os munícipes foram obrigados a cederem suas benfeitorias
na expectativa de verem abertas
vias de acesso para permitir uma
livre circulação de viaturas. Apesar
disso, nada feito. Em caso de incêndio, por exemplo, dificilmente
as famílias podem beneficiar-se
dos serviços de salvação pública,
porque os acessos são estreitos. Na
mesma senda, é normal a proliferação de residências à beira da orla
marítima, com todos os riscos que
isso impõe.
O Dossiers & Factos entrevistou alguns secretários dos bairros
da cidade da Maxixe, e, grosso
modo, dizem não encontrar motivos para celebrar a data, pois consideram que nada está a ser feito
nos seus bairros, apesar de todas
as promessas supostamente feitas
em tempos de campanha eleitoral.
“Falta tudo”, dizem.
Por temerem represálias, os
secretários dos bairros preferiram
falar no anonimato, e começaram
por dar nota negativa aos dois
anos de governação de Fernando
Bambo, presidente do município, por considerarem fraco o seu
desempenho.
“Nós estamos a passar mal com
a nossa população, todos os dias a
população reclama porque falta
água, falta energia, e, na verdade,
está no seu direito reclamar. Nós
temos encaminhado as preocupa-

ções, mas a resposta dificilmente
tem sido imediata, por isso não há
motivos para celebrar enquanto a
população estiver a chorar todos
os dias”.
Comércio informal e ‘guerra’
com a polícia
Para além da suposta falta
de serviços básicos, sobretudo
em bairros como Nhamaxaxa,
Maueue e Mangapane, a avaliação ao crescimento da cidade de
Maxixe é fortemente influenciada,
nos últimos anos, pela questão do
comércio informal. Os munícipes
consideram que, para além de
comprometer a estética da cidade, dificulta o trânsito de viaturas,
para além de colocar em risco a
vida dos próprios vendedores ambulantes. No início do mandato, o
executivo liderado por Fernando
Bambo até tentou corrigir a situação, retirando os vendedores dos
passeios. Mas a verdade é que estes
voltaram pouco tempo depois.
A guerra entre a Polícia Municipal e os vendedores de rua ainda
continua instalada, assistindo-se, vezes sem conta, a destruição de mercadorias por parte das
autoridades.
Num encontro recente, realizado à porta fechada na sede do
partido Frelimo na Cidade da Maxixe, orientado pelo secretário da
organização e assuntos autárquicos na província de Inhambane,
Nelson Guirrugo, direccionada
aos comités do círculo, membros
da bancada e secretários dos bairros, houve muito “bate-boca” em
torno do actual conselho autárquico. Os membros afirmaram que, se
as eleições fossem realizadas hoje,
a FRELIMO iria perder devido ao
fraco desempenho da edilidade.

Os camaradas exigiram mais
trabalho à edilidade e criticaram
duramente o abandono das obras
iniciadas no mandato anterior,
nomeadamente estradas e outras

Publicidade

infra-estruturas. Tendo em conta
que o partido é o mesmo, os membros daquela formação política
consideram que não faz sentido
começar outras obras quando ain-

da há projectos inacabados.
Maxixe foi elevado à categoria
da cidade a 18 de Novembro de
1972 e é a cidade económica da
província de Inhambane.
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DEVIDO À FALTA DE ÁGUA

Perto de 3 mil crianças morrem anualmente
em Moçambique

E

m Moçambique, cerca de 2500 crianças
morrem anualmente
devido à falta de água
limpa, saneamento decente e
boa higiene. Os dados foram
avançados pela WaterAid, por
ocasião da passagem, a 19 de
Novembro, do dia mundial das
latrinas. A organização estima
que, entre 2030 e 2050, poderão ocorrer, no mundo, 250.000
mortes adicionais por ano devido às alterações climáticas e
muitas destas mortes estarão relacionadas com más condições
de saneamento.
D&F Texto: Redacção

