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Sai às Segundas

MINISTROS DESAPARECIDOS E GOVERNO DESESPERADO

100 dias
de ideias
vagas

AFIRMA POLICARPO MAPENGO

“Imprensa é
a verdadeira
oposição”
ASSUNTO CABO DELGADO

Há muita informação
e contra-informação
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Cem dias com motor sem ritmo
Passam já os primeiros cem dias
da governação Nyusi, neste que é o
seu segundo mandato como Presidente da República. Os resultados a
trazer deste período, em termos de
realizações, são, na prática, escassos, devido a vários factores. Nyusi
reentra para o Governo numa altura em que o país atravessa problemas sérios de insegurança militar
em Cabo Delgado, norte do país.
Aliado a este mal, há também os
esporádicos casos de ataques nalgumas regiões da zona centro do
país, nomeadamente nas províncias de Manica e Sofala.
O Estado esteve também quase
parado, devido a factores económicos e financeiros, se considerarmos
que só teve a aprovação do Orçamento quando já estávamos à porta
dos cem dias.
Sendo assim, entende-se que dificilmente teríamos várias realizações. Mas depois, ou para além dos
factores acima mencionados, quando passavam sensivelmente 65 dias
de sua governação, o país começou
a ressentir-se de forma directa dos
efeitos causados pela pandemia de
Covid-19, o novo coronavírus, factor mais que suficiente para perturbar os planos inicialmente desenhados pelo governo de Filipe

Nyusi.
É, acima de tudo, imperioso
também apontar, nesta fase dos
primeiros cem dias de governação
de Nyusi, o ainda prevalecente impacto negativo das dívidas ocultas
na economia moçambicana.
É verdade que, no politicamente
correcto, os governantes do dia não
assumem que a economia do país
está a atravessar maus momentos
devido ao factor antes mencionado, mas os moçambicanos ressentem-se disso.
Agora, vamos esperar ansiosamente por acompanhar ou saber o
plano de cada ministério que Nyusi
formou, acreditando que durante
estes primeiros cem dias as atenções dos seus ministros estiveram
voltadas para o desenho dos planos
estratégicos e de acção, para atacarem o Plano Quinquenal ora do domínio dos moçambicanos.
Afora os cem dias de governação de Nyusi, há que destacar neste
editorial uma acção, quanto a nós,
merecedora de reconhecimento: o
Conselho Autárquico da Matola,
presidido por Calisto Cossa, recentemente, ocupou um enorme espaço ao largo da EN4, onde está a instalar um mercado.
Ora, são centenas de vendedores

informais que durante vários anos
foram criando um mercado informal ao longo da EN4, em algum
momento ocupando até a estrada,
colocando em risco as suas vidas.
Para além destes, barracas e pequenas lojas feitas em contentores,
e não só, foram sendo erguidas por
debaixo de cabos que transportam
energia eléctrica de alta tensão,
o que sempre foi visto como um
atentado à vida dos ocupantes das
mesmas.
Com a medida recentemente
tomada pela edilidade, presume-se que mais de 700 bancas foram
instaladas e outras tantas ainda por
ser instaladas.
Dos riscos a que estavam expostos os vendedores daquele que era
um mercado informal, também
havia o receio de um dia, em caso
de uma ruptura da conduta do gás
por ali instalado, haver vítimas humanas, dada a aglomeração que
existia.
De resto, a instalação daquele
novo mercado, no nosso entender,
traz por si uma nova organização
e poderá emprestar uma melhor
imagem à zona de Malhampsene,
que, mesmo sendo o espelho para
quem entra na Matola, vindo da
África do Sul, deixava a desejar.
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DAS GUERRAS AO DESESPERO

Governo de Filipe Nyusi: cem dias de ideias
vagas
Instabilidade, insegurança, inflação e (agora) pandemia

O

governo de Filipe
Nyusi
conseguiu
sair do sufoco e desespero em que se
encontrava devido ao défice no
Orçamento, graças a um desembolso de 309 milhões de dólares norte-americanos, mas ao
fim dos primeiros cem dias de
governação, o país continua a
navegar no meio de uma grande tempestade, num mar de
incertezas, sobretudo devido à
insegurança e instabilidade no
norte e centro do país, à crescente inflação, agravada pela
Covid-19, entre outros desafios
que se colocaram no caminho
de um governo que muitas vezes
se mostrou sem ideias claras.

Filipe Nyusi, Presidente da República

Algumas das acções prioritárias desenhadas no plano do
executivo para o período de
cem dias ficaram para trás, e
uma parte do que foi executado foi de forma atabalhoada,
já no fim desse período. Regra
geral, consistiu na entrega de
pequenas obras e lançamento de
alguns projectos que serão executados neste ciclo.
Várias vezes acusado pelos
sectores mais críticos de ter um
vazio de ideias para resolver os
diversos problemas do país, durante o seu primeiro mandato, o
Chefe do Estado, Filipe Nyusi,
empossado, para o segundo, em
15 de Janeiro último, constituiu
o seu governo na mesma semana, e dias depois apresentou o

Orçamento do Estado para este
ano, o Plano Quinquenal e o
Plano Económico e Social.
Trata-se de um plano que se
propunha a realizar, até finais de
Abril, 62 acções sectoriais, que,
segundo a promessa, “devem
ser de impacto imediato na vida
das populações”, dentre as quais
19 acções de consolidação do
diálogo político e unidade nacional, 15 actividades de provisão de serviços sociais básicos,
18 acções de promoção de emprego e melhoria da produtividade, e ainda 10 de criação de
infra-estruturas de suporte ao
desenvolvimento”.
No entanto, grande parte das
acções, elencadas numa matriz

que cem dias para a sua execução, com o agravante de terem
sido propostas para um período
em que o Governo ainda não tinha Orçamento aprovado.
O Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos, dirigido por João Osvaldo Machatine,
é dos poucos que esteve na mó
de cima, tendo feito, neste período, vários lançamentos de
concursos públicos para a construção de estradas e sistemas de
abastecimento de água, mas, devido às intempéries, grande parte dos esforços foi direccionada
para obras emergenciais para a
reposição da transitabilidade
nos troços danificados pela época chuvosa nas províncias de

seu plano governativo dos primeiros cem dias, um instrumento que elenca acções prioritárias, enquanto eram finalizados
os programas de governação, o

de mais de 24 páginas, transitou
do mandato anterior, algumas
das quais, claramente, desafiaram a capacidade do executivo,
e vão necessitar de muito mais

Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Tete.
Enquanto isso, vimos outros
ministérios lacónicos, e ministros que no mandato anterior

foram bastante activos complemente apagados e sem ideias
concretas. Um dos desaparecidos foi o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Celso Correia, que foi pouco
visto, mesmo quando a seca
ameaçava a zona sul, e centro e
norte estavam inundados.
Fenómenos naturais,
inflação, guerras e pandemia
agravam a situação
O estado de aparente estagnação em termos de actividades
efectivas do Governo, aos níveis
central, provincial e distrital, foi
agravado pela prevalência de
fenómenos extremos, nomeadamente cheias no norte e centro
do país, e seca no sul, situação
que obrigou o Governo a redobrar os esforços para salvar vidas, repor algumas infra-estruturas socioeconómicas, repor a
transitabilidade nalguns troços,
entre outras acções.
Todas essas actividades emergenciais foram executadas num
contexto em que o Governo só
tinha uma dotação para serviços mínimos. Nesse período, o
Tesouro só disponibilizou poucos ou insignificantes fundos,
para aquilo que são as necessidades das instituições, apenas
para garantir salários.
O novo ciclo de governação
arrancou em meio a incertezas,
devido à instabilidade política
no centro e norte do país, com
os factos a seguirem o mesmo
roteiro que levou às duas últi-

mas guerras no centro do país.
O Governo está a subestimar e
a marginalizar uma facção militar da Renamo, a Junta Militar. Esta, liderada por Mariano
Nhongo, está cercada no seu
reduto, na serra da Gorongosa,
e há uma perseguição por parte das Forças de Defesa e Segurança (FDS) e não há nenhuma
linha de diálogo aberta com a liderança daquele grupo armado.
Se a situação do centro do
país é preocupante, o terror que
se vive em Cabo Delgado então
parece aos poucos estar a fugir
do controlo das Forças de Defesa e Segurança. Nos últimos
meses, os insurgentes assaltaram importantes bases das FDS
naquele ponto do país, em acções descritas como verdadeiros
massacres.
A ousadia dos insurgentes
chegou ao ponto de estes assaltarem e ocupar sedes distritais,
durante horas ou dias, perante uma aparente incapacidade
operativa das Forças de Defesa
e Segurança. Muidumbe, Macomia, Mocímboa da Praia e Quissanga são os distritos tomados,
numa acção reivindicada pelo
Estado Islâmico.
A população está desesperada, pois os insurgentes recorrem
aos métodos mais brutais para
semear terror, desde decapitações a ataques a viaturas, na via
pública. Milhares de casas foram
incendiadas e algumas aldeias
foram abandonadas pela população, devido à insegurança.
Há muita informação escondida pelas autoridades, que
tornaram a região impermeável
para jornalistas, e o plano dos
cem dias não apresentava acções concretas para acabar com
a insurgência em Cabo Delgado,
e quanto à instabilidade no centro do país, apenas enfatiza algumas actividades de promoção
da unidade nacional.
Enquanto isso, a cidade de
Maputo voltou a ser palco de
uma autêntica “guerra não declarada”, protagonizada por
gangs que têm semeado um autêntico terror, com execuções
sumárias e raptos, em cenários
típicos de filmes da Hollywood,
o que faz alguns sectores temerem pelo regresso a uma das
épocas mais nebulosas da história do país, quando grupos
de malfeitores “controlaram” a
capital do país.
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UM ALERTA PARA OS NOVE RECUPERADOS NO PAÍS

Pessoas recuperadas da Covid-19 voltam a
testar positivo
Presidente do município de Maputo já está em actividade intensa

A

té ao fecho da presente edição, já estavam contabilizadas
no país nove pessoas
recuperadas da Covid-19, no
entanto, há relatos, pelo mundo
fora, de pessoas que eram consideradas recuperadas que depois
de alguns dias ou semanas voltaram a apresentar sintomas e
testaram positivo. Essa situação
faz soar o alarme sobre a possibilidade de o grupo já declarado
livre do vírus pelo Ministério da
Saúde (MISAU) ser uma “bomba-relógio”, que a qualquer momento pode explodir, numa altura em que há informações de
que alguns já retomaram as suas
actividades.

Os casos positivos do novo
coronavírus continuam a aumentar no país. Neste domingo (26)
foram diagnosticados mais seis
infectados, elevando para 76, o número de casos positivos. Até o momento foram testados 1644 casos
suspeitos, dos quais 69 nas últimas
24 horas. Dos 76 casos positivos,
68 são de transmissão local e oito
são casos importados. Há relatos
de casos, na China, Coreia do Sul,
Singapura e Itália, de doentes que
foram dados como recuperados
do novo coronavírus, depois de
terem tido dois testes negativos,
mas que voltaram a testar positivo
semanas depois. Alguns até meses
depois.
Foi o que aconteceu em
Wuhan, cidade chinesa onde o vírus começou e que neste momento
tem a pandemia controlada, onde
pessoas que tiveram testes positivos, cerca de 50 a 60 dias depois
do último teste ter dado negativo.
Houve até quem tivesse tido estes
resultados até 70 dias depois. Mas
depois de mais de dois meses não
apresentavam quaisquer sintomas
da doença.
De acordo com os médicos
chineses, em algum momento do
tratamento, essas pessoas testaram
negativo, mas voltaram a testar positivo “alguns até 70 dias mais tarde”, a maior parte em cerca de “50
a 60 dias” depois do primeiro teste
negativo.
Depois do final da quarentena
na região e do progressivo regresso à normalidade, este é agora um
dos desafios com que os médicos
se confrontam, para tentar evitar
um novo surto, antes do surgi-

mento da vacina.
Na Coreia do Sul, de acordo
com a CNN, que cita o Centro de
Controlo e Prevenção de Doenças
sul-coreano, 163 doentes recuperados voltaram a ter testes positivos, mas apenas 44% manifestava
sintomas ligeiros.
No caso da Itália, segundo a
Reuters, há também pacientes com
testes positivos, quatro semanas
depois de terem sido dados como
recuperados — o mesmo tempo
que nos casos sul-coreanos. Por
isso a Organização Mundial da
Saúde (OMS) começou a investigar relatos alarmantes da Coreia
do Sul em pacientes que pareciam totalmente recuperados da
Covid-19.
Isso acontece numa altura em
que, em Moçambique, os nove
recuperados, dos mais de 76 infectados, já tiveram carta-branca
para voltarem às suas actividades
rotineiras.
Um dos recuperados que voltou à activa é o presidente do
Conselho Autárquico de Maputo,
Eneas Comiche, que depois de ter
confirmado que esteve doente e
que se recuperou da doença, anunciou que voltava imediatamente ao
trabalho.
“Retomo ao trabalho com a
mesma energia e determinação
nas funções de presidente do Conselho Municipal de Maputo. Comprometo-me a prosseguir com a
implementação do nosso plano de
desenvolvimento municipal para
os desafios que nos são impostos

pela pandemia da Covid-19”, sublinhou o edil da capital do país.
Na mesma semana, orientou

várias cerimónias e inaugurou algumas infra-estruturas ligadas à
prevenção e combate à doença,

com destaque para o lançamento
de uma campanha de distribuição
de mais de dois milhões de máscaras a pessoas vulneráveis, na passada quarta-feira (22).
No dia seguinte, inaugurou um
túnel de desinfecção massiva no
Mercado Grossista do Zimpeto,
e na passada sexta-feira entregou
um outro no Terminal Rodoviário
da Praça dos Combatentes, vulgo
Xiquelene, empreendimento erguido no âmbito da prevenção da
propagação da Covid-19.
Os cientistas ainda não têm a
certeza se o reaparecimento da
doença em pacientes previamente recuperados está relacionado
com a reactivação do vírus, que
terá permanecido latente no organismo, ou se será por uma nova
infecção.
Perante esta situação, não seria
altura de o MISAU limitar a circulação, contactos e exposição dos
recuperados face à ameaça, e tendo em conta que a maior parte das
pessoas que voltam a testar positivo são assintomáticas?

