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Próximos dias serão negros para a 
sociedade moçambicana

Antes de entrar na questão dos próxi-
mos dias, que serão negros para a socieda-
de moçambicana, por causa da Covid-19, 
queremos manifestar o nosso reconhe-
cimento e tirar o chapéu para os funcio-
nários do sector da Saúde, que têm sido 
verdadeiros combatentes e comandantes 
de toda a sociedade nesta grande bata-
lha contra um inimigo super invisível 
chamado coronavírus ou simplesmente 
Covid-19.

São, quanto a nós, verdadeiros heróis e 
comandantes desta guerra, que é cheia de 
surpresas e secretismo por parte do ini-
migo, que só luta para dizimar a espécie 
humana. O reconhecimento é extensivo 
aos dirigentes dos governos provinciais, 
distritais, municípios e autarquias locais, 
que também, mesmo sem meios e muito 
menos conhecimento científico sobre a 
matéria, lutam com o que podem e o que 
não têm, justamente para tentar fazer 
com que, nos seus territórios, esta pande-
mia não tenha muito campo para acção.

Nalgum momento, nesta mesma luta, 
acabam sendo vítimas ou alvos de ataques 
por causa deste ou aquele procedimento, 
como se, de facto, estivessem interessa-
dos em trazer o mal para as suas popu-
lações, quando, na realidade, fazem de 
tudo visando essencialmente proteger as 
comunidades.  

 Entrando para o tema que escolhemos 
para o editorial desta edição, verificámos 
que começam a ficar cada vez mais preo-
cupantes os índices de contaminação re-
portados pelas autoridades da Saúde com 
relação à Covid-19.

As autoridades mostram-se alarmadas, 
e já receiam que os próximos dias venham 
a ser sombrios para a sociedade moçam-
bicana, quando se atingir a fase de trans-
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missão comunitária, um momento que 
servirá apenas para se reconhecer que já 
se perdeu o controlo da situação.

 Os números agora mostram que os 
serviços de saúde pelo menos ainda con-
seguem controlar cerca de 80 por cento 
dos casos notificados. Mas da forma como 
as transmissões são registadas, começa a 
haver casos que não têm nenhuma liga-
ção epidemiológica, tornando-se, deste 
modo, difícil fazer o seguimento.

No início, e quando o controlo era efec-
tivo, as autoridades pegavam num caso 
positivo e iam atrás dos contactos havi-
dos com a pessoa contaminada. A partir 
da altura em que há registo de casos sem 
nenhum historial epidemiológico, a situa-
ção revela-se mais preocupante, pois há 
sinais claros de uma provável contamina-
ção de nível comunitário.

Este tipo de casos acima referidos bara-
lha por completo a estratégia de vigilância 
montada pelo Sistema Nacional de Saúde, 
e pode colocar por terra todos os esforços 
que visam evitar a propagação massiva de 
casos de contaminação pela Covid-19.

Mas afora o assunto de pessoas conta-
minadas e sem nenhum historial epide-
miológico, as autoridades da Saúde estão 
preocupadas também com casos de pes-
soas que estão em quarentena e que não 
ficam em casa, ou seja, vão à rua passear, 
contribuindo deste modo para um prová-
vel colapso no Sistema Nacional da Saúde.

Tudo indica que, chegada essa fase, os 
serviços de saúde não terão camas nem 
equipamentos para cuidar dos doentes, 
que serão em  número maior. No entan-
to, o outro desafio que a essa altura será 
imposto às autoridades da Saúde vai ser 
a necessidade de alastrar a rede dos labo-
ratórios para testagens, porque, chegada 

essa fase, trabalhar com um único labora-
tório será impossível.

No entanto, todos sabemos que o nosso 
país não está em condições de fazer isso 
num abrir e fechar dos olhos, e tal como 
disse ou reconheceu o ministro da Saúde, 
recentemente, na província de Cabo Del-
gado, os exames feitos para a Covid-19 
precisam de uma técnica e atenção muito 
aturada, sendo que instalar laboratórios 
em todas as províncias ou na maioria das 
capitais provinciais do país pode  mos-
trar-se um desafio quase que impossível 
de concretizar.

Mas, aliado a este assunto dos labora-
tórios, existe também em iminência, caso 
atinjamos os níveis de contaminação co-
munitária, a falta de materiais para as 
testagens, porque todo o mundo procu-
ra reagentes na mesma altura, e mesmo 
sendo adquiridos, para chegarem ao país 
será muito difícil, devido à burocracia 
existente na compra e no envio, desde a 
proveniência até ao destino final, dada 
a complexidade das ligações aéreas em 
todo o planeta, por causa desta mesma 
pandemia.

Em norma, quando se faz aquisição 
dos materiais, os mesmos não chegam no 
dia seguinte. Podem durar cerca de um 
mês ou mais,  mas a essa altura a situação 
estará cada vez mais complicada.

Sabe-se, por exemplo, que, na verdade, 
as equipas da Saúde estão lá em prontidão 
em todas as unidades sanitárias referen-
ciadas para este tipo de tratamentos, mas 
há uma necessidade extrema de o Esta-
do, de forma urgente, limitar ao máximo 
a circulação de pessoas nas ruas, para se 
evitar a consumação de dias negros nas 
próximas semanas.

serodiotouo@gmail.com              
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Conheça a história e alguns nomes que 
controlam o negócio dos raptos

RAPTORES JÁ RECLAMAM TERRITÓRIO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

Passam mais de 11 anos 
desde o primeiro caso 
de rapto registado no 
país, um crime que 

desde 2009 tem vindo a tirar 
sono a muitas famílias e causa 
prejuízos económicos incalcu-
láveis, não só para as vítimas, 
mas também para o país. Nes-
ta investigação, o Dossiers & 
Factos apresenta uma parte 
da história dos raptos no país, 
alguns nomes influentes nos 
meandros deste tipo de crime 
e a sua evolução ao longo dos 
anos.

Baseado numa investigação, 
cruzamento de fontes e consulta 
de arquivos, o presente artigo não 
traz, obviamente, todos os casos 
de raptos e todos os envolvidos 
mas sim, uma parte dos casos 
mais mediatizados e o perfil de 
alguns raptores, velhos conheci-
dos da Polícia e clientes assíduos 
das cadeias nacionais, alguns dos 
quais já abatidos, outros fora-
gidos e havendo também, os já 
reintegrados socialmente.

São indivíduos de diferentes 
origens e a sua maioria são jo-
vens, que decidiram apostar em 
tudo numa área criminal que 
tem vindo a semear desgraça, 
transformando sobretudo as ci-
dades de Maputo e Matola num 
campo de batalha, que, muitas 
vezes, termina em execuções, re-
sultantes de ajustes de contas, co-
branças de dinheiro, queima de 
arquivo e vingança contra agen-
tes dos órgãos de administração 
de Justiça íntegros, bem como 
alguns agentes corruptos que 
ganham a vida chantageando os 
bandidos.

Nesta investigação, o Dos-

siers & Factos, concluiu que, em 
pouco mais de uma década, só 
na cadeia de máxima segurança 
em Maputo, vulgo B.O, ficaram 
presos em conexão com o crime 
de raptos, pouco mais de meia 
centena de indivíduos havendo 
neste momento, cerca de três de-
zenas de arguidos uns em cum-
primento da pena e outros ainda 
aguardando pelo julgamento em 
conexão com a prática deste tipo 
de crime. 

Nesta mesma investigação, o 
Dossiers & Factos, apurou igual-
mente que, dos cerca de 30 re-
clusos que estão na BO, devido a 
prática do crime de rapto, alguns, 
pela sua perigosidade, estão en-
clausurados no pavilhão especial, 

onde está enclausurado Momade 
Assif Abdul Satar, mais conheci-
do por Nini.

Esses raptores, considerados 
mais perigosos, em número não 
superior a 10, são os que chega-
ram à cadeia acusados ou con-
denados por prática de raptos, e 
que, mesmo estando lá dentro, 
continuaram a comandar gangs 
cá fora, que se dedicam ao co-
metimento de crimes da mesma 
natureza.

Estão no pavilhão 1 da B,O, 
que recentemente foi reabilitado 
e concebido para o isolamento 
de criminosos perigosos, sem os 
habituais banhos de sol e com 
limitação para o acesso ao exte-
rior. Nesse espaço, as celas são vi-

giadas por câmaras de segurança 
e os presos tomam o famoso ba-
nho de sol através de sunroof.

Enquanto isso, os restantes re-
clusos ligados aos raptos estão no 
recinto prisional de regime nor-
mal de máxima segurança, com 
direito a banho de sol no pátio 
e a praticar outras actividades 
sendo que, um outro grupo, mas 
muito reduzido, foi dividido para 
o Estabelecimento Penitenciário 
de Maputo (Cadeia Central da 
Machava).

Em suma, apesar de este negó-
cio arrastar muitos jovens e ter 
muitas ramificações, os números 
dos que estão neste momento 
presos a cumprir penas e os que 
já foram soltos não totalizam 60 

indivíduos. Entretanto, sabe-se 
que, há entre estes criminosos, 
nomes sonantes como são os 
casos de Angolano, Godo, Mitó, 
Edson Vombe e outros. 

Um crime que compensa mas 
acaba mal

Na verdade, os diferentes tipos 
de acção da Polícia podem elevar 
o número de criminosos ora au-
tuados para acima dos sessenta 
que acima fizemos referência 
podendo, aproximar para cerca 
de uma centena pois, existem al-
guns, em número supostamente 
considerável que são tidos como 
foragidos e a residirem na África 
do Sul ou, em outros países, ac-
tuando de fora para dentro. Para 
além dos foragidos, existem mui-
tos que foram abatidos ao longo 
destes 10 anos, e que a nossa Re-
portagem conseguiu identificar 
alguns deles.

Entre os abatidos constam 
nomes de perigosos cadastra-
dos que aterrorizaram o país, e 
a capital, Maputo, em particular, 
não só pelo seu envolvimento no 
crime de raptos, mas também 
noutros, como roubo de viaturas, 
assaltos a mão armada, etc.

São, na sua maioria, jovens que 
cresceram no crime, alguns dos 
quais antes de serem abatidos 
pela Polícia ou pelos seus cole-
gas, em circunstâncias dignas de 
roteiro de filme da Hollywood, 
já haviam estado presos por vá-
rias ocasiões e alguns estavam 
foragidos.

Entre os indivíduos abatidos 
nos últimos anos, supostamente 
pelo seu envolvimento nos rap-
tos, constam nomes como Ber-
nardo Timana, Langa, “Nyimpi-
ne”, Arrumação, Sérgio, Quitó, 
Alex do Bilene, Muboto, Couti-
nho, Ilídio  e Bush.

      Continua na Pag 04

   Uma outra versão sobre os resgates de Rizwan e Manish
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Os últimos dias para a morte de Bush
Este último, Bush, é filho de Bernardo 

Timana, assassinado semana passada à 
queima – roupa supostamente pela polí-
cia. O mesmo, é irmão de um outro jovem 
que também está envolvido no crime dos 
raptos, chamado Big – Big que se encon-
tra a cumprir pena de prisão depois de ter 
sido acusado em dois processos de raptos 
um na província de Maputo, e outro, na 
cidade de Maputo há sensivelmente oito 
anos. 

Segundo apurou o Dossiers & Factos 

junto de fontes ligadas à família, Bush, terá 
sido executado entre a passada terça – fei-
ra ou quarta - feira na cidade de Maputo, 
supostamente por agentes do SERNIC, 
que se supõe que tenham alguma ligação 
com os meandros do crime organizado.

Segundo apurou a investigação do Dos-
siers & Factos, antes da sua morte, Bush, 
desapareceu de casa por alguns dias o que 
devido a sua profissão criminosa, podia 
ser normal. Dias depois, a esposa, recebeu 
chamada do marido solicitando, que esta 

levasse 450 mil meticais para o entregar 
algures na zona da portagem de Maputo 
para se libertar da polícia.

Chegada a portagem, a esposa ligou 
para ele e a resposta foi de que, devia seguir 
até a Versalhes onde, ao invés de encontrar 
o seu marido, foi atendido por alguém, 
que conduzia a viatura do marido e que 
trazia uma arma de tipo AK47 na cadeira 
do passageiro ao lado do motorista. Este 



SEGUNDA-FEIRA
25 de Maio de 2020

Dossiers
Factos&4 DESTAQUE

Caso Rizwan: o dia em que o Estado mostrou 
vontade

O primeiro caso e a cronologia dos raptos

Ao fim de mais de 20 dias fora do con-
vívio familiar, o empresário e filantropo 
de origem indiana, Rizwan Adatia foi, se-
mana finda, resgatado, numa operação do 
Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) a nível da província de Maputo, 
contudo, o Dossiers & Factos apurou que 
foi depois de uma pressão internacional.

Nas mãos dos bandidos, Rizwan passou 
por quatro cativeiros, e era mantido numa 
casa de banho, acorrentado e com difícil 
acesso a mantimentos. Para aliviar-se das 
dores, chegou a pedir que lhe comprassem 
analgésicos.

Contrariamente ao que avançou a Polí-
cia, os sequestradores de Rizwan chegaram 
a pedir resgate, num valor que preferimos 
omitir, o qual devia ser depositado numa 
conta bancária sediada no Bangladesh.

Para além dos dois detidos e um aba-
tido em conexão com esse caso, a Polícia 
segue neste momento os rastros de mais 
elementos, e pode estar incluso, nome de 
um empresário nacional, ligado à área 
de importações, exportações e despacho 

aduaneiro.
O SERNIC chegou a Rizwan graças à 

leitura de câmaras de segurança, através 
das quais foi possível constatar o envolvi-
mento de um jovem de nome Délcio La-

fone, funcionário do Conselho Autárquico 
de Maputo e um dos gestores da Lixeira de 
Hulene. 

Foi este jovem que acabou levando à 
Priscila, supostamente uma experiente 

neste tipo de crimes, e que é tida como 
proprietária da casa de Mulotane - Bili, 
onde Rizwan era mantido em cativeiro, e 
de uma outra em que foi encontrado Ma-
nish Cantilal, na cidade da Matola.

Mas o Dossiers & Factos sabe que antes 
da operação de resgate de Rizwan Adatia, 
alarmada com o recrudescimento dos ca-
sos, a Fundação Aga Khan, através de um 
dos seus representantes num país europeu, 
entrou em contacto com o Governo de 
Moçambique, através da ministra dos Ne-
gócios Estrangeiros e Cooperação, Veróni-
ca Macamo, a mostrar a sua preocupação 
com o rapto deste empresário e filantropo. 

Curiosamente, dias depois, o Estado, 
através do SERNIC ao nível da província 
de Maputo, acabou resolvendo dois casos 
num único dia. Consta-nos também que 
terá havido alguma colaboração de uma 
subunidade da DEA (Administração de 
Combate às Drogas), a mesma que re-
centemente ajudou na neutralização de 
Fuminho.

De acordo com a investigação do Dos-
siers & Factos, o primeiro rapto registado no 
país data de 2009, com o sequestro de um 
cidadão de raça branca, indivíduo com liga-
ções de amizade com um ex-chefe de Estado 
Moçambicano. Este crime foi protagonizado 
na altura, por um jovem de nome Mauro, 
que abandonou o mundo do crime, depois 
de cumprir a pena.

Tratou-se de uma acção que aconteceu 
de forma relâmpago, sem nenhum uso de 
força, na zona da Marginal. Depois, o caso 
foi esclarecido, tendo sido a vítima resgatada 
numa quinta, na província de Maputo.

Depois desse caso, seguiu-se o rapto do 
filho de um alto gestor da extinta Mcel, que 
após pagar resgate mudou-se com a família 
para a África do Sul. Depois de um período 
sem muitos registos deste tipo de crime, a 
partir de 2011, o crime de rapto ganha no-
vos actores. Em 26 de Junho daquele ano, é 
raptado um dos proprietários dos Armazéns 
Atlântico, que acabou escapando do cativei-
ro antes de ser pago o resgate exigido, no va-
lor de cerca de um milhão de dólares.

Em 01 de Dezembro do mesmo ano, é 
raptado um dos proprietários da ferragem 
Somofer, quando fazia exercício físico no 
Circuito de Manutenção António Repinga, 
em Maputo. Cinco dias depois, é raptada 
a primeira mulher, que supostamente terá 
pago um resgate de cerca de 600 mil dólares.

E porque o crime já estava a começar a 
dar dinheiro, em 28 de Janeiro de 2012, foi 
raptada mais uma mulher, que também sai 
mediante pagamento de resgate, num valor 
que não conseguimos apurar.

No mês seguinte, os malfeitores prota-
gonizaram uma tentativa de rapto ao dono 
de uma revendedora de veículos. No mes-
mo mês, é raptado um cidadão português, 
na Praia de Bilene, a 150 quilómetros de 
Maputo.

No mês de Abril de 2012, falhou a tenta-
tiva de rapto de duas mulheres, na cidade de 
Maputo, mas um mês mais tarde o proprie-
tário da Incopal e dos Armazéns Machava, 
na Matola, acabou caindo nas malhas dos 
raptores.

A este, se seguiu um outro rapto, em 27 
de Junho, a um empresário, que acabou per-
manecendo em cativeiro cerca de um mês. 
Enquanto isso, a 10 de Agosto, o proprietá-
rio do Tiger Shopping Centre escapa a uma 
tentativa de rapto por elementos vestidos de 
uniforme de polícia.

Em finais do mesmo mês, é raptada uma 

rapariga de 17 anos, para um resgate de 
cinco milhões de dólares americanos. Ao 
fim de cinco dias, ela foi libertada, suposta-
mente depois do pagamento do resgate. Em 
Dezembro do mesmo ano, um homem foi 
raptado e liberto após o pagamento de quase 
120 mil dólares.