Apesar de banhado pelo oceano Índico e possuir inúmeros rios,
Moçambique tem dificuldade de
prover água potável aos seus cidadãos. Como consequência, cerca
de 2500 crianças perdem a vida
anualmente, estatística que deverá
piorar nos próximos anos. Entre
2030 e 2050, prevê-se a ocorrência
de 250.000 mortes adicionais por
ano devido às alterações climáticas
e muitas destas mortes estarão relacionadas com más condições de
saneamento.
Estes números foram tornados
públicos à propósito do dia mundial das latrinas, celebrado a 19 de
Novembro, dia em que também se
ficou a saber que Moçambique é
um dos países com os níveis mais
baixos de cobertura de saneamento ao nível da África Austral, com
taxas de fecalismo a céu aberto de
44,2% nas zonas rurais e um total
de 9 milhões de pessoas praticando o fecalismo a céu aberto, de
acordo com os dados do Fundo
das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF).
As Nações Unidas declararam
2008 como o ano internacional de
saneamento. A meta visava acelerar os progressos para atingir os
Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODMs), agora Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A meta mundial é de se
eliminar o fecalismo a céu aberto
até o ano 2025 e atingir-se o acesso
universal aos serviços básicos do
saneamento até 2030.
Num relatório intitulado Viver
num mundo frágil: O impacto das
alterações climáticas na crise de saneamento, a Wateraid revela que,
em Moçambique, 71% da população, ou seja, mais de 20 milhões
de pessoas não têm acesso a um
sanitário condigno. No país, ainda

comunidades em todo o mundo.
Para ter uma ideia, somente
45% da população mundial pode
contar com saneamento gerido
com segurança, isto é, um sanitário
mantido de forma a permitir que
os resíduos humanos sejam tratados e eliminados de modo seguro.
Ascende a dois mil milhões o número de pessoas que não têm acesso a um sanitário básico privado e a
mais de 600 milhões o das pessoas
que não têm alternativa, senão praticar o fecalismo a céu aberto.
Nos locais onde faltam sanitários condignos, as fezes podem
contaminar as águas subterrâneas
ou acabar em rios e lagos, poluindo
o que, muitas vezes, é a única fonte
de água para consumir, cozinhar e
lavar. Como resultado da contaminação fecal, há comunidades inteiras em risco de contrair doenças
diarreicas.

Situação do saneamento no nosso país apresenta sérios desafios
de acordo com o relatório, mais de parte, porque ocorrem predomi- ticas”, para mostrar que o cenário
8 milhões de pessoas defecam em nantemente em comunidades mais está a piorar. Cheias, secas e subida
do nível do mar estão a ameaçar os
espaços abertos, tais como cam- pobres, diz a wateraid.
O Dia Mundial da Latrina é sistemas de saneamento – desde
pos, florestas, praias, rios ou outros
celebrado sob o lema “Saneamen- latrinas a fossas sépticas e estações
espaços.
O documento salienta de que to Sustentável e Mudanças Climá- de tratamento – afectando muitas
modo o saneamento seguro pode
Publicidade
ajudar as comunidades a tornarem-se mais resilientes aos surtos
de doenças evitáveis, como a cólera, bem como ao impacto das alterações climáticas. Numa lista de
Tchumene 1
181 países do mundo, a Wateraid
| Rua Carlos tembe,
coloca Moçambique na posição 39,
Parcela Nº 696, Matola
em termos de vulnerabilidade às
Nuit: 400464744
mudanças climáticas.
“Os governos devem responder
Telf:+258 869744238 |
sem demora à ameaça urgente das
Celular: +258 82 4753360
alterações climáticas e reconhecer
o papel vital que o saneamento reIdentificação da empresa
siliente ao clima desempenha para
A woninga serviços é uma empresa
ajudar as comunidades vulneráveis
de limpezas, que garante um
a estarem mais preparadas para as
ambiente impecável, com
alterações climáticas porque, apesar de serem as que menos conserviços feitos no mínimo detalhe para
tribuem para elas, são as pessoas
a satisfação dos nossos clientes.
mais pobres do mundo que sofrem
actualmente as consequências do
seu impacto destrutivo”, defendeu
Adam Garley, director nacional da
wateraid em Moçambique.