SEVERINO NGOENHA ALERTA PARA DIAS SOMBRIOS

Impacto da Covid-19 levará o país a concentrar
recursos na Defesa e na dívida

O

filósofo moçambicano e Reitor da
Universidade Técnica de Moçambique (UDM), Severino Ngoenha, antevê que o impacto da
Covid-19 debilite a economia
do país, ao ponto de o Governo
concentrar-se na Defesa e no
pagamento da dívida externa,
segundo escreve a Lusa.
No entender do filósofo, o essencial da nossa economia vai ser
para a dívida externa e a outra
parte vai ser para o esforço militar, pois a pandemia de Covid-19
encontrou Moçambique com um
elevado serviço de dívida pública
e com dois palcos de violência armada, um na região centro e outro no norte.
O adiamento da decisão final
de investimento de um dos dois
consórcios de exploração de gás
na bacia do Rovuma, norte de
Moçambique, a norte-americana
ExxonMobil, na sequência do
impacto da pandemia, ensombra,
segundo ele, as perspectivas eco-

nómicas do país.
"Nós somos uma economia que
vive daquilo que os outros dão.
Se as economias do mundo entrarem em pânico ou em grandes
dificuldades, nós vamos ficar mais
debilitados", sublinha Severino
Ngoenha.
A degradação da situação económica pode acentuar o endividamento do país junto a instituições
como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial
(BM), tornando o serviço de dívida mais incomportável.
O Reitor da UDM, instituição
de ensino superior privado, assinala que as famílias pobres tenderão
a ficar mais depauperadas e os ser-

viços sociais poderão sofrer um
desinvestimento, como resultado
do impacto da Covid-19.
Severino Ngoenha frisa que
Moçambique não será excepção
em África, quanto ao grande impacto negativo da pandemia, tendo em conta que a maioria dos
países do continente é dependente da exportação de produtos primários e do investimento
externo.
"O enfraquecimento das economias africanas pela Covid-19
devia levar-nos a uma introspecção que nos ajude a pensar
que temos que priorizar a produção interna", sublinha Severino
Ngoenha.
A Covid-19 deve interpelar a
humanidade para a necessidade
de uma solidariedade universal, porque a escala da doença
mostra que há ameaças que não
conhecem fronteiras, defende
Ngoenha.
"Fazemos parte de uma única
humanidade, e é preciso, de facto, pensarmos como seres que
pertencem a um único mundo",
destaca o Reitor da UDM.
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LIÇÕES DA COVID-19 NA EDUCAÇÃO

“Ensino a distância deve ser maior aposta no
futuro” – INED
Instituição está disposta a apoiar escolas em técnicas de ensino a distância

C

om a pandemia da Covid-19, todas as áreas
procuram reinventar-se para seguir com
as suas actividades. O sector da
Educação é disso exemplo, e o
Instituto de Educação a Distância (INED) mostra-se disposto a
apoiar as escolas em técnicas de
ensino a distância, com vista a ter
resultados satisfatórios, até porque, para aquela instituição, esta
pandemia veio provar a necessidade de apostar-se mais neste
subsistema de ensino.
D&F

Texto: Arão Nualane

Escolas encerradas, aulas
on-line para os que têm condições, fichas distribuídas, ou
melhor, vendidas aos estudantes, para a partir de casa poderem estudar, esse é o cenário
que se assiste hoje no país, por
causa das medidas restritivas
impostas pela Covid-19, que
obrigou o Estado moçambicano a decretar o estado de emergência, no dia 01 de Abril.
E, pelo que está a ser assistido no país, o coronavírus
veio colocar a nu todo o tipo
de dificuldades, e que diferentes sectores tentam ultrapassar

António Franque, técnico do INED
com a introdução de novas formas de trabalho.
A doença “obrigou” as instituições nacionais de ensino a
mudar as formas de trabalho,
optando pelo uso das técnicas
do ensino a distância e através
de ferramentas electrónicas,
contudo, tem se notado alguns
constrangimentos, ligados sobretudo ao desconhecimento
das técnicas e metodologias
deste tipo de ensino.
Pelos diversos fóruns,
multiplicam-se queixas da im-

praticabilidade do método de
ensino a distância para certas
realidades no país, por isso,
para perceber como é que esta
situação pode ser melhorada
para oferecer-se aulas a distância com qualidade, o Jornal
Dossier & Factos conversou
com António Franque, técnico
do INED, uma instituição vocacionada para a regularização
do ensino a distância.
Franque diz que os métodos usados pelas escolas não
vocacionadas para o ensino a

distância não são condenáveis,
pois as mesmas, apesar de não
serem experts na matéria, pelo
menos tentam fazer os estudantes estudar em suas casas,
neste período de distanciamento social.
“É claro que não têm o domínio, mas já fazem bem ao
conseguirem usar diferentes
plataformas para dar continuidade ao processo de ensino e
aprendizagem”, afirmou Franque, para num outro desenvolvimento considerar que, caso
seja necessário, o INED está
disposto a apoiar as escolas
que se mostrarem interessadas
em adoptar técnicas correctas
de ensino a distância, para que
os professores tragam para os
alunos ou estudantes a qualidade exigida.
“Temos escolas que pela
sua natureza estão vocacionadas para o ensino a distância,
com essas não há problemas.
Agora as que são do regime
presencial, havendo uma necessidade, podem ter o nosso
apoio”, mostrou abertura a
nossa fonte.
De acordo com Franque, a
actual situação provocada pela
pandemia vem mostrar que no

sector da Educação existem
vários subsistemas de ensino,
sendo por isso que o ensino a
distância tem a sua cota parte
na formação do homem e deve
ser uma aposta na sociedade,
de tal forma que Moçambique
tem procurado trabalhar com
países da região, como forma
de não ficar no tempo, em termos de evolução.
O nosso interlocutor mostra-se satisfeito com o processo
da introdução do ensino a distância no país, argumentando
que desde a criação do INED,
em 2006, nota-se uma evolução
positiva no que concerne ao conhecimento e aposta na área.
Aliás, segundo Franque,
as instituições que apostam no
ensino a distância cumprem
com os requisitos, embora
existam casos em que o INED
deve orientá-los no sentido de
melhorar alguns aspectos.
“Durante a nossa existência, notamos que algumas instituições têm dificuldades em
separar os métodos do ensino
a distância dos do presencial.
Com isso, auxiliamos para que
melhorem e adeqúem o plano
de trabalho para o que se pretende”, concluiu Franque.

POR 100 METICAIS

Tmcel disponibiliza internet ilimitada aos
estudantes

C

omo já é do domínio
público, o Governo
anunciou recentemente um conjunto de medidas adoptadas pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia, Ensino
Superior e Técnico-Profissional,
no âmbito da implementação
das medidas de prevenção à COVID-19 nas Instituições de Ensino Superior, Públicas e Privadas.
Entre várias iniciativas, foi referida a interacção com operadores
de Telecomunicações no sentido
de assegurar acesso à internet
pela comunidade académica nacional, a preços bonificados.
Com efeito, a Moçambique
Telecom, SA- Tmcel disponibiliza o #EstudaEmCasa con-

cebida, especificamente, para
os estudantes, onde por 100Mt
beneficiam-se de acesso ilimi-

tado à internet por um período
de 30 dias renováveis.
“Esta facilidade representa

uma evolução da oferta #FicaEmCasa disponibilizada aos
consumidores em todo território moçambicano, em resposta
à decisão do Governo de encerrar as aulas por um período
de 30 dias e a posterior o anúncio do estado de Emergência.
Na altura, assumimos o
compromisso de ajustar as
nossas ofertas, sem prejuízo
da nossa estrutura de custos,
cientes que os nossos clientes e os consumidores de um
modo geral teriam nos próximos tempos outro tipo de necessidades, que não se limitam
às de comunicação”, declarou
Márcia Wiehle Fenita, directora executiva comercial da
Tmcel.
Acrescentou ainda que

“para beneficiar-se da oferta,
o estudante só precisa de estar
devidamente cadastrado, na
base de dados do Ministério da
Ciência e Tecnologia, Ensino
Superior e Técnico Profissional
(MCTESTP) pelo link: https://
simecacin.morenet.ac.mz/
e
com o número de telemóvel
Tmcel (82 ou 83). Estando registado na base de dados, acede ao menu *220#, subscreve a
oferta por 100Mt e tem acesso
ilimitado à internet por 30 dias
renováveis, enquanto durar o
estado de emergência”.
Com o distanciamento social a ser observado com todo
rigor, as lojas da Tmcel em todo
País continuam a funcionar,
com apoio da Linha do cliente
(100 móvel ou 21100 fixo).
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RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE SUA LIDERANÇA NA ENH

Omar Mithá entre os 25 líderes influentes
na indústria do gás e petróleo em África
Foi eleito igualmente Executivo do Ano na África Subsaariana

O

economista
moçambicano e antigo Presidente do
Conselho de Administração (PCA) da Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos
(ENH) Omar Mithá, que recentemente foi nomeado conselheiro do Presidente da República para área económica,
acaba de ser reconhecido como
um dos 25 líderes e influenciadores em África na indústria
do Petróleo e Gás, pela Câmara
Africana de Energia, e considerado Executivo do Ano ao nível da África Subsaariana pela
Conferência Internacional de
Petróleo da África Subsaariana
(SAIPEC).
D&F

mento da Eni e Anadarko.
Mithá assumiu o cargo com
a missão de colocar a empresa
financeiramente pronta para

participar da exploração, produção e exportação das enormes reservas de gás natural e
petróleo existentes no norte de
Moçambique.
“O Dr. Mitha liderou a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique como
PCA, desde 2015. Ele actuou
como influenciador nas negociações de dezenas de bilhões
de dólares em investimentos
com impacto na economia de
Moçambique”, lê-se na página
oficial da Câmara Africana de
Energia.
Igualmente, destaca a publicação, o contributo de Omar
Mithá garantirá que o boom do
gás em Moçambique se traduza
em insumos significativos de
conteúdo local e transferência
de conhecimento, a longo prazo.
“Sua capacidade de impactar
a economia local começa com
a sua própria liderança sobre a
ENH, e os passos que ele tomou
para construir uma empresa
nacional financeiramente forte,
capaz de participar do crescimento da economia local”, reconhece a Câmara.

ser considerado um dos grandes
players na área de Oil and Gas.
Durante o seu consulado, a
ENH posicionou-se no espaço
de LNG no mundo, num contexto de grande crise, entre 2015 e
2017, tendo conseguido uma Decisão Final de Investimento (DFI)
em 2017 e outra em Junho de
2019, o que mostra que o nosso
país passou a ser visto de forma
diferente, o que acabou facilitando a atração de investimentos.
Os dois projectos, ora aprovados, totalizam pouco mais de
30 mil milhões de investimento,

com uma capacidade de exportação agregada de perto de 20 milhões de toneladas por ano.
Mithá deixou a ENH numa
altura em que se encontrava no
meio de um processo de angariação de recursos financeiros para
viabilizar a participação da ENH
nos projectos da bacia do Rovuma e não só. Ainda neste período,
a ENH alargou a sua presença na
cadeia de valor e na construção
da primeira fase da base logística
de Pemba, bastante importante
para o conteúdo local.
Actualmente, a empresa
apresenta-se bem capitalizada e
com um nível de liquidez muito
consolidado. Só para se ter uma
ideia, é uma das duas empresas
públicas e participadas (ENH e
CFM) que anualmente, apesar de
uma conjuntura adversa, paga dividendos ao Estado.
Refira-se que, apesar das
duas distinções serem referentes
a 2020, foram atribuídas no ano
passado e tornadas públicas recentemente, em eventos distintos,
havidos em Fevereiro e Março
último.

Texto: Reginaldo
Tchambule

Apesar de ter cessado funções em 28 de Janeiro último, os
feitos de Omar Mithá à frente da
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) continuam a ser
reconhecidos a nível nacional e
internacional.
Segundo apurou o Dossiers
& Factos, o economista, que actualmente exerce as funções de
conselheiro do Presidente da
República, Filipe Nyusi, para
a área económica, é uma das
25 pessoas mais influentes no
ramo de petróleo e gás ao nível
do continente africano, segundo
a Câmara Africana de Energia
(CEA).
Na lista de 25 personalidades
e líderes do sector, Omar Mithá,
que dirigiu a ENH por mais de
quatro anos e meio, aparece na

confortável décima posição,
num “naipe” que conta com
alguns presidentes, ministros
do sector, príncipes, bancários,
gestores de empresas do ramo,

proprietários e accionistas das
grandes multinacionais, entre
outros stakeholders.
Entre as figuras, constam nomes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos; Macky Sall, presidente do Senegal;
Abdel Fatah Al-Sisi, presidente
do Egipto; Muhammad Sanusi
Barkindo, secretário-geral da
OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo);
Guido Brusco, vice-presidente
executivo da ENI para a África
Subsaariana; Patrick Pouyanné, presidente e CEO da multinacional Total; entre outras
figuras.