Em 2013, os criminosos voltaram a ac-
tuar, em Junho, quando um empresário 
português foi raptado no interior de sua em-
presa, no Porto de Maputo. Em Setembro, o 
filho de um quadro dos petróleos é raptado, 
a caminho da escola, e um mês depois duas 
crianças são tiradas do convívio de seus pais, 
uma na Matola, e outra em Maputo.

Ainda em Outubro, uma mulher, à porta 
da Escola Portuguesa, e um homem, numa 
avenida no centro da cidade de Maputo, são 
raptados no mesmo dia, tendo sido poste-
riormente soltos, após pagamento de resgate 

pelas respectivas famílias.
No mesmo ano, mais cidadãos, entre 

nacionais, portugueses e de origem asiática, 
acabaram sendo raptados, mas o ano 2014 
viria a entrar para a história, com os raptos 
de Momade Bachir Sulemane, que viria a ser 
resgatado cinco semanas depois, numa ope-
ração em que, segundo apurou o Dossiers & 
Factos, valeu ao descuido dos meliantes.

É que, na verdade, Bachir sofria de pro-
blemas de coração, que exigiam que tomasse 
regularmente uma medicação. E, como tal, 
para não perderem o seu trunfo, os seques-
tradores viram-se obrigados a ir comprar o 
medicamento na África do Sul, com uma 
das receitas da vítima, um acto que ficaria 
registado por câmaras de segurança, onde 
depois foi identificado um dos velhos co-
nhecidos da Polícia, de nome Godo, cuja 
acção acabaria levando à identificação dos 
raptores.

Para além de Bachir, na longa lista de 
pessoas famosas sequestradas nos últimos 
10 anos constam o filho do falecido Justino 
Chone, a esposa de Papú da Manhiça, José 
Apolinário, o patrono da Fundação Aga 
Khan, um empresário da cidade de Inham-
bane, uma mulher proprietária da Tabacaria 
Khanimambo, em Nelspruit, um empresá-
rio de Chimoio, a esposa de Ayoob Comer-
cial e o dono do restaurante Takdir.

Os dois últimos casos mais mediáticos 
são do empresário e filantropo Rizwan Ada-
tia e Manish Cantilal, do badalado El Patrón, 
que acabam de ser resgatados, numa opera-
ção digna de uma longa-metragem e com 
alguns exageros à mistura.

 Continua na Pag 05

indivíduo, levou dinheiro e tranquilizou 
a ela que o marido estava com eles num 

outro carro e que depois regressaria à casa.
Sucede, que ao invés de regressar a casa, 

a esposa, veria a localizar dois dias depois 
o corpo do marido na morgue do HCM, 

com sinais de um ter sido alvejado na testa 
com uma bala.      

Rizwan Adatia, empresário e filantropo
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Manish fugiu do cativeiro e procurou apoio

Dólar a “passos galopantes” para os 70 meticais

A moeda moçam-
bicana, o metical, 
continua a depre-
ciar-se diante do 

dólar. Actualmente, o dólar 
compra-se a uma taxa cambial 
de 68, 06 meticais, enquanto a 
venda está ao preço de 69, 41. 
Com a crescente valorização 
do dólar perante o metical, o 
país corre o risco de atingir 
os 70 meticais o dólar, mais 
ou menos o valor ao qual era 
transaccionada a moeda ame-
ricana no auge da crise pro-
vocada pelas dívidas ocultas, 
entre 2016 e 2017.

O Dossiers & Factos tem vin-
do, nas últimas semanas, a acom-
panhar a evolução do Boletim 
do Mercado Cambial, publicado 
diariamente pelo Banco de Mo-
çambique, que mostra uma acen-
tuada depreciação do metical face 

Afinal, contrariamente 
ao que o SERNIC avançou, o 
empresário Manish Cantilal, 
não foi resgatado, mas sim 
socorrido, depois de fugir do 
cativeiro, quando os raptores 
o abandonaram, depois de se-
rem alertados da aproximação 
de “piqueiros”. Aparentemen-
te, houve fuga de informação 
por parte de alguém de den-
tro, que tinha ligação com os 
criminosos.

Segundo apurou o Dossiers 
& Factos, os criminosos saíram 
atrapalhados do local. Ainda 
tentaram vendar os olhos da 
vítima, aparentemente para a 
levarem consigo, contudo, aca-
baram deixando-o para trás, 
devido ao desespero, pois a 
pessoa com quem falavam ao 

ao dólar.
 Até a passada sexta-feira, 

aquela moeda estrangeira, que 
funciona como indexante dos 
preços a nível global, estava a ser 
transaccionada no mercado a 
68,06 a compra e a venda estava 
ao preço de 69,49 meticais.

 Com os indicadores ma-

croeconómicos a nível global a 
deteriorarem-se por causa da Co-
vid-19, há cada vez mais risco de 
manutenção da depreciação da 
moeda nacional, o que poderá 
fazer com que o dólar chegue aos 
70 meticais nos próximos dias, 
havendo receio da tendência se 
manter contínua. 

A última vez, nos últimos 20 
anos, em que o país atingiu este 
nível de depreciação do metical, 
foi há três ou quatro anos, no 
auge da crise económica provo-
cada pelas dívidas ocultas, con-
traídas por um sector do governo 
de Armando Guebuza, lesando o 
Estado moçambicano em cerca 
de 2,2 mil milhões de dólares.

 Já o rand, outra moeda es-
trangeira que é usada em Mo-
çambique para transacções co-
merciais, actualmente a compra 
situa-se em 3, 76 e a venda em 3, 
86 meticais, o que mostra uma 
aparente estabilidade entre as 
duas moedas.

 Numa altura em Moçambi-
que está a ressentir-se negativa-
mente dos impactos da Covid-19, 
a valorização “exacerbada” do 
dólar poderá concorrer para a su-
bida de produtos alimentícios, as-
sim como outros bens e serviços, 
exacerbando desse modo o custo 
de vida dos moçambicanos.

 Os dados fornecidos pelo 

METICAL EM DERRAPAGEM

   Situação pode equiparar-se ao auge da crise provocada pelas dívidas ocultas

Banco de Moçambique, maior 
instituição financeira do país, 
mostram que, na semana pas-
sada, a venda do dólar esteve  a 
69,54, enquanto a compra foi de 
68,18, isto na sexta-feira.

 Ainda de acordo com a insti-
tuição financeira, na quarta-feira, 
o preço da compra foi fixado 
em 68,06, o da venda rondou os 
69,41.  Já na terça-feira, também 
da semana passada, a compra do 
dólar foi de 68,18 e a venda foi es-
tabelecida em 69,33.

Entretanto, é possível notar 
que a gráfico da valorização do 
dólar durante a semana, embora 
tenha oscilado, tem uma tendên-
cia a subir em relação ao metical, 
pelo que o fantasma do auge da 
crise causada pelas dívidas ocul-
tas pode estar de volta.

 Lembre-se a depreciação do 
metical em relação às moedas que 
circulam no país já vem sendo 
anunciada, e a mesma foi projec-
tada pelo Ministério das Finanças 
para os anos 2019 e 2021.

telefone ia dando informações 
sobre o que estava a acontecer 
em Mulotana. 

Minutos depois, Manish se 
apercebeu que estava sozinho, 
conseguiu desatar a venda, sal-

tou o muro e foi cair noutra casa 
e saiu à rua. Quando sai à rua, vê 
a fábrica de cimentos e se aper-
cebe que está na Matola. Pediu 
socorro aos residentes, mas na-
quela zona ninguém o socorreu, 

 Continuação da Pag 04

até porque estava com mau as-
pecto físico.

E porque não sabia para 
onde ir, pois não conhecia a 
zona, foi perguntando e acabou 
aparecendo umas crianças que 
mostraram a direcção da estra-
da. Tentou mandar parar carros, 
mas nenhum parava, porque, 
como estava sujo, as pessoas 
desconfiavam.

Foi socorrido por um jovem 
de Txopela, que após explicar o 
que se passava, aceitou o levar 
em direcção ao Conselho Mu-
nicipal da Matola, para onde ele 
pretendia obter socorro. Mas 
pelo caminho, lembrou-se de 
pedir ao jovem do Txopela para 
ligar a um amigo, por sinal, ju-
rista e advogado de Manish, que 
trabalha numa instituição públi-

ca na Matola, e foi este, que ra-
pidamente o acolheu, chamou 
primeiro a polícia camarária 
que se encontrava por perto 
para o proteger, e a seguir, ligou 
para os agentes da SERNIC, 
que rapidamente apareceram e 
voltaram com ele para o local 
do cativeiro de onde, ele fugiu. 

Fontes próximas da vítima 
contaram ao Dossiers & Factos 
que Manish Cantilal está ciente 
de que se não tivesse sido en-
contrado o Rizwan, até hoje, 
provavelmente não teria sido 
resgatado. Aliás, asseguram 
que está igualmente agrade-
cido ao SERNIC da Província 
de Maputo, pois sem aquela 
pressão, provavelmente não 
teria conseguido escapar do 
cativeiro.

Nos últimos meses, alguns 
corredores de opinião tem 
vindo a associar os raptos a 
um grupo de agentes infiltra-
dos no SERNIC, facto que fez 
crescer a desconfiança sobre a 

Um SERNIC que não está capturado pelo crime organizado
corporação. Contudo, parece 
que nem todo peixe está podre. 
Se, por um lado, o SERNIC da 
Cidade de Maputo, parece es-
tar mancomunado com gangs 
de raptores, o da província de 

Maputo, tem vindo a mostrar, 
sobretudo nos últimos meses, 
algum trabalho para resolver 
os problemas dos sequestros.

Para além dos dois casos 
resolvidos no mesmo dia, 

consta ainda da folha de servi-
ço do SERNIC ao nível da pro-
víncia de Maputo o resgate de 
outras vítimas, entre mediati-
camente conhecidas e outras 
não. Um dos casos recentes 

esclarecido com sucesso é do 
jovem Shelton Lalgy, que foi 
resgatado de um cativeiro no 
bairro de Tsalala. Parte dos 
raptores foram detidos e um 
foi abatido.

Manish Cantilal, empresário
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Subsídios de reintegração podem ser um 
knockout à Lei de Probidade

O subsídio de reinte-
gração dos deputa-
dos da Assembleia 
da República, e 

agora dos membros do anterior 
governo, alguns dos quais com 
mandato renovado, continua a 
gerar polémica. Para além de 
ser criticado por não fazer senti-
do, esse subsídio é tido também 
como inconstitucional, porque, 
segundo analistas ouvidos pelo 
Dossiers & Factos, viola a Lei de 
Probidade Pública, que dispõe 
que nenhum órgão público deve 
ter a prerrogativa de aprovar 
por si mesma e para si própria 
um benefício.

Num país como Moçambi-
que, com falta de serviços bási-
cos, o Governo pretende “gas-
tar” 640 milhões para reintegrar 
membros do Governo, e mais 
de mil milhões de meticais para 
reintegrar deputados.

Apenas uma entre várias vo-
zes da indignação, Alberto Ma-
nhique, analista político, diz que 
não entende em que aspecto os 
deputados e membros do Go-
verno precisam ser reintegrados, 
porque, no seu entender, não es-
tavam no Exército ou desintegra-
dos da sociedade.

 “Reintegra-se uma pessoa 
que esteve como, por exemplo, no 
Exército, em que a sua prestação 
era em moldes simbólicos, por 
isso não vejo como um ministro 
pode ser reintegrado, uma pessoa 
que ganhava 50 ou 60 vezes mais 
que um salário normal na função 
pública, não encontro nenhuma 
explicação”, disse.

Manhique lamenta o facto de 
um país que já vinha com finan-
ças públicas arrasadas  dar-se ao 

  “Aprovar benefício próprio é contra a lei” - jurista
  “Reintegra-se alguém que estava desintegrado, não ministros e deputados”

ESVAZIAR COFRES DO ESTADO PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO

luxo de solicitar da Tesouraria 

do Estado 640 milhões de me-
ticais para pessoas que viviam 
condignamente.

“É preciso lembrarmo-nos de 
que todos esses dignitários, du-
rante o exercício, não pagavam a 
renda da casa, não pagavam a luz, 
não pagavam mais de três carros 
que usam, e muitos deles nem pa-
gavam a escola dos filhos, é o Es-
tado que pagava. Agora, o salário 
acumulado dos cinco anos, para 
além de outros salários que vi-
nham auferindo antes de chegar 
àquela posição, fazem o quê? In-
dagou a fonte, acrescentando que 
“a outra questão que não se quer 
calar é: como um país tão pobre, 
dilacerado pelas dívidas externas 
e internas, pode se dar ao luxo de 
esvaziar os cofres do Estado para 
uma mera extorsão ao povo mo-

çambicano? Isso é extorsão, por-
que não faz sentido algum”.

Para a fonte, esse dinheiro 
que será gasto para dar pessoas 
que estão muito bem na vida ser-
viria para outros fins.

“Este dinheiro, que vai para 
os ministros e outros membros 
do Governo, dava para construir 
mais de 50 escolas e apetrechar, e 
mais, quando estes nossos conci-
dadãos aceitam ir servir ao Esta-
do, eles dizem que têm uma mis-
são, e agora ficamos sem perceber 
qual é essa missão, a missão que 
têm é de ir esvaziar os cofres do 

Estado?”, questionou.
O analista propõe que o Go-

verno coloque esse debate em ple-
nária, para que o povo moçambi-
cano decida se há necessidade de 
reintegrar esses membros ou não, 

“o Governo não produz dinheiro, 
o dono do dinheiro é esse que está 
a sofrer, o dono do dinheiro é esse 
que não tem o que comer, é esse 
que não tem escola, é esse que 
está a sucumbir com a Covid-19. 
Nós queremos compreender essa 
necessidade de se reintegrar os al-
tos dignitários do Estado, e se há, 
de facto, essa necessidade, que se 
coloque esse debate em público, 
que o povo moçambicano debata 
essa necessidade de se reintegrar 
esses membros”.

Manhique disse que o valor 
que o Governo pediu à comu-

nidade internacional para fazer 
face à Covid-19 no país é muito 
mais elevado do que aquilo que 
toda a SADC precisa, e isso é 
preocupante.

“É preciso dizer que o Estado 

moçambicano deve ter estudado 
a aritmética, a matemática e a 
contabilidade de forma diferen-
te de todos nós. Para a região da 
SADC, os contribuintes interna-
cionais colocaram nas mãos do 
presidente da SADC uma cifra de 
400 milhões de meticais, um va-
lor inferior ao que Moçambique 
pediu para o país. Mesmo com 
esse dinheiro, nós vemos centros 
de recepção de pessoas padecen-
do de Covid-19 sem ninguém, 
temos agora mais de 100 casos, 
mas todos estão em suas casas, e 
comem do seu suor, medidas al-

ternativas para a prevenção vêm 
dos seus bolsos, este baluarte de 
dinheiro que o Estado pediu faz 
face a o quê?

Texto: Lídia CossaD&F

“Reintegra-se uma pessoa que esteve 
como, por exemplo, no Exército, em que a 
sua prestação era em moldes simbólicos, 
por isso não vejo como um ministro pode 
ser reintegrado, uma pessoa que ganhava 
50 ou 60 vezes mais que um salário normal 
na função pública, não encontro nenhuma 
explicação

 Continua na Pag 14

Alberto Manhique, analista político
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- Claro que somos africanos. Res-
pondeu Jerson

- Então! Como é que defendes que a 
homossexualidade não tem cura? A sua 
mãe, por um lado, tem culpa no cartó-
rio, pois o seu irmão Cláudio, quando 
pequeno, acredito que pode não ter to-
mado o remédio da lua, isso é verdade. 
Retrucou o sr. Baião.

- Bom, essa parte não posso res-
ponder nada papá, você é que tem 
conhecimentos sobre essas coisas de 
tradição, mas é assim papá: hoje estive 
com o Cláudio lá onde vive agora com 
o Rob, ouvi que saiu daqui de casa, as-
sim, fiquei preocupado, pois não soube 
o que na verdade terá acontecido, falei 
com mamã, disse que havia tentado lhe 
convencer para recuar da decisão, mas 
Cláudio preferiu avançar com o desejo.

Esse assunto, oh Jerson, melhor 
confirmar a sua mãe, pois eu não sou-
be em que circunstâncias ele foi, mas 
também se ele sente-se confortável lá, 
o que mais poderei fazer? Ele é cresci-
do, já tem vinte e um anos, já aprende 
a ser o que é ser dono do próprio nariz. 
Todavia, veremos até onde está situação 
irá chegar.

- Está bem papá, mas façamos algo 
para que ele regresse ao convívio da 
família.

No sábado, a dona Janaína efectua 
uma visita na casa da dona Felismina, 
cujo principal propósito era de saber 
sobre o rumo da vida familiar após 
aqueles episódios de violência e estigma 
que Cleya vem sofrendo. Portanto, che-
gou, e, tempo depois do almoço, puxa-
ram a conversa, o sr. Baião havia saído.

- Comadre, como ficou assunto da-
quela notificação?

- (Sussurro) comadre, a makha 
ya cone, hi yikulo (o assunto é sério), 
Cláudio levou as suas malas e saiu de 
casa. Afirmou dona Felismina

- O queeeeeeeeê!!!? Bradou a dona 
Janaína, enquanto encostava, de for-
ma arbitrária, o copo de água na mesa. 
Cláudio saiu de casa? P’ra onde?

- Foi se juntar com aquele jovem da 
Matola, o Rob.

- hammm, sim, sim, aquele que veio 
lhe buscar no “xitique” de lá de casa.

