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TENDAS, LONAS , CAPOTAS

Despachantes tentam 
salvar o “pão”

BATALHA POLÍTICA SALTA À VISTA
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BM DIZ QUE É ACTIVIDADE DISPENSÁVEL

“Ministério da Cultura 
e Turismo tem filhos

 e enteados”

Guebuza

em guerra 
e Nyusi

declarada 
      Sucessão vai ser controversa na Frelimo
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Quem sabe aonde vamos?

Difícil é perceber ou saber qual é o rumo 
que o povo e o país, em particular, estão a 
seguir. Complicado ainda é saber o nosso 
destino ou onde ou iremos parar.

Parece que estamos à deriva, num bar-
co a manifestar avaria na sincronização do 
motor, o que desperta medo até aos que 
entendem melhor da marinha e a alguns 
membros da tripulação.

Quando falamos de marinheiros, referi-
mo-nos aos camaradas que já começam, de 
viva voz, a dizer que o barco que transporta 
os moçambicanos está a ser mal pilotado. 
Nós, como povo, devido a vários factores, 
mantemo-nos aos gritos e lamúrias, porque 
não conseguimos dizer ou afirmar, de viva 
voz, que isto caminha para o precipício.

Não dizemos porque somos humildes, 
mas sentimos! Sentimos e sabemos, mas 
podemos estar com medo, medo da tirania, 
da vingança, em suma, da brutalidade com 
que nos podem acometer os sanguinários 
que, ao que tudo indica, residem e convi-
vem dentro do poder, o poder governativo.

Isto pode não soar bem aos ouvidos de 
quem um dia sonhou construir e deixar o 
país firme no 5° andar. É que, na verdade, 
se estamos no 5° andar, também podemos 
voltar para o 4°, porque o elevador que nos 
transporta está com problemas sérios de 
consistência.

O país está doente, os problemas são vá-
rios, que até quem  é acusado de ter roubado 
dois biliões de dólares aparece a dar reca-
dos sobre o incêndio à redacção de um jor-
nal, como se ele fosse, de todo, imaculado. 
E vibramos de alegria com as suas palavras, 
esquecendo-nos que ontem o insultámos.

Esta pode ser a maior demonstração de 
que somos humildes, vemos e calamos, dei-
xamos as coisas acontecerem e não dizemos 
nada, para depois aguentar o sofrimento.
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 É assim que o povo sofre, porque tam-
bém não recebe o comando que esperava 
ter dos seus governantes. A nação parece 
estar entregue às mãos de gangsters, que 
quando entendem matam, torturam, assal-
tam a economia, ameaçam, e poucas vezes 
trazem soluções viáveis para a vida do seu 
povo.  

É necessário fazer-se as pazes com o 
povo, reduzir o autoritarismo, tirar por 
completo a incompreensão, a intolerância 
e passarem a receber a crítica e valorizar a 
vida humana acima de tudo.

É preciso proteger, no verdadeiro sen-
tido da palavra, o empresariado nacional 
de todos os riscos, quer sejam financeiros, 
quer sejam de segurança.  

A questão dos raptos que vulnerabiliza o 
ambiente de negócios no país, que afugenta 
os investidores, é muito séria. Até pode não 
parecer algo sério para alguns dirigentes da 
Polícia, que ao que nos parece, saem a ga-
nhar com esses actos, mas a verdade é que 
o impacto no futuro será negativo para a 
economia do país.  

Não faz sentido, por exemplo, que en-
quanto os empresários fogem do país, gri-
tam solicitando socorro, por serem absur-
damente extorquidos, as altas patentes da 
Polícia se tornem ricas.

Isso só  pode ter explicação num país 
onde reina a tirania; onde reina a selvaja-
ria, onde os media são proibidos de escre-
ver as verdades, onde os académicos não 
podem tecer opiniões, porque serão afas-
tados, onde os políticos não podem recla-
mar ou contribuir em ideias, porque serão 
perseguidos, onde quem for a denunciar a 
corrupção pode ver sua habitação a ser des-
truída e consumida pelo fogo.

Um fogo posto que, no Código do Pro-
cesso Penal do nosso país, se consubs-

tancia em crime público, mas que, para o 
caso do Canal, os autores poderão não ser 
penalizados.  

Os moçambicanos precisam ter certeza 
de que os seus compatriotas que se encon-
tram na linha de fogo, lá em Cabo Delgado, 
estão a receber o devido amparo, o mesmo 
deve acontecer com aqueles que morrem à 
fome, causada pela deslocação forçada das 
populações das suas zonas de origem.

Essas famílias, naturalmente, esperam 
alguma coisa do Governo, mas nada acon-
tece senão campanhas políticas feitas nas 
redes sociais por um grupinho de "amigos" 
ao serviço do sistema.

O povo quer receber apoio e acima de 
tudo uma orientação clara sobre o que pode 
fazer para ultrapassar os diferentes males 
que nos levam a sucumbir.

É necessário que os nossos dirigentes, 
quer ao nível dos partidos quer do Gover-
no, tenham assessorias inteligentes, que 
pensam na solução dos problemas e não 
na perseguição de quem disse e pensou 
diferente.

 Os assessores que pululam nas redes 
sociais para ajudar a desacreditar os que 
pensam e falam diferente e não avaliam as 
palavras e acontecimentos, esses são sim-
plesmente cata-ventos que lutam pelos seus 
umbigos e não para fazer crescer o país.

Esperamos que não seja desta que, com 
estes pronunciamentos, irão decidir nos 
perseguir, ameaçar ou mandar silenciar, 
porque este, de certeza, podem crer, é o sen-
timento de muitos moçambicanos. E todos 
sentem isto, simplesmente,   tal como disse-
mos antes, são humildes, estão com medo, 
e também temos esse medo, mas falamos 
porque não conhecemos quem sabe para 
onde vamos.
                     serodiotouo@gmail.com
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Guebuza e Nyusi já não disfarçam desavenças
NÃO SE SUPORTAM E AGORA A GUERRA SALTA À VISTA

A novela sobre a apa-
rente desavença en-
tre o Presidente da 
República, Filipe 

Nyusi, e o antigo Chefe do Esta-
do Armando Guebuza ganhou 
mais ímpeto, semana finda, 
logo após a divulgação de infor-
mações dando conta que este úl-
timo havia sido arrolado como 
parte relevante num tribunal 
em Londres, num processo cível 
ligado às dívidas ocultas, que o 
Estado moçambicano, através 
da Procuradoria Geral da Re-
pública, move contra o Credit 
Suisse e gestores da PrivInvest.

Há muito que nos corredores, 
dentro do Partido Frelimo e não 
só, fala-se de um mal-estar entre 
Filipe Nyusi e Armando Guebuza. 
Semana finda, a “guerra” saltou à 
vista, por via de algumas insinua-
ções da defesa de “Tchembene”, 
que denunciam uma suposta acção 
maquiavélica de Filipe Nyusi, ten-
do como acólitos magistrados do 
Ministério Público.

É que desde em 2015, quando 
foi instaurado o processo daquelas 
que mais tarde ficariam conheci-
das como dívidas ocultas, que até 
hoje segue numa infindável ins-
trução preparatória, nunca o nome 
de Armando Guebuza havia sido 
oficialmente pronunciado. O má-
ximo que havia sido feito era uma 
audição meramente consultiva da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI).

Agora, sem que nunca antes te-
nha sido constituído réu pela PGR, 
Guebuza é citado como sendo par-
te relevante do processo que corre 
na Secção Comercial do Tribunal 
Superior de Justiça em Londres.

Com efeito, nos próximos dias, 
poderá ser ouvido naquele Tribu-
nal, juntamente com réus com pro-
cessos formados em Moçambique 
e nos Estados Unidos da América, 
pelo seu envolvimento no escânda-
lo das dívidas ocultas.

Mas a sua defesa, através do 
advogado Alexandre Chivale, que 
jura de pés juntos nunca ter sido 
notificada nem pela PGR e muito 
menos pelo Tribunal em Londres, 
não tem dúvidas de que se trata de 
uma cabala política com o fim últi-
mo de denegrir a imagem de Gue-
buza, dentro de uma perseguição 
política que vem denunciando há 
muito tempo.

"Tudo o que se sabe desse pro-
cesso é por via das redes sociais e 
de alguma Imprensa, a partir de se-
gunda-feira", disse Alexandre Chi-

vale, em declarações à Imprensa, 
enfatizando que o seu constituinte 
não é réu nem em Moçambique 
nem em Londres, onde agora corre 
esse processo, que no seu entender 
é estranho.