Na sua fundamentação, a
Câmara Africana de Energia
destacou os feitos do economista moçambicano durante os
quatro anos e meio em que este-

ve à frente da ENH, período no
qual reorganizou as contas da
empresa e teve um papel chave
nas decisões finais de investi-

Eleito Executivo do Ano pela SAIPEC
Quando foi afastado pelo Presidente da República, começou-se
a “cozinhar”, nalguma Imprensa,
alguns discursos pouco abonatórios, chegando-se a referir que
cairá por causa do seu “mau feitio”, mas o tempo mostrou que
tudo não passou de estratégia,
pois meses depois foi indicado
como seu conselheiro para uma
área que melhor domina, passando a ser o estratega económico da
Presidência da República.
Como se tal não bastasse,
acaba de ser considerado Executivo do Ano 2020 ao nível da
África Subsaariana pela Exibição
e Conferência Internacional de
Petróleo da África Subsaariana
(SAIPEC), pela sua liderança nos
processos e capacidade de influência nas negociações.
O Dossiers & Factos tentou
sem sucesso ouvir a reação de
Omar Mithá, que durante o seu
percurso em frente da Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos jogou um papel importante na busca de soluções para a implementação dos projectos da bacia do
Rovuma, passando o nosso país a
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Xintavana: a história de um filho gay (11)
D&F

Como se sabe da gravidez da dona Felismina, ela está no sexto mês de gestação e
o seu segundo filho, o Cláudio, ou simplesmente Cleya, já havia atinado essa particularidade. Portanto, Cláudio, ao retornar do
passeio, trouxe para a mãe, um par de lindos sapatinhos cor-de-rosa e ofereceu-os à
sua mãe e disse lhe:
- Mãe, parabéns pela vinda de mais um
membro da família, terás uma linda filha,
enquanto que mano Jerson e eu teremos
uma linda irmã.
A mãe agradeceu pelo presente, mas
ficou estupefacta com a adivinha do Cláudio, de que o futuro bebê seria do sexo
feminino.
- Oh Cláudio, agradeço pelo presente,
mas como é que sabes do sexo do bebê? Eu
ainda não fiz ecografia (risada).
- Não precisa fazer mais mãe, eu garanto-te, aliás, digo que será uma menina.
- A ver vamos - respondeu dona Felismina, num tom descontraído e de felicidade, pois precisava que assim fosse.
...A conversa continuou com as duas ou
com os dois...
Mais tarde, o pai do Cláudio, do regresso de serviço, encontrou o presente dos sapatinhos em cima da cómoda, e, curioso,
procurou saber do mesmo.
- Mãe do Jerson, peço que chegue aqui.
- Estes sapatinhos?
- Cláudio é que trouxe, diz que é para a
futura irmã dela?
- Irmã dela? Como é que sabe que nascerá bebê do sexo feminino? - questionou
o Sr. Baião, entusiasmado.
- Ele disse que é bom adivinho e que
está convicto na sua afirmação - Respondeu ela.
Este deve ter bebido hoje, está alucinado - afirmou o Sr Baião.
No dia seguinte, sábado, o Sr Baião
chamou o Jerson, a fim de lhe zunzunar em
torno da adivinha do seu irmão Cláudio,
tendo contravido que teve conhecimento e
que acha isso tão normal.
E porque era mesmo o período dos
exames finais da décima segunda classe, Cláudio fê-los com sucesso e que dias
depois, a pauta saiu e transitou com boas
notas, mas boas mesmo. No dia em que
fora consultar a pauta, Cláudio encontrou-se com a professora Mariamo, de biologia,
que, por sua vez, lhe felicitou pela conclusão do nível médio.
Mas algo do passado inquietara a professora Mariamo, ela recuou no tempo e
questionou ao Cláudio o facto de ter reprovado no ano anterior, uma vez que é
estudante dedicado e com boa prestação a
nível académico. Cláudio respondeu com
muitos argumentos, dos quais notabilizou
a questão da violência doméstica, física e
psicológica, protagonizada pelo pai e alguns integrantes da sociedadem, devido

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com
à sua orientação sexual e isso marcou-lhe
muito e afectou o seu desempenho escolar.
A professora Mariamo aconselhou-o a
continuar firme, a lutar pelos seus direitos,
mas crendo também que, um dia, o seu
pai, em particular, e a sociedade, em geral,
irão perceber que és uma pessoa normal,
ser gay, apesar de se considerar pecado
por alguns, isso não deve te impedir de
seres imbuído de direitos como cidadão
moçambicano.
- Muito obrigado pelo conselho senhora professora
- De nada Cláudio. Assim não vais concorrer para o ensino superior?
- Claro que vou, quero cursar Direito.
- Wau, que bom, ainda bem, esse curso
te fará lutares justamente pelos seus direitos na sociedade e na família.
Os colegas de Cláudio, que também
transitaram, não lhes faltou nenhum motivo de alegria. Tiveram a ideia de organizar
um baile de finalistas na escola, evento este
que, semanas depois, foi concretizado. No

dia desta grande festa, Cleya esteve acompanhado do seu namorado, Rob. A presença deles foi um estrondo ao nível das redes
sociais, mas este casal endemoniado, como
tem-se afirmado por aí, não se deixava levar e nem distrair pelos murmúrios e zunzuns naquele salão de festas. A mesma foi
um sucesso.
É sabido que o "xitique" familiar é rotativo, e desta vez será fechado na família
Baião. O sábado chegou, os preparativos
não faltaram, enquanto os primos iam chegando um a um. Tempo depois, a família
Pereira esteve toda completa. A cerimónia
iniciou e consequentemente decorreu a ritmo desejado, o que é lógico. Os senhores
Baião e Pereira iam degustando o vinho,
acompanhado de uma boa conversa, o Sr
Pereira tocou num assunto que, pouco ou
muito, incomodou o Sr Baião:
- Compadre, no xitique que houve lá
em casa daquela vez, vocês voltaram e deixaram o miúdo pah!
- Oh! o Cláudio?

- Sim compadre, não entendi aquele
cenário - questionou entusiasmado o Sr.
Pereira.
- Sabe, ilustre, não posso atuar um filho
drogado e que me cria vergonha na sociedade. Não vamos falar desse assunto, compadre. Toma o vinho (risos).
Chegou o momento da dança descontraída, aí, as primas da Cleya fizeram-no e
ela entrou na infância. Desta vez, não delegou Jerson para lhe ordenar a dançar e
"envergonhar" o pai, mas sim fê-lo pessoalmente; aproximou-se do Cláudio, pegou-lhe pela camisa e puxou-o para fora do
quintal. Os primos assustaram-se perante a acção do tio Baião, pediram-no para
que ficasse calmo, o clima esquentou-se,
a música e a dança foram interrompidas,
Cláudio caiu e está estatelado no chão, os
primos levantam-no. O Sr Pereira acalma o
seu compadre. A situação torna-se crítica.
Saiba o que Cláudio irá fazer no próximo capítulo e os próximos episódios são
mesmo dramáticos.

Publicidade
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Por favor, fique em casa!
D&F

A covid-19 exige novas estratégias
e tácticas no seu combate e sua prevenção a cada dia. A falta de consciência,
responsabilidade e compreensão de
que esta luta tem únicos combatentes
que somos nós, homens e mulheres,
jovens e crianças, para que nossas vidas
não tenham que ser postas em causa.
Nem os números assustadores de
mortes e nem os números de afectados
por coronavírus em todo o mundo,
anunciados diariamente pelo Ministério da Saúde, nos assustam ou chamam
atenção, continuamos a movimentarmo-nos com toda normalidade, como
se nada acontecesse no mundo e connosco mesmo. Continuamos a abarrotar as paragens dos semicolectivos,
por vezes, apenas para uma sessão de
copos entre amigos e outros objectivos
que em nada podem recompensar a
vida posta em perigo.
Há que assumirmos a necessidade
de partilhar a responsabilidade nesta
luta, porque o desafio é maior a cada
dia que amanhece. Sem dúvidas que o
governo moçambicano tem estado a
fazer a sua parte, através do Ministério
da Saúde, porém, nós como cidadãos
defendidos, desafiamos tudo menos
nada, e tudo indica que a nossa vontade é colocarmos as nossas vidas como
escudo para defender o vírus, para
suas acções maléficas contra pessoas
alheias.
Há cidadãos com mais dificuldades de ficar em suas casas e se sentem
mais seguros e cómodos nas barracas,
e acabam sugerindo tácticas de funcionamento destes estabelecimentos aos
Publicidade

Fernando Benzane

seus proprietários, para terem onde estar, uma vez que não podem estar em
suas casas. Como não bastasse, o Governo mandou interromper por completo o funcionamento de estabelecimentos escolares, isto é, não há aulas.
Esta medida visava descongestionar os
transportes semicolectivos, também
adoptou-se o sistema de escala nos serviços com a mesma finalidade. Porém,
nem uma, nem outra saída está surtindo algum efeito, nesta luta titânica
contra covid-19.
Afinal, o que ocorre nas nossas
mentes mesmo? Altas figuras, pessoas
de muita reputação neste país, deram
seus depoimentos didácticos, visando
nos alertar sobre o perigo que corremos face ao coronavírus, porém a nossa vontade é mesmo ignorar tudo e colocarmos as nossas vidas à testa. Ainda
não assumimos que a minha infecção
constitui perigo para tantas pessoas
com quem vou partilhar algum espaço, enquanto a doença não se manifestar, para me decidir em procurar pelo
possível socorro junto do pessoal da
saúde.
Como que alguns compatriotas
ignorassem por completo os últimos
acontecimentos que abalam o mundo,
bem como promete extinguir a espécie
humana, há cidadãos que reivindicam
o funcionamento de prostíbulos, alegadamente porque são locais de diversão, numa tentativa vã de procurar
justificar sua limitada visão sobre os
riscos da possível contaminação por
coronavírus nesses locais.
A roupa usada e outros tantos

meios podem servir de veículo de contaminação, não restam dúvidas que
todo o cuidado é pouco e nada temos
que desafiar o Governo e os executores
das normas estabelecidas a bem da sociedade consciente e desejosa de ainda
gozar do direito à vida, para precipitadamente a perdermos, porque homens
e mulheres que merecem mais anos de
vida andam imbuídos em vícios inconfessáveis e sem limites.
Há necessidade de agirmos com
consciência, no lugar de privilegiarmos acções irracionais em prejuízo do
futuro de quem de nós dependem, o
país é rico em crianças sem progenitores por razões de efeitos de HIV/sida,
acidentes, guerra, insurgências, banditismo e outros factores que concorrem
para a morte do Homem e já basta.
São tantas Crianças que pululam pelas
ruas das cidades por falta de quem as
sustentar. Que não busquem morte em
subterfugiados irracionais. Por favor,
fiquem em casa.
Outrossim, são as nossas instituições que deviam ajudar os cidadãos
na melhoria das condições de higiene,
elemento fundamental na luta contra
covid-19. Os serviços de salubridade
não ajudam em nada, não fazem recolha de resíduos sólidos nas famílias. Se
o fazem, é em certas famílias em detrimento da maioria. Estranho é que as
viaturas circulam e nunca param nas
nossas casas para recolherem o lixo.
No passado, os funcionários do
conselho municipal indicavam dias de
recolha e sempre que aparecessem na
rua ou quarteirão davam sinal através

de apito, mas, hoje em dia, já não acontece isso, se dizem o dia, não cumprem,
passam, o munícipe tira sacos de lixo
à rua e não passam, passa um doente
mental, espalha todo o lixo.
Devemos andar limpos para evitarmos a contaminação por coronavírus
e exortamos a colaboração dos funcionários ligados aos serviços de salubridade na Matola, para realizarem a sua
actividade com zelo, dedicação e alto
sentido de responsabilidade, porque os
momentos são outros. Devem facilitar
a acção do pessoal da saúde, alguns dos
quais são vítimas desta má prestação
de serviço do pessoal do conselho municipal da Matola. Que nos libertem da
partilha do pequeno espaço com montes de lixo nas casas.
Não restam dúvidas que o edil se
desdobra em acções de combate da
doença da era, porém, alguns colaboradores procuram a todo o custo,
manchar o abnegado esforço e a boa
vontade de tudo fazer para que Matola não seja epicentro da pandemia.
Por favor, removam-nos o lixo nas
residências, pois constitui um perigo
nas nossas vidas e já não temos espaço
para enterrá-lo.
A boa vontade do presidente do
conselho municipal, de distribuir máscaras aos munícipes, deve ser complementada pelos seus colaboradores
a vários níveis em bem servirem aos
munícipes, sob risco de o colocarem
a pescar para direita e desviar para esquerda, desacreditando-lhe junto das
comunidades que votaram nele para
conduzir os destinos da Matola.
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Violência em Cabo Delgado: gerir o sigilo operativo
em tempo de redes sociais
D&F

Diz o Sun Tzu, a quem se lhe reconhece a Arte de fazer a Guerra:
“Toda a guerra é baseada em engano. Portanto, quando capazes de
atacar, devemos parecer incapazes,
quando estivermos a usar as nossas
forças devemos parecer inactivos;
quando estivermos perto, devemos
fazer o inimigo acreditar que estamos longe; e quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos
perto.”[1]
No contexto da violência em
Cabo Delgado, ataques na zona centro e mesmo nas questões criminais
que acontecem em Moçambique,
circulam demasiadas informações.
As informações que circulam nos
media, nas redes sociais e até de
boca em boca do mais pacato cidadão, podem inadvertidamente denunciar as operações das Forças de
Defesa e Segurança.
Num ambiente em que os media
têm acesso ao inacessível, sobretudo
em novas democracias, onde com
frequência se confunde a transparência com a banalização, o secretismo com o sigilo profissional, é um
grande desafio gerir as informações
operativas das Forças de Defesa e
Segurança. É que, nestes contextos,
não só se exige que se comunique e
se autorize a compra de meios militares ou policiais, o que se enquadra
na transparência, mas se exige igualmente a exibição e descrição das características dos meios, sem tomar
em consideração os níveis de sigilo.
Mais grave ainda, exige-se que o
operativo informe quando e como
vão usar os meios (banalização),
com o risco de que tais informações
parem em mãos alheias: no caso,
dos insurgentes em Cabo Delgado
ou criminosos. O resultado? Esse já
é sabido, porque, como diz o ditado:
“guerra avisada não mata soldado”.
Como assegurar sucesso, quando tanto os processos preparativos
quanto os meios a usar são denunciados adiantadamente nos media e
redes sociais? Que medidas estratégicas devem as FDS tomar, quando
notícias de chegada de uma força
assessora, incluindo fotografias dos
meios a usar, vazam com relativa fa-