- Sim, aquele mesmo. Agora, o as-
sunto da notificação, fomos até ao posto 
policial; Cláudio esgrimiu todos os seus 
argumentos sobre a violência domésti-
ca e psicológica que sofre na sociedade, 
mas, no fim, decidiu perdoar o pai, e o 
processo para o tribunal foi consequen-
temente anulado. De lá, ele saiu primei-
ro até aqui em casa, arrumou as roupas 
e quando nós chegamos tempo depois, 
ele já estava a ir com o Rob. Tentei lhe 

encasquetar para desandar da decisão, 
mas foi tudo em cavo. Dessarte, Jerson 
teve encontro com ele, a sua maneira, 
tentou concitar-lhe a regressar a casa, 
pois é aqui onde está a sua família, mas 
não aceitou, prometendo que um dia 
voltaria, não se sabe quando.

- ya, esta forma de viver não dá, mas 
vamos orando sempre, para que essa 
história passe para outra página.

Após longa conversa, a dona Janaína 
despediu-se e regressou para casa.

A vida foi andando, o tempo foi 
passando, dias iam nascendo, Cláudio 
comunicava-se com a família via What-
sApp e lives para matar as saudades.

Três meses depois, na madrugada de 
uma sexta-feira, a dona Felismina co-
meçou a sentir-se mal, eram as dores do 
parto. De imediato, o seu marido tratou 
de levá-la ao hospital, onde ocorreu 
um parto normal de um bebé do sexo 
feminino.

A alegria pairou na face da dona 

Felismina, do seu marido e do Jerson 
também, que tratou de dar notícia ao 
Cláudio. Este, por sua vez, foi ao hospi-
tal logo de imediato, e quando lá arriou, 
pegou no bebé e simultaneamente dizia:

- Eu não disse? Não disse que seria 
uma menina? Todos deram risadas, 
enquanto acenavam as cabeças, num 
claro sinal de terem se rendido à ante-
rior advinha do Cláudio, sobre qual se-
ria o sexo da criança. Foi uma alegria 
imensa, tiraram fotos e selfies, que em 
pouco tempo já circulavam nas redes 
sociais; os que conhecem a família, já 
respondiam com inúmeros "parabéns", 
enquanto os ignorantes já mandavam 
chuva de piadas e ofensas, tipo que es-
peram mais uma Maria-rapaz naquela 
família. Jerson e o Cláudio não respon-
diam a esse tipo de comentários, muito 
pelo contrário, agradeciam e desejavam 
sucesso a esses indoutos internautas.

Acontece que, no mesmo dia, a dona 
Felismina teve alta hospitalar.

A família toda ficou a saber do nas-
cimento do bebé, os primos, os sobri-
nhos, as tias, amigos tiveram conheci-
mento da vinda, ao mundo, de mais um 
membro da família.  

Bom, chegados em casa, Cláudio, ou 
simplesmente Cleya, tratou de ajudar a 
mãe, uma vez que não devia realizar mo-
vimentos intensos, pois devia repousar 
para a devida recuperação das sequelas 
do parto. Preparava a cacana para que 
a mãe recuperasse e produzisse o leite 
do peito, lavava as roupinhas do bebé, 
a maioria delas cor-de-rosa. Os sapa-
tinhos cor-de-rosa que Cláudio havia 
os comprado na altura, como presente, 
ficaram muito bem na recém-nascida. 
O pai, apesar de ser uma figura muito 
complicada e indeciso, acompanhava 
todos os movimentos e interiormente 
reconhecia o justo esforço do Cláudio 
em cuidar da mãe e do bebé.

A história continua no próximo 
capítulo.

OPINIÃO

Publicidade
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Rue Eng Carlos Morgado No 361 Unidade 7 Maputo
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Quando a mente é alienada, difi-
cilmente se pode pensar em nós ou no 
que é nosso, ainda que consciente dos 
riscos que os outros estejam a correr, 
porque o importante são os objectivos 
a alcançar. Mente alienada é um veneno 
extremamente exterminante, que pode 
destruir em pouco tempo o que custou 
tantos e longos anos de muito sacrifício 
e esforço.

Difícil é compreender como é que 
um patriota do nível do Nota, homem 
com sonho de um “Moçambique para 
todos” e se alegre com múltiplo sofri-
mento da população, vítima de deca-
pitação e autênticos massacres cometi-
dos pelos insurgentes, e considere esse 
sofrimento popular dos moçambicanos 
como  derrota vergonhosa e exclusiva 
do Presidente da República em Cabo 
Delgado!

Há nacionais que abusam do acesso 
fácil que têm às redes sociais, para se 
apropriarem da opinião, como se fosse 
um direito exclusivo deles, num país 
banhado de lágrimas, em consequência 
de tanto sangue derramado sem jus-
ta causa, como é que um homem com 
conhecimentos suficientes, que até da 
melhor maneira devia explicar o que 
está a acontecer em Cabo Delgado, tem 
coragem de abordar tamanha situação 
de forma infantil e irresponsável quan-
to esta; “derrotado na guerra do Norte, 
Nyusi anda estonteado”!

Como é que não pensou de forma 
profunda e responsável na vida dos 
nossos filhos, que são assassinados pe-
los insurgentes sem rosto, na frente de 
combate, em defesa da soberania na-
cional e sem justa causa. Jovens que ab-
dicaram de vários planos da sua vida e 
entregaram-se de corpo alma e à causa 
da nação, para depois verem o seu esfor-

ço deitado abaixam.
Será libertinagem ou frustração re-

calcada que deu azo à coragem para 
uma abordagem marginal e de carácter 
tribal? Considerar massacres, saque e 
pilhagem a bens da população de Cabo 
Delgado como sendo simples derro-
ta que estonteia Nyusi, é, no mínimo, 
uma atitude irracional. Alegrar-se com 
o derramar de sangue de inocentes e 
divertir-se à custa de pais que perdem 
seus filhos, de filhos que na tenra idade 
ficam órfãos para sempre, de mulheres 
que perdem prematuramente seus ma-
ridos na defesa da pátria, em que indi-
víduos como autor do tal texto goza e 
abusa da liberdade de expressão.

A questão de Cabo Delgado é, aci-
ma de tudo, o chamamento da pátria 
para o defendermos. Nada tem a ver 
com questões partidárias, mas sim um 
problema nacional, o mesmo que dizer 
que é problema da soberania posta em 
causa, um patriotismo desafiado é uma 
questão do nosso orgulho nacional, be-
liscado e atentado por indivíduos sem 
agenda. Para além de matanças e des-
truições, quantas povoações controlam 
como suas zonas libertadas? Se insultas 
o nosso PR, Filipe Jacinto Nyusi, elogiar 
javalismo é prova de uma guerra em 
Cabo Delgado, porém, sustentada por 
gente de colarinho branco. Quem luta 
e combate um regime com objectivo 
de governar, não incendeia instituições 
públicas e privadas, não leva a cabo ac-
tos de decapitação de pessoas como seu 
modus operandi.

Nyusi sempre preocupado com o 
estar da situação no norte do país, um 
comportamento próprio de um Chefe 
de Estado, e por aquilo que somos tes-
temunhas nunca manifestou compor-
tamento de quem está estonteado, bem 

como os últimos acontecimentos nunca 
estiveram próximo de um Nyusi derro-
tado na invasão estrangeira ao território 
nacional, mas galvanizado a encontrar 
solução, como resposta à medida da ac-
ção dos bandidos, o que, de facto, tem 
sido encontrada a nível interno e com 
colaboração dos países da região, como 
aliados naturais, o que, gradualmente, 
tem retornado o sossego às populações 
daquela província.

Não se deve duvidar que a qualquer 
momento, a população de Cabo Delga-
do, conhecerá melhores dias, retornan-
do ao curso normal da sua vida, graças 
à atenção e esforço abnegado de Filipe 
Nyusi, cidadão que o povo confiou a 
condução dos destinos das suas vidas 
em mais um mandato de 5 anos. O autor 
do texto, para além de proferir impro-
périos contra o nosso Chefe de Estado, 
também chama a todos os membros da 
Frelimo de porcos, alegadamente ci-
tando os insurgentes de Cabo Delgado, 
linguagem própria de um homem sem 
norte e com sequelas de colonização ex-
trema, que tratava os nossos guerrilhei-
ros durante a luta armada de libertação 
nacional de terroristas.

Tal atitude prova a insistente provo-
cação por parte de alguns cidadãos que 
se dizem moçambicanos puros, quando 
agem a mando dos colonos, que domi-
naram, exploraram as nossas riquezas, 
incluindo a exploração do próprio ho-
mem moçambicano. Hoje, os mesmos 
colonos, usando moçambicanos que os 
telecomandam à distância e a remoto, 
procuram desestabilizar o país e retar-
darem o projecto de desenvolvimento 
nacional.

Não conseguiram travar o curso da 
revolução, rumo ao desenvolvimento, 
liderados pela Frelimo no período pós-

-independência, agora julgam ser opor-
tuno inviabilizarem o movimento de in-
vestidores empenhados na prospecção 
e exploração de recursos naturais que a 
natureza quis que estes se localizassem 
em Cabo Delgado, movendo uma guer-
ra sem quartel para a população daquela 
província, consequentemente para todo 
o país e todo o povo.

O que me preocupa são insultos con-
tra as nossas autoridades, sob olhar im-
pávido e sereno dos guardiões da legali-
dade. Não há acção visando pôr cobro a 
esta situação, e a moda vai se evoluindo. 
É urgente que a libertinagem seja puni-
da severamente, a bem do respeito dos 
órgãos de soberania neste país.

Não tem que ser um Nota a vulga-
rizar, marginalizar, gozar e abusar dos 
nossos dirigentes. A nossa preocupação 
é com os acordos já alcançados e virar 
todos os canos contra os promotores da 
instabilidade em Cabo Delgado, para fi-
nalmente centrarmos as nossas atenções 
à batalha da produção em todas as fren-
tes. O nosso desafio, do momento, é a 
unidade nacional, visando alcançarmos 
a paz definitiva e duradoura, consoli-
dando os acordos já rubricados.

O nosso maior inimigo, em Mo-
çambique, é a fome resultante da seca, a 
quem se acrescentam os Nota, e o novo 
coronavírus, que atrapalham a nossa 
agenda de governação e desenvolvi-
mento nacional. Não estão felizes com 
os avanços já alcançados, como são os 
casos da redução dos níveis do analfa-
betismo, a melhoria de condições de 
vias de acesso, o acesso aos serviços de 
saúde, e o que mais irrita ao Nota, é o 
facto de mais de 60 por cento da popu-
lação ter acesso à banca, quando era um 
direito exclusivo deles que vivem nas 
cidades.

Liberdade de expressão ou libertinagem?
D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 
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Violência em Cabo Delgado: Haverá algum 
paralelismo com a Nigéria?

D&F

Quando os Governos da África 
do Sul, Moçambique e Zimbabwe 
decidiram juntar o Parque Nacional 
do Kruger, Limpopo e Gonarezhou 
respectivamente, num grande par-
que transfronteiriço, aprendi uma 
grande lição por mera curiosidade: 
nunca se transfere os animais pre-
dadores de uma zona de um parque 
para outra. Acompanhava o proces-
so de junção dos parques e notei que 
a transferência de vários animais 
sobretudo do Kruger National park 
para a parte Moçambicana do Lim-
popo, nunca incluía os predadores 
e em particular o Leão. Até que um 
dia, numa reportagem um jornalista, 
que deveria compartilhar da mesma 
curiosidade que a minha,  decide 
questionar os técnicos da fauna bra-
via envolvidos no repovoamento do 
parque do Limpopo, ao que o técni-
co respondeu que a remoção da ve-
dação entre os três parques era sufi-
ciente para os predadores povoarem 
as novas áreas, desde que houvesse 
caça. Será assim com todos tipos de 
predadores? Parece que sim, mesmo 
quando a área geográfico não é co-
mum quanto a dos parques referidos 
acima. Pelo menos parece o caso dos 
insurgentes, na minha óptica, um 
dos maiores predadores da Indústria 
Petrolífera/Gás.

Isto a propósito de uma entre-
vista do Alex Vines sobre os riscos 
que Moçambique corre de se tornar 
numa Nigéria, no âmbito do capítu-
lo de violência que o país vive, parti-
cularmente em Cabo Delgado. Com 
título “Insurgência: Há risco de Mo-
çambique se transformar numa pe-
quena Nigéria”, publicado pelo Carta 
de Moçambique. O Carta transcreve 
uma conversa mantida com aquele 
experiente investigador da Chatham 
House, citando a DW.  Certamente, 
com um título sugestivo, o conteú-
do da entrevista, porém, convida 
mais a reflexão do que a conclusões 
sobre o sim ou não do paralelismo 
entre o Boko Haram e os chamados 
insurgentes de Cabo Delgado. Aliás, 
mesmo que a mesma indicasse cla-
ramente o paralelismo entre os dois 
contextos, isso não seria mais do que 
um importante elemento útil para o 
desenho de uma solução sustentável 
ao problema.

Um dos méritos da entrevista é, 

certamente, que o investigador, pri-
meiro, mostra como a situação está 
por compreender e, segundo, que 
ainda acredita que a situação pode 
ser revertida, isto é, evitar que saia 
fora do controle das autoridades 
Moçambicanas.

Há, certamente, algumas partes 
de penumbra na entrevista, princi-
palmente explicitadas pelas cautelas 
que o entrevistado apresenta na res-
posta (ou não resposta) às perguntas 
de fundo sobre a situação em Cabo 
Delgado.

Esta pequena reflexão tenta mos-
trar os méritos e penumbras daquela 
entrevista. O objetivo é redirecionar 
a perspectiva informativa da mesma 
para uma perspectiva de reflexão e 
aprendizagem sobre como podería-
mos minimizar os efeitos de um dos 
maiores predadores da indústria de 
petróleo e gás: a insurgência! Vamos 
por partes.

Perguntado sobre a origem da si-
tuação em Cabo Delgado, o investi-
gador é cauteloso, evitando respon-
der de forma directa perguntas na 
relação causa e efeito. Por exemplo, 
o investigador, quando questionado 
sobre causas, responde com “impul-
sionadores”, deixando implícito que 
as causas são ainda desconhecidas 
ou omitidas. Os impulsionadores, 
por ele citados “...pobreza, desigual-
dade e governança ...”,  estão presen-
tes por todo Moçambique, pelo que, 
tem de haver alguma outra razão 
pela qual os mesmos têm efeito vio-
lento em Cabo Delgado, se compa-
rado com outros locais do país.

Quanto a ligação entre o Gás 
(projectos de Hidrocarbonetos na 
bacia do Rovuma) e a insurgência, 
Vines se furta a resposta, refugian-
do-se em causas históricas de pré 
insurgência, a existência de “raiz 
do descontentamento muçulmano” 
existente no início da última déca-
da. Refere-se ao gás como algo que 
pode vir a ser capitalizado pelos 
insurgentes.

Mais uma vez, as questões reli-
giosas, incluindo dentro da comu-
nidade islâmica, por exemplo, sem-
pre existiram, e, para nós, o público, 
sempre audíveis nas vésperas ou 
durantes as festas religiosas. Coisas 
como contradições sobre as datas de 
visibilidade da lua ou no mês do je-

jum, formas de realização dos cultos, 
como foi mencionado no estudo de 
2017 do IESE, etc. Porém, isto afeta 
comunidades além da província de 
Cabo Delgado, o que não pode ex-
plicar ou deixa algumas dúvidas so-
bre as reais causas de por quê  tais 
contradições teriam efeitos violen-
tos, justamente, em Cabo Delgado. 

Sobre o paralelismo entre a Boko 
Haram e a situação de insurgência 
em Cabo Delgado, Vines é muito 
breve, somente explicitando a poro-
sidade e características geográficas 
da zona fronteiriça em que ambos 
conflitos ocorrem, similaridades que 
acredito que se referem ao Delta do 
Rio Niger e a Bacia do Rio Rovuma. 
Note-se que a porosidade das fron-
teiras Moçambicanas não é somente 
geográfica, mas, igualmente, institu-
cional. Há estudos que mostram que 
tanto as fronteiras terrestres, aéreas, 
quanto as marítimas, são porosas e 
vulneráveis. Aliás, a mesma frontei-
ra que hoje é porosa para a insur-
gência, já era porosa para caçadores 
furtivos do Elefante na Reserva de 
Niassa, mineradores artesanais ou 
garimpeiros em Lupilichi e Monte-
puez, madeireiros, há vários anos. 
Por isso, urge questionar o porquê 
dos efeitos da porosidade são mais 
intensos e mais violentas nesta épo-
ca do Gás naquela zona? Aqui o 
mérito da resposta de Vines reside 
em observar que há alguma ligação 
ou factor externa ou ainda nature-
za transnacional da insurgência em 
Cabo Delgado.

Que lições se podem tirar desta 
entrevista de um experiente investi-
gador e que vantagens podem trazer 
a resolução do fenómeno insurgen-
tes em Cabo Delgado.

Primeiro, que uma situação de 
insurgência com contornos violen-
tos, como a de Cabo Delgado, pre-
cisa ser compreendida como pré 
requisito para a sua resolução, seja 
por via das armas ou por via daqui-
lo que Vines chama “...estratégias de 
corações e mentes ” (acredito que 
aqui ele se refere a estratégia social 
e/ou não militar para erradicar a 
insurgência).

Segundo, Vines afirma que a si-
tuação está numa fase que se podem 
controlar e garantir que não escape 
ao controlo. Mais uma vez, a capa-

cidade de desenhar soluções susten-
táveis depende fundamentalmente 
de um entendimento exaustivo da 
situação e a urgência de tais soluções 
é fundamental

Concordo quando o investiga-
dor remete a solução do problema 
aos Moçambicanos, mas sugiro que 
o nosso foco como Moçambicanos 
não deve descurar a determinação 
de causas EXTERNAS e INTER-
NAS. Estejamos mais do que claros 
que o factor Gás, em Cabo Delgado, 
joga um papel chave no conflito. La-
mentavelmente, a situação está num 
nível que o uso exclusivo do diálogo 
es extemporâneo. A combinação de 
ganhar corações com operações das 
FDS é inevitável.