Localize-nos

Especializados em:

Perigo também nas unidades
de saúde
.
As condições de saneamento
deficientes nas unidades de saúde
aumentam o risco de estas se tornarem os epicentros das epidemias.
Uma em cada 10 unidades de saúde não dispõe de saneamento e 1.8
mil milhões de pessoas não têm
serviços básicos de água nas suas
unidades locais.
A falta de água limpa, sanitários
condignos e higiene é responsável
pela morte de cerca de 800 crianças
com menos de 5 anos todos os dias
e, no total, por cerca de 829.000
mortes por ano. Estas mortes não
são notícia de primeira página, 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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COM POSSIBILIDADE DE ARRANCAR EM DEZEMBRO

Moçambola 2020/2021 é sorteado amanhã

D

ecorre amanhã, terça-feira, o sorteio
do campeonato nacional de futebol, o
Moçambola 2020/2021. O acto
será realizado durante a Assembleia-Geral Extraordinária
da Liga Moçambicana de Futebol (LMF), que terá lugar na
sede da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), conforme
dá a conhecer a convocatória da
Liga.
D&F Texto: Redacção

A Assembleia-Geral Extraordinária terá como momento mais
alto e mais esperado o sorteio do
Moçambola, mas, na sala Ferdinand Wilson, será igualmente
discutido o plano de actividades
e orçamento da época 2020/2021,
bem como o regulamento de competições e de disciplina.
Uma das grandes expectativas dos amantes do desporto rei
é perceber quantas equipas irão
fazer parte da próxima edição do
Moçambola, que, de acordo com
a Liga Moçambicana de Futebol
(LMF), poderá arrancar no dia
cinco de Dezembro próximo. Os

Momentos do Moçambola antes da actuação da Covid-19
regulamentos estabelecem que o
Moçambola é composto por 14
equipas, mas é provável que participem apenas 11, depois de a Comissão de Licenciamento não ter

atribuído a licença a três clubes,
nomeadamente o Desportivo de
Maputo, o Textáfrica de Chimoio
(Província de Manica) e Incomáti
de Xinavane (Província de Mapu-

to), por não terem reunido os requisitos necessários.
Os três clubes em referência
encontram-se agora numa autêntica corrida contra o tempo. Procu-

ram acelerar o expediente com o
único objectivo de reunir todos os
critérios exigidos, de modo a que
possam participar da maior competição futebolística nacional.

RUMO AOS JOGOS OLÍMPICOS 2021

Judocas moçambicanos conquistam
medalhas em Dakar

D

ois judocas moçambicanos conquistaram, recentemente,
duas medalhas no
Open de África 2020, que decorreu em Dakar, capital do
Senegal. A prestação dos atletas moçambicanos aproxima-os ainda mais dos jogos olímpicos de 2021, que terão lugar
na cidade de Tóquio, capital do
Japão.

quele que é considerado o maior
evento desportivo mundial, Moçambique esteve representado
através dos atletas Edson Madei-

ra (Beijing, China, 2008); Neuso
Sigauque (Londres, Inglaterra,
2012) e Marlon Acácio (Rio de
Janeiro, Brasil, 2016).

D&F Texto: Redacção

Trata-se de Jacira Ferreira,
que venceu a senegalesa Leyla
Sonko, na categoria dos 52 quilos,
em femininos. Nos masculinos, o
moçambicano Kevin Loforte levou a melhor sobre o senegalês
Sheikor Sendor, na categoria dos
66 quilos.
Por sua vez, o judoca moçambicano Ayton Siquir não foi para
além do quinto lugar, ao perder
com outro senegalês, neste caso,
Corentin Djuba, no combate da
categoria 73 quilos.

Jacira Ferreira freira levou a melhor sobre Leyla Sonko

Esta foi a primeira prova das
duas que os judocas nacionais
tinham por disputar, referentes a
qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Com a pro-

va de Dakar já realizada, falta a
competição de Rabat, em Marrocos, a ter lugar entre os dias 24 a
30 de Novembro do ano corrente.
Nas três últimas edições da-

Kevin Loforte foi mais forte que Sheikor Sendor
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ALVOS & HUMORADAS

A TERRA E OS HOMENS

Fotos: Albino Mahumana
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HUMORADAS

Passageiro veste 8 calças e 10 camisas para não pagar taxa
de bagagem em avião

U

m homem tentou,
sem sucesso, viajar
em um voo de Keflavik, na Islândia, para
Londres, na Inglaterra, vestindo oito calças e dez camisas ao
mesmo tempo para evitar pegar
por excesso de bagagem.