Por: Salomao Tirço Mungoi | Mungoi440@hotmail.com

cilidade? Que medidas deve um co- o sucesso profissional: vitórias em
mandante operativo das FDS tomar, todas as operações atribuídas. Irei,
quando preparativos das suas ope- sim, recomendar que façam uma
rações podem ser denunciados por revisão dos princípios que regem a
uma simples medida administrativa, sua tarefa de dirigir Forças de Defequanto centralizar o abastecimento sa e Segurança aos diferentes níveis.
de meios policiais numa estação de Que reflictam sobre as várias estracombustível sem que medidas de si- tégias de guerra e, se calhar, lançar
gilo possam ser observadas? Como algumas que considero fundamengerir as mudanças comportamen- tais para estimular a criatividade
tais da rotina das nossas populações em ambientes de demasiada fuga de
e instituições, que podem denunciar informações.
a iminência das operações das FDS?
“Ao fazer as disposições tácticas,
Enquanto a realidade da tecno- a mais alta nota que podes alcançar é
logia e redes sociais com potencial dissimulá-las; dissimule as suas dispara tornar as informações mais posições, e evitará tornar-se presa
disponíveis e facilmente espalhadas dos espiões mais subtis, da maquié uma realidade que veio para ficar, nação da mente mais inteligente.”[2]
é também verdade que se exige rigor
“Que os seus planos sejam escuno manuseamento de informações ros e impenetráveis como a noite, e
classificadas, a todos os níveis. Tais quando se mover, fá-lo como relâmresponsabilidades variam de níveis. pago”.[3]
Por exemplo, tem responsabilidaNote-se acima a importância que
de moral e patriótica
Publicidade
(falaremos de patriotismo em contextos
democráticos) de se
abastecer e espalhar
informações
que
ponham em perigo
a terceiros e a segurança do país qualquer cidadão. Tem
responsabilidade
profissional o funcionário público que
aceda a informações
de carácter restrito.
Aos oficiais (particularmente) seniores das FDS exige-se
responsabilidades,
primeiro, como cidadãos,
segundo,
como
servidores
públicos,
terceiro,
e mais importante,
como estrategas e
responsáveis
pela
segurança do povo e
do país. Não irei aqui
descrever detalhadamente o que um comandante ou oficial
das FDS deve fazer
para garantir o sigilo,
e, por conseguinte,

o Sun Tzu atribui ao sigilo em operações de guerra, aplicável à nossa
situação em Cabo Delgado. Porém,
é importante realçar que o desafio
de sigilo não se impõe somente aos
membros das FDS.
Recomendo, portanto, ao público em geral, aos usuários de redes
sociais, em particular, a Imprensa
de todo o tipo, a responsabilidade
sobre o que publicamos ou compartilhamos nas redes. Se calhar, a regra
seria questionar tudo o que publicamos. Por exemplo, será que a minha
publicação ou notícia não prejudica
alguém? É que a prática de silêncio
para não prejudicar investigações
em curso é válida não só na Justiça
mas também nas FDS. É muito lindo e, se calhar, heróico divulgar ou
publicar uma informação em primeira mão, mas as consequências
podem ser devastadoras.
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Vida pós-estado de emergência: um desafio a ter em
conta
D&F

O mundo inteiro, de forma
diferenciada, continua a encetar
medidas preventivas para debelar
o ímpeto da velocidade da COVID-19. No entanto, parte dos
países europeus, de forma gradual e progressiva, vai relaxando
as medidas de confinamento social, dando espaço ao tão almejado regresso à normalidade.
Um regresso que vale pela coragem, pois não espelha nenhuma
vitória retumbante, esmagadora e
muito menos asfixiante dos países em alusão contra a pandemia, mas, sim, um mero sinal dos
mesmos de avançar rumo a uma
batalha dupla, que passa necessariamente por, por um lado, continuarem a mitigar o contágio e a
propagação da COVID-19 e, por
outro, minimizar o efeito catastrófico que o surto pode gerar às
suas economias.
Na contra-mão, perfilam alguns países africanos, como é o
caso de Moçambique, que apesar de não ter registos de mortes
por conta da pandemia, a ascendência exponencial das testagens
positivas que as autoridades de
saúde têm publicado “empurra”,
literalmente, a sociedade a uma
odisseia virtual, onde a incerteza
sobre o relaxamento ou prolongamento do confinamento social,
resultante das medidas decretadas no âmbito do estado de emergência, corporiza o denominador
comum.
Um confinamento justo e necessário aos olhos de todos, porém, desgastante para uma parte
da sociedade, pois, com o escoar

Fenias Zimba: feniaszimba@gmail.com

do tempo, vai trazendo à superfície a vulnerabilidade do tecido
social moçambicano, com particular destaque para os de baixa
renda.
É um dilema envolvendo três
actores (a pandemia, o cidadão e
as autoridades governamentais),
e susceptível de colocar de rastos
qualquer dirigente, pois, enquanto a COVID-19 andar à solta,
pondo à prova a sintonia existente entre as autoridades e o cidadão, bem como as estratégias e
prioridades governamentais para
o combate ao contágio e propagação, o cidadão vai alimentando a sua ansiedade em se fazer à
rua, livremente, e de lá trazer o
pão à mesa. E noutro vértice do
triângulo, encontram-se as autoridades que fazem das tripas o
coração para controlar a fúria da
pandemia e o eventual colapso da
economia.
Ora, se é verdade que o confinamento social sem turbulências,
dentro das fronteiras nacionais,
contou, em grande medida, com
o redobrar de esforços das autoridades nacionais e das diversas
organizações que desceram ao
terreno para sensibilizar e consciencializar a sociedade sobre a
pertinência da prevenção, não é
menos verdade que para o relaxamento desta medida e consequente retorno ordeiro à normalidade
é imprescindível o trabalho de
educação cívica para os cidadãos.
Quanto a mim, é extremamente importante que os mesmos actores e demais indivíduos
com voz mais audível nesta Péro-

la do Índico usem e abusem dos
órgãos de comunicação social
para alertar e sensibilizar a sociedade sobre o perigo do retorno
desregrado à normalidade. Está
mais que claro que a vida pós-estado de emergência devolverá
ao cidadão os “velhos hábitos”
que sempre caracterizaram o
comportamento de uma parte da
sociedade moçambicana, principalmente a mais jovem: o consumo socialmente deplorável de
álcool versus condução sob efeito
do mesmo. Actos que podem ter
registado um aparente abrandamento, por conta das medidas
tomadas, entre as quais o confinamento social.
Reconhecendo que as consequências destes hábitos, invariavelmente, semeiam luto e tristeza
nas famílias, seria prudente que
as autoridades e todas as forças
vivas da sociedade juntassem sinergias e numa única corrente
despertarem, uma vez mais, aos
automobilistas sobre o álcool e
o volante, que antes do confinamento a sua combinação era expressamente proibida, continuará
a representar o mesmo risco na
vida pós-emergência.
É um imperativo, antes que
seja tarde, incutir ao cidadão que
manter a ordem e tranquilidade públicas não é prioridade do
passado, mas, sim, continua a ser
regra e não excepção, para o bem
comum.
Os exemplos acima descritos
representam parte das demais acções que precisam de ser levadas
a cabo na “reintegração social”do
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cidadão, ávido de sair do confinamento para a vida pós-estado de
emergência, sob o risco de, num
futuro não distante, assistir-se
a um período de regressão mais
drástico que a própria pandemia.
Entendo que seria deveras
complicado, após um desfile quase que triunfal de técnicos conceituados e anónimos de saúde pública, em vários ecrãs de televisão
e noutros órgãos de comunicação
social, dando o bê-á-bá sobre as
medidas de prevenção do contágio e propagação da COVID-19
e, num movimento acrobático, o
país presenciar, nos mesmos canais, uma constelação de estrelas,
falo de psicólogos, explicando
ou interpretando as motivações
dos incidentes que podem advir
do comportamento da sociedade
como um todo.
Se ninguém é alvo de tributação por um mero questionamento, apraz-me indagar qual
seria o mal de o país herdar, uma
vez para sempre, certas medidas
aprovadas em sede do estado de
emergência, como é o caso da
venda de álcool em determinados
estabelecimentos comerciais, em
horários pré-estabelecidos pelas
autoridades, bem como a proibição do consumo na via pública.
É uma questão/sugestão aparentemente radical, porém, factível para o nosso meio, claro,
havendo a mesma vontade e determinação que reinou aquando
da eliminação da mesma prática
nos postos de abastecimento de
combustíveis.
Mais não disse…….
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS
COMUNICADO
A Autoridade Tributária de Moçambique publicou por comunicado dos
dias 4 e 5 de Fevereiro do corrente ano, chamando atenção do facto de alguns
contribuintes estarem a receber comunicações “supostamente” da Autoridade
Tributária de Moçambique instruindo-os para que, no âmbito da implementação
do pagamento via Banco, a partir do ano corrente passassem a efectuar o
pagamento dos impostos em supostas contas da Autoridade Tributária de
Moçambique indicadas nas referidas comunicações.
Entretanto, constatando-se a persistência de circulação de mais comunicações
similares mencionando diferentes contas bancárias domiciliadas em diferentes
bancos Comerciais, a Autoridade Tributária de Moçambique, reitera que estas
comunicações são falsas e desprovidas de qualquer valor vinculativo.
Nestes termos, informa-se que os contribuintes que receberem qualquer
comunicação desta natureza, deverão imediatamente contactar a Unidade dos
Grandes Contribuintes ou Direcção da Área Fiscal de jurisdição para a devida
confirmação.
Maputo, 16 de Abril de 2020
O Director Geral
Ilegível
Av. 25 de Setembro nº 1235, 3º andar Maputo

12

segunda-feira
27 de Abril de 2020

pano de fundo

& Factos

Dossiers

DEFENDE POLICARPO MAPENGO, JORNALISTA E HISTORIADOR CULTURAL

“Cabo Delgado é um palco de informação
e contra-informação”
‘‘A maior oposição que este país tem é a Imprensa e a sociedade civil’’
‘‘Nosso jornalismo é posicional e não é exactamente um jornalismo de causa’’

R

eservado e um tanto
inimigo dos holofotes, Policarpo Mapengo, jornalista, roteirista e historiador cultural,
abriu-nos as portas de sua casa
e aceitou o desafio de em uma
hora e trinta minutos analisar
o estágio actual do jornalismo
moçambicano, numa altura
em que passam 42 anos desde
a criação da primeira organização de jornalistas do país. Com
quase 30 anos de experiência,
Mapengo não tem dúvidas de
que a classe está a atravessar
uma das fases mais complicadas, pois, no seu entender, há
vezes em que o jornalismo chega a ser posicional e não exactamente de causa, como devia
ser. Nas entrelinhas, comenta
acerca dos ataques armados em
Cabo Delgado, defendendo que
aquele ponto do país se transformou num palco de informação e contra-informação, razão
pela qual não se sabe ao certo o
que está a acontecer. Acompanhe a seguir os excertos mais
importantes da entrevista.
D&F

Texto: Hélio de
Carlos

Dossiers & Factos (D&F)
- Celebrou-se, há poucas semanas, o Dia do Jornalista Moçambicano. Como profissional
desta área, com mais de 20 anos
de experiência, pode falar-nos
do estágio actual do jornalismo
moçambicano?
Policarpo Mapengo (PM)
- O jornalismo moçambicano
atravessa uma fase complicada,
encontra-se actualmente num
período de desafios, uma situação
que não é só para o jornalismo,
mas para todos os sectores sociais.
É um período de sobrevivência.
Em todas as épocas, sempre
se exigiu muito do jornalismo,
uma vez que este sempre seguiu
uma tendência. Houve um tempo
em que o jornalismo era revolucionário, tinha muito a tendência
de acompanhar a revolução, mas
também de informar, o que era
um conflito muito acérrimo entre aquilo que era a política e o
estágio daquilo que o país vivia e
aquilo que se precisava no jornalismo formal.
Dentro dessa paixão revolucionária que todo o país vivia

naquela altura, também tinha o
conflito do direito de informar,
que era uma fase crítica do jornalismo e depois seguiu-se uma
fase muito mais interessante, que
é a fase da abertura multipartidária política e uma abertura para
que surjam muito mais jornais
que não fossem simplesmente os
que defendiam aquela linguagem
multipartidária e estatal, mas
também surge uma fase que era
mais de verdade, mas a ideia de
verdade colocava também em seguinte confronto: o que é a verdade, para quem?
Quando estamos a falar do
surgimento dos partidos políticos
e depois tu começas a falar aquilo
que supostamente é a sua verdade, pode ser encarada por outra

parte como um posicionamento,
então discutimos a questão da
imparcialidade, porque estamos
num país que quando estás contra as minhas ideias, é porque estás a defender o outro lado, e não
o que está certo, então, a verdade
fica um pouco subjectiva.
D&F - Está a querer dizer
que há pouca objectividade jornalística actualmente, por conta
das circunstâncias?
PC - O jornalismo tinha o
desafio de posicionar-se em busca da verdade e daquilo que é o
certo, mas sem se colocar como
defensor de um certo lado. Agora é uma fase muito complicada,
porque há vezes em que o jorna-

lismo chega a ser posicional e não
exactamente de causa, como podíamos ver noutros tempos.
O que se vê agora é um jornalismo que se confunde muito
com as posições de “nós contra
eles”. É um período muito confuso para o jornalismo, assim como
para o próprio país, porque não
percebemos para onde estamos
a ir nem o que está a acontecer,
pois, apesar de aparentemente muitos estarem a falar, está a
ocultar-se muita coisa. É o velho
truque de se esconder algo num
espaço visível.
Esse é o grande desafio do jornalismo, que é de mostrar o que,
de facto, está a acontecer, mas
sem mostrar que há uma ideia da
oposição, porque, às vezes, o jor-

nalismo vai se confundido com
isso.
O papel do jornalismo é descobrir o que está a ser escondido
no meio de tantos discursos e do
que aparentemente está aberto.
Há muitas coisas que nos colocam esse desafio, como é a ideia
dos insurgentes em Cabo Delgado, a situação económica e a
saúde.
O país está a atravessar um
momento de várias crises em simultâneo, e como tal, surge uma
série de desafios para o jornalismo, na verdade, é o momento
mais apaixonante para o jornalismo. Agora, resta saber se o nosso
jornalismo está preparado para
enfrentar esse momento e apresentar os factos às pessoas.