O paralelismo da situação em 
Cabo Delgado com a situação do 
Boko Haram na Nigéria, que o arti-
go parece realçar, peca por fazê-lo de 
forma superficial, quando somente 
aponta questões de natureza geográ-
fica e porosidade das fronteiras.

A Relação Gás/Petróleo e Insur-
gência é tão natural quanto a relação 
de animais carnívoros e predadores, 
e outros animais nos parques e re-
servas, recordando ao parágrafo ini-
cial deste artigo. Os insurgentes são 
predadores por excelência da indús-
tria de Gás/petróleo. Onde aparece 
o Gás, sempre aparecerá a insurgên-
cia, tarde ou cedo. Teria sido útil que 
tivéssemos em conta esta relação 
muito antes da confirmação da exis-
tência de gás e provavelmente de pe-
tróleo, e poder desenhar os projec-
tos de exploração com medidas de 
segurança preventivas incorporadas.

A presença de Gás/Petróleo na 
zona de conflito, não só confirma 
o inevitável elemento externo do 
conflito, como convida ao equacio-
namento deste elemento no dese-
nho das soluções ao problema. O 
Desafio, porém, reside no saber as 
dimensões e profundezas do factor 
externo no conflito mas a prior, fica 
claro que as multinacionais adjudi-
cadas e exploradores do projecto de 
Gás são interessados incontornáveis.

Não caiamos no erro de igno-
rar o factor externo do conflito em 
Cabo Delgado, que deve ser bem 
erradicado quanto os factores inter-
nos, que constituem a causa raiz do 
problema.

Por: Salomao Tirço Mungoi | Mungoi440@hotmail.com
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Uma digressão teleguiada, diga-se 
de passagem, pelos meus, na platafor-
ma de pesquisa Google, empurra-me, 
literalmente, a um entendimento se-
gundo o qual, Porta-voz é um indi-
víduo que fala oficialmente em nome 
de outra pessoa, de um grupo, país ou 
organização.

Um entendimento que, por si, não 
traz nada de conclusivo, pois uma 
mera interacção com indivíduos en-
tendidos ou um simples acto de cruzar 
informações extraídas dos múltiplos 
compêndios disponíveis, e que versam 
sobre a comunicação, eventualmente, 
pode suscitar debates acesos e infindá-
veis sobre o conceito. Porém, discutir o 
conceito em alusão são contas de outro 
rosário e prescindível para esta pacata 
reflexão.

Vêm estas linhas a propósito da 
reacção de parte de corrente de opi-
nião da sociedade moçambicana à co-
municação, sobre a alegada guerra ins-
talada entre as instituições de ensino e 
os pais/encarregados de educação nos 
mais variados níveis de ensino, quanto 
à legitimidade ou não da cobrança de 
propinas, no âmbito da vigência do Es-
tado de emergência. Um anúncio feito, 
recentemente, pelo executivo de Ma-
puto, como de costume, após a realiza-
ção de mais uma sessão do Conselho 
de Ministros, a XV Sessão Ordinária 
do Órgão.

Encarregue, o multifacetado Fili-
mão Suazi, encarnando a pele do Por-
ta-Voz, transmitiu em alto e bom som 
que (...) tudo continuará a ser tratado 
ao nível dos conselhos de escola, ca-
bendo, como dissera o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Huma-
no, aos pais e encarregados de educa-
ção e às escolas, dialogar e encontrar 
uma solução para o actual status quo, 
sem prejuízo para nenhuma das partes.

Uma comunicação que deixou, 
sem eira nem beira, parte dos cidadãos 

moçambicanos, como é o caso da avó 
Suzi, uma anciã dos setenta e poucos 
anos e exímia vendedeira de carvão, 
ao virar da esquina, numa das ruas de 
um dos bairros periféricos da grande 
Maputo. Segundo a anciã, reservava 
na intervenção governamental (regu-
lador-mor) as escassas expectativas 
que ainda lhe restavam para minimi-
zar a “gincana” que, dia após dia, vai 
arruinando as suas parcas economias, 
destinadas a dar cobro ao pagamento 
das propinas de dois dos seus seis ne-
tos, cujos pais caíram numa improdu-
tividade sem precedentes, por conta da 
vassourada protagonizada pela edili-
dade mentora do conhecido projecto 
TXUNA MAPUTO, junto aos vende-
dores informais, na baixa da cidade ca-
pital e nas imediações das margens da 
praia da Costa do Sol.

Num aspecto desolador, típico de 
quem vê na figura do porta-voz do 
governo, no caso em apreço, Filimão 
Suazi, o pai biológico da “indiferença” 
governamental, na controversa conti-
nuidade das instituições de ensino, no 
que tange à cobrança de propinas, sem 
que as aulas sejam presenciais. Com 
recurso a uma das línguas do sul de 
Moçambique, a avó Suzi exteriorizou 
o que lhe ia à alma, atirando, sem dó, 
nem piedade “Ninga Tsuki ni tlanga-
na na yeni Filimone”, qualquer coisa 
como: Filmão - referindo ao Suazi -, 
não ouse cruzar o meu caminho!

Um desabafo ilegítimo, mas com-
preensível, vindo de uma cidadã que, 
por força das circunstâncias adver-
sas, tal como acontece com os demais 
da sua estirpe social, desconhece, por 
completo, o verdadeiro papel do porta-
-voz, muito menos o roteiro que pre-
cede a indigitação deste, como voz 
autorizada para transmitir as “megas” 
decisões tomadas, semanalmente, ao 
largo dos holofotes da sociedade.

Desconhecimento que, forçosa-

mente, leva-a a imputar ao porta-voz 
a autoria das medidas que frustram 
os anseios de grande parte da socie-
dade moçambicana, principalmente, 
a menos informada. Endossar a cul-
pa a quem, por inerência de funções, 
dá à cara para transmitir decisões do 
executivo, principalmente as supos-
tamente drásticas, não se limita à avó 
Suzi, resvala-se até os demais cidadãos 
dispersos por este vasto Moçambique, 
variando apenas as motivações por de-
trás dessa convicção.

Se alguém teima em considerar 
este episódio como único e merecedor 
de constar nas páginas do conceitua-
do Guinness book, os factos assim o 
contrariam. Basta um recuo, mesmo 
descompassado, para o ano 2010, para 
perceber que adjectivos foram usados 
pelos indignados para qualificarem o 
membro do governo que esteve na li-
nha da frente, no fatídico anúncio do 
reajuste do preço de água e energia, 
com incidência directa no preço do 
pão, uma decisão que foi tomada ao 
mais alto nível e foi móbil das manifes-
tações e tumultos de 01 e 02 de Setem-
bro, do ano em referência.

Caro leitor, quantas vezes criou, ou 
indivíduos das suas relações criaram 
uma antipatia ou mesmo rotularam 
de vilão a determinada pessoa, pelo 
simples facto de, nas suas actuações, 
seja no teatro, cinema ou telenove-
la, encarnar um papel numa acção, 
socialmente condenável? E agora dê 
uma pausa e imagina as repercussões 
sociais passíveis de serem arcadas por 
um porta-voz que transmite uma in-
formação contra a corrente das expec-
tativas de toda uma sociedade, ávida 
de ver o governo a travar uma suposta 
injustiça cometida por um grupo de 
instituições?

É por conta do exemplo da avó 
Suzi, e por que não de outros, que sou 
tentado a acreditar que parte das múl-

tiplas críticas que convergem sobre a 
actuação de toda máquina governa-
mental pode ser crucial para escalonar 
o porta-voz (na qualidade de cidadão 
comum), junto à sociedade e conse-
quente recepção pacífica ou desastrosa 
no seio da mesma.

Os tais rótulos aos ditos cujos po-
dem ser resultado, por um lado, de 
desconhecimento profundo do cerne 
do posicionamento das entidades go-
vernamentais sobre um determinado 
assunto ou má interpretação dos cida-
dãos sobre as decisões tomadas ao mais 
alto nível e por outro, uma comunica-
ção inoportuna e pouco clara, por par-
te das autoridades, para com o seu “pa-
trão” (o cidadão), principalmente, nas 
questões mais candentes da sociedade.

Trata-se de um “gap” comunica-
cional de toda uma estrutura governa-
mental que, inevitavelmente, regenera 
maus entendidos, abre espaço para es-
peculações e descontentamento gene-
ralizado e, em última instância, os me-
nos informados e mal-intencionados, 
facilmente, atribuem a paternidade do 
mesmo, a figura do porta-voz.

É minha opinião, afirmar que a apa-
rição do Porta-Voz deve ser requintada 
ao mais último detalhe. Para além de 
comunicar em cima dos acontecimen-
tos, é, também, fundamental o fazer 
munido de informações claras e objec-
tivas que respondam, cabalmente, as 
prováveis perguntas da sociedade, de 
modo a resfriar o olho da “crítica selva-
gem” e quiçá minimizar o linchamen-
to, em praça pública, desta figura.

A título ilustrativo, uma comuni-
cação atempada e bem fundamentada 
sobre a relação entre as instituições de 
ensino e os pais e ou encarregados de 
educação no, âmbito da vigência do 
estado de emergência, no que tange ao 
pagamento de mensalidades teria sido 
suficiente para demover as avós Suzis 
desta vida, face à figura do porta-voz.

    O “ingrato” papel do porta-voz
D&F
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“Refazer o calendário pode ser a safa do 
sistema”
Crescem as inquie-

tações em torno do 
modelo de ensino 
adoptado pelo Go-

verno para esta fase do estado 
de emergência que o país atra-
vessa. Vários são os factores 
avançados por técnicos ligados 
ao sector do ensino, que prefe-
rem considerar anedótica a for-
ma como o processo de ensino 
está a ser conduzido nesta fase. 
Além de criticar, sugerem uma 
reorganização do calendário 
de ensino para o presente ano 
lectivo, como melhor saída da 
crise que o sistema atravessa, 
causada pela Covid-19.

PANO DE FUNDO

Para melhor perceber os dife-
rentes cenários que podem ocor-
rer no sector da Educação face 
a esta situação de emergência, 
o Dossiers & Factos contactou 
três funcionários do Ministério 
da Educação e Desenvolvimento 
Humano, ligados à área pedagó-
gica e de planificação, sendo que 
uma das fontes é directora peda-

gógica num estabelecimento de 
ensino do primeiro e segundo 
graus, há mais de 20 anos.

As referidas fontes aceita-
ram contribuir em ideias, mas 
na condição de anonimato, por 
não serem pessoas oficialmente 
autorizadas a falar deste processo 
nas instituições onde trabalham. 
Contudo, consideraram que, “até 

aqui (14 de Maio), nada está per-
dido, e apenas precisaríamos de 
reorganizar o calendário”.

“Dizer que as aulas minis-
tradas são um sucesso não seria 
verdade. Para chegarmos a esta 
conclusão, basta olhar para os di-
ferentes factores, sendo um deles 
o de as crianças, do ponto de vista 
pedagógico, precisarem de orien-

Mesmo com várias contesta-
ções provenientes de diferentes 
quadrantes, incluindo de dentro 
do próprio ministério e de profes-
sores, dando conta que os actuais 
modelos de ensino constituem um 
fracasso para o ensino e aprendi-
zagem dos alunos, sobretudo os 
do ensino primário. Entretanto, as 
autoridades da Educação no país 
insistem em afirmar que os mé-
todos adoptados para substituir a 
presença física nas escolas estão a 
ter sucesso.

São, na verdade, milhares as 
vozes que contestam a metodo-
logia de ensino que foi adoptada 
para esta fase de emergência, e 
são apontados vários factores do 
fracasso deste processo de ensino 
numa sociedade como a nossa. Por 
exemplo, levanta-se a questão de, 
primeiro, o próprio ministério não 
saber se os seus alunos têm estado 
a resolver os trabalhos enviados, 
e quantos é que estão a estudar e 
quantos não conseguem ter acesso 
às plataformas utilizadas.

As vozes contestantes têm 
ainda como preocupação, para 

CONTINUAM AS INQUIETAÇÕES EM TORNO DO ENSINO TELEVISIONADO

Texto: Serôdio TowoD&F

além da deficiente monitoria, a 
forma como são leccionadas as 
aulas nas zonas recônditas, onde 
não há acesso à energia eléctrica, 
Internet, fotocopiadoras para re-
produção das fichas, entre outras 
necessidades.

Nos últimos dias, nos distritos, 
ou melhor, em alguns distritos, as 
aulas são ministradas via rádio co-
munitária, quando é sabido que as 
nossas comunidades, sobretudo as 
crianças, não têm o hábito de ouvir 
programas radiofónicos, nem cul-
tura de leitura, etc. 

Mesmo assim, o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Hu-
mano (MINEDH) insiste, através 
de sua porta-voz, em afirmar que 
o processo está a ser um verdadei-
ro sucesso, porque “os professores, 
formados em pequenos grupos, 
têm ido às escolas elaborar textos 
de apoio, assim como fichas de 

exercícios, e os pais/encarregados 
de educação são contactados para 
ir lá buscar, e depois fazem chegar 
aos seus filhos”, sublinha a porta-
-voz do pelouro da Educação.

O MINEDH diz que já está de-
finido que uma parte do valor do 
apoio directo às escolas será usa-
do para “apoiar os alunos que não 
tenham capacidade de reproduzir 
essas fichas, sem, no entanto, expli-
car como é que este procedimento 
está a ser feito.

Professores exibem erros de 
palmatória  

Durante as primeiras quatro 
semanas em que as aulas foram 
ministradas via televisão e rádio, 
em algumas ocasiões, certos pro-
fessores foram cometendo erros 
ortográficos que decepcionaram 
os telespectadores que acompa-

nhavam as aulas.
Este factor terá, de certa forma, 

agravado a descredibilização des-
tes métodos de ensino adoptados 
pelo MINEDH, não sendo poucos 
os pais que preferiram desacreditar 
no processo.

No entanto, com relação a esta 
matéria, Gina Guibunda disse: “é 
normal que o professor, mesmo 
sem estar em frente a uma câmera, 
de quando em vez, cometa alguma 
falha, isso é normal para quem tra-
balha”, justificou a porta-voz.  

tação, e, muitas vezes, os pais não 
estão disponíveis nem prepara-
dos para o efeito”, disse a fonte.

“Com relação aos erros orto-
gráficos, acho que são inconce-
bíveis dado que o professor deve 
planificar a aula e alguém cor-
rige antes desta ser ministrada. 
Ademais, alguns professores têm 
uma caligrafia que deixa muito a 

“Reorganizar o calendário pode ser a safa do sistema” 
– defendem experientes na área de pedagogia  

desejar”.
“Ainda falando da necessida-

de de acompanhamento para este 
modelo de ensino, o que está a 
acontecer neste tipo de aulas é a 
ausência de interacção professor-
-aluno, um elemento bastante ful-
cral para o processo de ensino e 
aprendizagem. Devemos reparar 
que, muitas vezes, o aluno, sobre-

Gina Guibunda, porta-voz (MINEDH)
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As tele-aulas e o ensino 
online que foram adoptados 
pelos estabelecimentos de en-
sino, desde o primário até o 
superior, como alternativa face 
a suspensão das aulas, podem 
conduzir a resultados desas-
trosos. Se, por um lado, os pro-
fessores e estudantes não estão 
preparados para lidar com as 
plataformas tecnológicas, por 
outro, há o desafio relaciona-
do ao acesso a internet, pois, 
segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE 
de 2019), do universo dos mo-
çambicanos, somente 6,7% têm 
acesso a internet.

Como evitar erros ortográfi-
cos em plena aula televisiva?

As nossas fontes sugerem, 
por exemplo, que para se evitar 
a exibição de erros ortográficos 
em plena televisão, as aulas não 
devem ser dadas em directo, o 
que permitirá a correcção das 
partes que mancham o proces-
so, porque não se justifica que 
um professor cometa erros gra-
ves em plena cadeia nacional 
televisiva.

 “Por outro lado, os erros que 
acompanhamos em plenas aulas 
televisivas mostram por si que 
não foi observado um critério 
profundo de selecção dos tais 

Como evitar erros ortográficos em plena aula 
televisiva?

Parlamento Juvenil diz que ensino online é 
uma “fantochada”

A constatação foi do Parla-
mento Juvenil (PJ), que realizou 
uma auscultação e um debate su-
bordinado ao tema: “desafios da 
educação no sector da educação 
face ao Covid-19”, que permitiu 

concluir que, infelizmente, o país 
não está preparado para este tipo 
de ensino.

É que, baseado em dados do 
INE, o PJ lembra que a maioria 
dos moçambicanos, neste caso, 
93%, não tem acesso a internet, 
incluindo estudantes e professo-
res. Para o Parlamento Juvenil, 
alia-se ao problema, a falta de 
meios tecnológicos, tais como te-
levisão, computador ou ainda um 
smartphone.

Entretanto, afirma o Parla-
mento Juvenil, do debate e da 
auscultação, constatou-se que o 
sector está enfermado de desafios 
profundos, mormente as rela-

cionadas com a continuação de 
leccionação das aulas no sistema 
online, o pagamento das propinas, 
para o caso do ensino privado e 
pós-laboral.

Conforme a fonte, a baixa 
qualidade de internet faz parte 
do conjunto de limitações enfren-
tadas pelos estudantes para a sua 
participação efectiva nas aulas.

De acordo com os dados for-
necidos pelo parlamento, a aposta 
em plataformas públicas para o 
processo de ensino aprendiza-
gem tem igualmente revelado a 
deficiente preparação do corpo 
docente em relação aos conteúdos 
leccionados, apresentando erros 

MAIS DE 93% DOS MOÇAMBICANOS NÃO TÊM ACESSO A INTERNET

e limitações metodológicas nas 
aulas online.