Chivale destaca ainda o facto 
de Armando Guebuza nunca ter 
assinado nenhum documento re-
levante ligado às dívidas ocultas, ao 
contrário de figuras como Manuel 
Chang, antigo ministro das Finan-
ças, António do Rosário, agente 
do SISE e PCA das três empresas, 
e Filipe Jacinto Nyusi, que na altu-
ra assinou alguns documentos na 
qualidade de ministro da Defesa.

"O anterior ministro da Defesa, 
que esteve à frente do processo da 
contratação da dívida, enquanto 
coordenador do Comando Con-
junto e do Comando Operativo 
das FDS, e que há documentos que 
bastem por ele assinados, não foi 
arrolado sequer, mais ainda com o 
facto de ele não gozar de imunida-
de para fórum cível", disse Chivale.

Para o advogado, um antigo 
servidor do grupo G40, agora co-
nhecido por alguma verticalidade 
na abordagem deste assunto, há de 
haver aqui, por parte da PGR, “um 
esforço descomunal para proteger 
alguém, o que, aliás, tem sido assim 
em todos os casos melindrosos”, 
insinuou Chivale, numa clara refe-
rência a Filipe Nyusi.

Estas declarações vieram rea-
cender o debate dentro dos corre-

dores da Frelimo, havendo quem 
diga que há mais de quatro anos 
que Nyusi e Guebuza não têm 
boas relações, muito por conta dos 
grupos que os rodeiam, que tudo 
fazem para acender ainda mais as 
intrigas.

Uma fonte sénior fala de “me-
nininhos de recados” que não se 
importam de levar informações 
inflacionadas, gerando mal en-
tendidos. E o processo das dívi-
das ocultas parece ser o campo 

onde a batalha fica cada vez mais 
candente.

Recorde-se que, no ano passa-
do, foi posto a circular um áudio, 
cuja autenticidade nunca foi publi-
camente confirmada, em que um 
dos ministros mais próximos de 

Filipe Nyusi foi aparentemente gra-
vado de forma clandestina em con-
versações com Inês Moiana, antiga 
secretária particular de Guebuza, 
ora detida, tentando uma aproxi-
mação entre os dois líderes.

No referido áudio, os dois de-
senham aparentemente uma es-
tratégia para reunir Nyusi e Gue-
buza, com vista a ultrapassarem as 
suas diferenças. Mesmo depois do 
áudio ter sido divulgado pela Im-
prensa, com revelações escanda-

losas, nunca as partes assumiram a 
sua autenticidade.

O estranho recado de Guebuza

“Não lutamos pela indepen-
dência para queimar jornais”, foi 

assim, de forma enigmática, que 
Armando Guebuza comentou as 
notícias sobre o incêndio aos escri-
tórios do jornal Canal de Moçam-
bique, há uma semana.

Nalguns círculos, o comentá-
rio de Armando Guebuza duran-
te uma palestra na Universidade 
Eduardo Moçambique, quando 
falava da vida e obra do herói que 
dá nome àquele estabelecimento 
de ensino, é visto como um ataque 
à administração de Filipe Nyusi, 
caracterizada pelo aumento da 
onda de assassinatos e perseguição 
a opositores, académicos, jornalis-
tas e activistas sociais que ousam 
mostrar um pensamento diferente.

Recorde-se que foi na adminis-
tração de Nyusi que surgiram os 
esquadrões da morte, intensifica-
ram-se os raptos e os agentes que 
se dedicam a deixar outras pessoas 
coxas.

“A história do incêndio do Ca-
nal de Moçambique é terrível, não 
lutámos pela independência para 
queimar jornais. Não faz sentido 
o ataque a um órgão de comuni-
cação social. Nós defendemos a 
liberdade, um acto daqueles é um 
regresso a um tempo em que não 
tínhamos liberdade”, afirmou o 
antigo Presidente Armando Gue-
buza, comparando o estado actual 
das liberdades no país aos tempos 
da temida e sanguinária PIDE.

 Continua na Pag 04

   New Man é, surpreendentemente, o grande ausente da lista dos arrolados
   Defesa de Guebuza acusa PGR de usar o seu nome para livrar Nyusi

“Uma fonte sénior 
fala de “menininhos 
de recados” que não 
se importam de levar 
informações inflamadas, 
gerando mal entendidos. 
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“Por outro lado, a ala maconde, 
que já conhece o sabor do 
poder, está a aproveitar-se 
das suas actuais influências 
para comprar a lealdade do 
próximo círculo do poder. 
Nesta equação estão inclusos 
os negócios chorudos, que de 
forma predatória estão a ser 
abocanhados pelos actuais 
“donos da situação”.

DESTAQUE

Guerra pela sucessão já ao rubro?
Como tem sido apanágio, já 

está em curso a formação de 
alianças dentro da Frelimo, ten-
do em vista a sucessão de Filipe 
Nyusi em 2024. Se, por um lado, 
já há informações dando conta 
que tal como aconteceu com ele, 
o actual Chefe do Estado e da 
Frelimo já está a pesquisar figu-
ras de consenso dentro da Freli-
mo para encontrar um candidato 
da ala leal a si, por outro, a ala leal 
a Guebuza com aspirações sulis-
tas pretende recuperar o poder.

É que, segundo alguns cor-
redores, quando os macondes 
assumiram o poder, trataram de 
assumir os grandes interesses 
económicos, incluindo círculos 
do negócio do gás, excluindo da 
mesa farta os camaradas do sul, 
habituados a tocar o batuque.

Embora, por convenção das 
partes, seja quase certo que os 
próximos dois ciclos de governa-
ção (se os camaradas ganharem) 
vai para o centro, a ala do sul, vi-
sivelmente marginalizada, quer 
endossar a sua confiança num 
candidato que lhes possa garantir 
vida fácil após 2024.

Por outro lado, a ala maconde, 
que já conhece o sabor do poder, 
está a aproveitar-se das suas ac-
tuais influências para comprar a 
lealdade do próximo círculo do 
poder. Nesta equação estão in-
clusos os negócios chorudos, que 
de forma predatória estão a ser 

abocanhados pelos actuais “do-
nos da situação”.

Os nomes que já rolam

Tal como revelou o Dossiers & 
Factos na sua edição (376), a luta 
pelo poder já começa a ganhar 
forma, e alguns nomes já estão 
a ser vaticinados para o cargo 

de Presidente da República e do 
Partido Frelimo.

Dos nomes que nos são avan-
çados por indivíduos bem po-
sicionados dentro do partido, 
constam personalidades que 
ocuparam cargos de chefia den-
tro desta formação política, as-
sim como de alguns que durante 
vários anos estiveram não só em 
cargos partidários, mas também 

governamentais.
Mas o jogo de força gravita em 

torno do trio Joaquim Chissano, 
Armando Guebuza e Filipe Nyu-
si, para além de outros quadros 
com poder político, financeiro e 
social dentro das hostes partidá-
rias, e não só.

Um deles é José Pacheco, que 
durante vários anos e mandatos 

Publicidade

esteve a ocupar cargos governa-
mentais, desde o de governador 
provincial, de dirigente de órgãos 

dentro do partido, e até de minis-
tro, tendo trabalhado com os três 
presidentes da era pós-Samora 

Machel.
Outro nome que nos é citado é 

o de António HamaThay, antigo 
combatente, e que durante a era 
do saudoso Samora Machel ocu-
pou cargos de comando e chefia 
ao nível das Forças de Defesa, en-
tre outros cargos dentro do Parti-
do Frelimo.

 Para além desta personali-
dade, segue o nome de Filipe 
Chimoio Paúnde, que também 
ocupou cargos de governação e 
de expoente máximo do parti-
do, como secretário-geral desta 
que é a maior formação política 
nacional.

 Ainda da lista que nos foi re-
velada, outro nome que consta é 
o de Jaime Basílio Monteiro, que 
recentemente exerceu o cargo de 
ministro do Interior.

 Outro nome que nos foi avan-
çado, ainda que com alguma re-
ticência, por razões que preferi-
mos omitir, é o de Luísa Diogo, 
que, tal como outros quadros 
acima mencionados, já ocupou 
cargos governamentais, incluin-
do políticos, dentro do partido.
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“Moçambique não está preparado para eliminar 
a figura do despachante aduaneiro”

Actividades cumpridas em 120 por cento

CÂMARA DOS DESPACHANTES PROCURA SALVAR O PÃO 

Numa altura em que 
a Autoridade Tribu-
tária ensaia a elimi-
nação da figura do 

despachante aduaneiro, devido 
a vários factores, o presidente 
da Câmara dos Despachantes 
Aduaneiros de Moçambique, 
Dixon Chongo, sai em defesa da 
classe, e diz que os despachan-
tes aduaneiros contribuem em 
grande escala para o desenvolvi-
mento económico do país, atra-
vés dos impostos que pagam.