Ryan Carney Williams, mais
conhecido como Ryan Hawaii,
comprou passagem para viajar na
última quarta-feira do aeroporto
de Keflavik.
A companhia aérea British Airways, no entanto, recusou a entrada do rapaz no voo. Um funcionário impediu Hawaii de ingressar

no voo com tantas camadas de
roupa.
O rapaz ficou furioso e reclamou nas redes sociais, insinuando,
inclusive, que a decisão da companhia aérea pudesse ser uma atitude
racista. A British Airways negou
que o incidente tenha tido relação
com a raça do passageiro.
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Calisto Cossa quer que Matola seja
“cidade da cultura”

O

presidente do Conselho Autárquico da
Matola, Calisto Cossa, quer que a urbe
que dirige seja “uma cidade da
cultura”. Cossa manifestou esse
desejo na abertura do segundo seminário de capacitação
de fazedores de artes e cultura,
sobre a legislação cultural e o
papel das indústrias culturais e
criativas em face da pandemia
da Covid-19, organizado pelo
Conselho Municipal da Matola,
através da vereação da cultura,
juventude e desporto.
D&F Texto e fotos: Albino

Mahumana

No seu discurso de abertura,
o edil da cidade da Matola começou por sublinhar o momento
crítico que vivemos por força da
covid-19, com impactos negativos também sobre o sector da cultura. Neste contexto, Calisto Cossa manifestou solidariedade com
os artistas, em virtude de estarem
a passar por dificuldades. Mas as
actividades culturais começam,
paulatinamente, a voltar. Ciente
disso, o dirigente apela para que
“continuemos, nesse novo normal, a desenvolver a cultura nos
parâmetros devidamente estabe-

Calisto Cossa presidente do Municipio da Matola
à pandemia da Covid-19 nesta
nossa cidade de Matola”, referiu
o edil, que diz estar ciente “da
enorme importância da cultura

Jaime Guambe -Orador e musico
na sociedade”.

lecidos e nos reinventarmos positivamente como fazedores da
cultura no nosso país”.
O presidente do Conselho
Municipal da Matola regozijou-se
com a presença de agentes culturais no seminário, um evento que
visa, segundo suas próprias palavras, “dotar os fazedores de artes
e cultura de instrumentos legislativos que lhes permitam intervir
com o conhecimento de causa,
mas também orientá-los sobre
a nova postura e visão total face

“Os nossos músicos nunca
declaram o repertório” – Mitó
Um dos oradores desse segundo seminário de cultura foi o
músico Jaime Guambe, também
conhecido por Mitó. A intervenção de Mitó incidiu particularmente sobre a regulamentação de
espectáculos em recintos públicos, desde o licenciamento até a
responsabilização.

O músico recordou os passos
a seguir quando se pretende realizar um evento musical em espaços públicos com artistas vindos
de fora. “A participação de um
artista internacional ou nacional
a viver no estrangeiro acontece mediante a apresentação de
alguns elementos importantes,
como a fotocópia do contrato devidamente assinado pelas partes,
o termo do compromisso e um
recibo de pagamento da taxa de
20% dos honorários que o artista
irá receber ”.
Para o orador, estes procedimentos são importantes, na medida em que garantem segurança
aos artistas, por um lado, e aos
próprios promotores de eventos,
por outro. Entretanto, denuncia Mitó, “os nossos artistas, em
particular, nunca declaram o seu
repertório, muitas das vezes o repertório é feito momentos antes
da actuação”, ao contrário do que
acontece, por exemplo, na África
do Sul, onde “o repertório é partilhado para efeito de controlo pela
direcção dos direitos de autor”.
Por outro lado, Mitó lembrou
um outro requisito que, na sua
óptica, tem sido pouco respeitado
em Moçambique, nomeadamente
a obrigatoriedade da presença nos
espectáculos dos agentes da polícia, do corpo de salvação pública
e, em algumas situações, de serviços de saúde e pronto-socorro.

“Debate pertinente”- Nelson
Chongo
Por sua vez, o músico Nelson
Chongo, filho dos ícones Zaida
e Carlos Chongo, disse que o debate veio para ajudar os artistas,
uma vez que a maior parte deles
faz música sem qualquer conhecimento da legislação cultural.
“Conseguimos adquirir conhecimentos sobre como devemos
trabalhar com empresários estran-

go reconheceu que a pandemia
veio impor muitas dificuldades aos
músicos, em virtude de os eventos
terem sido cancelados. Na verdade, a situação só veio agravar a já
difícil situação do músico moçambicano, que não consegue viver da
música, algo que seria possível “se
soubéssemos fazer da música uma
indústria”, defendeu o artista, antes
de trazer exemplos de outros cantos, onde a indústria está estabele-