Uma outra constatação está 
relacionada às plataformas, que 
não são de fácil maneio por par-
te dos estudantes. Estes apresen-
tam dificuldades de acesso e ma-
neio, para além de que algumas 
plataformas não são eficazes 
para exercícios, avaliações e ou-
tros momentos que exigem um 
acompanhamento profundo.

Diante desta situação, os 
professores optam por “entu-
lhar” estudantes de exercícios, 
sem, no entanto, fazer um 
acompanhamento minucioso e 
directo aos estudantes. 

tudo o do nível primário, precisa 
deste contacto, para melhor per-
ceber a matéria, diferentemente 
de quem está no nível superior, 
onde o professor interage com o 
aluno por videoconferência”.

Uma das nossas fontes vai 
longe, trazendo um ensinamento 
deixado pelo intelectual, educa-
dor e escritor brasileiro José Car-
los Libâneo (2002): “o professor é 
mediador do conteúdo transmi-
tido, este deve propor activida-
des que conduzam o educando 
à condição de sujeito activo da 
aprendizagem”, ademais, duran-
te este processo, a dramatização 
deve estar sempre patente.

Ainda no seu esclarecimento, 
a fonte sublinha que “só se consi-
dera haver escola quando existem 
esses dois elementos, nomeada-

mente professor e aluno, e não 
em termos de estrutura física, 

mas sim em termos de PEA (pro-
cesso de ensino e aprendizagem).

 Apesar de reconhecer o ac-
tual estado em que o país se en-
contra (emergência), a fonte de-
fende que o ministério devia ter 
feito uma selecção de professores 
com boa qualidade e capazes de 
efectivar a dramatização em ple-
na aula televisiva.

Desenvolvendo a sua expli-
cação, a fonte refere que “dados 
apontam que no país existem no 
sistema educacional moçambica-
no mais de 18 modelos ou tipos 
de professores, resultantes das 
diversas formações, e ainda uma 
boa parte deles sem formação”. 
Sustenta ainda que, “em vários 
períodos de formação, o sistema 
não tinha alternativas e recruta-
va qualquer pessoa que soubesse 
ler e escrever”, e garante que, “até 
ao momento não fugimos muito 

disso, porque os candidatos que 
conseguem vagas para a lecciona-
ção, muitas vezes, são os que têm 
dinheiro e não os que possuem 
algum conhecimento”, afirmou.

 “Ainda pela minha história 
académica, estudei com pessoas 
com tantas dificuldades de apren-
dizagem, mas devido ao Plano de 
Acção para a Redução da Pobreza 
Absoluta (PARPA), por exem-
plo, tiveram de ser permitidos 
trabalhar”!

Aliás, para a nossa fonte, “os 
gestores escolares, muitos, co-
nhecem os professores com di-
ficuldades nas suas escolas, mas 
nunca tiveram coragem de fazer 
uma reorientação, e o que acon-
tece é que prevalece o poder do 
diploma e não a capacidade em 
leccionar”.

professores, nem têm um coor-
denador para lhes auxiliar. Mas, 
para além disso, as nossas tele-

visões não possuem uma equi-
pa psico-pedagógica para uma 
pronta intervenção em casos de 

erros daquela natureza, o que 
faz com que as medidas tomadas 
sejam simplesmente anedóticas, 
para quem sabe, de verdade, o 
que é um processo de ensino e 
aprendizagem”.

 “É visível a ausência de uma 
direcção pedagógica”

 Outro experimentado na 
área pedagógica disse sem ro-
deios que alguns problemas ora 
apontados nascem justamente 
da clara ausência de uma direc-
ção pedagógica capaz de lidar 
com este tipo de processos ao ní-
vel do MINEDH, devido a vários 
factores, incluindo a política.

 “O que estou a tentar cla-

rificar é que, para além das 
fraquezas do professor, aquilo 
revela a ausência de uma direc-
ção pedagógica nos programas 
televisionados. Mas não só, no 
nosso sistema de ensino, a direc-
ção pedagógica é fraca, na me-
dida em que o professor é mal 
acompanhado”.

Aliás, outro erro que foi 
apontado pelas nossas fontes 
anónimas é o facto de parte das 
aulas televisionadas estar a ser 
dada por técnicos da Educação 
que há muito saíram da sala de 
aulas, e que estão acostuma-
dos ao corrector automático do 
computador.

  Professores não têm domínio de métodos, nem ferramentas para dar aulas online
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Fátima Mimbire, activista 
e jornalista, também disse não 
entender em que esses mem-
bros estariam a ser reintegra-
dos, porque sempre estiveram 
integrados e a viver condigna-
mente. Falando dos que ainda 
continuam em exercício, a fon-
te disse que é mais incoerente 
ainda, porque vão continuar a 
ter salários, casa paga, e todas 
regalias a que têm direito.

“No final do dia, esse in-
divíduo não paga nada, tudo 
recebe do Estado, e ainda que-
rem ser reintegrados, estamos a 
reintegrá-los em o quê? Qual é 
a reintegração de um ministro 
em exercício ou de um deputa-
do em exercício? O que ele per-
deu que temos que devolver? 
Alguma coisa não está bem”, 
destacou.

A oposição, segundo Mim-
bire, devia fazer papel de opo-
sição e não aceitar esse tipo de 
decisão, “temos uma oposição 
incapaz de desafiar o sistema, 
de fazer coisas visíveis, por 
exemplo, no caso das dívidas 
ocultas, eu não vi os deputa-
dos da oposição a recorrerem 
ao Provedor de Justiça para 
declarar inconstitucionalidade 
das dívidas, não fez isso, por-
que a oposição só está ali para 
fingir que há oposição, mas, no 
fundo, eles estão dentro de um 
sistema que lhes engole”.

A activista é da opinião que, 
se os deputados aceitarem esse 
dinheiro dos subsídios de rein-
tegração, estarão a aprovar para 
a sociedade que eles realmente 
estão desintegrados da socie-
dade, não representam o povo 
e o povo não precisa deles.

“Aí, nós, como moçambi-
canos, devemos pensar nas 
alternativas, podia-se iniciar 
um movimento de contestação 
pública, exigindo a revogação 
dessa lei que aprova esses be-
nefícios aos dirigentes, porque 
isso não faz sentido, e em pa-
ralelo a esse processo de con-
testação pública, iniciar um 
debate sobre que tipo de país 
nós queremos, que tipo de di-
rigentes queremos que nos re-
presentem, e que tipos de be-
nefícios nós queremos oferecer 
a eles, por exemplo, queremos 
uma cidadela parlamentar para 
que o deputado da Assembleia 
da República não tenha que 
receber subsídio de habitação, 
e findo o mandato, esse depu-
tado deixa a casa, e também 
discutir o salário para que um 
dirigente nos sirva com quali-
dade e estar imune à corrup-

ção”, sublinhou.

“A AR aprovou para si be-
nefícios, violando a Lei de 

Probidade Pública”

O advogado Ambrósio 
Sambamate explicou que o 
subsídio de reintegração não 
deveria existir, nem para os 
membros do Governo nem 
para os deputados, porque é 
atribuído a uma pessoa ou en-
tidade que tenha estado em si-
tuação de desintegração, como 
por exemplo, os ex-reclusos, 
ex-militares.

Sambamate citou o artigo 
25 da Lei 31/2014, que aprova o 
Estatuto do Deputado, que es-
tabelece que o deputado, quan-
do é eleito para exercer uma 
actividade por um período de 
tempo, não perde a possibilida-
de de voltar a trabalhar no sec-
tor público ou privado, ele con-
tinua como cidadão normal.

“Ele passa os cinco anos de 
mandato com os seus postos 
de trabalho salvaguardados, e 
ao terminar, imediata e auto-
maticamente, ele regressa ao 
seu trabalho. Agora, qual é a 
necessidade de reintegrar um 
deputado, ele esteve desinte-
grado em relação a o quê, se 
a lei salvaguarda que durante 
esse período de exercício de 
mandato como deputado todos 
os direitos com relação à pro-
moção permanecem? Portanto, 
não faz sentido que o deputado 
seja reintegrado”, explicou.

Quanto aos membros do 

Governo, o jurista citou o ar-
tigo 32 da Lei de Probidade 
Pública, aprovada pela Lei 
12/2012, que estabelece que 
nenhum órgão público deve ter 
a prerrogativa de aprovar por si 
mesma e para si própria um be-
nefício, porque isso o colocaria 
numa situação de conflito de 
interesse.

“O subsídio é criado pela 
Assembleia da República e 

aprovado pela mesma, ele vio-
la o artigo 32, por causa do 
conflito de interesses. A pes-
soa, quando é nomeada para 
o cargo de ministro, não perde 
a possibilidade de continuar a 
trabalhar, por isso não há ne-
cessidade de reintegrar coisa 
nenhuma, porque mantém os 
vínculos laborais”, disse.

Sambamate disse que os 
cidadãos podem se juntar e 

requerer ao Conselho Consti-
tucional a declaração de ilega-
lidade daquelas duas normas. 
“São inconstitucionais, porque 
violam o artigo 32 da Lei de 
Probidade Pública e o artigo 4 
da Lei do Sistema de Adminis-
tração Financeira do Estado, 
porque não faz sentido, na mi-
nha opinião, numa situação de 
Covid-19 e carência económi-
ca, pagar esses subsídios”.

“Se os deputados aceitarem esse subsídio, eles 
não representam mais o povo”

Publicidade

Fátima Mimbire, activista e jornalista Ambrósio Sambamate, advogado
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mentação correspondente a três 
por cento de veteranos da Luta de 
Libertação Nacional, cujos proces-
sos foram devolvidos por conterem 
irregularidades, e, nalguns casos, 
inexistência de provas que confir-
mem que são combatentes da Luta 
de Libertação Nacional”.

 “Este processo de registo e fi-
xação de pensões dos combatentes 

Petersburgo, para depois apelar a 
transparência e a meritocracia no 
processo de selecção de candidatos 
ao emprego.

Alertou, igualmente, para o 
aperto de cerco contra indivíduos 
que se fazem passar por empre-
sas para burlarem os concidadãos. 
“Apelamos os nossos jovens a 
distanciarem-se de actos ilícitos e 
também da falsa promessa de em-
prego. Recentemente, neutraliza-
mos um falso instituto de empre-
go, que extorquia jovens incautos, 

Está concluído o processo de registo dos 
combatentes

Oswaldo Petersburgo lança guerra contra a venda 
de vagas de emprego

O ministro dos Com-
batentes, Carlos 
Siliya, disse, re-
centemente, que o 

processo de registo dos anti-
gos combatentes se encontra 
finalizado, restando apenas a 
fixação das pensões dos des-
mobilizados da guerra dos 16 
anos. Siliya falava ao programa 
radiofónico “Cartas na Mesa” 
da Rádio Moçambique.

O Secretário de Esta-
do da Juventude e 
Emprego, Oswal-
do Petersburgo, 

acaba de lançar uma ofensiva 
contra a venda de vagas para 
admissão em postos de em-
prego, tanto no sector público, 
assim como privado.

O governante explicou, na 
ocasião, que “do universo dos anti-
gos combatentes, 91 por cento são 
veteranos da Luta de Libertação 
Nacional, que já fixaram as suas 
pensões, mas enfatizou que outros 
seis por cento dos veteranos da Luta 
de Libertação Nacional ainda têm 
os seus processos em tramitação, o 
que significa que ainda não estão a 
receber o que é seu por direito.

O ministro fez saber ainda  que 
existiu, nesse processo de registo 
dos antigos combatentes, docu-

Falando durante a assinatura de 
um memorando de entendimento 
entre o Instituto Nacional de Em-
prego (INEP) e o Moza Banco, com 
vista a absorção de jovens estudan-
tes recém-formados em vários do-
mínios de ensino e técnicos, Peter-
sburgo lembrou aos presentes que 
o código penal é claro sobre essa 
matéria e tipifica o acto como cor-
rupção activa, pelo que, o Estado 
poderá agir sobre os prevaricadores 
que, não só prejudicam os jovens, 
como também a economia do país.

“Aquele que cobrar por uma 
vaga estará a praticar uma corrup-
ção activa, e a sua penalização está 
prevista no código penal”, recordou 

veteranos da Luta de Libertação 
Nacional está neste momento na 
fase de encerramento”.

Ainda na sua explanação, o mi-
nistro explicou que o pelouro que 
ele dirige continuará a financiar 
os projectos dos combatentes nas 
áreas de transportes, agricultura e 
comércio, mas desta vez o pelouro 
não vai distribuir dinheiro, porque 

prometendo emprego, algures em 
Moçambique”.

E porque o combate é serrado 
contra a corrupção no mercado de 
emprego, o governante anunciou 
uma linha verde para denúncia des-
tes actos, através do número 3404 
em todas as telefonias. 

Na ocasião, o governante recor-
dou que, apesar do contexto actual 
ser adverso, nos últimos meses, 
tem sido registada uma oferta as-
sinalável de vagas de emprego. A 
título de exemplo, estão, neste mo-

no passado se verificou que os be-
neficiários dos fundos não os apli-
cavam devidamente nos projectos 
preconcebidos.

E para que o dinheiro do Esta-
do, a ser alocado aos combatentes, 
seja devidamente usado nos projec-
tos, o ministério vai disponibilizar 
os recursos e instrumentos, por 
exemplo, na área da Agricultura, 

mento, disponíveis pouco mais de 
quatro mil vagas, das quais duas 
mil no Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento, 500 da Autori-
dade Tributária, 200 do Município 
de Maputo e mais de 800 do sector 
privado.

SEJE cria espaço para captação de 
mais postos de emprego

Jovens estudantes, recém-for-
mados em várias áreas técnicas, têm 
oportunidade de engrenar, através 
de estágios pré-profissionalizantes, 
no mercado de emprego, a luz de 
um memorando de entendimento 
assinado na última Quinta-feira, 
entre o Instituto Nacional de Em-
prego (INEP) e o Moza Banco, num 
evento presidido pelo Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego, 
Oswaldo Petersburgo.

E porque o INEP é tutelado pela 
Secretaria de Estado da Juventude 
e Emprego (SEJE), durante o seu 
discurso, Petersburgo destacou que 
aquele memorando vai permitir a 
inserção de jovens recém-formados 
na vida activa, através de estágios 

serão entregues directamente trac-
tores, com as respectivas alfaias, e 
outros instrumentos que permi-
tam o cumprimento dos projectos 
nas diferentes áreas, incluindo a do 
agro-processamento.

Vila Algarve será requalificada

 Dentre vários projectos que o 
Ministério dos Combatentes tem 
na manga para o presente quin-
quénio, consta o da requalificação 
da Vila Algarve, na cidade de Ma-
puto, para Museu de Resistência 
Colonial.

 Siliya explicou: “estamos a 
estabelecer contactos com Portu-
gal, no sentido de reaver o arquivo 
histórico da PIDE. Esse arquivo 
histórico está na posse do governo 
português, e para nós podermos 
reconstruir o itinerário do Museu, 
teremos que contar com o apoio 
directo do governo português, mas, 
por outro lado, contamos também 
com o apoio de alguns veteranos 
combatentes da clandestinidade, 
que foram vítimas de torturas na 
Vila Algarve. HC

pré-profissionais naquela institui-
ção bancária.

“O estágio pré-profissional as-
sume-se como uma plataforma re-
levante na transição da escola para 
o mercado de trabalho, pois é atra-
vés dele que os recém-graduados 
complementam, desenvolvem e 
aperfeiçoam as competências do sa-
ber fazer e estar numa determinada 
profissão”, sublinhou Petersburgo.

O governante instou aos jovens 
a saber que ao ter um estágio remu-
nerado, sem que tenha pago algo 
em troca, devem saber dar de si, 
antes de pensar em si.

Por seu turno, o PCA do Moza 
Banco, João Figueiredo, destacou 
que os jovens beneficiários terão 
oportunidade de desenvolver suas 
competências.

 “O memorando, ora assinado, 
vai permitir, aos beneficiários di-
rectos, desenvolver as suas compe-
tências e conhecimentos junto de 
uma organização sólida, sustentá-
vel e com um enorme potencial de 
crescimento”, destacou o PCA da-
quela instituição bancária. Albano 
Uahome

PROCESSO INICIADO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

PARA PROTEGER JOVENS DESFAVORECIDOS

Carlos Siliya, ministro dos Combatentes

Oswaldo Petersburgo, Secretário de Estado da Juventude e Emprego 
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Ponte Maputo-Catembe custou USD 114,3 
milhões a mais do que preço inicial

Inicialmente prevista para 
custar 785 milhões de dólares, 
valor considerado por alguns 
sectores como tendo sido su-
perfaturado, a ponte Maputo-
-Catembe acabou tendo o valor 
ajustado, na sequência do atraso 
verificado na execução da obra.

Segundo a Conta Geral do 
Estado moçambicano, divulgada 

A Empresa de Desen-
volvimento de Ma-
puto Sul, E.P con-
traiu, em 2018, uma 

dívida de USD 114,3 milhões, 
correspondentes a 7,8 mil mi-
lhões de meticais, no Banco 
de Exportação da China (Ex-
port–Import Bank of China), 
para a conclusão das obras de 
construção da ponte Maputo-
-Catembe e outras pequenas 
infra-estruturas rodoviárias e 
portuárias.

recentemente, a extinta empresa 
Maputo Sul acabou recorrendo 
a um empréstimo adicional na-
quele banco chinês, para con-
cluir a ponte entre Maputo e Ca-
tembe e a estrada entre Boa Vista 
e Ponta do Ouro, que estavam a 

cargo da China Road and Bridge 
Corp.

“Esperava-se que os traba-
lhos ficassem concluídos em De-
zembro, mas, face aos atrasos, foi 
refeito o calendário, e ainda não 
temos certezas do novo prazo, 

mas sabemos que vamos traba-
lhar até aos primeiros meses de 
2018”, garantiu Silva Magaia.