“Jornalismo televisivo é mais espectaculoso do
que factual”
D&F - Mas há uma ideia
de que o jornalismo actual é
mais actuante…
PM – Claramente, em termos de política, a maior oposição que este país tem é a Imprensa e a sociedade civil, não
são os partidos políticos como
tais, mas resta saber se o nos-

so jornalismo tem noção dessa
responsabilidade, parece-me que
não.
O jornalismo actual está
numa fase muito complicada e
de muita tremedeira, que ainda não percebeu que tem uma
grande oportunidade de defender uma causa nacional. Por
exemplo, o jornalismo televisivo,

vejo-o mais como espectaculoso
do que factual.
D&F - Então acha que os
jornalistas não estão a desempenhar cabalmente aquela que
seria a sua tarefa principal?
PM - Dizer que não seria
injusto, porque temos muitos

jornalistas de classe, mas também temos muita gente que
não deveria estar no jornalismo, e essa mesma gente é que
vem pôr em causa um grande
trabalho que o jornalismo deveria fazer. Os jornalistas estão
a fazer o seu papel, mas acho
que poderiam fazer um pouco
mais.
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“Cabo Delgado é palco de informação e
contra-informação”
D&F - Mencionou a questão
dos insurgentes em Cabo Delgado, que comentário faz da situação militar naquele canto do país?
PM - Não há muita coisa que se
possa dizer sobre Cabo Delgado, é
um palco de informação e contra-informação, que tu nem sabes
exactamente o que está a acontecer
lá, pois tudo o que eu falasse seria
um caso de especulação, como nas
redes sociais. O que está a acontecer
em Cabo Delgado é uma pergunta
de milhões de pessoas, hoje em dia,
porque ninguém sabe o que, de facto, está a acontecer naquele canto
do país, onde começa a verdade e
onde termina, o que é mentira e o
que é certo.
Como tal, é uma situação delicada de se falar, porque não se tem
dados nem factos sobre Cabo Delgado e de muitas outras coisas. Há
muitas coisas a serem faladas, mas
poucas coisas a serem colhidas. E
quando aparecem jornalistas a desaparecem e a serem espancados,
começo a pensar que é um lugar
cada vez mais perigoso para um
jornalista exercer as suas actividades e trazer aqueles que são os verdadeiros factos.
D&F – Formou-se como histo-

Policarpo Mapengo, jornalista, roteirista e historiador cultural
riador cultural. Terá sido por esse
motivo que acabou abraçando
a carreira de jornalista cultural?
Por que optou por esta área e não
outras, como por exemplo, de investigação, política ou economia?
PM - A ideia não era ser jornalista, mas sim escritor, mas a única
área que se aproximava à literatura
era o jornalismo cultural. Por acaso
foi uma das melhores opções que
tive, tenho noção de que a minha
escrita jornalística, por vezes, se
confunde com literatura, pois eu
nunca fui um jornalista puro.
E um dos motivos que me fez
abraçar o jornalismo cultural foi a
vontade de escrever do jeito como

gosto, pela paixão que tenho pelas
artes. Uma das áreas é o teatro, e na
minha trajectória passei pelo teatro,
como actor, encenador e mais tarde comecei a escrever peças para
o teatro. Acho que foi na arte que
consegui aprender mais a arte de viver, porque nós sempre temos essa
noção de estarmos a representar, e
o teatro dá a noção de como viver
no mundo de lobos.
D&F – Diz que abraçou o jornalismo cultural por paixão. O
que lhe fez abandonar a área?
PM - Comecei a fazer jornalismo cultural numa fase muito complicada, porque muitos entraram

e abraçaram o jornalismo cultural como uma forma de entrar no
mundo jornalístico.
Algumas redacções ainda utilizam o jornalismo cultural como
uma sessão de estágio, para preparar pessoas para serem jornalistas,
mas eu fiz parte de uma geração
que se apostou mesmo em tornar-se um jornalista cultural, até hoje
há jornalistas culturais de excelência formados naquela altura.
Apesar de ainda exercer o jornalismo, já não no activo, ou seja,
na redacção, continuo a escrever,
como roteirista, e a escrever textos
para produção de vídeos institucionais. Para falar a verdade, não desisti de exercer o jornalismo cultural,
apenas dei uma pausa para aproveitar olhar outros ‘‘mares’’. Não existe
ex-jornalista, até porque qualquer
dia posso voltar ao activo.
D&F – O que acha que as empresas de comunicação devem fazer para melhorar a qualidade dos
produtos que veiculam?
PM - Isto não é só para empresas jornalísticas. É mais fácil olhar
para os jornalistas e dizer-lhes que
são incompetentes, mas nem sempre é assim. Ericino de Salema gostava de repetir uma frase, que não

sei de quem é, segundo a qual “toda
a gente critica o jornalista porque o
seu erro está na primeira página e
do médico no cemitério”. Então, é
muito fácil criticar o jornalista, porque o seu trabalho é exposto, mas
o problema não está no jornalista.
Enquanto tu tiveres um sistema de
educação que não funciona, um
sistema de remuneração que não é
justo, enquanto tiveres gente que só
quer ganhar dinheiro, terás o médico, o polícia, o professor e o jornalista que tens.
Não podemos isolar o jornalismo de todo um sistema que é o
país. O jornalismo não é uma ilha
e o jornalismo reflecte o país que
tens. Tu tens o profissional que tens
por causa de todo o sistema que
tens, desde o político, social, económico, etc.
Ao isolar o jornalista estaríamos a ser injustos para com aqueles
bons jornalistas, que muitos deles
não é só uma questão de formação, mas também dom e entrega,
e alguns chegam a correr perigos
inimagináveis, mas é claro, em
qualquer profissão tem-se os incompetentes. O problema não está
nas áreas de comunicação, pois estes estão a acompanhar a linha toda
de um país, o país está a falhar na
política, educação, economia.

“Este país é uma verdadeira tragicomédia”
D&F - Disse que abraçou o
jornalismo cultural porque é a
coisa mais próxima que encontrou da sua paixão, que é a literatura. Já pensou em escrever
um livro? Sobre o que seria?
PM - Já, e se um dia vir a
escrever um livro, a obra retrataria uma tragicomédia de um
país que está constantemente em
crise, e os meus amigos ficariam
como heróis, tentando salvar o
mundo, separando a oposição e
o poder, no mesmo tempo os políticos a tentar destruir o mundo.
Este país é um verdadeiro
romance. É difícil estar num país
que está ciclicamente em crise e
que quando tu pensas que vai dar
uma pausa para respirar, segue-se uma outra crise, como é o
caso da crise da libertação nacional, o período de fome, a guerra
dos 16 anos e a crise eleitoral, que
é cíclica. Sabe-se qual será a narrativa sempre, terás de um lado
uns a dizerem que tiveram uma
vitória esmagadora e retumban-

te, e doutro lado os que dizem que
não aceitam os resultados.
D&F - Estudou e formou-se
como historiador, pensa ou tem
um projecto com base na sua formação académica?
PM - Não, isto porque eu sempre me vi como um jornalista e
não como um historiador. Existem
os que foram formados nessa área
e que estão a desempenhar bem
essa profissão. É uma pena que as
pessoas não têm visto o trabalho
dos historiadores.
Eu vou continuar a escrever
história e tentar continuar a contar

histórias às pessoas, histórias das
comunidades, das instituições, o
meu projecto passa por escrever
roteiros para cinema, televisão e
filmes.
Tudo o que eu fiz foi por uma
questão de proximidade. A razão
pela qual me formei como historiador foi simplesmente por uma
questão de proximidade. Formei-me no curso de História porque
naquela altura não havia nenhuma
instituição que leccionava o curso
de Jornalismo, sendo que os únicos cursos que estavam próximo
de jornalismo, na altura, seriam
Antropologia, Sociologia e História. O curso de História foi uma
experiência muito importante,
pelo facto de me ajudar a olhar
para o país e os seus acontecimentos como um “retrovisor”.
D&F - Como é que avalia a indústria cultural no país em todas
as áreas ou especialidades?
PM - Eu acho que não existe
taxativamente uma indústria cul-

tural no país, pois é algo mais profundo e que tem um impacto forte.
Mas há pessoas e áreas que estão
a trabalhar para que haja uma indústria cultural em Moçambique.
Quando falamos de indústria, falamos de algo que vai nos beneficiar, assim sendo, no momento,
acredito que não há uma indústria
cultural.
D&F – O mundo está a atravessar um dos momentos mais
tenebrosos, devido à pandemia
de Covid-19. Que mensagem
quer deixar para os profissionais
de comunicação social e depois
para os fazedores da cultura?
PM - A primeira mensagem
tem de ir para os profissionais de
Saúde, muitos têm questionado o
que eles estão a fazer. Nós temos
profissionais de saúde que têm
feito o seu trabalho e estão a lutar
para que o país não atinja os números estrondosos como outros
cantos do mundo.
Segundo, para os meios de

comunicação, pois nunca tinha
visto a Imprensa moçambicana mobilizar-se para uma causa
como esta, e todos os meios de
comunicação estão sempre no
terreno a se expor e a mostrar o
que está a acontecer.
O pior que poderia acontecer neste país seria não termos
informações, mas estamos a ter
informação sobre os acontecimentos. Portanto, a área de comunicação é muito importante
neste momento, pois tudo o que
a sociedade fica a saber é graças
à mesma.
Tenho também a saudar os
artistas, músicos, escritores, dentre outros que estão a assumir o
seu papel. Nós temos um grupo
de artistas que assumiram a Covid-19 como uma causa, temos
artistas que aparecem a dizer
cuidado, isto é perigoso. Estão a
aparecer muitos artistas a fazerem uma espécie de campanha,
porque todos assumimos que
este é um problema sério e deve
ser tratado como tal.
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Sonegação de informações oficiais propicia
proliferação de fake news
Jornalistas devem pautar pelo rigor para estarem na ‘contra-mão’ das fake news

N

os últimos anos,
regista-se uma proliferação de notícias
falsas,
difundidas
sobretudo através das redes sociais, um cenário que atingiu
contornos alarmantes, no contexto da pandemia que o mundo
está registar neste momento, que
exige muita responsabilidade na
difusão de informações. Para especialistas em comunicação ouvidos pelo Dossiers & Factos, as
chamadas fake news, na terminologia em inglês, ganham cada vez
mais campo fértil no nosso país,
devido a uma tendência de sonegação de informação por parte
das autoridades, ou seja, fontes
oficiais.
D&F

Texto: Hélio de
Carlos

É um fenómeno já existente há
anos, mas que tem vindo a ganhar
maior espaço com o surgimento e
evolução da Internet, que permite que pessoas criem e difundam
informações, algumas das quais
maliciosas e deliberadamente manipuladas, para fins, muitas vezes,
inconfessáveis.
Num contexto em que em todo
o mundo as pessoas buscam por
informações sobre a Covid-19, há
quem continua a produzir e espalhar fake news, o que, muitas vezes,

tem gerado pânico e aumenta as
incertezas.
É nessa senda que o pesquisador, docente universitário e especialista em ciências da comunicação
Celestino Joanguete alerta para o
aumento da percentagem de informações falsas, durante esta época
da Covid-19, o que, no seu entender, resulta, em parte, da falta de informações vindas de fontes oficiais.
No entender do nosso entrevistado, devido à falta do domínio
da linguagem técnica da saúde por
parte da sociedade, criou-se facilidade para circulação de informações falsas.
“O Ministério da Saúde (MISAU) deve dar a informação oficial
relacionada com o coronavírus,
contudo, quando se apresenta um
vazio muito grande em relação a
fontes de informação oficial, as redes sociais tomam conta, e cada
um vai dando o seu pensamento e
buscando a informação em qual-

quer fonte e espalha”, observa o
especialista.
Segundo Joanguete, as informações falsas não ajudam no combate
à Covid-19, pelo contrário, intensifica mais a propagação e cria medo,
uma espécie de pânico e alarmismo
no seio da população.
Para inverter o cenário, Joanguete defende que o Ministério da
Saúde devia institucionalizar uma
espécie de provedor do cidadão,
uma figura proeminente e proficiente em assuntos de saúde, que
estaria disponível para prover informações aos cidadãos em tempo
útil.
“Os provedores do cidadão teriam como papel principal prover
as informações correctas ao cidadão e estes se tornariam fontes oficiais do cidadão. Estes provedores
devem ser especialistas capazes de
desempenhar o papel de mediador entre o MISAU e o cidadão
que busca informação”, apontou a

solução.
No ramo farmacêutico, Joanquete alerta que há um grupo de
pessoas que usam as fake news para
promover os seus produtos, como
é o caso de medicamentos falsos, o
que, no seu entender, acaba criando um grande constrangimento na
saúde.
“Há muita informação que não
é oficial, como é o caso da medicina tradicional, em que tem surgido
muitas pessoas a falarem de plantas que supostamente combatem a
pandemia’’, explicou a nossa fonte.
João Miguel diz que o rigor
do jornalismo tradicional é a
única salvação
João Miguel, outro cientista
da comunicação, pesquisador e
director-geral da Escola de Comunicação e Artes da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM), acredita que se tratando de pandemia,
as fake news agravam ainda mais
a situação, por tratar-se de um
assunto que deve ser encarado de
uma forma séria, com informações
verídicas, verificadas e que levem as
pessoas a tomar as devidas cautelas.
“O uso da Internet tem estado
a crescer muito, e as redes sociais
deveriam ser o meio que poderia
facilitar o acesso à informação útil,
mas é o oposto do que tem acontecido. Só para perceber, de tantas

informações que temos recebido
durante o dia, grande parte são
notícias falsa, para dizer que essas
ferramentas, que supostamente deviam ajudar-nos na comunicação,
não estão a desempenhar cabalmente o seu papel”, debateu.
Miguel sustenta que o que facilita a circulação das fake news no
nosso país é o facto de muita gente
não ter capacidade crítica, tornando-se presas fáceis de informações
falsas.
“As pessoas que não têm um
posicionamento crítico sobre o
que é verdade e o que não é acabam confundido e assimilando as
informações falsas como verdadeiras”, sublinhou o especialista em
comunicação.
No entanto, o nosso entrevistado entende que em época de proliferação das fake news os meios de
comunicação tradicionais têm um
papel redobrado, ou seja, informar
com rigor e educar.
“O papel dos meios de comunicação nesta situação é de fazer
perceber qual é a informação verdadeira, porque mesmo diante do
desenvolvimento da Internet, o
jornalista ainda cumpre o seu papel
social, que é de averiguar e difundir
as informações apuradas, pois, para
ele, é exactamente isso que deve estar na ‘contra-mão das fake news’
para que as pessoas não sejam alimentadas delas”, recomenda.

PREVENÇÃO DA COVID-19 NO DISTRITO DA MATOLA

Parruque intensifica sensibilização para o uso de
máscaras

O

governador da província de Maputo,
Júlio
Parruque,
continua empenhado na mobilização da população deste ponto do país para a
prevenção da Covid-19. Com
efeito, no passado sábado, esteve a trabalhar no populoso
bairro de Boquisso, distrito
da Matola, onde sensibilizou a
população para o uso obrigatório de máscaras de protecção,
como uma das medidas de prevenção da Covid-19.