Orientações de organizações 
internacionais bastante credí-
veis, como o Banco Mundial, 
apontam que a figura do despa-
chante aduaneiro é dispensável 
no país, por isso a Autoridade 
Tributária projecta eliminar a 
figura do despachante e tornar o 
processo de importação cada vez 
mais facilitado, através da Janela 
Única Electrónica (JUE).

No entender do nosso entre-
vistado, Moçambique não está 
preparado para eliminar a figu-
ra do despachante aduaneiro, e 
aponta que é arriscado deixar 
que 28 milhões de pessoas te-
nham acesso directo à Janela 
Única Electrónica, ao invés de 
243 pessoas.

Segundo a fonte, a câmara 

De saída na presidência daque-
la instituição económica do país, 
Chongo considera que os traba-
lhos exercidos pela agremiação, 
durante o mandato prestes a fin-
dar, atingiram uma média de 120 
por cento, o que significa que, 
apesar dos erros que possam ter 
cometido, houve mudanças positi-
vas, sendo que a criação da Janela 
Única Electrónica pelo Governo, 
através da Autoridade Tributária, 
tornou o trabalho de desembaraço 
mais rápido.

Com eleições marcadas para 
os primeiros dias do mês de De-
zembro próximo, coube à última 
assembleia-geral indicar a comis-
são de eleições que irá dirigir o 
processo. Na hora do balanço, o 
presidente da Câmara dos Despa-
chantes Aduaneiros de Moçambi-
que, Dixon Chongo, começou por 
referir que é difícil fazer uma au-
toavaliação, mas pensa que deixa 

está neste momento a trabalhar 
arduamente para consolidar a 
ideia de que Moçambique não 
está preparado para deixar de ter 
a figura de despachante aduanei-
ro. Chamando à colação o nú-
mero global de 243 despachantes 
aduaneiros registados no país, 
Chongo diz que a partir desse 
dado é possível saber quem me-
teu a mercadoria, quem pagou e 
quem deveria ter pagado.

“Se se abrir a janela para que 
os 28 milhões de pessoas tenham 
acesso, por não obrigatorieda-
de do uso desta figura do des-
pachante, Moçambique poderá 
chegar a um estágio bastante 
crítico de lesar a soberania, por-
que no país é possível ter dois 
Bilhetes de Identidade (BI), com 
o nome e foto de uma outra pes-
soa, sendo possível a partir daí 
entrar para a janela e autorizar a 

entrada de mercadoria”, defende 
Chongo.

“Nos países onde não é obriga-
tório o uso do despachante adua-
neiro por lei, nenhuma pessoa ou 
empresa faz o trabalho sozinho. 
Prefere mandar o despachante, 
por causa da complexidade deste 
serviço. Já tivemos casos de en-
trada de drogas e máquinas de 
fazer mandrax, mas com o sis-
tema foi possível verificar quem 

foi a pessoa que tramitou a docu-
mentação para o efeito. Os países 
que liberalizaram estes serviços 
resolveram esses problemas, por-
que os indivíduos têm um único 
número para identificar o cida-
dão. As pessoas que trabalham 
no Banco Mundial e sugeriram 
essas normas esqueceram-se  da 
realidade moçambicana”, com-
parou, para depois dizer que en-
quanto o Estado não conseguir 
dar ao cidadão um único núme-
ro, não se pode descartar os des-
pachantes aduaneiros.

Num outro desenvolvimento, 
Chongo afiançou que em Mo-
çambique se dá o devido valor 
aos despachantes, e existe uma 
“cooperação bastante clara com 
a AT”, através da Direcção Geral 
das Alfândegas. Esta considera-
ção resulta do facto de o Gover-
no sentir que a figura do despa-
chante mantém-se importante 
para o desenvolvimento econó-
mico do país.

“Quanto mais trabalho tiver, 
maior é o valor do imposto. Pa-
gamos todos impostos previstos 
por lei. Há um ganho primordial 
de contribuição que o despa-
chante tem, que é a colecta da-
quilo que é a receita do Estado 
que está nas mãos dos agentes 
económicos, que passam pelo 
despachante e são encaminhados 
para a AT”, defendeu.

   Criação da Janela Única Electrónica foi uma das melhores soluções

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome
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a liderança com o sentimento de 
missão cumprida.

A fonte sustenta o seu argumen-
to na base de que a relação com os 
colegas é positiva, o que de certa 
forma o deixa confortável. Mas, 
mais do que isso, Chongo regozija-
-se pelo facto de o seu manifesto 

eleitoral ter sido cumprido em 
mais de 120 por cento.

O nosso interlocutor reconhece 
que, durante o percurso de qua-
tro anos à frente da agremiação, é 
possível que a sua direcção possa 
ter cometido erros, mas acredita 
que foram próprios de quem está 

trabalhar.
“Continuaremos como mem-

bros da câmara e daremos o devi-
do apoio à futura liderança”, disse 
Chongo, destacando que durante a 
sua liderança foi consolidada uma 
base de relacionamento sólida.

Com a JUE, o desembaraço de 
mercadoria passou de 21 dias 

para 48 horas

Relativamente à actividade 
aduaneira no país, Chongo enal-
tece que há muita facilidade, uma 
vez que a decisão que o Governo 
tomou da criação da Janela Única 
Electrónica (JUE) foi uma das me-
lhores, apesar das nuances que esta 
parceria público-privada tem, no 
que diz respeito aos custos.

Contudo, em termos de opera-
cionalidade, que é aquilo que in-
teressa à classe, é da opinião que 
foi uma das melhores parcerias 

público-privadas que o Governo 
de Moçambique fez.

“Nós que trabalhamos nesta 
área do comércio internacional, 
no desembaraço aduaneiro, vie-
mos de um processo em que para 
desembaraçar uma mercadoria no 
território nacional tínhamos um 
processo de 21 dias, e com a janela 
passamos para um processo de 48 
horas no máximo”, justificou, para 
de seguida avançar que a Câmara 
dos Despachantes Aduaneiros de 
Moçambique tem criado meios 
para saber onde e como os seus 
membros trabalham. Onde estão 
e como fazem os pagamentos do 
que é devido ao Estado Moçambi-
cano, como receita pública. Aliás, 
este facto alia-se à relação que tem 
com a administração tributária 
moçambicana, pelo que sentem 
de forma clara que são um parcei-
ro efectivo da AT e de todo agente 
económico.

Dixon Chongo, presidente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique
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Tragédia que o paiol causou e a transformação no EcoParque

Na sequência da requalifica-
ção do Paiol de Malhazine, no 
bairro com mesmo nome, arre-
dores da cidade de Maputo, após 
uma explosão, em 2007, que re-
sultou em 105 mortos e mais de 
515 feridos, aquele espaço, de 
pouco mais de 568 hectares, foi 
reservado, há mais de oito anos, 
para a construção de um parque 
ecológico, cuja finalidade é a pre-
servação da natureza e dos ecos-
sistemas, bem como o seu uso 
como local de utilidade pública.

Alberto Nkutumula, então 
porta-voz do Conselho de Mi-
nistros e vice-ministro da Justiça, 
disse, na altura, em 18 de Maio 
de 2012, que o Parque Ecológico 
de Malhazine, abreviadamente 
designado por EcoParque, iria 
dispor de infra-estruturas de pes-
quisa, assistência veterinária e de 
lazer, incluindo espaços verdes, 
que deveriam suportar uma car-

ga animal representativa da fauna 
moçambicana.

O espaço do antigo 
Paiol de Malhazine, 
reservado, há quase 
10 anos, para a cons-

trução de um parque ecológico, 
no bairro com mesmo nome, na 
cidade de Maputo, foi tomado 
por populares, sob olhar impá-
vido das autoridades municipais, 
que agora correm atrás do pre-
juízo. O espaço foi talhado, de-
marcado à revelia do município 
e já despontam algumas constru-
ções, consideradas ilegais.

Desconhecidos invadem espaço reservado 
ao Parque Ecológico de Malhazine

Sucede, porém,   que, oito 
anos depois, o Conselho Muni-
cipal de Maputo, que devia ter 
já iniciado a implementação do 
projecto, pouco ou nada fez nesse 
sentido. Por essa razão, pessoas 
supostamente desconhecidas es-
tão a tomar aquele espaço para 

a construção de residências. À 
entrada do espaço, é visível a de-
marcação em quase todos os can-
tos dos 568 hectares.