Após a conclusão e entrega 
da obra, os munícipes da cidade 
de Maputo e Catembe ficaram 
com a dura missão de pagar a 

dívida inicial e o seu reajuste, 
através de taxas de portagem, 
consideradas absurdas e proibi-
tivas, que transformaram aquele 
empreendimento num elefante 
branco.

As taxas de portagem, que 
encarecem o nível de vida dos 
moradores do outro lado da baía 
de Maputo, estão subdivididas 
em quatro classes e variam de um 
mínimo de 160 a 1200 meticais.

Enquanto isso, a Adminis-
tração Nacional de Estradas, que 
herdou o fardo da Maputo Sul, 
também contraiu, no mesmo 
período, um empréstimo de 625 
milhões de meticais, para reabi-
litar a Estrada Nacional Número 
6, no ano passado.

O banco estatal chinês finan-
ciou também, em 344,3 milhões 
de meticais, a reabilitação do 
Cais do Porto de Pesca da Beira, 
capital da província de Sofala, 
entregue no ano passado.

EDM promete voltar ao trabalho ainda este ano
ELECTRIFICAÇÃO BELULUANE “C”

A informação foi avançada 
recentemente pelo delegado da 
EDM em Boane, Crimildo Elias, 
que afirmou que, para aquele pon-
to do país, estão previstos 1.8 qui-
lómetro de rede eléctrica de média 
tensão e 4.8 quilómetros de baixa 
tensão, no âmbito da expansão, 
com o custo de 11.50.000,00 meti-
cais. 

 Recentemente, o Jornal Dos-
siers & Factos publicou uma re-
portagem na qual populares do 
bairro Jonasse acusavam a empre-
sa EDM de ter paralisado um pro-
jecto de electrificação daquela área 
depois de ter implantado postes.

 Sem avançar o real motivo da 
paralisação, o delegado da EDM 
em Boane, Crimildo Elias, disse ao 
Dossiers & Factos que aquele tra-

Na sequência da reportagem 
do Dossiers & Factos que 
denunciou a paralisação, 
por quase dois anos, de 

um projecto de electrificação do bair-
ro Beluluane “C”, no distrito de Boa-
ne, província de Maputo, a empresa 
Electricidade de Moçambique diz que 
irá retomar as obras de electrificação 
daquele bairro ainda este ano, concre-
tamente no mês de Novembro, depois 
de terminar a colocação dos cabos nos 
postes de Jonasse “A” e Mavoco.

balho não está esquecido, tanto é 
que a empresa já investiu em PTs.

 Na ocasião, disse que não é so-
mente o projecto de Beluluane “C” 
que está parado, e que a empresa, 
neste momento, está a mobilizar 
os materiais para retomar as activi-
dades que foram interrompidas há 
quase dois anos.

 Entretanto, queixa-se dos im-
pactos negativos da Covid-19, que 
estão a afectar negativamente os 
programas estabelecidos para este 
ano.

 O interlocutor avança que os 
trabalhos de Beluluane “C” irão 
retomar assim que a empresa fina-
lizar os trabalhos no bairro Jonasse 
“A”, onde também já haviam sido 
implantados postes, estando em 
curso a colocação de cabos.

 A previsão da conclusão dos 
trabalhos em Jonasse “A” é de dois 

ou três meses, período após o qual 
a empresa irá atacar um outro tra-
balho atrasado em Mavoco, e só 
depois é que retomarão os traba-
lhos em Beluluane “C”, provavel-
mente em Novembro.

 “Asseguramos que os traba-
lhos, de acordo com o cronogra-
ma, irão iniciar em Novembro 
deste ano e  estender-se-ão até 
2021”, garantiu o nosso interlocu-
tor, para de seguida afiançar que a 
EDM está a cumprir um plano do 
Governo.

 “Por exemplo, na zona de Pi-
coco, em Boane, haviam postes 
implantados desde 2016, houve 
imprevistos que forçaram a para-
gem, mas este ano, no mês de Mar-
ço, as obras retomaram. Isto para 
dizer que as acções da EDM não 
têm nada a ver com o período de 
campanha eleitoral para incentivar 

as pessoas a irem votar”, esclareceu.
 
“2019 foi um ano atípico”
 
Num outro desenvolvimento, 

o delegado da EDM em Boane 
argumentou que, infelizmente, 
2019 foi um ano atípico, devido à 
situação dos ciclones Idai e Kenne-
th, o que perturbou os trabalhos, 
porque uma parte do material 
teve que ser alocado as províncias 
afectadas.

 Em relação à vandalização dos 
postes ainda não implantados, re-
feriu que estão em contacto com as 
autoridades do bairro de Belulua-
ne “C”, onde existe uma comissão 
dos moradores que os alerta em 
caso de existirem pessoas que vão 
para a comunidade em nome da 
EDM para burlar e  apropriar-se 
do material.

 Aliás, a EDM em Boane diz 
estar a preparar uma equipa para 
finalizar a implantação dos postes, 
para evitar o roubo dos mesmos.

 Ainda de acordo com Crimil-
do Elias, para Beluluane “C” estão 
previstos 1.8 quilómetro de rede de 
média tensão e 4.8 quilómetros de 
baixa tensão, isto no âmbito da ex-
pansão, com o custo de 11 milhões 
e cinquenta mil meticais. Este va-
lor está no plano para o orçamento 

de 2020.
 

Tchonissa e Xitevele não estão 
esquecidos

 
A nossa equipa de reporta-

gem soube de Crimildo Elias que 
bairros como Tchonissa e Xitevele 
estão num programa denominado 
Energia para Todos. Daí que não 
estão esquecidos e serão electrifi-
cados, no âmbito do Pro-Energia.

 Por exemplo, diz a fonte,  em 
Xitevele, as obras irão iniciar este 
ano, e é uma das prioridades, devi-

do ao crescimento da zona.
 “Além de Xitevele, bairros 

como Tchonissa, uma parte de 
Khulula e Manguiza também se-
rão abrangidos pelo programa”, 
perspectivou, terminando por 
dizer que a EDM tem metas, que 
passam por fazer ligações para 
nove mil clientes, em Boane, e não 
há como fazer isso sem expandir e 
electrificar os novos bairros.

Texto: Arão NualaneD&F

   “Estamos a mobilizar material para retomar as actividades”
   “O projecto nunca foi esquecido”
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SE NÃO HOUVER APOIO

SECTOR EMPRESARIAL VS COVID-19

FEMATRO prevê morte natural do sector dos 
transportes no país

Crise dificulta implementação das medidas do 
estado de emergência

Os transportadores 
nacionais ressen-
tem-se do impacto 
da Covid-19 e das 

medidas restritivas impostas 
pelo estado de emergência, que 
obrigam ao cumprimento da 
lotação máxima, facto que leva 
a Federação Moçambicana dos 
Transportadores Rodoviários 
(FEMATRO) a prever aquilo 
que chama de morte natural e 
certa do sector, caso não haja 
algum apoio do Governo, ale-
gadamente devido a prejuízos.

Um estudo da Confe-
deração das Asso-
ciações Económicas 
de Moçambique 

(CTA) de avaliação da imple-
mentação das medidas do Es-
tado de Emergência revela que 
grande parte das empresas não 
está a implementar na totalida-
de devido às implicações finan-
ceiras que a implementação 
destas medidas acarreta.

Desde a introdução das medi-
das restritivas, nota-se, pelo menos 
nas grandes urbes, falta de trans-
porte, sobretudo nas horas de pon-
ta, facto que tem resultado em lon-
gas filas nas principais paragens, 
muitas vezes, à margem das regras 
de distanciamento de pelo menos 
um  metro e meio.

Procurámos, por isso, a Fe-
deração Moçambicana das As-

sociações dos Transportadores 
Rodoviários (FEMATRO), para 
perceber as razões da escassez de 
transporte, num contexto em que 
grande parte dos moçambicanos 
está em casa, e a resposta veio 
surpreendente e com algumas 
lamentações.

O presidente da FEMATRO, 
Castigo Nhamane, fala de prejuí-
zos avultados para os transpor-

O Estudo revela que não são 
todas as empresas que estão a im-
plementar efectivamente as medi-
das do Estado de Emergência, sen-
do que 85,7% das inquiridas não 
implementam na totalidade apesar 
do conhecimento das mesmas. O 
principal constrangimento está 
relacionado com as implicações 
financeiras resultantes da imple-

tadores em todo o país, e alerta 
para a morte natural do sector dos 
transportes, caso o Governo não 
procure solução ou apoio a esta 
classe.

“Estamos no segundo mês do 
estado de emergência, contudo, os 
operadores já vinham acumulan-
do prejuízos logo no primeiro mês. 
Há um trabalho que foi feito pela 
FEMATRO e a Agência Metropo-

litana para apresentar ao Governo 
aquilo que é o real prejuízo dos 
transportadores diariamente, e até 
aqui estamos à espera da resposta. 
A situação é das piores no sector 
dos transportes, que diariamente 
acumulam prejuízos, abrindo-se 
a possibilidade de paralisarem as 
actividades por falta de fundos”, 
explicou.

A FEMATRO diz estar ciente 
de que estando no estado de emer-
gência é uma medida extrema e 
transitória, mas queixa-se da de-
mora do Governo em responder o 
seu pedido.

“A operação resulta em prejuí-
zo a cada dia que passa e se con-
tinuar assim, haverá morte natural 
do sector dos transportes. Quando 
digo que terá morte natural é por-
que nós, como FEMATRO, temos 
conhecimento de que em alguns 
parques das cooperativas há alguns 
meios imobilizados, não por avaria 
mecânica, mas porque alguns não 
têm pneus em condições para con-
tinuar a circular, outros não têm 
baterias, e os operadores não estão 
em condições de comprar”, disse.

Nhamane recordou que, muito 
antes do coronavírus e do estado 
de emergência, o sector dos trans-
portes já se ressentia de prejuízos 
quanto aos lucros e ao combus-
tível, por causa da tarifa que se 
aplica.

FEMATRO quer o regresso do 
subsídio sobre o combustível

Uma das possíveis soluções 
apontadas pela FEMATRO para 
minimizar os prejuízos no sec-
tor dos transportes é o subsídio 
ao preço dos combustíveis, uma 
prática que vigorou durante anos 
e que foi interrompida depois de 
um acordo entre o Governo e os 
transportadores.

 “Nós apresentámos a questão 
do combustível, porque sabemos 
que o preço baixou no mercado in-
ternacional, mas no nosso merca-
do continua o mesmo. O Governo 
podia encontrar formas de abaste-
cer os autocarros urbanos de pas-
sageiros de outra forma, ou podia 
retirar algumas taxas, é um exem-
plo que estou a dar”, sublinhou.

  Proposta de reintrodução do subsídio já foi submetida ao Governo

   Empresas registaram perdas estimadas em 6.1 mil milhões de Meticais

Texto: Lídia CossaD&F

mentação destas. 
Feito com o objectivo de re-

tratar a sensibilidade do sector 
empresarial em relação as medidas 
aprovadas e constituir uma base de 
reflexão sobre a sua razoabilidade, 
o estudo indica que, embora o De-
creto 12/2020 de 2 de Abril conju-
gado como o Decreto 14/2020 de 
9 de Abril, que aprova as medidas 

do Estado de Emergência, seja de 
conhecimento do sector empre-
sarial, este não é suficientemente 
claro e carece de regulamentação 
específica para algumas matérias 
nele constantes. 

Adicionalmente, apurou-
-se que a principal implicação 
financeira/operacional da imple-
mentação destas medidas para 

as empresas é a redução do nível 
de actividade produtiva, que em 
média terá ascendido a aproxima-
damente 75%, significando que, 
actualmente, as empresas operam 
em apenas 25% do seu potencial. 

Por conta desta redução, du-
rante os primeiros 30 dias de vi-
gência do Estado de Emergência, 
as empresas registaram perdas 
estimadas em 6.1 mil milhões de 
Meticais.

Relativamente às medidas eco-
nómicas, o Estudo constatou que, 
diferentemente daquelas adopta-
das pelo Banco de Moçambique, 
que foram tempestivamente im-
plementadas, as do Governo regis-
tam um atraso na sua implemen-
tação, sendo que 40% delas foram 
tardiamente implementadas, com 
um atraso médio de 15 dias, o que 
limita o seu aproveitamento efec-
tivo bem como os seus efeitos na 
economia.

A avaliação revela que, há 
matérias que não estão suficiente-
mente claras no Decreto, sendo de 
destacar: a ausência de clarificação 
das normas relativas às relações 
laborais, ausência de clarificação 
das normas sobre actividades co-
merciais, ausência de clarificação 
relativamente à migração, ausência 
de uma moratória do pagamento 
de capital e juros em empréstimos 
bancários.

Refira-se que a avaliação da 
implementação das medidas do 
estado de emergência no sector 
empresarial moçambicano foi rea-
lizada com base num quadro ana-
lítico constituído por três (3) variá-
veis, nomeadamente, (i) avaliação 
do conhecimento e interpretação 
do Decreto; (ii) avaliação do nível 
de implementação do Decreto e 
(iii) avaliação do impacto da im-
plementação das medidas no sec-
tor empresarial.

Castigo Nhamane, presidente da FEMATRO
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Moçambique atravessa uma 
desafiadora emergência sanitária e 
militar de duas faces. Por um lado, 
à escala nacional, a emergência sa-
nitária devido à eclosão mundial 
do COVID19 e, por outro, ao nível 

A Rede de Mulheres 
Jovens e Líderes Mo-
çambicanas, uma 
iniciativa de mu-

lheres ávidas em criar espaços 
seguros de união, sororidade, 
suporte e visibilidade às acções 
das mulheres jovens, realiza a 
Reflexão Nacional Moçambi-
que Pós 2020: os Desafios da 
Mulher e Segurança em Tem-
pos de Mudança, por via do 
Zoom com live streaming no 
Facebook e youtube entre os 
dias 01 a 05 de Junho de 2020.

MULHER E SAÚDE 

da zona Centro e Norte, conflitos 
militares e ataques de proporções 
terroristas, vitimizando à mulher 
e criança. 

É essencialmente uma emer-
gência com consequências polí-
ticas, económicas, sociais e tec-
nológicas sem precedentes. Em 
qualquer um destes domínios, é 

evidente como estas consequên-
cias impactam de forma diferen-
ciada à mulheres e homens em 
decorrência das relações de poder 
desigual. 

É assim que, esta reflexão visa, 
segundo a organização, promover 
o engajamento efectivo e concer-
tado de Mulheres e Raparigas na 

Paz, Segurança e Recuperação em 
Moçambique através da elevação 
do seu papel na tomada de de-
cisão e do seu envolvimento nos 
esforços de prevenção e resolução 
da insegurança e emergência na-
cional, pelo que culminará com a 
produção de uma proposta para a 
inclusão do olhar de género e da 
voz das mulheres jovens no debate 
nacional. 

Importa recordar que, apesar 
de em Setembro de 2014, uma re-
solução do Conselho de Segurança 
da ONU ter declarado um proble-
ma de saúde pública (a crise do 
Ébola) "ameaça à paz e segurança 
internacionais”, seis anos depois 
continua visível, segundo as Mu-
lheres Jovens Líderes de Moçam-
bique, a ainda fraca inclusão das 
mulheres quer na resposta contex-
tualizada à Covid-19 quer na ne-
gociação e resolução de conflitos 

militares, em contradição a Reso-
lução 1325 das Nações Unidas que 
recomenda a promoção da igual-
dade de género em todas as fases 
dos processos de construção da 
paz e da promoção da segurança. 

Do encontro virtual, dividido 
em painéis distintos de debate li-
derados por mulheres líderes de 
todas as províncias do país, espera-
-se a participação de mulheres e 
homens, jovens, adultos e idosos, 
dentre eles pessoas com deficiên-
cia, activistas, estudantes, profis-
sionais de saúde, cientistas, inves-
tigadores, religiosos, académicos, 
empreendedores, empresários, 
agricultores, desportistas, artistas, 
decisores e jornalistas, incluindo 
das Organizações Governamen-
tais e não-governamentais. Haverá 
igualmente linhas de participação 
por intermédio do Facebook live e 
pelo Youtube.

Texto: Lídia CossaD&F

Primeira-dama de Maputo pede mais envolvimento 
das mulheres

Mulheres Jovens Lideres do país discutem 
desafios pós 2020

“Se todas as mulheres da 
província de Maputo se empe-
nharem de forma efectiva em 
acções de sensibilização e moni-
toria das medidas de prevenção 
da Covid-19, nossa província irá 
vencer este mal”, disse a esposa 
do governador.

Naidy Parruque fez estes 
pronunciamentos, na última 
quinta-feira, durante uma vi-
sita que efectuou ao Comité de 
Círculo Filipe Samuel Magaia, 
no posto administrativo da 
Matola-Rio, distrito de Boane, 
no âmbito da massificação da 
monitoria do cumprimento das 
medidas de prevenção do novo 
coronavírus.

A primeira-dama da pro-
víncia, na sua deslocação àquele 

A esposa do governa-
dor da província de 
Maputo, Naidy Par-
ruque, exortou as 

mulheres deste ponto do país 
a continuarem a sensibilizar a 
população sobre a pertinência 
do cumprimento das medidas 
de prevenção da Covid-19.

ponto, fez-se acompanhar pela 
Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM) provincial. 
Na ocasião, ofereceu produtos 
diversos de alimentação e de 
higienização.

Naidy Parruque oferece mate-
rial de higiene e protecção aos 

vendedores

No dia seguinte, sexta-fei-
ra, a esposa do governador da 
província de Maputo escalou 

o Mercado de Malhampsene, 
onde distribuiu máscaras, bal-
des para lavagem das mãos, sa-
bão em barra e purificador de 
água aos vendedores, no âmbito 
da massificação das medidas de 
prevenção da Covid-19.