Na ocasião, o governante
privilegiou uma interacção directa com os utentes do mer-

cado, passageiros, cobradores
e motoristas de transportes

públicos, bem como as demais
pessoas que se movimentavam

pela via principal, explicando a
importância do uso da máscara de protecção para prevenir a
Covid-19, acção esta que culminava com a oferta de máscaras
a todas as pessoas abordadas, e
não só.
Parruque, fazendo-se transportar no my love, ao longo da
via principal de Boquisso, interagia com outros passageiros,
dando ênfase ao uso obrigatório
da máscara de protecção.
Sensibilizou ainda aos transportadores e comerciantes para
desinfectar, respectivamente, as
suas viaturas e bancas usadas
para o negócio, como forma
de observância das medidas de
prevenção da pandemia na nos-

sa província.
“Não devemos sair de casa
sem usar uma máscara de protecção, o uso da máscara é obrigatório e deve estar na moda,
porque não sabemos onde o vírus está. Ele pode estar around!”
- disse Parruque.
Colocar baldes de água e
sabão nas entradas de lojas e
outros estabelecimentos comerciais foi um dos apelos deixados
pelo governador JP aos proprietários dos mesmos. Sublinhou
ainda que cada um de nós deve,
no mínimo, ter duas máscaras
de protecção, de forma a permitir que as medidas de higiene sejam feitas com eficácia e
segurança.
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INVASÃO A CASAS DE HÓSPEDES

Juristas questionam legalidade da acção da
INAE
INAE volta atrás e diz que não encerra guest houses

T

ermina, na próxima
sexta-feira, o estado
de emergência, decretado pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, um
período marcado por vários
episódios de atentados contra
a integridade física e moral dos
cidadãos, perpetrados pelas autoridades. Um dos momentos
mais hilariantes foi a invasão
de técnicos da Inspecção Nacional de Actividades Económicas
(INAE) a uma casa de hóspedes
num dos bairros da cidade de
Maputo, tendo forçado a saída
de todos os hóspedes, alegando
que estavam a violar o decreto
do estado de emergência. Esta
actuação, segundo alguns juristas ouvidos pelo Dossiers &
Factos, é abusiva e ilegal.
D&F

dita que a legalidade da acção da
INAE e da Polícia depende das
circunstâncias em que as pessoas
foram encontradas, e explica que as

Texto: Lídia Cossa

Além do encerramento das
escolas, suspensão de vistos e proibição de aglomeração de pessoas,
medidas já aplicadas desde 23 de
Março, o decreto de estado de
emergência determina o encerramento de estabelecimentos de diversão, uma situação que acabou
gerando muita polémica durante os
primeiros dias.
Durante este período, uma
equipa multidisciplinar composta
pela Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), PRM,
Polícia Municipal e autoridades de
saúde garantiu a fiscalização do
cumprimento das medidas de restrição, contudo, há relatos de alguns
excessos que resultaram, inclusive,
em pelo menos uma morte e vários
feridos.
Vários vídeos partilhados pelas
redes sociais e reportagens jornalísticas mostram vários episódios em
que os agentes, sobretudo da polícia, violentaram cidadãos, com o
pretexto de fazer cumprir a lei.
Um desses episódios teve lugar
há pouco mais de uma semana,
quando uma equipa mista liderada pela INAE, durante uma actividade inspectiva, invadiu uma
casa de hóspedes, com equipas de
reportagens, e retirou os hóspedes,
alegadamente porque se tratava de
guest house, ou seja, pensão para
encontros românticos, cuja ocupação dura entre uma e duas horas.
“Antes de agir, a Polícia deve
averiguar o local”
O jurista Rodrigo Rocha acre-

autoridades devem certificar-se antes de agir e tomar medidas contra
esse tipo de estabelecimentos.
“As autoridades devem certificar-se de que está a decorrer naquele momento uma actividade
criminosa. A questão fundamental
é esta: ‘qual é a actividade em concreto que estava a ser praticada, que
de alguma forma contribui para
propagação do coronavírus? Se se
provar que havia uma actividade
ilegal, então a acção das autoridades
é correcta, mas se é um mero abuso
de poder, então a acção não é correcta”, justificou.
Elísio de Sousa, outro jurista

criminalista, explicou que, para se
perceber a legalidade da acção das

autoridades, é preciso saber classificar o local, porque os locais que
são proibidos de funcionar são os
de diversão.
“Há algumas casas de hospedagem que se chamam de hospedagem circunstancial, os ‘escondidinhos’ e essas não devem funcionar,
mas se a empresa provar que é de
hospedagem, como um hotel, em
que a pessoa paga por dia e não por
hora, aí faz sentido, e as autoridades
não devem encerrar esses locais”,
disse.
De Sousa referiu que “o mais
importante é que as autoridades
não devem invadir, antes de averiguar se a casa é de diversão circunstancial ou então é um hotel ou casa
de hóspedes. Entretanto, há vezes
em que as próprias autoridades

Publicidade

mandam pessoas disfarçadas, para
ver como é, e depois vão actuar, então é preciso assegurar que houve
esse trabalho e por isso já sabiam se
aquela casa era de diversão ou não,
porque casa que faz hospedagem
circunstancial entra no grupo dos
locais de diversão, porque há várias
formas de se divertir”.
O jurista alertou sobre algumas
casas que se fazem passar por casas
de hóspedes quando não o são. “Há
casas de pasto que se fazem passar
por casas de hóspedes, e, por vezes,
pode acontecer até prostituição, por
isso esse tipo de situações deve ser
visto caso a caso, não digo que todas as casas são assim, mas há esses
casos, por isso há necessidade de se
fazer um trabalho aprofundado”.
“Guest house não faz parte dos
locais de diversão”

O director nacional das Operações da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), Verónio Duvane, disse que a Inspecção
não invadiu casas de hóspedes, mas
sim retirou pessoas que estavam no
bar, dentro do estabelecimento.
“A INAE mandou pessoas saírem do bar dentro do estabelecimento, porque estavam a consumir
bebidas alcoólicas, mas quando
viram a Polícia, as pessoas fugiram
e foram esconder-se nos quartos e
outros sítios, e as autoridades mandaram as pessoas saírem, porque estavam no bar, e encerrou-se o bar”,
explicou.
A INAE explicou que não encerra guest houses, mas sim bares e
barracas. “As guest houses não estão
abrangidas, porque são estabelecimentos de alojamento”.
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ATRIBUIÇÃO DO SELO MADE IN MOZAMBIQUE

MIC reconhece excelência de mais cinco
empresas da província de Maputo

O

Ministério da Indústria e Comércio concedeu, na sexta-feira,
24 de Abril, o direito
de uso do selo “Orgulho Moçambicano, Made in Mozambique”
a um total de cinco empresas da
província de Maputo, por se ter
comprovado que reúnem requisitos para a sua elegibilidade à luz
do Regulamento de Uso do Selo
(Decreto 10/2012, de 11 de Maio),
tais como a utilização significativa
de recursos nacionais nos processos de produção, o cumprimento
da legislação aplicável no país e a
adopção de uma cultura de qualidade, através da implantação de
sistemas de gestão de qualidade.

Trata-se das empresas Afritubo-Tubos e Acessórios, Strides
Pharma Mozambique, Prochem,
Divina e C&C Neves, que se vão
juntar às outras 59 certificadas
com o selo “Made in Mozambique” ao nível daquela província.
Para o ministro da Indústria
e Comércio, Carlos Mesquita,

a atribuição do selo “Orgulho
Moçambicano. Made in Mozambique” constitui um reconhecimento do Governo a estas
empresas, por contribuírem para
a valorização dos produtos e serviços nacionais e, igualmente,
por estarem comprometidas com
a melhoria contínua das práticas de negócio, uma vez que a
elegibilidade deverá ser mantida
por todo o período de validade
da concessão da marca, que é de

cinco anos.
Por isso, “é louvável o passo
dado pelas empresas, às quais
apelamos para que sejam criativas e esforcem-se para continuar
a merecer a confiança e o carinho
de todos os moçambicanos”, disse Carlos Mesquita, que instou as
empresas distinguidas a tirarem
proveito do crescimento do mercado nacional e das oportunidades de exportação resultantes das
facilidades de circulação de pes-

soas e bens, bem como da liberalização do comércio.
Num outro desenvolvimento,
o ministro da Indústria e Comércio desafiou as empresas nacionais, em particular as de pequena e média dimensão (PME), a
apostarem na produção massiva
de alimentos e produtos de higiene, optimizando o uso de recursos nacionais.
Por seu turno, a secretária de
Estado da província de Maputo,

Vitória Diogo, considerou, na
ocasião, que a concessão do direito de uso do selo faz jus ao crescimento do tecido empresarial
da província, não só em número
mas também em qualidade.
“Este é um sinal objectivo de
que, como província, estamos a
contribuir para a criação, inovação e produção no país, assim
como para a geração de renda e
criação de mais postos de trabalho”, referiu Vitória Diogo.
Intervindo em representação
das empresas distinguidas, António das Neves sublinhou que
o selo “Orgulho Moçambicano,
Made in Mozambique” reconhece o contributo do tecido empresarial nacional para o desenvolvimento do país, devendo, por isso,
significar uma mais-valia efectiva
para os seus detentores.
“O selo deve constituir um
instrumento de promoção de negócios sustentáveis, que satisfaça
às expectativas do consumidor, e
que contribua para o crescimento
da produção nacional e desenvolvimento económico e social do
país”, afirmou. FDS

CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Governo de Moçambique gasta 13 milhões
de dólares
Nampula é a província que conta com maior número de unidades

O

Governo de Moçambique vai gastar
900 milhões de meticais (13,3 milhões
de dólares) na construção de
30 postos de abastecimento de
combustíveis, nas regiões norte,
centro e sul do país, no presente
quinquénio, informou recentemente o presidente do Fundo
Nacional de Energia (FUNAE),
segundo o site Macauhub.

A publicação refere que António Saíde prestou a informação
no decurso da cerimónia de inauguração de um posto de abastecimento de combustíveis, no posto
administrativo de Chalaua, distrito
de Moma, província de Nampula,
inserido nas acções programadas
para os primeiros cem dias do actual ciclo de governação.
De acordo com o site, a execução deste projecto será efectuada

Max Tonela, Ministério dos Recursos Minerais e Energia
pelo FUNAE, instituição tutelada
pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que promove o
acesso aos combustíveis e energia

eléctrica junto às populações residentes nas zonas recônditas do
país.
Ainda segundo o Macauhub,

a construção dos postos de abastecimento de combustíveis será
efectuada com recurso a receitas
próprias, estando previstas para

2020 seis áreas, nomeadamente
nos distritos de Mecubúri e Meconta (Nampula), Metuge (Cabo
Delgado), Alto-Molócuè (Zambézia), Mapai (Gaza) e Vilankulos
(Inhambane).
Informações avançadas pela
fonte dão conta que desde a instituição do Incentivo Geográfico,
linha orçamental criada em 2008,
para aumentar o acesso aos combustíveis líquidos pelas populações
que vivem nas zonas rurais, foram
construídos 96 postos de abastecimento de combustíveis, sendo que
Nampula é a província que conta
com maior número de unidades,
15.
Por sua vez, escreve o Macauhub, Zambézia, a segunda província mais populosa do país, conta
com um total de 14 postos de abastecimento, e Niassa, a província
mais extensa, com 11. A província
de Maputo tem apenas três.
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Arrendamos escritórios
modernos e espaçosos na Matola
Quer trabalhar
em ambiente
espaçoso e
aconchegante? Nós
somos a solução,
arrendamos
escritórios, a
preços convidativos

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696,
Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360
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Malária continua a ser maior causa da
mortalidade em Moçambique

N

a sua mensagem,
por ocasião do 25
de Abril, Dia Mundial de Luta Contra
a Malária, o Chefe do Estado,
Filipe Nyusi, reconheceu que,
não obstante os esforços empreendidos ao longo dos anos,
continua a sentir-se de forma
preocupante o aumento de casos e enchentes nas unidades sanitárias, devido à malária. Para
o Presidenta da República, a
malária, para além de ser doença e causar luto e pobreza às famílias, interfere negativamente
no desenvolvimento económico
e social do país.
D&F

Texto: Lídia Cossa

Celebrou-se, no passado dia
25 de Abril de 2020, o Dia Mundial de Luta contra o Paludismo,
para chamar atenção para o impacto devastador que esta doença tem nas famílias, nas comunidades e na sociedade. Numa
altura em que o mundo trava
uma guerra contra a Covid-19,
este evento permitiu igualmente
destacar a importância de manter sistemas de saúde resilientes
e de continuar a fornecer serviços de saúde essenciais aos utentes, mesmo em tempos de crise.
Anualmente, mais de 400
000 pessoas morrem de malária,
e 94% dessas mortes ocorrem
em países africanos. As crianças
com menos de cinco anos constituem o grupo mais vulnerável,
uma vez que representam 67%
dos óbitos. Os países africanos
desenvolveram grandes esforços
para controlar a doença, e a Argélia foi classificada como livre
da malária em 2019. No entanto,
a região africana da Organização
Mundial da Saúde (OMS) registou 213 milhões de casos em
2018, representando 93% dos casos alistados no mundo inteiro.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) alerta que a resposta global à doença está numa
espécie de encruzilhada, já que,
após um período de sucesso sem
precedentes no controlo da enfermidade o progresso parou.
O tema escolhido para as celebrações deste ano foi “Zero Paludismo. Começa Comigo”, que
faz referência a uma campanha
lançada no Senegal, em 2014,
com o objectivo de mobilizar
todos os envolvidos na luta contra a malária, desde os decisores
políticos até o sector privado e as
comunidades afectadas.
Diante deste cenário, o Pre-

sidente da República, Filipe
Nyusi, reafirmou o compromisso do Governo de lutar contra a
malária, que continua a ser um
dos maiores problemas de saúde
pública em Moçambique.
Em mensagem por ocasião
do 25 de Abril, Dia Mundial de
Luta Contra a Malária, o Chefe
do Estado disse que, não obstante aos esforços empreendidos
ao longo dos anos, continua a
sentir-se de forma preocupante
o aumento de casos e enchentes
nas unidades sanitárias, devido à

doença .
“Hoje, todos nós, pessoas
singulares, famílias, comunidades, políticos, membros de organizações religiosas, sociedade
civil, sector privado e parceiros
de cooperação, somos chamados
a renovar o nosso compromisso
de redobrar os esforços na luta
contra a malária. Endereço palavra de apreço e gratidão a todos
aqueles que diariamente trabalham junto às famílias, comunidades e nas unidades sanitárias,
em actividades de prevenção,

diagnóstico e tratamento da malária”, disse.
Porque as celebrações deste
ano acontecem numa altura em
que o mundo, incluindo o nosso
país, é assolado pela pandemia
do novo coronavírus, o Presidente da República disse haver
necessidade de se redobrar as
medidas de prevenção, seguindo as boas práticas de protecção
contra o novo coronavírus recomendadas pelas instituições de
saúde.
“ Exorto a todos os moçam-

bicanos, do Rovuma ao Maputo,
do Zumbo ao Índico, para que
não percamos o foco das nossas
atenções em todos os momentos, onde as prioridades podem
alterar-se. Enquanto nos precavemos da Covid-19, vamos
todos continuar a dar o nosso
contributo individual e colectivo
nesta luta contra a malária. Com
as medidas bem conhecidas, vamos fazer triunfar a luta contra
a malária, contribuindo desta
forma para o nosso bem-estar”,
frisou.