No local, ninguém sabe dizer 
quem está a demarcar o espaço, 
nem o que se pretende fazer. To-
dos dizem que simplesmente se 

surpreenderam com as demarca-
ções. Uma das testemunhas que 
usa provisoriamente o espaço 
para a machamba disse ao Dos-
siers & Factos ter ficado assusta-
da quando chegou no local e viu 
demarcações.

“No princípio, pensei que 

fosse o município que já quisesse 
usar o espaço, mas depois desco-
bri que não era, são pessoas que 
querem usar este espaço para fa-
zer residências, nem sei de onde 
vêm essas pessoas. Algum tempo 
depois da explosão do paiol, fo-
mos informados que este espaço 
seria transformado num parque 
ecológico, mas, como já passa 
muito tempo e até aqui não fize-
ram nada, estou a aproveitar para 
fazer machamba, porque no meu 
quintal não tenho espaço”, disse.

Outra testemunha diz não ter 
dúvidas de que sejam invasores 
os responsáveis pelas demarca-
ções, mas aponta o dedo acusa-
dor ao município, que nada faz 
para aproveitar o espaço, nem 
sequer exerce o devido controlo 
e vigilância.

“Sendo um espaço reservado 
pelo Governo, não podia pensar 
em outra coisa, logo que vi, pen-
sei que fosse o município a fazer 
as demarcações, mas depois de 
algum tempo fomos percebendo 
que não se tratava do município, 
mas sim de pessoas que querem 
apropriar-se de um espaço que 
não lhes pertence. Na verdade, 
não sabemos quem está para 
construir aqui, já passa algum 
tempo desde que fizeram essas 
demarcações, e de lá para cá nin-
guém apareceu”, disse outra fonte.

O espaço do antigo Paiol de 
Malhazine, que dista cerca de 10 
quilómetros do centro urbano da 
cidade de Maputo, faz lembrar os 
tristes acontecimentos do dia 22 
de Março de 2007, uma quinta-
-feira em que se registou uma ter-
rível tragédia no país, na sequência 
das explosões que provocaram 
centenas de mortes e feridos, além 
da destruição de várias habitações 
e outro tipo de infra-estruturas e 
bens de interesse socioeconómico.

Depois das explosões, o paiol 
foi desactivado, e o executivo da 
cidade de Maputo previu que as 
obras do parque ecológico no an-
tigo Paiol de Malhazine, na cidade 
de Maputo, poderiam arrancar no 
primeiro trimestre de 2017, após a 
aprovação do plano, que se encon-
trava em fase de concepção.

Era previsto que o projecto 
do parque estivesse concluído até 
Dezembro de 2017. O anúncio foi 
feito no acto da assinatura do me-
morando de entendimento entre 
o Conselho Municipal de Maputo 

DEPOIS DE 10 ANOS SEM NADA DE CONCRETO

Construções ilegais de residências

e a Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC), 
entidade que será responsável pela 
gestão do parque.

O director-geral da ANAC, 
Bartolomeu Souto, revelou, na 
altura, que a sua instituição dis-
põe de um fundo de 200 mil dó-
lares para a elaboração do plano 
e execução dos trabalhos iniciais. 

Numa primeira fase, poderiam ser 
investidos em média 200 a 300 dó-
lares por metro quadrado.

A ideia era que o parque eco-
lógico albergasse antílopes de 
pequeno e médio porte, aves e 
roedores, incluindo animais carní-
voros de pequeno porte, contudo, 
até hoje, nem água vai, nem água 
vem.

  Município andou a dormir e agora corre atrás do prejuízo

Texto: Lídia Cossa
Fotos: Albano Uahome 
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Passam quase 10 anos e 
ainda não há luz verde para o 

EcoParque

A nossa Reportagem con-
tactou o Conselho Municipal de 
Maputo, através do seu Gabinete 
de Comunicação e Imagem, para 
saber se este tinha conhecimento 
das construções ilegais que estão a 
acontecer no espaço reservado, há 
quase 10 anos, para o Parque Eco-
lógico de Malhazine.

Sem gravar entrevista, a res-
posta que a nossa Reportagem 
obteve foi de que o Conselho 
Municipal de Maputo vai penali-
zar qualquer um que ousar cons-
truir naquele espaço destinado 
à preservação da natureza e do 
ecossistema.

Com os prazos largamente ex-
pirados, o Conselho Municipal de 
Maputo diz que ainda não há datas 
para o arranque das obras do Par-
que Ecológico de Malhazine, mas 
garante que o espaço continua, 
sim, reservado para o EcoParque.

“Sendo um espaço 
reservado pelo Governo, 
não podia pensar em outra 
coisa, logo que vi, pensei 
que fosse o município a 
fazer as demarcações, mas 
depois de algum tempo 
fomos percebendo que não 
se tratava do município, 
mas sim de pessoas que 
querem apropriar-se de 
um espaço que não lhes 
pertence. Na verdade, não 
sabemos quem está para 
construir aqui, já passa 
algum tempo desde que 
fizeram essas demarcações, 
e de lá para cá ninguém 
apareceu.
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Xintavana: a história de um filho gay (26)
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XIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

Eu, seu pai, peço perdão por 
todos os males que te causei 
nesta vida, na verdade não que-
ria passar vergonha na família 
e sociedade. Perdoa-me filho, 
amo-te...

Pai, pai, pai, será que me 
ouve? O senhor Baião, de re-
pente, parou de se mexer, mor-
re subitamente encostado ao 
colo de Cláudio, que, por sua 
vez, grita clamando e suplican-
do a Deus para que não o leve, 
mas infelizmente o melhor não 
aconteceu.

A dona Felismina ouve os 
gritos. Quando chega, quase 
que fica inanimada. Marido, 
marido. Querido, o que se pas-
sa, Cláudio, filho meu Deus, o 
que está acontecendo?

- Pai morreu!!!
A pressão arterial da dona Fe-

lismina disparou para 190/100. 
Ela esmaeceu, desmaiou. Nes-
se instante, entrava o Jerson, 
vindo de mais uma partida de 
basquetebol. Presencia aquela 
prostrada realidade. Toma es-
pavento enquanto consola seu 
irmão e sua mãe. A pequena 
Marlízia também tremulou-se, 
chorando. A vizinhança ouve 
as os gritos e aproxima-se para 
solidarizar-se com o sucedido.

A coscuvilhice não tardou 
entre os que abominavam a 
orientação sexual da Cleya. 

“Pai daquele gay bazou”, “o 
kota daquele maricas ganhou 
escala”.

A informação sobre a mor-
te do senhor Baião ia se trans-
mitindo entre os demais fami-
liares. Toda a família Pereira é 
colhida de surpresa com a triste 
notícia, dona Lizete, amiga da 
dona Felismina, não conteve as 
emoções. Nas redes sociais já 
havia sido publicada a notícia 
pelos internautas fofoqueiros. 
A informação chega à faculdade 
de Cláudio através de uma ur-
gente carta enviada ao Departa-
mento de Direito.

Quatro dias depois é dia do 
funeral e as atenções estão vira-
das para a forma como Cleya irá 

apresentar-se perante o último 
adeus ao senhor Baião, seu pai. 
Portanto, vestiu blusa e calças 
pretas, saltos pretos e óculos es-
curos, resumidamente apresen-
tou-se de luto. Enquanto os fa-
miliares e amigos despediam-se 
do finado, Cláudio chora, cho-
ra e chora sem parar, abraçado 
fraternalmente a mãe e seus ir-
mãos Jerson e Marlízia. Os con-
vidados iam coscuvilhando, fo-
focando e comentando sobre a 
verdadeira aparência de mulher 
que Cláudio se apresentava.

“Akutswala xintavana juro, 
i tingana”, nascer gay, juro, é 
uma vergonha, afirmava uma 
senhora em voz baixa, em ple-

no momento de dor e conster-
nação. Ao fim da cerimónia, no 
momento da “chávena de chá”, 
já calma, enquanto servia a co-
mida de mesa em mesa, alguns 
dos convidados comentavam o 
facto dele ter amarrado a capu-
lana e também do seu “andar” 
de mulher. Os colegas de turma 
pouco gozavam com ele porque 
tinham consciência de que a 
sua orientação sexual não é mal 
nenhum, ele tem os mesmos di-
reitos e deveres como cidadão 
moçambicano, até porque são 
estudantes de direito, sentem-
-se na obrigação de agir como 
futuros juristas e defensores dos 
direitos humanos.

Bom, após a “chávena de 
chá”, as famílias reuniram-se 
para traçar o futuro após este 
trágico acontecimento. A tia 
Janaína alvitrariou ao Cláudio 
para que regressasse a casa, es-
quecer toda a humilhação pro-
tagonizada pelo falecido; adver-
tiu que Cláudio devia pensar na 
sua irmãzinha Marlízia e, claro, 
na sua família em geral.