Na ocasião, reuniu-se com 
os representantes de cada sector 
do Mercado de Malhampsene, 
onde os sensibilizou sobre o uso 
da máscara e a lavagem cons-
tante das mãos, como forma de 
se prevenir do coronavírus, que 

assola o país e o mundo.
Naidy Parruque disse que a 

única forma de vencer o mal é 
tomando as medidas de preven-
ção, e sempre que possível evitar 
sair de casa e ficar em locais com 
aglomeração.

A esposa do governador elo-
giou o Mercado de Malhampse-
ne pela sua organização e dis-
tanciamento entre o comprador 
e o vendedor.

“Estamos satisfeitos com 

a direcção do mercado, vimos 
muita organização, e a própria 
direcção já está a fazer essa sen-

sibilização sobre o uso da más-
cara, e as pessoas passam sem-
pre pelo túnel, ali na entrada, o 
que é positivo”, disse.

 Explicou ainda sobre a im-
portância dos baldes para a la-
vagem das mãos colocados hoje 
no mercado: “queremos pôr bal-
des em quase todas as ruas aqui 
dentro do mercado, que é para 
os vendedores poderem sempre 
lavar as mãos, e estamos a ver 
muito trabalho por parte da di-

recção e dos vendedores aqui no 
mercado, o que para nós é uma 
grande satisfação.”

COMBATE À COVID-19

SEGURANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA E “GUERRAS”
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Automobilistas e empresários clamam pela 
manutenção do troço

Governo do Distrito de Mabote aposta na 
agricultura e pecuária

A estrada conta com 
mais de 200 km de 
terra batida e esbu-
racada. Empresários 

e populares do distrito de Ma-
bote, a noroeste da província de 
Inhambane, dizem que não sa-
bem o que é andar numa estrada 
pavimentada ou alcatroada, e 
reclamam a manutenção da via 
Mapinhane-Mabote, como for-
ma de atrair o desenvolvimento.

O Governo do Distrito 
de Mabote, na pro-
víncia de Inhamba-
ne, em parceria com 

algumas organizações da socie-
dade civil, iniciou, há dias, o pro-
cesso de distribuição de semen-
tes diversas, resistentes à seca, 
incluindo produtos alimentares, 
aos produtores cujas zonas de 
origem estão mais afectadas pela 
fome.

O transporte de passageiros é 
feito pelos vulgos “my loves”, e com 
o encerramento das aulas, devido à 
Covid-19, a circulação de viaturas 
passou a ser limitada, por isso os 
passageiros são obrigados a per-
manecer longas horas nas paragens 
para chegarem aos seus destinos.

 Mas conforme notou o Jornal 
Dossiers & Factos, há um desen-
volvimento em termos de infra-es-

truturas económicas e sociais, 
com mais da metade da popula-
ção do interior da vila com aces-
so à energia e água, hospital e 
estabelecimentos de ensino pri-
mário e secundário. O grande 
calcanhar de Aquiles são as vias 

de acesso, daí que os automobilis-
tas populares e empresários locais 
dizem que foram esquecidos por 
aqueles que por direito deviam fa-
zer a manutenção das vias.

Augusto Mário, natural de 
Mabote e automobilista há mais 

Ao todo, são mais de 31.822 kg 
de sementes diversas, com destaque 
para ananaseiro, estacas de mandio-
queira e ramos de batata-doce, entre 
outras, distribuídas para um total de 
4.632 produtores, dos quais 322 são 
mulheres.

Segundo as autoridades gover-
namentais, na Campanha Agrícola 
2019-2020, foi planificada uma área 
de cerca de 23.171 hectares de cul-
turas diversas. Foram lavrados cerca 
de 23.133 hectares e semeou-se em 
apenas 14. 669 hectares, o equiva-
lente a 64% da meta prevista.

Quanto à cultura da castanha de 
caju, haviam sido planificadas cerca 
de 61 mudas, das quais foi possível 
distribuir mais de 40 mil, para cerca 

NA VIA MAPINHANE-MABOTE

de 15 anos, conta que  a situação 
é bastante preocupante, porque 
diariamente é obrigado a levar a 
sua viatura a um mecânico, para 
fazer manutenção, o que compro-
mete a sua receita.

O pior é que o patronato difi-
cilmente procura compreender os 
motivos, por isso exige a quem de 
direito para solucionar o proble-
ma, que já tem “barba branca”.

“Se o nosso Governo nos 
ajudasse em reabilitar esta via de 
acesso que parte do cruzamento 
de Mapinhane a Mabote, estaría-
mos muito aliviados, não tería-
mos que discutir com o patronato 
por causa da receita. Estamos a 
sofrer quase todos os dias, uma 
viagem que faríamos em uma 
hora, somos obrigados a gastar 
mais de 4 horas na estrada,isso 
é complicado”, disse Augusto 
Mário, que considera com que 
a reabilitação da via teriam dias 
melhores.

Já, o agente económico Arone 
Chissimbique endente que a so-
lução passa por o Governo aten-
der aos problemas apresentados 
pelos empresários durante vários 
encontros realizados naquele 
distrito.

Para Chissimbique, com a 
reabilitação das vias de acesso, o 
distrito conheceria um desenvol-
vimento acelerado.

“A estrada traz desenvolvi-
mento, muitos investidores que-
rem vir investir aqui em Mabote, 
mas quando chegam em Mapi-
nhane e vêm o tipo de estrada 
que usamos, acabam recuando 
e vão investir noutros distritos. 
Ninguém aceita arriscar quebrar 
o seu camião para trazer merca-
doria. Por exemplo, se for a sair, 
há uns 10 metros daqui da vila 
vai encontrar dois se não três 
camiões avariados por causa da 
degradação da via”, argumentou o 
nosso interlocutor.

de 400 produtores das localida-
des Ndzimane, Papatane, Mus-
sengue e Xitanga.

Apesar dos níveis de preci-
pitação que condicionaram a 
produção da sementeira, o que 
contribuiu para a perda de mais 
de 10 mil hectares de culturas 
diversas, os resultados até aqui 
alcançados são satisfatórios.

Entretanto, as autoridades 
governamentais lutam no sen-
tido de garantir que as comuni-
dades locais não enfrentem si-
tuações de fome, tal como vinha 
acontecendo nos anos anteriores, 
por isso a grande aposta é na 

COMBATE À FOME

produção de comida e criação de 
animais, com destaque para bois e 
cabritos, como forma de controlar a 
situação de insegurança alimentar.

Em entrevista à nossa equipa de 
reportagem, o supervisor da área 
da Inspecção Agrária, no distrito de 
Mabote, João Alberto Munguam-
be, diz que o principal desafio do 
momento é continuar a sensibilizar 
as comunidades a fazerem o me-
lhor uso e aproveitamento das bai-
xas que o distrito dispõe, de modo 
a evitar que hajam bolsas de fome.

“O distrito de Mabote tem 
muitas baixas férteis, e que são 
aproveitáveis para a produção de 

hortícolas, a nossa aposta é explo-
rarmos essas baixas para compen-
sarmos as culturas de sequeiro, que 
por falta de chuva acabaram por 
secar”, argumentou Munguambe, 
sustentando igualmente que uma 
das grandes preocupações do Go-
verno do Distrito de Mabote tem 
a ver com o surgimento da lagarta 
de funil, aliado à escassez de chuva, 
facto que tem influenciado de for-
ma negativa no desenvolvimento 
de algumas cultura.

A fonte diz que isso tem obri-
gado as comunidades a recorrerem 
a novas técnicas de produção de 
hortícolas e diversos tubérculos, 
para garantir a sua sobrevivência, 
tal como é caso do sistema de irri-
gação gota a gota.

“Infelizmente, não podemos 
dizer o mesmo em relação aos 
cereais, tivemos pouca queda plu-
viométrica, e, como consequên-
cia, as culturas de milho e arroz 
não resistiram à seca. Enquanto 
se aguarda por uma época chuvo-
sa, as populações afectadas estão a 
ser sensibilizadas a continuarem a 
apostar na agricultura, sobretudo 
na produção de culturas resistentes 
à seca, com destaque para a man-
dioca e o ananás”, sendo por isso 
que distribuíram mais de 40 socas 

de ananaseiros e cinco toneladas 
de ramos de batata-doce de polpa 
alaranjada.

O distrito de Mabote tem tam-
bém potencial para a criação do 
gado bovino e piscicultura, mas a 
seca que se faz sentir poderá con-
tribuir para o desaparecimento da-
quele tipo de espécies.

Actualmente, o distrito conta 
com cerca de 26 mil cabeças de 
gado bovino, para além de mais de 
cinco tanques construídos para a 
criação de peixe. Partes do pesca-
do, do gado bovino e caprino são 
destinadas à venda nos distritos vi-
zinhos, nomeadamente Vilankulo, 
Massinga e Inhassoro.

As autoridades governamen-
tais ao nível daquele distrito têm 
como meta fazer crescer os prin-
cipais mercados daquele distrito, 
garantindo o fornecimento de 
produtos de qualidade e a preços 
acessíveis ao bolso da comunidade.

Recordar que o distrito, desde 
os anos passados até aos dias de 
hoje, continua a ser assolado pela 
seca, causada pela falta de chuva. 
Várias culturas secaram e centenas 
de famílias passam fome. Benzane 
e Mauzulucane são os povoados 
considerados mais críticos em ter-
mos de insegurança alimentar. 
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Buchili recorre a acusação aos EUA para 
fugir à pergunta sobre New man

Durante os debates, fo-
ram solicitados vários escla-
recimentos sobre o caso, com 
destaque para a pergunta da 
bancada parlamentar da Freli-
mo, que pediu esclarecimento 
sobre uma alegada figura de-
nominada “New Man”, que tem 
sido associada ao Presidente 
da República, Filipe Nyusi, que 
teria recebido dois milhões de 
dólares de subornos no âmbito 
das dívidas ocultas.

A pergunta da bancada da 
Frelimo foi colocada por Aires 
Ali, na qualidade de membro 
da bancada, que, na sua fun-
damentação, questionou se, na 
investigação levada a cabo pela 
PGR, existe a figura de New 
Man e de quem se trata.

“É do interesse da FRELI-
MO que a digníssima Procura-
dora-Geral da República escla-
reça a nação e ao mundo que 
figura é esta. Preocupa-nos a 
persistente tendência de difa-
mar personalidades públicas da 
nossa pátria amada”, afirmou o 
deputado Aires Ali, do partido 
no poder em Moçambique.

Na sessão da quinta-feira, 
reservada a resposta das per-
guntas levantadas pelos depu-
tados, a Procuradora-Geral da 
República disse, apenas, que o 
Ministério Público está atento, 
e já há um processo autónomo 
aberto para apurar os factos. 

“Citar nomes, como estan-
do envolvidos em factos que 
podem consubstanciar crimes, 
não é suficiente para condu-
zir alguém a julgamento e sua 
imediata condenação, quanto 
mais, quando tal situação é fei-
ta por um arguido em sede do 
seu próprio julgamento, e no 
exercício da sua defesa, há que 

Durante a sessão da 
Assembleia da Re-
pública, na passada 
quarta-feira (20), a 

bancada parlamentar da Freli-
mo instou a Procuradora-Ge-
ral da República (PGR), Biatriz 
Buchili, a revelar a identidade 
da figura identificada como 
New Man, no entanto, a guar-
diã da legalidade escusou-se a 
responder a pergunta, acusan-
do a justiça dos Estados Uni-
dos da América (EUA) de não 
estar a colaborar no processo 
das dívidas ocultas.

fazer uma investigação com 
vista à descoberta da verdade” 
justificou.

Prosseguindo, acusou, mais 
uma vez, aos EUA de não es-
tarem a cooperar na disponi-
bilização de informação im-
portante, apurada no quadro 
do julgamento do libanês Jean 
Boustani, ora absorvido, tido 
como cérebro da operação.

Acontece que, embora a 
justiça norte-americana não 
esteja a cooperar, a PGR tem 
em sua posse parte importan-
te do Dossier, disponibilizado 
pelo Centro de Integridade Pú-
blica, depois de traduzido e or-
ganizado, contendo, inclusive, 
algumas das correspondências 
que foram disponibilizadas pe-
las testemunhas e declarantes 
em sede do tribunal de Nova 
York.

No seu informe, para jus-
tificar a letargia da instituição 
que dirige, que está perto de 
entrar para a história como o 
elenco que conduziu uma ins-
trução preparatória por quase 
10 anos, a Procuradora-Geral 
da República (PGR) voltou a 
queixar-se que a ausência de 
Manuel Chang em Moçambi-
que está a atrasar a celeridade 
do processo relativo às dívidas 
ocultas, contraídas por três 
empresas em violação da lei or-

çamental em 2013 e 2014.
No seu informe, Buchili 

omitiu que antes dos Estados 
Unidos mandarem deter Ma-
nuel Chang, em finais de 2018, 
quando ia passar férias em Du-
bai, Chang nem sequer havia 
sido arrolado no processo em 
“instrução preparatória” desde 
2015 e cujos arguidos só co-
meçaram a ser detidos quatro 
anos depois, num expediente 
que, segundo alguns observa-
dores em Maputo, é simples-
mente para o inglês ver.

Chang é “frango” para nossa 
brasa

Numa altura em que acaba 
de ser aberta uma nova frente 
pela posse de Chang, Buchili 
voltou a “puxar o frango para a 
sua brasa”, e usou a casa de to-
dos nós para defender a extra-
dição, para o país, de Manuel 
Chang, ministro das Finanças 
na altura da contracção das 
dívidas que lesaram o Estado 
num montante equivalente a 
dois mil milhões de meticais.

Chang encontra-se detido 
na África do Sul desde Dezem-
bro de 2018, aguardando res-

posta das autoridades locais a 
dois pedidos concorrentes para 
a sua extradição, nomeada-

mente de Moçambique e Esta-
dos Unidos.

Para Beatriz Buchili, “face à 
decisão proferida pelo tribunal 
norte-americano, no proces-
so contra Jean Boustani, que 
culminou com a sua absolvi-
ção, a Procuradoria-geral da 
República vê reforçado o seu 
entendimento de que nenhum 
outro país tem jurisdição para 
julgar e responsabilizar Ma-
nuel Chang, e outros envol-
vidos neste processo, se não 
Moçambique”.

Segundo o informe que 
Buchilli levou ao parlamento, 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública espera que a retirada 
dos dois recursos irá concorrer 
para a celeridade e esclareci-
mento efectivo do caso, e que 
os fundamentos apresentados 
ao ministro contribuam para a 
reanálise do pedido e tomada 
de decisão favorável. 

Segundo a PGR, no âmbito 
deste caso, o Ministério Públi-
co abriu dois processos com 
20 e 10 arguidos, respectiva-
mente o último, do qual inclui 
Manuel Chang. Beatriz Buchili 
acusou os Estados Unidos de 
não responderem aos pedidos 
de cooperação solicitados por 
Moçambique, prejudicando 
as investigações e a celeridade 
deste caso.

DEPOIS DOS VELHOS RODEIOS

Texto: Reginaldo 
Tchambule e Lídia Cossa

D&F

 Biatriz Buchili, Procuradora-Geral da República (PGR)
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As máscaras serão distri-
buídas, numa primeira fase, à 
pessoas desfavorecidas, mas 
também a membros de alguns 
sectores nevrálgicos, como a Po-
lícia, Saúde e Educação.

Destinadas à prevenção da 
Covid-19, uma pandemia que já 
ceifou e continua a ceifar vidas 
humanas em todo o mundo, as 
20 mil máscaras artesanais estão 
avaliadas em pouco mais de três 
milhões de meticais.

Falando no acto da entrega, 
Celina Macie, representante da 
Bollore Transportes e Logística, 
revelou que aquela acção está in-
serida no âmbito da sua respon-
sabilidade social e tem como ob-
jectivo contribuir no combate à 
propagação do novo coronavírus.

Yassin Amuji, proprietário 
da empresa Amuji, garantiu que 
a sua firma continuará a colabo-

rar com o Conselho Municipal 
de Vilankulo no sentido de criar 
barreiras para o novo coronaví-
rus, providenciando, na medida 
do possível, meios de protecção 
aos munícipes daquela autarquia.

“A Bollore e a minha empresa 
estão focadas no desenvolvimen-
to de Vilankulo, é por isso que 

Preocupados com a 
propagação do novo 
coronavírus, as em-
presas Bollore e 

Amuji, que operam na área de 
transporte e logística, sedia-
das no distrito de Vilankulo, 
na região norte da província 
de Inhambane, ofereceram, 
esta quarta-feira (20), mais 
de 20 mil máscaras de fabrico 
caseiro ao conselho municipal 
daquela cidade.

Empresários de Vilankulo doam material 
para prevenção do novo coronavírus

SOCIEDADE

Publicidade

iniciativas do género irão acon-
tecer, sempre que for possível”, 
garantiu Amuji.

Por sua vez, o edil de Vi-
lankulo, William Tunzine, sau-
dou o gesto demonstrado pelas 
empresas Bollore e Amuji, tendo 
garantido que as 20 mil más-
caras irão complementar o tra-
balho que a edilidade já vinha 
desenvolvendo.

A ocasião serviu igualmente 
para a entrega oficial da sala de 
informática da Escola Primá-
ria do 1.º e 2.º Grau de Gamela, 
apetrechada com um total de 
14 computadores, com Internet 
paga por dois anos.

Os referidos equipamentos 
foram também disponibilizados 
pelas duas empresas, como for-

ma de contribuir no processo de 
ensino e aprendizagem, através 
da introdução de Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC), visando preparar as crian-
ças para o futuro.

“O lote abrange capacitação 
de técnicos do Serviço Distrital 
de Educação de Vilankulo em 

manutenção desses equipamen- tos. A iniciativa visa incutir na 

pequenada a importância do uso 
das tecnologias, como forma de 
preparar as nossas crianças para 
melhor encararem os desafios do 
amanhã”, revelou Amuji.