Doença ameaça populações mais pobres e vulneráveis
No âmbito dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável,
os países comprometeram-se a
erradicar a epidemia da malária até 2030. A iniciativa E-2020
para a eliminação do paludismo
foi lançada em 2017, e, para travar o aumento do número de
casos, sobretudo na África Subsaariana, foi usada a abordagem
“acção de elevado impacto nos
países com elevadas cargas”, lançada em 2018.
Há um ano, os ensaios pilotos da primeira vacina contra a
malária no mundo, RTS’S, foram
realizados no Gana, no Quénia e
no Malawi. Até à data, 275 000
crianças receberam a vacina.
Esta acção é louvável, mas
ainda se está longe do objectivo estabelecido para 2020, isto
é, reduzir em 40% o número de

Matshidiso Moeti, directora regional da OMS para a África
casos e de óbitos associados à
malária.
“Vamos precisar de redobrar esforços para alcançar uma
redução de 75% até 2025. Um
maior compromisso político,

investimentos acelerados e mais
inovação na prevenção e no
controlo do paludismo revelam-se urgentemente necessários.
Juntos, devemos reconhecer que
enquanto o paludismo não for

erradicado, a doença irá ameaçar as populações mais pobres
e mais vulneráveis, e tem o potencial de reaparecer em tempos
de crise, como o da pandemia de
Covid-19 que enfrentamos actualmente”, destacou Matshidiso Moeti, directora regional da
OMS para a África.
Para consolidar os progressos já realizados, Moeti apela
para que os países aloquem recursos, trabalhem em todos os
sectores e a reforcem a colaboração transfronteiriça para combater o paludismo.
Com o financiamento necessário, uma forte coordenação, parceiros dedicados e o
envolvimento das comunidades,
pode-se vencer a luta contra o
paludismo e livrar a África dessa
doença.
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Município de Vilanculos apoia idosos na luta
contra Covid-19

O

Conselho
Autárquico de Vilanculos
distribuiu
cestas
básicas e material
de higiene a idosos que vivem
em situação de vulnerabilidade, residentes no bairro Desse,
naquele distrito. A iniciativa
enquadra-se no âmbito dos esforços globais visando evitar
a propagação do coronavírus,
bem como a mitigação dos seus
impactos.
D&F

Texto: Anastácio
Chirute

Cada família beneficiou-se de
uma cesta básica composta por
5kg de arroz, 1kg de farinha de
milho, 1 litro de óleo de cozinha,
para além de diversos produtos de
higiene, com destaque para uma
barra de sabão, para a lavagem das
mãos.
A iniciativa enquadra-se no
âmbito da responsabilidade social
da autarquia de Vilanculos e tem
por objectivo contribuir para o
melhoramento da vida daquela camada social. Numa primeira fase,
serão abrangidas perto de 500 famílias de diferentes bairros daquela urbe, e que vivem em situação de
extrema pobreza.
Segundo William Tuzine, presidente do Conselho Autárquico
de Vilanculos, o município recebeu

um apoio dos parceiros da Alemanha, avaliado em dez mil dólares,
o equivalente a 600 mil meticais,
para ajudar as pessoas que estão a
passar por necessidades, e isso vai
acontecer de forma gradual.
Os beneficiários mostraram-se
satisfeitos com o gesto e disseram
que o mesmo vem para aliviar a
fome que há meses roía os seus estômagos, mesmo antes da doença
começar a espalhar-se no território moçambicano.
Quanto às medidas de prevenção da pandemia, as “bibliotecas
vivas” prometeram seguir as recomendações deixadas pelo Chefe do
Estado, que consistem em ficar em

ras já começaram a ser distribuídas
aos idosos.
“Vou passar a usar a máscara
sempre que eu quiser falar com alguém ou mesmo ao sair para um
ambiente um pouco aglomerado,
também vou observar a questão de
distanciamento, tenho medo desta
doença, porque mata”, referiu António Nhachengue.
Na verdade, os beneficiários
são idosos que às quintas-feiras
têm saído às ruas para pedir esmola, para garantir a sua sobrevivência, uma vez que os seus familiares
decidiram abandoná-los e não lhes
prestam nenhum apoio alimentar.
“É preciso que todos os muní-

nais de saúde, evitemos ficar em
locais de maior aglomeração populacional, devemos usar sempre
as máscaras, para evitarmos a contaminação”, apelou William Tuzine
Ainda no âmbito da prevenção
da Covid-19, a edilidade local tem
vindo a levar a cabo acções de pulverização de viaturas, entre singulares e de transportes públicos de
passageiros, incluindo a distribuição de máscaras aos passageiros,
automobilistas e vendedores formais e informais.
Refira-se que a iniciativa é contínua e vai abranger também crianças desfavorecidas ou órfãs que
vivem nos orfanatos ou centros

cipes cumpram com as mensagens
que são difundidas pelos profissio-

de acolhimentos ao nível daquele
distrito.

casa e cumprir com a lavagem das
mãos com água e sabão, incluindo
o distanciamento social.
“Estou bastante satisfeito por
ter recebido este apoio, vai dar para
aliviar a fome, pelo menos não vou
precisar sair de casa por alguns
dias, porque tenho algo para comer”, disse Palmira Vilanculos.
Município garante protecção de
pessoas desfavorecidas
Com vista a garantir a protecção das pessoas desfavorecidas, a
edilidade vai produzir e distribuir
mais de duas mil máscaras de fabrico caseiro. As primeiras másca-

SOCIEDADE CIVIL QUER FISCALIZAR O GOVERNO

CIP exige prestação de contas na gestão do
budget do FMI

O

Centro de Integridade Pública (CIP) diz
que, para garantir
uma efectiva monitoria dos recursos, é necessário
que o Governo moçambicano
formalize um espaço em que a
sociedade civil tenha papel relevante o suficiente para ter acesso a toda informação detalhada
sobre a planificação e execução
em tempo útil e poder participar em sessões de consenso
sobre os mecanismos a serem
adoptados.

O posicionamento do CIP
surge dias depois de o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
ter aprovado um empréstimo de
USD 309 milhões, no âmbito do
seu instrumento financeiro Ra-

pid Credit Facility (RCF), para
ajudar Moçambique a suprir as
necessidades urgentes da balança
de pagamentos e fiscais, decorrentes da Covid-19.
De acordo com o CIP, Moçambique tem um histórico de
má gestão fiscal, agravado pela
crise da dívida oculta.
Por isso, no entender do CIP,
estes fundos, disponibilizados no
âmbito da RCF do FMI, apresentam uma oportunidade muito
importante para o Governo demonstrar abertura para participação pública na gestão actual
das finanças públicas, e demonstrar que está disposto a mudar a
sua postura.
Para a organização da sociedade civil, o cenário económico actual é de incerteza a nível
mundial e exige envolvimento e
conjugação de esforços de todas

as forças vivas da sociedade, de
modo a garantir o cumprimento
dos princípios basilares da transparência, integridade e combate
efectivo à corrupção.
Neste contexto, o CIP apresenta propostas concretas para
a monitoria efectiva dos referidos fundos, baseadas em boas
práticas internacionais de gestão
de fundos, a saber: Elaboração,
pelo Governo, de um Orçamento rectificativo que incorpore a
utilização dos USD 309 milhões
obtidos do FMI, cumprimento
integral do Decreto 77/2017 de
28 de Dezembro, que introduz
reformas no processo de emissão
e gestão da dívida pública e das
garantias do Estado, através da
disponibilização de informação
detalhada sobre a dívida pública
e o respectivo perdão da dívida,
entre outras.

Covid-19 terá impacto significativo na economia

O FMI acredita que a pandemia terá um impacto significativo na economia moçambicana,
interrompendo uma recuperação
crescente, após dois poderosos
ciclones tropicais que ocorreram
em 2019, além de que perturbações significativas estão surgindo
nos serviços, transportes, agricultura, manufactura e comunicações, acoplado com um péssimo ambiente externo, afectando
os sectores exportadores, como
a mineração. Entretanto, a instituição financeira considera que
contribuirá
substancialmente
para o cumprimento dos aumentos necessários nas despesas de
saúde e outras redes de segurança social.
Nisso, após a discussão da

Comissão Executiva, Tao Zhang,
director executivo adjunto do
FMI com o Presidente, declarou,
entre outras, que as prioridades
imediatas das autoridades são a
limitação do impacto da pandemia e a preservação da estabilidade macroeconómica e financeira,
aumento do orçamento para despesas de saúde e medidas para
proteger os mais vulneráveis na
sociedade e apoio às micro, pequenas e médias empresas.
De acordo com o FMI, as autoridades estão comprometidas
em evitar a corrupção e o uso
indevido do financiamento de
emergência, através do fortalecimento da transparência e a prestação de contas. Neste sentido,
eles publicarão os grandes contratos públicos de procurement,
conduzirão e publicarão auditorias do uso dos fundos.
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Spot Comunicação e Light Vision catalisam
publicitários do futuro

A

Agência de Publicidade Spot Comunicação e a Light Vision- Academia de
Formação rubricaram, no dia
23 de Abril, um memorando
de entendimento para a formação de futuros quadros da
indústria da publicitária.

O memorando foi assinado
pelos gestores das duas entidades, num acto que teve lugar na
Spot Agência de Comunicação,
contando com a presença de quadros das duas entidades e meios
de comunicação. No evento, foi
notório o distanciamento entre
os participantes, bem como outras medidas recomendadas.
O memorando é um protocolo que visa proporcionar a
componente técnica aos formandos da Light Vision, instituição
vocacionada para a consultoria
em comunicação, marketing,
trabalhos de design e formação
corporativa.
Ibrahimo André, da Light Vision, afirma que o acordo resulta
da necessidade de agregar maior
valor à componente teórica ministrada pela instituição que dirige, tendo frisando: ”queremos
oferecer ao mercado de trabalho
profissionais dotados de conceitos, bem como da prática, e este
será o nosso maior diferencial

cacional formal, através do contacto prático com o mercado do
trabalho
“Iremos receber os alunos
na etapa final da sua formação,
o maior desafio será dotar-lhes
de qualidades como comprometimento,
profissionalismo,
criatividade, inovação, entre outros aspectos fundamentais do
ramo publicitário, disse Shaid
Umar, director-geral da Spot
Comunicação.
Os alunos serão admitidos
pela Spot em regime de estágio,
cujos beneficiários serão os galardoados de mérito dentre um
e dois formandos de Design Gráfico e Motion Design, em cada
ciclo de 6 meses a 1 ano.

competitivo”. André Acrescentou que sua instituição já formou
cerca de 55 alunos, dos quais 25
em Motion Design e 30 em Design Gráfico.
Por seu turno, a Spot Comunicação compromete-se a
introduzir os alunos a uma continuidade da sua formação edu-

O acordo é criado num período em que o incentivo ao
incremento da qualidade tem
vindo de vários quadrantes da
sociedade moçambicana, e esta
plataforma representa uma janela de oportunidade para o crescimento da indústria.
A SPOT Comunicação, que

recentemente completou 10 anos

Publicidade

de existência no mercado, possui

sólida experiência na construção
de marcas, tendo trabalhado com
grandes marcas nacionais e internacionais de diversos sectores de
actividade, nomeadamente Millennium BIM, TDM, BancAbc,
Total, Frozy, Fizz, GOtv, Multichoice, Companhia Industrial
da Matola, Shoprite, BP, entre
outras.
Face à situação de emergência, ciente da sua contribuição
para economia nacional, a Spot
Comunicação adoptou o trabalho remoto, evitando a exposição
dos seus colaboradores ao risco
da Covid-19, enquanto a Light
Vision, abrangida pelas restrições às entidades de ensino, administra os seus cursos através
de plataformas de ensino online.
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UM TALENTO NO FUTEBOL QUE FOI REJEITADO POR SER ALBINO

Jacinto Muthombene encontra “glória” no
atletismo
“O ‘não’ nos infantis da Académica veio para o bem”

H

oje, tem uma colecção de medalhas
que até perdeu a
conta, ganhas nas
provas de atletismo em Moçambique e na África do Sul,
mas nem sempre foi de “glórias” a vida de Jacinto Muthombene, um jovem atleta
que na infância e adolescência
sonhava em ser jogador de futebol e, quiçá, pisar grandes
palcos, mas apesar do seu talento com a bola, a sua condição de albino fez com que fosse
preterido nos escalões infantis
da Académica. Persistente, desistiu do futebol, mas continuou a “correr” atrás dos seus
sonhos, e foi no atletismo onde
venceu o preconceito e conquistou várias medalhas.
D&F