Enquanto a dona Janaína fa-
lava desalegramente, dos olhos 
de Cláudio xintavana transbor-
dava pranto de emoção perante 
a nova etapa de vida.

A história continua no próxi-
mo capítulo

OPINIÃO

Publicidade
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Meu Moçambique, meu Moz¸ país 
que tanto amo e adoro, à semelhança 
dos demais, sempre com mesma dispo-
sição, gente proactiva, até em notícias 
que possam constituir motivos de deba-
te em vários círculos da vida nacional. 
Notícias de arrepiar o corpo e esgotar 
todo o tipo de apetite, pela crueldade 
dessas notícias, notícias desumanas, no-
tícias de roer os tímpanos, notícias que 
produzem ruídos aos ouvidos quando 
ouvidas.

Notícias difíceis de digerir, pois elas 
deviam ser impossíveis, mas no meu 
Moçambique acontecem à luz do dia e 
sob olhar impávido de quem algo devia 
fazer, para que tais asneiras dadas como 
notícias não fossem notícias, para não 
se alimentar, a curiosidade dos curiosos 
e se difunda as inverdades, como tem 
sido frequente nesta pátria. `

Meu Moçambique, meu Moz, país 
ambicionado por quem tanto te colo-
nizou e humilhou seu povo, gente que 
tanto gostaria de te ter de volta sob seu 
domínio, para explorar continuamente 
ao seu povo, mas também és um país 
admirado por gente de bom gosto, que 
te apelida de povo pacífico e trabalha-
dor, os que te conheceram não te que-
rem esquecer, meu Moz.

Nos últimos anos, o meu Moçam-
bique tende a destacar-se por notícias 
extremamente tristes, horríveis, cuja 
causa principal é a intriga, o ódio, a in-
tolerância, a inveja. Outrossim é a apa-
rente empatia para com as vítimas da 
prepotência e violência física, que tem 
sido o dia-a-dia dos moçambicanos 
ultimamente.

Difícil é perceber o grau da culpa-
bilidade e o tipo de infracção cometido 

pelo jornal Canal de Moçambique, no 
mais recente caso em que acabou na 
sua total destruição, com recurso a fogo 
posto, cuja envergadura podia se con-
fundir com tentativa de incineração dos 
próprios escribas. O jornal tem inscrito 
tudo quanto os outros jornais, e até os 
órgãos televisivos publicam para o do-
mínio público, porém nunca tiveram 
tratamento estúpido, brutal e irracional, 
quanto foi para com este jornal.

A credibilidade jornalística conquis-
ta-se escrevendo a informação real, sem 
papas na língua, sem medo das conse-
quências da notícia publicada, por ser 
uma notícia buscada em fontes vivas, 
existentes, e ser uma informação verda-
deiramente notícia. Se for a causa, não 
vejo como tivessem sido motivos para 
termos a redacção do jornal em cinzas, 
por ter mexido nos intocáveis.

Num país como o nosso, em que 
há muita luta pelo poder, até dos que 
já estão no poder, tudo é provável que 
se provoque tempestades no norte para 
melhor atacar o sul. Para melhor se pin-
tar sujo o partido no poder, os seus opo-
sitores podem ser autores de crimes que 
levantam suspeitas acentuadas contra 
o inocente. Também, pode acontecer o 
mesmo quando as contradições se agu-
dizam no seio de algumas forças polí-
ticas, visando ganhar o terreno para as 
batalhas subsequentes.

Enquanto a sociedade vai se diver-
tindo, lamentando deste ou daquele 
tipo de crimes, os autores vão uivando 
o fogo, batendo palmas, como sinal de 
terem somado pontos. Se o falar mui-
to, ou o criticar este ou aquele fulano, 
constituísse crime, cuja moldura penal 
equivaleria a pena de morte, ou destrui-

ção da residência ou local de serviço 
do suspeito, creio que ninguém estaria 
vivo, porque creio que já dissemos tudo 
contra um e outro, como pessoa ou par-
tido neste país. 

Isto é, qualquer um dos contrários 
pode ser autor de um crime para se atri-
buir culpas ao mais provável, e o mais 
provável é a vítima, porque é quem está 
no poder, com dupla responsabilidade, 
de garantir a defesa e a segurança a toda 
sociedade. Em caso da violação deste 
direito alienável contra o cidadão, o Es-
tado deve investigar e esclarecer o que 
terá acontecido.

Há que garantir a defesa e segurança 
dos órgãos de comunicação social, as-
segurando que trabalhem e informem 
livremente o cidadão sobre o que real-
mente acontece no país, sem quaisquer 
ameaças à integridade física e até psico-
lógica dos jornalísticas e das respectivas 
instalações, como tem sido nos dias de 
hoje. 

É preciso mudar o rumo dos aconte-
cimentos para que as notícias não sejam 
a única razão, motivo para molestar os 
que a difundem, e passe a ser aquela que 
todos gostariam que fosse ao domínio 
público, por reflectir realidade e anseios 
popular, não só porque denuncia de-
lapidadores da economia nacional. Os 
delapidadores devem deixar de dela-
pidar para não serem notícias que não 
os agrade, e passem a usar a economia 
nacional a bem de todo o povo, para se-
rem notícias que nos unem do Rovuma 
ao Maputo.

É um pouco disto que leva a so-
ciedade a apontar o dedo ao partido 
no poder, como forma de o chamar à 
responsabilidade para necessidade da 

preservação do direito à defesa e segu-
rança aos moçambicanos, e não porque 
as pessoas têm a certeza de quem prati-
cou o crime, também porque os crimes 
sucedem-se e não há esclarecimento 
para tantos, levanta suspeitas da relação 
entre os criminosos e os detentores do 
poder.

Também, há tendência de se ignorar 
que pode haver aproveitamento de si-
tuações pelos terceiros, para que os que 
estão no poder possam sair mal na foto. 
A vida política tem muitas facetas e bas-
tante móvel. Enquanto se aponta num, 
há quem se ri em silêncio e às escondi-
das, uivando os movimentos reivindi-
cativos, para abanarem o acusado fora 
dos órgãos legitimados para o efeito.

Um acto que tem influenciado ne-
gativamente na acção dos órgãos de 
justiça, porque antecipamos nas suas 
competências. Se a sociedade que ne-
cessita de esclarecimento por parte da 
justiça já tem o infractor e determinou 
a sentença, o que sobra como actividade 
deste órgão?

Em qualquer organização, quer 
política, quer administração pública, 
mesmo na chamada sociedade civil e 
até nas organizações religiosas, existem 
indivíduos que agem por conta própria, 
visando saciar a sua ansiedade egoísta 
de toda índole.

Não é simplesmente recto, pelo fac-
to de pertencer a uma dada organiza-
ção, seja qual for, mesmo assumindo a 
mais alta responsabilidade dessa orga-
nização que o homem possa deixar de 
ser o seu natural intriguista. O africano 
é por excelência, e só deixa de o ser em 
consequência de uma contínua e insis-
tente educação moral. 

Garantir defesa da imprensa ameaçada
D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 
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Parece estar na moda inti-
midar, ameaçar, capturar e fa-
zer desaparecer no circuito jor-
nalistas que dias após dia estão 
preocupados em manter o povo 
bem informado. O artigo II da 
lei de imprensa define que a li-
berdade de imprensa correspon-
de nomeadamente a liberdade 
de expressão e de criação dos 
jornalistas, o acesso às fontes 
de informação, a protecção da 
independência e do sigilo pro-
fissional e o direito de criar jor-
nais e outras publicações. Estes 
fazem parte dos ganhos que hoje 
são negados por quem pensa es-
tar acima da lei.

Moçambique, nos últimos 
tempos, tem sido palco de mui-
tos atropelos à liberdade de im-
prensa e expressão. Dados indi-
cam que, nos últimos três anos, 
estão registados mais de 60 casos 
sobre agressão e intimidação de 
jornalistas. Recentemente, e em 
Cabo Delgado, foi reportado o 
desaparecimento, e ainda sem 
nenhuma pista, de um jornalis-
ta da rádio comunitária local. 
Fontes indicam que os últimos 
sinais do mesmo terão sido da-
dos quando este fora interpelado 
pelas FDS, e de lá para cá qua-
se nada se sabe. Ainda em Cabo 
Delgado, assistimos um cenário 
bastante triste, quando um re-

pórter de uma estação televisiva, 
em plena actividade, viu seu ma-
terial de trabalho completamen-
te confiscado por quem usa a 
arma para sustentar o seu poder 
diante dos órgãos de comunica-
ção social.