Reagindo a esta oferta, José 
Nhamue, director da Escola Pri-
mária do 1.º e 2.º Grau de Game-
la, agradeceu pela contribuição 
das duas empresas, que vai con-
tribuir para ensinar o “ABC” das 
TICs à crianças daquela escola e 
não só.

“Este material irá beneficiar 
pouco mais de duas mil crianças 
da 5.ª a 7.ª classes”, reforça.

De salientar que na aquisição 
e montagem dos referidos equi-
pamentos foi gasto pouco mais 
de 1,5 milhão de meticais.

NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

“Os referidos equipamentos 
foram também disponibilizados 
pelas duas empresas, como forma 
de contribuir no processo de 
ensino e aprendizagem, através 
da introdução de Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC), visando preparar as 
crianças para o futuro
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FMJ equaciona voltar às actividades em 
Setembro

PARA AJUSTAR-SE AO CALENDÁRIO DEFINIDO PELA FIJ

O vice-presidente da Fede-
ração Moçambicana de Judo, 
Nilton Mujovo, em entrevista 
ao Dossiers & Factos, disse que, 
com a Covid-19, a agremiação 
teve que reajustar o calendário, 
à luz da mudança internacio-
nal, tendo por isso mudado a 
forma como os atletas treinam 
actualmente.

 Segundo declarações de Mu-
jovo, a Federação Internacional 
de Judo mudou o calendário, 
marcando o início das activida-
des para o mês de Setembro, ten-
do em conta a situação actual do 
coronavírus.

 O interlocutor do Dossiers & 
Factos considera que alguns paí-
ses já estão a abrir as suas portas, 
têm feito alguns treinos de uma 
forma limitada, razão pela qual a 
agremiação desportiva que diri-
ge espera chegar Setembro para 
que os atletas possam seguir com 
o ciclo de qualificação.

 “Estamos na corrida dos Jo-

gos Olímpicos de Tóquio, apesar 
de termos atletas bem posiciona-
dos no ranking para a possível 

Depois de paralisar 
os trabalhos que 
arrancaram em Fe-
vereiro, muito antes 

da entrada em vigor do estado 
de emergência, a Federação 
Moçambicana de Judo (FMJ) 
perspectiva voltar à carga com 
as actividades da modalidade 
em Setembro do ano corrente. 
A informação foi avançada, há 
dias, pelo vice-presidente da 
agremiação, Nilton Mujovo.

qualificação”, fez saber a fonte, 
para depois dizer que haverá o 
Africano em Novembro, e os 
atletas estão a cumprir o progra-
ma de treinos a partir de casa, 
para não perder a forma, com 
os treinadores orientando-os via 
videoconferência, para fazê-lo 
de uma forma mais segura, cum-
prindo com todas as medidas de 
prevenção da Covid-19.

 Segundo relata Mujovo, a 
FMJ abriu a sua época desporti-
va em Fevereiro do ano em cur-
so. E, nessa fase, os atletas nas 
suas diversas “geografias” segui-

ram os treinos, e houve cursos 
de treinadores, contudo, viram-
-se obrigados a parar por conta 

DESPORTO

Texto: Arão NualaneD&F

do decreto presidencial.
 

 Quatro judocas de olho nos 
Jogos Olímpicos

 
 O sonho de estar presente 

nos próximos Jogos Olímpicos 
não passa ao “lado” da FMJ, pelo 
que, conforme diz Mujovo, nes-
te momento, tem quatro atletas 
como aposta.

 Trata-se de Artur Carlos Jú-
nior, 76 quilos; Airton Siquir, 73 
quilos; Kevin Loforte, 66 quilos; 
Jacira Ferreira, 52 quilos.

 Assim sendo, o vice-presi-

dente da FMJ conta com o apoio 
do Comité Olímpico de Moçam-
bique (COM) e dos patrocina-

dores nas acções de treino dos 
atletas para a qualificação.

 Partindo dos pressupostos 
do passado, como a qualifica-
ção do Campeonato Africano, 
que teria lugar em Marrocos, em 
Abril deste ano. O Grand Prix 
da Turquia, o Open do Chile e 
da Argentina, abre espaço para 
se ser céptico e dizer que os mo-
çambicanos estarão nos Jogos de 
Tóquio

 “Moçambique tem possi-
bilidades de dar-se muito bem 
nos Jogos Olímpicos. Por exem-
plo, já esteve presente em várias 
edições. Agora, pretendemos 

qualificar não apenas um atleta, 
mas quatro”, sonhou a fonte, que 
acredita no facto de ser possível, 
porque os atletas de alto rendi-
mento têm potencial, demons-
trado pela conquista de várias 

competições a nível regional.
 Para Mujovo, no ranking de 

África, Moçambique está nos 
primeiros dez lugares, o que sig-
nifica que à qualificação, mesmo 
que fosse hoje, todos os atletas 
podiam lá chegar.

 Aliás, Mujovo disse à nossa 
equipa de reportagem que, “no 
centro de estágio, praticamente 
tínhamos um atleta, em Portu-
gal, que é o Artur Carlos Júnior, 
que actualmente se encontra a 
treinar no Clube Sporting de 
Portugal.

 O mesmo havia interrom-
pido as suas actividades, devido 

à Covid-19,  mas, com o relaxa-
mento das medidas pelo governo 
português, voltaram aos treinos 
de uma forma paulatina. Penso 
que está num bom nível para ga-
nhar medalhas para o nosso país.

  “Pretendemos qualificar mais de um atleta para os Jogos Olímpicos”

“Partindo dos pressupostos do 
passado, como a qualificação do 
Campeonato Africano, que teria lugar 
em Marrocos, em Abril deste ano. O 
Grand Prix da Turquia, o Open do 
Chile e da Argentina, abre espaço 
para se ser céptico e dizer que os 
moçambicanos estarão nos Jogos de 
Tóquio
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COM APOIO DO GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Texto: Lídia CossaD&F

CULTURA

Músicos lançam música de combate à 
Covid-19 e prevêem mais acções

Moreira Chonguiça no WAN Show

dos quais 20 casos na pro-
víncia de Maputo, facto que tem 
chamado a atenção de várias for-
ças vivas da sociedade.

Com a música já gravada há 
algum tempo, a produção do ví-
deo clip só foi possível graças ao 
apoio do Governo da Província 
de Maputo, que, recentemente, 
disponibilizou um cheque no 
valor de 75 mil meticais a aquela 
associação.

O patrocínio resulta da par-
ceria entre o Conselho Executivo 
da Província de Maputo e o sec-
tor empresarial, na luta contra 
esta pandemia de Coronavírus. 
Na ocasião, o Governo da Pro-
víncia recomendou a Associação 
a continuar a intensificar cada 
vez mais as suas acções junto a 
população, na massificação das 
medidas de prevenção.

O cheque foi entregue ao 

Na sequência do 
apoio do Gover-
no da Província de 
Maputo, a Asso-

ciação dos Músicos da Matola 
lançou, na última quinta-feira 
(21), um vídeo clipe de uma 
música com o título “Tshama 
Kaya Bay”, com o objectivo de 
sensibilizar as pessoas a fica-
rem em casa, para evitar a pro-
pagação da Covid-19.

O moçambicano e 
conceituado sa-
xofonista Moreira 
Chonguiça está 

entre os artistas seleccionados 
para fazer parte do espectá-
culo denominado WAN Show. 
O concerto é alusivo ao dia de 
África, que se comemora a 25 
de Maio de cada ano.

presidente da associação, Ma-
nuel Mazoio, mais conhecido 
por Oliver Style, que disse para 
o nosso jornal que o valor foi 
usado, exactamente, para o fim 
que era destinado, a produção do 
vídeo clip e a compra de camise-
tas para os artistas envolvidos na 
campanha.

“O Governo apoiou a Asso-
ciação dos Músicos da Matola 
num valor de 75 mil meticais, 
que era mais para a produção 

A informação foi tornada pú-
blica por meio de um comunica-
do, segundo o qual, o evento vai 
decorrer sob o lema Together is 
one, together is wan. O mesmo 
terá uma duração de duas horas.

O espectáculo é organizado 
pela WAN – Worldwide African 
Network –, uma plataforma cria-
tiva que celebra a convergência 
da música, liderança exemplar 

de algumas camisetas e o vídeo. 
Já havíamos produzido a música 
e não tínhamos condições para 
produzir o vídeo, fomos bater as 
portas e o Governo nos apoiou. 
O vídeo foi estreado na quinta-
-feira, 21, em todas televisões”, 
disse Style.

Por causa da Covid-19, vá-
rios projectos da Associação 
dos Músicos da Matola ficaram 
embargados, mas, para não ficar 
totalmente parada, a Associação 

pretende, nos próximos dias, ini-
ciar com campanhas de sensibili-
zação dentro da Província e tam-
bém na distribuição de máscaras 
e produtos de higiene.

“Esta semana, a Associação 
dos Músicos da Matola pre-
tende iniciar com projectos de 
sensibilização e distribuição de 
máscaras, ainda não definimos 
onde será o ponto de partida 
nessa primeira fase, mas vamos 
distribuir máscaras e disseminar 

mensagens de prevenção a essa 
pandemia, estamos a pensar em 
iniciar no distrito de Moamba ou 
mesmo aqui no distrito da Mato-
la”, explicou.

A música, com o título “Th-
sama Kaya Bay”, foi escrita pela 
Associação dos músicos da Ma-
tola, a instrumental foi feita pelos 
Gémeos de Chibuto e a grava-
ção teve lugar no estúdio de XP 
Records.

A música foi feita em seis lín-
guas amplamente faladas, não só 
em Maputo, como também nou-
tras províncias da zona sul e do 
país em geral. Trata-se do por-
tuguês, xangana, inglês, ronga, 
xitswa, swahili e bitonga. Os par-
ticipantes foram H2O, Tchakaze, 
Hermínio, Edu, Dr. Mingos, Gas-
so Franco, Isa Faife e Tabasily.

“Nós cantamos nessas lín-
guas todas porque sabemos que 
a maior parte da população na 
Província de Maputo vem de 
fora, e uma parte deles fala essas 
línguas, então, para atingir todo 
o público, decidimos cantar em 
seis línguas. A mensagem cen-
tral é para as pessoas ficarem em 
casa. Já estamos a ter um feedba-
ck positivo, porque há pessoas 
que não escutam a rádio, mas 
assistem televisão, então, como 
já lançamos o vídeo, já estamos a 
ter retornos positivos, estamos a 
receber elogios de dentro e fora 
do país”, destacou Oliver Style.

e inovação em África e fora do 
continente.

Fazem parte do “show”, além 
de Moreira Chonguiça, outros 
músicos como Youssou N´Dour, 
Oumou Sangaré, Baaba Mal, Le-
nine, Tiken Jay Fakoly, Wizkid, 
Hiro, Fally Ipupa, Jocelyne Be-

roard, Jacob Desvarieux, Cheick 
Tidiane Seck, Angelique Kidjo, 
Chris Martin do grupo Coldplay, 
actor de Hollywood, Djimon 
Hounsou, Femi Kuti, Cheikh Lo, 
Mory Kante, Toumani Diabate.

O artista moçambicano afir-
ma sentir-se honrado por fazer 

parte desta nata de artistas que 
vai celebrar o continente afri-
cano. Considera que de alguma 
todos irão reflectir sobre a nova 
África se deseja, porque encon-
tra-se numa situação atípica, por 
causa do Coronavírus.

Para Chonguiça, costuma-

-se dizer que é em momentos 
de crise que as novas tendências 
são criadas, e tocar nesta altura é 
uma honra e um privilégio.

O projecto reunirá artistas, 
líderes e inovadores. Será reali-
zado o dia todo nas redes sociais, 
com as hashtags #JeSuisWan e 
#IAmWan. Culminará com um 
Show que será transmitido gra-
tuitamente no horário nobre, em 
todos os canais nacionais africa-
nos e em alguns canais privados, 
com o apoio técnico da Broad-
casting da União Africana.

Todos os actores deste Show 
2.0 definiram como objectivo a 
necessidade de aumentar a cons-
cientização sobre os riscos de 
infecção, de se envolver em uma 
reflexão colectiva sobre a África 
pós-crise e de apoiar os actores 
na construção desta nova África: 
unida e inovadora.
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Isabel dos Santos pretende recorrer ao Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos

Viagens de africanos para a UE vão ficar mais difíceis

A empresária Isabel 
dos Santos preten-
de contestar junto 
do Tribunal Eu-

ropeu dos Direitos Humanos 
a decisão de arresto de bens 
pela Justiça portuguesa, disse, 
recentemente, um dos seus ad-
vogados, citado pela DW.

Gansos usados como segurança na cadeia

O Presidente do Sindicato 
diz que o barulho das aves 
serve de alerta para PMs. 
O facto inusitado ocorre 

numa cadeia de Esperantina, no Nor-
te do Piauí, no Brasil. 

Um vídeo feito pelo Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Piauí mos-

tra que gansos são utilizados para su-
prir a falta de fiscalização na cadeia 
Regional Luiz Gonzaga Rebelo, em 
Esperantina, no Norte do estado. Além 
disso, as celas estão superlotadas e fal-
tam funcionários.

O presidente do Sinpoljuspi, Vilo-
baldo Carvalho, afirmou que os gansos 
são criados dentro da Penitenciária 
porque o barulho das aves serve de 
alerta para os policiais."

Segundo o Sindicato da categoria, o 
número  de agentes é pouco para fazer 
o trabalho. Para Sinpoljuspi, o necessá-
rio seriam 1.200 agentes.

O reflexo desta situação é visto 
na Central de Flagrantes de Teresina, 
onde o preso não deveria  passar mais 
de 72 horas. As celas possuem capaci-
dade máxima de 15 presos, mas, nos fi-
nais de semana, a quantidade de presos 
pode chegar a 90.
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A Comissão Europeia afirma 
que, ao fim de dez anos, se 
impunha a reforma dos vistos 
para estadias curtas. Mas, as 
novas regras vão dificultar vi-
sitas à Europa a muitos africa-
nos, escreve a DW.

A notícia tornada pública pela 
DW indica que, seja para visi-
tar familiares, dar um concerto 
ou assistir a uma conferên-
cia, quem vem de África para 
a União Europeia para uma 
estadia de curta duração nor-
malmente precisa do chamado 

visto Schengen. Trata-se de um 
documento muito popular, vá-
lido em 26 países europeus por 
um máximo de três meses. Em 
2019, os países membros da 
União Europeia (UE) emiti-
ram mais de 15 milhões destes 
vistos, em resposta a quase 17 

milhões de pedidos. O visto 
comum, adoptado pela UE há 
dez anos, regula quem obtém o 
documento e como funciona o 
processo de requisição.
Conforme o relatado pela DW, 
os responsáveis europeus deci-
diram ter chegado a altura de 

rever os regulamentos. 
"Tivemos de actualizar as re-
gras para as tornar mais flexí-
veis, mas, ao mesmo tempo, 
continuar a garantir um ele-
vado nível de segurança", dis-
se à DW o porta-voz da UE, 
AdalbertJahnz.
As novas regras entraram em 
vigor em Fevereiro passado. 
Para alguns requerentes, elas 
são uma boa notícia: os vistos 
podem agora ser pedidos seis 
meses antes do início da via-
gem, em vez dos três meses em 
vigor anteriormente. Segundo 
a UE, tornou-se também mais 

fácil requerer vistos múltiplos, 
que permitem aos viajantes 
entrar na UE repetidas vezes 
dentro de um prazo que pode 
ir até cinco anos. Os vistos po-
dem agora ser emitidos elec-
tronicamente, em vez de em 
papel.
A UE acusa alguns países 
africanos de colocarem obs-
táculos ao repatriamento dos 
seus nacionais, por exemplo, 
não emitindo os documentos 
de viagem necessários. Este é 
um tema perene na agenda de 
todas as viagens da chanceler 
alemã Angela Merkel a África.

Devido aos tratados existen-
tes entre os dois países, e aos la-
ços históricos, o tribunal portu-
guês aceitou a decisão angolana 
que se baseou em provas falsas. 
E foi aplicada automaticamente 
em Portugal. Isabel dos Santos e 

a lei portuguesa não têm capaci-
dade de mudar a acção, por isso 
a empresária vai contestá-la no 
Tribunal Europeu, disse, há dias, 
à agência Lusa Dan Morrison, 
que representa a empresária an-

golana, referenciado pela DW.
A DW escreve que o Minis-

tério Público requereu o arresto 
de contas bancárias da empresá-
ria Isabel dos Santos, no âmbito 
de pedido de cooperação judi-

ciária internacional das autori-
dades angolanas.

O órgão afirma que a decisão 
foi tomada depois de o Tribunal 
Provincial de Luanda ter decre-
tado, em Dezembro de 2019, o 
arresto preventivo de contas 
bancárias pessoais de Isabel dos 
Santos, do marido, o congolês 
SindikaDokolo, e do português 
Mário da Silva, além de nove 
empresas, nas quais a empresá-
ria detém participações sociais, 
por alegados negócios priva-
dos que terão lesado o Estado 
angolano.

Nesse processo, o Estado an-
golano, representado pelo Mi-
nistério Público, fez uma exten-

sa fundamentação, em que, em 
traços gerais, sustenta que Isabel 
dos Santos e o seu marido uti-
lizaram fundos, nomeadamen-
te da Sonangol, para fazerem 
negócios.

Além do arresto de contas 
bancárias e participações sociais 
em Angola, foram também ar-
restadas participações relativas 
a várias empresas em Portugal.

Ainda de acordo com a DW, 
o advogado britânico, sócio da 
sociedade GrosvenorLaw, ba-
seada em Londres, garantiu que 
está disposto a interpor acções 
jurídicas "em todas as jurisdi-
ções relevantes" para defender a 
cliente e descongelar os bens.  