Nelson Chongo-Musico
cida: “se formos a ver, os artistas de
fora, só por lançarem um álbum
ou uma música com sucesso, podem ficar muito tempo sem lançar
e, ainda assim, conseguirem viver
na base daquele produto”.

geiros, concretamente em relação
aos contratos para actuações, e
também sobre como é que os músicos podem e devem fazer a gestão de grandes eventos”, explicou.
Por outro lado, Nelson Chon-
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ANGOLA

Activistas querem ver explicado enriquecimento
de agentes públicos

P

romotores da manifestação em Luanda
pedem abertura de inquéritos para apurar
responsabilidade por enriquecimento ilícito de vários agentes públicos, incluindo João
Lourenço e José Eduardo dos
Santos.
Na carta enviada ao Procurador-Geral da República de Angola, os cinco organizadores pedem
a Hélder Pitta Grós que investigue
o crime de “associação criminosa
praticada pela direcção do MPLA,
liderada pelo senhor José Eduardo
dos Santos (ex-Presidente da República), que institucionalizou a
política de acumulação primitiva
de capital”, que se traduziu na prática de crimes de corrupção.
Também o actual Presidente,
João Lourenço, é visado, já que a
carta pede à PGR que investigue “a
maneira como se tornou num dos
donos do Banco Sol e do Banco
Angolano de Investimento”, bem
como a responsabilidade civil e
criminal do seu chefe de gabinete,
Edeltrudes Costa, com base nas
denúncias de enriquecimento ilícito feitas pela TVI.
Os promotores da manifestação querem também apurar as
responsabilidades de José Eduardo
dos Santos e outros homens fortes
do seu regime, os generais Leo-

de gabinete, Edeltrudes da Costa, “por existirem provas de enriquecimento ilícito deste agente
público”.
Desde Outubro, Luanda foi
palco de duas tentativas de mani-

poldino Fragoso do Nascimento,
“Dino”, Hélder Vieira Dias, “Kopelipa”, e Manuel Vicente, ex-vice-Presidente e ex-presidente da
Sonangol, na criação e contratação
da empresa Trafigura pelo Estado
angolano.
A intermediária de matérias-primas, baseada em Singapura,
fornecia a Angola praticamente
todo o gasóleo e gasolina de que o
país precisava, até perder este monopólio depois de João Lourenço
subir ao poder em 2017.
Outro dos inquéritos pedidos
relaciona-se com as responsabilidades dos donos da construtora
Omatapalo, “que eram agentes públicos no momento da sua constituição e nessa condição fizeram
negócios com o Estado” e dos
sócios do Estado na Unitel, operadora de telecomunicações que era

GARGANTA FUNDA 8
*Sindicatos do crime*
Garganta funda anda agastada com a situação do país. O mal
está a vencer e se instalando paulatinamente em todas esferas da
sociedade moçambicana, a todos
níveis, com ênfase para os raptos.
Garganta não percebe como um
indivíduo acorda, toma um bom
banho, se perfuma, aplica aquelas
camisetes de Taibo Bacar, prepara um bom matabicho, despede a
família dizendo que vai trabalhar
e a noite a família está a ver o seu
familiar a passar nas câmaras de

televisão como criminoso. Para dizer que o crime não está a ser feito
por “pilha galinhas” como anteriormente era feito, o crime hoje é feito
por jovens com condições e financiados por gente bem posicionada.
Quem não se lembra da Somália,
em que o sonho de todo jovem local
era ser pirata, sim, porque era um
negócio rentável e todo o navio que
passasse pela sua costa e arredores
era capturado, até porque chegaram
a piscar o olho a bacia do Rovuma.
Era um negócio rentável, bem financiado e que atraia a massa juvenil, os piratas tinham equipamentos

controlada por Isabel dos Santos,
filha do ex-Presidente angolano
José Eduardo dos Santos, sendo
agora a petrolífera Sonangol a sua
maior accionista.
Por último, solicitam uma investigação para apurar a responsabilidade civil e criminal do actual
presidente da Comissão Nacional
Eleitoral, Manuel Pereira da Silva
“Manico”, cuja escolha foi contestada pela oposição angolana.
A manifestação é liderada e
convocada pelos membros da sociedade civil, Fernando Macedo,
Helena Vitória Pereira, Leandro
Freire, Muata Sebastião e Laura
Macedo, para protestar contra a
corrupção e impunidade política.
Os organizadores escreveram
também uma carta ao Presidente da República, João Lourenço,
exigindo a demissão do seu chefe
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de ponta, não se arrasta navios com
canoas. Os raptos infelizmente estão a fragilizar muito a sociedade
moçambicana. A economia a médio prazo pode se ressentir disso,
uma vez que os raptores por enquanto vão escolhendo gente com
posses, mas não quer dizer que será
sempre assim, até porque sendo um
negócio rentável já começou a descer ao cidadão comum, é normal.
Garganta é um indivíduo txonado,
mas já recebeu chamada desses
malfeitores, ao que se diz são chamadas vindas da cadeia, feita por
presos, dizem também que é um