Face a estes cenários, pode-se 
dizer que alguém está mesmo 
com medo de ser apanhado (até 
porque a cabeça pode estar bem 
escondida, mas o rabo está fora), 
e a qualquer altura saberemos 
quem é este inimigo da liberda-
de de expressão. Ficaremos sim 
a saber o que estarão a esconder 
os mandantes deste tipo de de-
sordem, ficaremos a saber que 
suas munições já se esgotaram e 
mais jornalistas estão no terreno 
para informar. A Constituição 
da República está sendo brutal-
mente violado, retirando, des-
ta, a página que orienta sobre o 
acesso à informação e liberdade 
de expressão. Esta página está 
sendo jogada ao lixo e numa 
verdadeira cumplicidade de al-
gumas entidades.

Ao atear o fogo nos escritó-
rios do Canal de Moçambique, 
não lutaram apenas com os ges-
tores deste jornal, mas declaram 
guerra contra todo o País. Os 
moçambicanos, como sempre o 
fizeram, vão se erguer e vão lutar 
contra todas as formas e mano-

bras que vocês impõem como 
forma de calar opinião contrária. 
O povo vai mostrar que o País se 
faz de pedra a pedra e tudo que 
incendiaram será novamente re-
construído com a força de todos.

A MISA Moçambique está 
a prosseguir e responsabilizar 
a todos aqueles que se sentem 
ameaçados com actividades de 
quem tem compromisso de in-
formar com transparência e 
isenção. Não podemos conti-
nuar com um país onde preci-
samos de vistos e autorizações 
para pôr em prática o dever de 
buscar, analisar e colocar ao dis-
por da sociedade informação se-
gura e verdadeira.

O povo merece respeito e ti-
rar algemas nas palavras (cito ao 
jornalista Carlos Cardoso), esta 
deve ser a melhor forma de mos-
trar este respeito. Estamos num 
País independente, e isto signifi-
ca que somos parte de uma na-
ção onde temos a responsabili-
dade de contribuir no combate à 
corrupção, ao nepotismo, assim 
como a todas as formas que nos 
negam pluralismo e uma partici-
pação democrática efectiva.

É tempo de se impor uma 
forte união por parte dos escri-
bas espalhados pelo País, e vale 
a pena aqui trazer um reparo. 
Houve uma reacção tímida na 

condenação destes actos por 
parte de alguns órgãos de comu-
nicação social. Um acto destes 
não pode passar despercebido 
nos habituais serviços noticiosos 
das rádios e televisões da praça. 
Houve sim um silêncio absoluto 
por quem devia mais apoiar e di-
vulgar este acto bárbaro. O jor-
nalismo não deve ser acarinha-
do por causa de opções políticas.

À Matias Guente e toda sua 
equipe, vai a nossa solidariedade 
e esperança de que rapidamente 
se ergam, mantendo o foco nos 
vossos propósitos, informar e 
formar Moçambique. Nós, povo 
que somos, seremos uma força 
para combater a qualquer mal-
-intencionado, e juntos trare-
mos o jornal de volta. Ninguém 
derrota um povo unido, e cabe 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica o dever de usar de todos os 
meios necessários para que este 
caso não seja mais um deposita-
do nas prateleiras de quem devia 
zelar pela segurança e defesa dos 
direitos do cidadão.

Mantenha-se activo na pre-
venção da COVID-19

- Lave as mãos com água e sa-
bão - Use máscara de protecção 
facial;

- Mantenha o distanciamen-
to físico - Fique em casa e seja 
responsável.

Ataque ao Canal de Moçambique: um verdadeiro 
atentado à liberdade de imprensa e expressão

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



SEGUNDA-FEIRA
31 de Agosto de 2020

Dossiers
Factos&10 OPINIÃO

Desenvolvimento e Segurança
A negligência a que a defesa está volta-

da é compreensível se considerarmos a forte 
campanha de “downsizing” /redução de gas-
tos introduzidos indiscriminadamente após 
o fim do mono partidarismo na maioria 
dos países que como Moçambique abraça-
ram aquele sistema após a independência. 
A contínua promoção de corte de gastos 
militares corporizada pelos chamados pro-
gramas de Reforma do Sector da Segurança 
(SSR) deram origem a uma percepção da ir-
relevância da Defesa Nacional, sobretudo na 
componente Forças de Defesa e Segurança e 
o negligenciamento das mesmas, com des-
taque na planificação estratégica e orçamen-
tação nacional.

A actual e percebida ineficiência das 
Forças de Defesa e Segurança de Moçam-
bique, pode ser resultante deste processo 
de despromoção da importância da Defesa 
Nacional para o desenvolvimento econó-
mico. Tem faltado uma análise estruturada 
dos desafios que temos enfrentado na área 
de Defesa e Segurança, e uma perceptível 
desconexão da Defesa Nacional com o De-
senvolvimento Económico. Por exemplo, 
a redução de efectivos e gastos militares e 
a consequente reforma do sector da defesa 
e segurança propostos no acordo geral de 
Roma, em 1992, tinham como qualquer 
história duas faces. Uma face económica, 
política e reconciliadora. A narrativa de re-
dução de gastos para posterior investimento 
e crescimento de áreas sociais e a promoção 
de reconciliação através de compartilha do 
poder, incluindo a contribuição equitativa 
dos partidos paras as FDS, foi grandemen-
te enaltecida. Em contrapartida, parece-me 
que não houve suficiente atenção para deba-
ter e estruturar a RSS de forma a responder 
às necessidades de Defesa Nacional, funda-
mentadas pelas ameaças a que o país estava 
sujeito, e esta era, e é, a outra face da história.

Volvidos cerca de 30 anos desde a intro-
dução de multipartidarismo, o processo de 
estruturação da Defesa nacional se ressente 
da falta de pensamento estratégico em rela-
ção ao sector. Actos políticos a volta de de-
fesa e segurança se multiplicam, mas os re-
sultados que deveriam ser explicitados por 
umas Forças de Defesa e Segurança robustas 
e eficientes continuam longe de alcançado. 

Ao longo dos cerca de 26 anos após o 
acordo geral de Roma, a desafiante eficácia 
das FDS levou a vários incidentes de gover-
nação. Muitos destes incidentes eram e são 
sinais claros de falta de olhar estratégico a 
Defesa Nacional e a desesperante procura 
por soluções rápidas que muitas das vezes 
levaram a erros de abordagem. Igualmente, 
nunca houve a necessária calma e estrutura-
da e crítica reflexão dos erros cometidos.

Muito mediático foram divulgados in-
vestimentos de avultadas somas de dinheiro, 
incluindo o aval do estado a empresas Na-
cionais, com incidência na área de Defesa, 

Segurança e Pescas, as chamadas Dívidas 
Ocultas. Na mesma senda, e talvez fora da 
área de defesa nacional, foram ao julgamen-
to de gestores e antigo ministro, em conexão 
com o chamado caso Embraer, ligado às 
Linhas Aéreas de Moçambique. Podemos 
aqui alistar também a questão do Aeroporto 
Internacional de Nacala, tido como um ele-
fante branco.  

O que é que estes e outros incidentes têm 
em comum? A incidência em somente con-
siderá-los actos corruptos e, portanto, foco 
na acusação e responsabilização dos gover-
nantes do dia que tenham incorrido em tais 
infracções. Muito justo, e recomendável, 
responsabilizar os infractores, mas... igual-
mente recomendável perguntar: haverá uma 
outra face destas histórias? Qual é o peso das 
outras faces na busca de uma solução sus-
tentável? Qual é o perigo de não identifica-
ção e abordagem das outras faces daquelas 
histórias? O que é que estes incidentes têm 
de positivo além da questão corrupção e 
desvios de práticas governativas e de gestão?

Por exemplo, ao longo dos cerca de 28 
anos, após o acordo geral de Paz, terá havi-
do, ao nível da Assembleia da República, al-
gum projecto visando assegurar a conclusão 
da RSS iniciada com os acordos de Paz de 
Roma em 1992? Algum debate público ou 
abaixo-assinado?

Quando o país requereu e foi concedido 
a Zona Económica Exclusiva (ZEE), a 43ª 
maior do mundo, houve algum pensamento 
estratégico e acção visando a exploração e 
protecção efectiva da mesma?

Em outras palavras, o governo dese-
nhou/avalizou empresas privadas e ou liga-
das ao estado, visando a uma exploração e 
segurança estratégica sustentável da nossa 
Zona Económica Exclusiva. Porém, houve 
procedimentos irregulares e/ou ilegais a prá-
tica governativa. Esta é uma face da história.