Texto: Arão Nualane

É uma história de superação
de um moçambicano que nasceu
com problemas de pigmentação.
Hoje, tem 41 anos de idade, Jacinto Alberto Muthombene decidiu abrir ao Dossiers & Factos
o “livro” para falar da sua história no desporto, em particular
no atletismo, onde mostrou que
é possível vencer o preconceito.
Para combinar com o local
da entrevista, nossa fonte sugeriu que fosse no Parque dos
Continuadores, na cidade de
Maputo, onde tudo começou, na
década de 90, quando a pista era
de cinza.
A cada resposta uma viagem
na história de um homem que
correu as “estradas do mundo”
em busca do que queria conseguir no futebol, mas que algumas
forças do destino o negaram.
Durante a nossa interacção,
Muthombene refere que tudo começou no bairro da Maxaquene,
porque o seu pai foi jogador de
futebol no Costa do Sol, quando
a equipa era treinada por Martinho de Almeida, e contava-lhe a
emoção vivida dentro das quatro
linhas no “desporto rei”. Pelo que
cresceu a gostar da modalidade
e com a esperança de ser grande
jogador no panorama futebolístico nacional e internacional.
“Senti-me desmoralizado”
Movido pelo gosto e vontade
de ser um “craque” da bola, conta que, quando a Académica, em
1995, recruta crianças para faze-

rem parte das equipas de formação, juntamente com os outros
meninos de sua idade, foram
fazer a triagem, mas um treinador, que era tratado por mister
Boene, escolheu outros rapazes,
deixando-o de fora, mas nunca
desistia e ia sempre treinar.
“Passado algum tempo, veio
ter comigo e disse-me que não
podia jogar futebol, por a minha
pele não ser favorável à prática do futebol. Ele foi directo e
disse-me que teria dificuldades
de ver a bola, porque os meus
olhos não suportam a radiação
solar, seria difícil fazer os cálculos de quando é que a bola está
por perto ou longe”, lembrou o
nosso interlocutor, para depois
afirmar que naquele momento
o que mais queria era estar com
os outros meninos a chutar a
bola, aprender com os misters,
entretanto, pensou que estava a ser expulso para não tocar
mais na bola. Daí que se sentiu
desmoralizado.
“Naquela altura, não tinha
capacidade de pensar que estava
a ser discriminado, mas entendia que não me queria na equipa
dele. Continuei a ir aos treinos,
tendo chegado a pensar que iria
expulsar-me do recinto da Académica, mas nada disso aconteceu e eu ficava como apanha-bolas, quando os outros treinavam
e chutavam a bola para fora”, viajou no tempo com melancolia.
Da Escola Privada da Maxaquene “D” às grandes pistas do
atletismo
Mas como há males que vêm
para o bem, a nossa fonte revela

que foi convidada por alguns colegas da Escola Privada da Maxaquene “D”, onde estudava, a ir
treinar atletismo.
Explica que amigos e colegas da escola, na saída, disseram:
“vamos correr no Parque dos
Continuadores. Fui, no primeiro
dia, e não sabia o que era uma
pista, só vi pessoas equipadas a
correrem. Estava ali uma senho-

ra chamada Celina, que trabalha
na formação dos miúdos no Clube Costa do Sol, que cresci nas
mãos dela e aprendi muitas coisas do atletismo. Treinei e nunca
mais parei”.
O antigo atleta conta que
quando chegou o dia da competição, Celina o inscreveu para
correr.
Sendo a primeira vez, a an-

siedade era enorme e não sabia
onde devia reduzir ou acelerar.
O que queria era apenas cortar
a meta. Quando começou a correr levou um susto, porque “as
pessoas começaram a aplaudir, a
torcer por mim, e consegui cortar a meta em primeiro lugar”.
Depois de ganhar a sua
primeira prova da vida no atletismo, a vida desportiva de Muthombene mudou por completo,
foi subindo gradualmente de
escalão no Costa do Sol, de tal
forma que, quando era júnior,
foi solicitado para fazer parte
dos seniores, em que iriam fazer
a prova de estafeta numa volta
pela cidade.
“O actual presidente da Associação do Atletismo, Fenias
Cutane, era o treinador, e fez
duas equipas no Costa do Sol,
tendo me colocado na equipa ‘A’,
para estar na recta final da estafeta, e ficamos em terceiro lugar”,
revelou, para de seguida afirmar
que a partir daquele momento, a
aposta foi nas provas de estrada,
e é lá onde teve momentos de
glória, depois de se desvincular do clube e correr de forma
individual.

Representar a selecção foi o
auge da carreira
Como qualquer atleta que
sonha em vestir as cores da selecção do país, com Muthombene não era diferente e o dia
chegou, apesar de que a sua idade já estava muito avançada, o
chamamento para representar a
equina nacional foi visto como
o auge da carreira no atletismo.
“O seleccionador viu o meu
rendimento nas provas de estrada e decidiu chamar-me,
com outros colegas, para representar Moçambique”, orgulhou-se, para mais tarde fazer saber
que para além de Moçambique
correu em representação de
algumas marcas sul-africanas,
que lhe deram mais prestígio
ainda.
Muthombene contou ainda
que foi à África do Sul para fazer negócio, outra fonte de rendimento que tinha. Chegado lá,
teve a oportunidade de competir em nome de uma empresa mineira chamada Harmon
Gold. Depois fez parte de um

clube em Johannesburgo, a convite de um empresário que era o
proprietário. É onde fiquei mais
tempo e correu a valer. Mais
tarde passou para o NetBank.
Para Muthombene, entre
correr em Moçambique e na
África do Sul há uma diferença
abismal. Os sul-africanos têm
atletismo de primeira linha. A
competição é maior e existem
empresários e clubes que apostam na modalidade.
Actuamente em Moçambique, Muthombene tem participado em maratonas na categoria dos veteranos, e porque
“quem sabe, sabe”, tem se posicionado entre os três primeiros
classificados.
Aliás, diz que para o treinador da Académica que não
contou com ele na equipa de futebol, não guarda mágoas, antes pelo contrário, agradece-o,
porque descobriu que o ajudou
a apostar noutra modalidade e
“deu-se bem” nela.

Dossiers

& Factos

cultura

segunda-feira
27 de Abril de 2020

23

LUTA CONTRA COVID-19

Mr. Bow Foundation lança campanha de
mobilização da população

N

uma altura em que
se regista um crescimento acentuado
da Covid-19 pelo
mundo, o receio de ver esta
pandemia crescer e espalhar-se pelo país motivou o músico
e compositor Mr. Bow, através
da Mr. Bow Foundation, uma
organização moçambicana sem
fins lucrativos, que tem como
objectivo o desenvolvimento
socioeconómico da população,
a lançar uma campanha voltada essencialmente para a mobilização da população da cidade
e província de Maputo, nas zonas suburbanas e rurais.
D&F

Texto: Albano Uahome

O grande objectivo da campanha é alertar as populações
sobre a gravidade da pandemia que assola o mundo. Desta
forma, o músico espera usar a
sua popularidade para fazer
penetrar mensagens sobre a
prevenção, motivando a adopção de hábitos que coloquem
a doença longe do “radar” das
comunidades.
Numa parceria com o MISAU e o Conselho Municipal

de Maputo, a iniciativa contempla um conjunto de acções que
visam o uso de instrumentos
de comunicação directa e de
massas, em zonas suburbanas,

áreas onde é possível encontrar
uma camada social mais resistente à adopção de medidas de
prevenção, sendo algumas pela
falta de acesso à informação, e

outras pela necessidade natural
de manterem o seu curso normal de actividades comerciais
de subsistência, como forma
de sustento familiar, e outras

ainda por não acreditarem nos
reais impactos da doença.
Assim sendo, os artistas da
Bawito Music e outros artistas ligados à cultura nacional
abraçaram a causa, produzindo anúncios de TV e rádio em
línguas locais, com mensagens
claras de sensibilização sobre
os impactos da pandemia e as
medidas a adoptar.
A par dos spots e músicas,
a campanha contempla mobilização nos bairros, através de
carros com megafones, oferta
de máscaras à população, desinfecção, limpeza e higienização de paragens, mercados,
orfanatos, lares de idosos e
zonas residenciais de grande
densidade.
De realçar que o músico
Mr. Bow dá assim um grande
pontapé de saída numa nova
abordagem da sua intervenção
social, sendo o primeiro cantor
nacional a criar uma fundação
para ajudar na luta contra a
Covid-19.
Na ocasião, o artista destacou que através da sua fundação espera ter uma maior
intervenção na luta contra a
desigualdade social que caracteriza a nossa sociedade.

Morte de Chaguatika Ndzero deixa vazio
no humor moçambicano

F

azer rir as pessoas sem
cessar era a arte de Nelson Coutinho, conhecido nos meandros do
humor ou da cultura moçambicana como Chaguatika Ndzero. Perdeu a vida recentemente,
no Hospital Central de Maputo
(HCM), vítima de uma doença
que o apoquentou por mais de
cinco anos.

Foi mesmo por causa da
doença que o humorista parou
de fazer o que mais gostava, humor para fazer rir as pessoas.
Colegas do artista lembram
do humorista como uma pessoa distinta e irreverente. Por
exemplo, Luísa Menezes, citada
pelo jornal O País, que com ele
fez humor na cidade de Chimoio, já nos finais dos anos 80,
depois de se terem conhecido

em Tete, diz que nunca estava
satisfeito com nada.
“Queria sempre fazer mais
e melhor, com aquela irreverência que, às vezes, magoava
algumas pessoas que não recebiam bem as piadas dele. Penso
que foi essa característica irreverente que lhe manteve no hu-

mor por tantos anos”, disse Menezes, referenciada pelo O País.
De acordo com a publicação, depois de juntos colaborarem em Chimoio, Chaguatika
Ndzero e Luísa Menezes trabalharam em dois projectos de
humor com o título “A Viagem
do Riso”, gravados em cassete,

na altura. O jornal O País diz
que foi mais ou menos nessa altura que o humorista se conheceu com Izidine Faquirá.
Ao locutor, relata O País,
a morte de Chaguatika faz
lembrar os momentos mais
altos que o humor moçambicano viveu, através da Rádio
Moçambique.
“Eu conheci-o depois do A
Viagem do Riso. Convidámo-lo para trabalhar connosco no programa Em Cima da
Hora, todas as manhãs, e a sua
versatilidad¬e era fantástica”,
lembrou Faquirá.
O Dossiers & Factos sabe
que nos seus projectos de humor, Chaguatika Ndzero abordava diversos temas que mexiam com as pessoas, tendo-se
(também) popularizado com
o programa “O Riso Não Paga
Imposto”.

Búfalo, que com ele trabalhou nesse projecto, citado pelo
O País, afirma que Chaguatika
Ndzero “é um dos grandes mestres do humor e da cultura de
Moçambique, e ele esteve em
frente de grandes batalhas pela
cultura e deixa um buraco difícil de cobrir”.
Dados trazidos pelo O País
indicam que além do humor,
outra paixão de Chaguatika
Ndzero era a música. Inclusive,
gravou um disco musical, intitulado “Haja Amor”, em 1994,
com Célio Figueiredo, que sublinha: “tivemos uma amizade
da qual eu estou muito grato.
Aprendi muito dele e deu-me
muita força nos momentos em
que eu achava que iria falhar.
Pode-se fazer muito para que a
obra dele não fique esquecida.
Cabe a nós continuar a divulgar
as obras dele”.
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À CDC e à União Africana

FEMNET exige inclusão de mulheres na resposta à Covid-19

A

Rede Africana de
Desenvolvimento e Comunicação
da Mulher (FEMNET) alerta que sem a plena
participação e inclusão da
mulher na resposta à pandemia do coronavírus, os esforços de África serão fúteis e
contraproducentes.
Segundo a organização feminista, com membros em Moçambique, sem a infusão deliberada de dados desagregados
por género, para amainar a realidade do impacto da Covid-19,
uma grande parte da população
de África continuará sem direitos e esquecida, à medida que
os estragos da pandemia global
continuarem.

A FEMNET convocou, na
passada sexta-feira (24/04), um
dos maiores seminários regionais de África, para mulheres
anglo-francófonas sobre resposta à Covid-19, buscando
declarações oficiais da União
Africana e do Centro Africano
de Controlo de Doenças.

“As mulheres africanas estão
buscando uma resposta holística, que leve em consideração
a diversidade das mulheres no
continente. Queremos garantir
que nossos países sejam claros
quanto a um processo sensível
ao género, que não diminua as
necessidades especiais das mu-

lheres à custa de abordagens patriarcais. Precisamos de respostas inclusivas e dignas em todas
as abordagens ”, declarou a directora executiva da FEMNET,
Memory Kachambwa.
A FEMNET, uma organização sedeada no Quénia, que
projecta vozes de mulheres e
meninas africanas de mais de 48
países no continente, está agora
a pressionar por uma resposta
inclusiva e digna à pandemia,
que levará em consideração específica o impacto e a devastação na vida de mulheres e meninas em África.
“Não basta apenas fornecer
os dados, precisamos de dados
desagregados por género. Precisamos de dados específicos que
apoiem e informem os processos
de resposta, para que os recursos

possam ser alocados por justa
causa onde houver uma necessidade grave”, afirmou Victoria
Maloka, da UA, acrescentando
que “a igualdade de género deve
estar no centro da resposta à
Covid-19, para garantir que essa
pandemia não reverta todos os
ganhos que obtivemos até agora
na vida de mulheres e meninas
em África”.
Actualmente, à medida que
os países continuam sofrendo
reacções económicas e sociais
por causa de bloqueios, recolher
obrigatório e proibições de viagens, instituídos internacionalmente, os ganhos de igualdade
e direitos de género para as mulheres aparentemente diminuem
a cada dia, na ausência de dados
críticos e processos sensíveis ao
género.

Covid-19: número de mortes em África sobe para 1.374

O

número de mortes
provocadas
pela
Covid-19 em África subiu para 1.374
nas últimas horas, com 30.329
casos da doença registados em
52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.
De acordo com o Centro de
Controlo e Prevenção de Doen-

&

ças da União Africana (África
CDC), nas últimas 24 horas,
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o número de mortos subiu de
1.331 para 1.374, enquanto

as infecções aumentaram de
29.053 para 30.329.
O número total de doentes
recuperados subiu de 8.364 para
8.409. O norte de África mantém-se como a região mais afectada pela doença, com 12.479
casos, 926 mortos e 3.361 doentes recuperados.
Na África Ocidental, há registo de 7.373 infecções, 185
mortos e 2.283 doentes recuperados. A África Austral contabi-

liza 100 mortos, em 4.696 casos
de Covid-19 e 1.553 doentes recuperados. A pandemia afecta
52 dos 55 países e territórios de
África.
A nível global, segundo um
balanço da agência de notícias
AFP, a pandemia já provocou
mais de 200 mil mortes e infectou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.
Perto de 800 mil doentes foram
considerados curados.

humoradas

Francesa finge ter sido sequestrada para poder ficar com o amante
Uma mulher francesa fingiu ter sido
sequestrada, apenas para poder ficar ao
lado do amante. Após 24 horas de busca, a
francesa foi encontrada sem ferimentos, e
disse que os sequestradores simplesmente decidiram soltá-la. Sandy Gaillard foi
condenada pela Justiça da França.
Considerada desaparecida, a busca por Gaillard, de 25 anos, envolveu 50
soldados e um helicóptero. Ela estava

separada do marido e morando com um
namorado. No entanto, ela armou todo
um esquema para se encontrar com um
amante.
Gaillard acabou multada e foi obrigada pela Justiça a frequentar um psicólogo. O namorado de Gaillard chamou
a Polícia em Julho, quando ela mandou
uma mensagem dizendo que havia sido
sequestrada por um carro preto.