negócio alimentado por agentes
bancários, pois os raptores procuram saber da situação financeira
do raptado, o que faz disto uma
indústria, a indústria do crime, o
sindicato do crime está instalado,
urge combatê-lo violentamente, urge desinstalá-lo, aqui está
o grande trabalho, porque é um
trabalho que deve iniciar dentro
dos “azulinhos”, promotores da
lei e ordem. Várias vezes, quando
vemos os programas televisivos, é
normal ver agentes policiais presos porque emprestaram armas
a alguém que foi cometer um
crime, agente que foi emprestar
todo o seu saber a um grupo criminoso, isso é preocupante porque o mal está instalado bem no
núcleo nevrálgico de combate ao
mal. Os raptos não são um problema de um grupo social, é sim
um problema de todos nós, é sim
um problema social, Garganta
não percebe quando esse fenómeno começa a se discutir de forma
racial, do tipo porque não raptam
empresários negros também. Não,
não e não, esse é um caminho sem
volta, o nosso vizinho, país do
nosso “cunhado-pai”, que lobolou
a nossa mãe com 30 elefantes, experimentou esse caminho e nunca
mais conseguiu voltar, e ciclicamente temos situações xenófobas
ali. Muito se pode dizer sobre os
Sindicatos do crime, mas Garganta hoje para por aqui.

*Irmão Mbalua*
Irmão Mbalua é um indivíduo
que a cerca de 3 meses viralizou
nas redes sociais e a sua música
“culupado” chegou a todos telefones, e consequentemente aos nossos ouvidos, nascendo assim uma
estrela. A sua música foi cantada
de norte a sul do país, e se não fosse a COVID-19 até hoje este estaria a dar shows, talvez por isso os
músicos moçambicanos não queiram lançar músicas neste período,

festação, fortemente reprimidas
pela polícia, uma das quais realizada no dia da Independência, 11
de Novembro, da qual resultou um
morto em circunstâncias ainda
por esclarecer. DW
estão adormecidos pela pandemia, tal como vários segmentos
da sociedade moçambicana que
estão a espera da COVID-19
acabar ou fabricarem vacina para
darmos segmento com a nossa
vida, lembrar que Moçambique,
no total dos seus casos, ainda não
atingiu os números que a Itália ou
Espanha fazem em 1 único dia.
Voltando ao nosso irmão, não dá
para perceber o que terá acontecido com ele, mas o certo é que
entrou no estúdio e o que saiu dali
foi algo que simplesmente lembra
ao diabo. Produziu uma música totalmente insultuosa para a
igreja católica e o seu líder, uma
música totalmente desprezível,
confusa e mostra um total desconhecimento sobre vários fenómenos, inclusive a COVID-19, aliás
é um veículo de desinformação,
aquilo que o Irmão escreveu. Sinceramente, Garganta que já havia
simpatizado com o músico ficou
preocupado com o irmão que no
meio do ano conquistou o coração dos moçambicanos com a sua
humildade. Duas pessoas totalmente diferentes. Talvez Mbalua
não tenha percebido que a simplicidade na forma que a sua mensagem é trazida é que cativou o
moçambicano, talvez tenha ficado
a pensar que sim é “mau” a ponto
de lançar qualquer besteira, e foi
isso que fez, terá a fama o subido
prematuramente a cabeça? Se sim,
deve se retratar, pelo menos quanto a igreja católica. Moçambique
é um país laico, isto é, não há nenhuma religião superior à outra.
Portanto, o princípio de respeito
mútuo para a convivência sã deve
prevalecer sempre, e o músico é
um educador da sociedade, deve
transmitir valores positivos para
os seus seguidores, que acredito que a maioria seja oriunda de
vários segmentos religiosos, não
deve nunca promover a discórdia
e intolerância religiosa. Espero
que o Irmão Mbalua se retrate.