A segunda face da mesma história é 
que as ZEE só fazem sentido se exploradas 
a favor do país detentor, e uma exploração 
efectiva e sustentável é dependente de um 
conhecimento profundo e em tempo real 
de todas as actividades que ocorrem nas re-
feridas áreas, a chamada Maritime Domain 
Awareness/Cientes do Domínio Marítimo. 
Tal conhecimento inclui o potencial econó-
mico, actividades ilícitas, e a consequente 
capacidade de exploração e protecção da 
zona.

Seria útil questionar a acção do governo 
do dia também nesta perspectiva. Por que 
será que alguns analistas dão relevância e 
mérito ao projecto de revitalização da nos-
sa Marinha, incluindo a defesa e exploração 
da nossa ZEE, e nós ficamos somente pela 
identificação, repúdio e punição dos proce-
dimentos violados? Ou por outra, o que sa-
bemos e ganhamos da nossa ZEE? Estamos 
satisfeitos com os níveis actuais de explora-
ção da mesma? Poderíamos fazer melhor? 
Como poderíamos fazer melhor?

Quando finalmente foram confirmadas 
as reservas de gás na Bacia do Rovuma, hou-
ve algum pensamento estratégico visando a 
garantir a segurança numa eventual (e que já 
é realidade) exploração?

Quando os primeiros chamados Mega 
Projectos começaram a se instalar no nosso 
país, começando pela Mozal, SASOL (Gás 
de Temane), KENMARE (Areias Pesadas de 
Moma) e VALE, no Carvão Mineral de Tete, 
o sector Empresarial e privado se bateu com 
muito afinco para assegurar que o gover-
no protegesse as Empresas e mão-de-obra 
Nacional. Mas igualmente se constatou e 
se aceitou que a mão-de-obra e empresa/
empresários nacionais precisavam de evo-
luir para ganhar espaço. Esta batalha não foi 
ganha, mas grandes progressos foram feitos, 
e é visível como temos Empresas nacionais 
e Técnicos Nacionais a ocuparem lugares de 
destaque e a prestarem serviços de elevada 
qualidade aqueles projectos. Ainda não é o 
desejável, mas neste caso parece estarmos 
em bom caminho.

Na área de Defesa e Segurança, parece 
não ter havido grandes avanços. A nossa 
ZEE cresceu (por tabela) em qualidade e 
valorização com a descoberta de reservas 
elevadas de Gás. Se antes era importante ter 
uma frota de pesca para explorar os recursos 
nela existentes e assegurar o rigor e a disci-
plina nas concessões e explorações no mar, 
hoje é ainda mais importante e necessária a 
capacidade de protecção, incluindo do pre-
visível crescimento de tráfego marítimo re-
sultante do Gás em Cabo Delgado.

Considerações finais
Com o tamanho da nossa ZEE e a re-

cente descoberta e exploração que tornará o 
país um dos maiores destinos comerciais do 
Gás, o país não se pode dar ao luxo de não 
saber o que ocorre nas suas águas. Atingir 
o mais rápido possível o MDA é uma obri-
gatoriedade. Isto implica um investimento 
tanto na Segurança Marítima quanto na 
indústria marítima (A Chamada Economia 
Azul). Num artigo publicado em 2019, Al-
mirante Gary Roughead, veterano da Mari-
nha de Guerra dos Estados Unidos de Amé-
rica, realça a aquisição de Barcos Militares, 
Frota de Pesca de Atum e os moldes do con-
trato com a Francesa Privinvest, inclusive 
concluindo que Moçambique deu um passo 
de qualidade para o lançamento de uma in-
dústria Marítima. Não valerá a pena olhar 
para essa outra face da história das dívidas 
ocultas e o investimento feito no âmbito 
das dívidas? Ou por outra, se tivéssemos di-
nheiro e nos fosse apresentado os projectos 
Ematum e Proindico concederíamos a luz 
verde para a implementação pelo governo 
do dia ou pelo sector privado? Será o assun-
to dívidas ocultas um problemas de meios 
ou fins? Na referida análise, que vale a pena 
ler, Almirante considera que os fins foram 
bem pensados, e enaltece a visão estratégi-
ca dos termos, de acordo com a Previnvest, 

incluindo a oferta de patente dos materiais 
fornecidos, facto inédito na Indústria Naval.

Qualquer que seja a reflexão a volta des-
te assunto parece-me relevante. Salientar 
que da mesma forma como o sector em-
presarial e privado se bateu e continua se 
batendo para ganhar espaço na participação 
e prestação de serviços de qualidade aos 
mega projectos, o governo tem a obrigação 
de assegurar que a provisão de Defesa e Se-
gurança está a altura dos desenvolvimentos 
sociais e económicos, em particular os níveis 
de procura de segurança pelos beneficiários. 
Alias, tivesse sido o caso, hoje não estaría-
mos numa situação em que o início dos pro-
jectos de Gás estivesse condicionado a segu-
rança. Precisamos de acelerar os passos para 
assegurar a confiança de investimento, for-
necendo condições de segurança excelentes.

Lendo, no seu todo, o artigo de Almi-
rante acima citado, e tendo em conta que o 
mesmo foi elaborado antes dos incidentes 
das dívidas ocultas, fico com a impressão 
que o conteúdo dos projectos por detrás da 
Proindicus, Ematum e MAM foram estrate-
gicamente enquadrados e devidamente fun-
damentados com uma análise das ameaças 
à segurança marítima de Moçambique para 
agora e futuro. Foram, igualmente, teorica-
mente pensados no contexto da exploração 
sustentável da Zona Económica Exclusiva. 
Olhando para a situação da Segurança do 
País e da importância que o Mar tem para 
a implementação da mesma, sou da opinião 
que, paralelo aos processos de investigação 
da quebra dos procedimentos administrati-
vos e/ou legais, as instituições competentes 
se engajem na revitalização destes projectos, 
incluindo a determinação e alocação de re-
cursos para que avancemos no fornecimen-
to de Defesa e Segurança eficientes.

Se por algum orgulho e sentimentos 
éticos entendermos que vale a pena inven-
tar a roda de novo, redesenhando novos 
projectos de Segurança Marítimos eficazes 
e com visão futurista, é, para mim, indife-
rente. Porém, tenhamos em mente que as 
dívidas ocultas são uma história com duas 
faces: uma que está em curso e que consiste 
na investigação e determinação de desvios 
de procedimentos administrativos, econó-
micos e legais (e que vai adicionando mais 
gastos dos nossos pobres cofres). A outra 
face é que as dívidas foram construídas ten-
do como fim, entre outros, revitalização da 
Defesa e Segurança do país, em particular a 
segurança Marítima. Esta face infelizmente 
tem merecido pouca atenção (não obstante 
o seu potencial de trazer ingressos aos cha-
mados cofres públicos), não fosse pelos ata-
ques cada vez mais crescentes a nossa inte-
gridade corporizados com a insurgência em 
Cabo Delgado, a violência na Zona centro, 
mas igualmente pela contínua perda de re-
cursos pilhados na nossa Zona Económica 
exclusiva, e não só.

                                   Agosto de 2020

O caso da Defesa Nacional em Moçambique(2)
D&F Por Salomão Tirço Mungoi  mungoi440@hotmail.com
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Disponíveis mais de 33 milhões para negócios 
de jovens

O secretário de Estado 
da Juventude e Em-
prego, Osvaldo Pe-
tersburgo, anunciou 

há dias, em Morrumbala, pro-
víncia da Zambézia, uma nova 
abordagem do Fundo de Apoio 
a Iniciativas Juvenis. O fundo 
destina-se a empresas ou socie-
dades detidas por jovens até 35 
anos de idade.

O Governo moçambicano 
deixa, a partir deste ano, de ge-
rir o Fundo de Apoio às Inicia-
tivas Juvenis no país, visando 
garantir maior transparência e 
sustentabilidade.

Para o efeito, foi assina-
do, na última quinta-feira, um 
memorando de entendimento 
entre o Instituto Nacional de 
Emprego e o Banco Comercial 
de Investimento.

Numa primeira fase, serão 

disponibilizados trinta e três 
milhões de meticais, em vin-
te distritos das províncias de 
Cabo Delgado, Nampula, Zam-
bézia, e Sofala, para o apoio às 

FUNDO DE APOIO A INICIATIVAS JUVENIS PASSA A SER GERIDO PELO BCI

Publicidade

"A abrir brevemente"

“O Governo 
moçambicano 
deixa, a partir deste 
ano, de gerir o 
Fundo de Apoio às 
Iniciativas Juvenis 
no país, visando 
garantir maior 
transparência e 
sustentabilidade.

iniciativas juvenis. A partir de 
2021, o Fundo será disponibili-
zado para todo o país.

O Instituto Nacional da Ju-
ventude passa a centralizar os 
projectos dos distritos, e remete 

os que passem da pré-avaliação 
do BCI. O BCI, por sua vez, as-
segura uma segunda avaliação 
de risco, celebra os contratos e 
desembolsa os valores.

 Osvaldo Petersburgo, secretário de Estado da Juventude e Emprego
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Académica pode voltar a ser reintegrada 
na UEM

A direcção da Associa-
ção Académica de 
Maputo está envolvi-
da num plano para a 

reintegração institucional desta 
agremiação desportiva na Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM), como forma de torná-
-la mais eclética, como já foi 
no passado. A informação foi 
avançada por Altenor Pereira, 
presidente da colectividade, na 
entrevista que se segue.

A Académica é uma das asso-
ciações desportivas mais antigas 
ao nível nacional, e é conhecida 
por ser uma agremiação onde pas-
saram alguns dos mais celebrados 
atletas que o país viu nascer algu-
ma vez. 

Por exemplo, desfilaram nesta 
colectividade jogadores como o 
antigo guarda-redes do Maxaque-
ne e da selecção nacional, Nuro 
Americano, quando olhamos para 
os tempos mais remotos. Num 
passado não muito longínquo, o 
clube formou e lançou jogadores 
como Whisky, Gabito, Butana, en-
tre outros.

No basquetebol, vestiram as 
cores da Académica, atletas como 
Custódio Muchate, Deolinda 
Ngulela, Filomena Micato, entre 
outros, que acabariam por se tor-
nar referências da modalidade da 
bola ao cesto, tanto em masculi-
nos, assim como em femininos.

Para falar da colectividade, 
Dossiers & Factos entrevistou o 
presidente Altenor Pereira, des-
portista com larga experiência 
sobretudo como treinador, que 
chegou a ser seleccionador dos 
Mambas, e revelou vários factos 
inerentes a Académica, numa al-
tura que completa 52 anos de exis-
tência oficial. 

Dossiers & Factos (D&F) - A 
Associação Académica foi criada 
na década de 60. Este mês, assi-
nala mais um ano de sua existên-
cia. Qual é a análise que faz em 
relação ao percurso da agremia-
ção, olhando para as conquistas 
e perdas?  

 Altenor Pereira (AP) - Do 
ponto de vista estritamente ofi-
cial, só em Agosto de 1968 as au-
toridades coloniais reconhecem a 
existência oficial da colectividade, 

CLUBE COM 52 ANOS DE EXISTÊNCIA

criada com o objectivo primordial 
de garantir a promoção dos nomes 
da Académica, da Universidade 
de Lourenço Marques (na altura 
ULM) e da cidade de Maputo, com 
estrita observância da formação 
global e integrada do atleta como 
homem e cidadão. Ontem, como 
hoje, os “estudantes” praticam 
desporto a dois níveis: no plano 
universitário, e competindo com 
regularidade em campeonatos 
“nacionais” e universitários. Para-
lelamente, participam em provas 
exteriores à universidade, organi-
zadas pelas associações e federa-
ções moçambicanas das diversas 
modalidades, o chamado desporto 
federado. No historial desporti-
vo da colectividade, quer a nível 
universitário quer federado, em 
particular nas décadas de 60 e 70, 
a então Associação Académica de 
Moçambique (AAM), dirigida por 
estudantes da universidade, obteve 
vários títulos “distritais” (Lourenço 
Marques), “provinciais” (Moçam-
bique) e “nacionais” universitários 
(Portugal), chegando os atletas de  
basquetebol e futebol a ser convo-
cados para integrar selecções  por-
tuguesas nos Jogos Mundiais Uni-
versitários, na Itália, bem como 
a Selecção Nacional de Portugal. 
A partir do final da década de 
60, desvalorizando algumas fases 
menos conseguidas, a Académica 
tornou-se, no plano desportivo, 
uma das mais ecléticas colectivida-
des de Moçambique, competindo 

com qualidade e rivalizando com 
as melhores equipas em várias mo-
dalidades, nomeadamente futebol, 
basquetebol, andebol, voleibol, hó-
quei em patins e atletismo. Após a 
independência, entre 1975 e 1978, 
nossas equipas continuaram a ser 
presença constante na disputa de 
títulos nacionais, tendo, em finais 
de 1978, por via de decisões am-
plamente discutidas e discutíveis, 
decidido suspender a actividade 
desportiva, por não concordar 
com o então proposto pela Secre-
taria de Educação Física e Despor-
tos. Após a reactivação das acti-
vidades desportivas, em 1986, o 
futebol (formação), o basquetebol 
e voleibol, nos escalões masculinos 
e femininos, a hegemonia nacional 
passava pela Académica, sendo 
por diversas vezes campeões da 
cidade e nacionais, tendo mesmo 
em 2001 sido campeões africa-
nos em basquetebol feminino, em 
Abidjan.

 
D&F- Olhando para a Aca-

démica de hoje, acha que conti-
nua orientando-se pelos objec-
tivos com os quais foi criada no 
passado?

 
AP- Pode-se afirmar, em sín-

tese, que continuamos nos orien-
tando segundo os objectivos para 
os quais fomos criados no passado. 
Ao longo de 1964-1974, antes da 
independência, a par das suas ac-
tividades e combates em diversas 

frentes - pedagógica, cultural, so-
cial e política - procurou promover 
a prática do desporto entre os estu-
dantes universitários, como meio 
de formação física e moral, contri-
buindo assim para a sua formação. 
A partir dessa data até aos dias que 
correm, a Académica de Maputo 
procurou sempre valorizar o lega-
do desportivo da Académica de 
Moçambique, tendo como objec-
tivo primordial garantir a promo-
ção do nome da colectividade, da 
Universidade Eduardo Mondlane 
e da cidade de Maputo, com estrita 
observância da formação global e 
integrada do estudante atleta como 
homem e cidadão.

 
D&F- A vossa agremiação 

é considerada uma instituição 
eclética, mas actualmente mo-

vimentam poucas modalidades. 
Existe um plano para resgatar 
as outras modalidades, como a 
ginástica, atletismo, só para citar 
alguns exemplos?

 
AP- Claro que existe essa in-

tenção, e até já se conseguiu algu-
ma coisa. De fundamental, para 
atingir esses objectivos, está em 
curso o processo de reintegração 
institucional na UEM e o melho-
ramento de nossas instalações 
desportivas, de forma a criar ba-
ses para um futuro centro de ex-
celência para a cultura física, em 
parceria com a Escola Superior de 
Ciências do Desporto (ESCIDE) e 

a UEM. Como é do vosso conhe-
cimento, torna-se cada vez mais 
difícil arranjar patrocínios, e a nos-
sa Lei do Mecenato não foi criada 

   Na forja centro de cultura física com ESCIDE
   Lei do Mecenato não foi criada para servir o desporto

Texto: Arão NualaneD&F

Altenor Pereira,  presidente da colectividade
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Algumas vítimas dos ata-
ques terroristas na parte norte 
de Cabo Delgado estão sem 
ajuda humanitária, devido à 
insegurança, que obrigou a sus-
pensão de todas as acções de 
solidariedade.

O Departamento America-
no de Assistência Humanitária 
aguarda a normalização da si-
tuação para retomar o apoio às 
famílias afectadas.

“É muito triste, porque as 
organizações humanitárias sus-
penderam as suas actividades 
para não pôr em risco a vida 
dos funcionários. Mas enquan-
to aguardamos a  normalização 
da situação, todas as acções fo-
ram direccionadas aos distritos 

Organizações humanitárias suspendem actividades 
em Cabo Delgado

do sul de Cabo Delgado e às pro-
víncias de Nampula e da Zam-
bézia, onde foi acolhido maior 

Anos de existência sem instalações próprias
D&F- Ao longo desse tem-

po de existência, como é que 
conseguem se manter como as-
sociação e exercerem as vossas 
actividades?

 
AP- Através de uma gestão 

rigorosa e tão profissional quanto 
possível dos parcos fundos e ins-
talações que possuímos, fruto da 
cotização, patrocínios e parcerias 
que arranjamos e mantemos, e 
que temos vindo a conseguir ao 
longo de décadas de existência. 
Se visitar nossas instalações, vai 
sentir que as tratamos com amor e 
dedicação, de tal forma que se tor-
nam aprazíveis, não só para quem 
as visita, mas fundamentalmente 
para os seus utilizadores.

 
D&F- Fale-nos sobre o pro-

jecto Complexo Desportivo Al-
tenor Pereira. Como é que surge 
e qual é o seu propósito?  

 
AP- O Complexo Desportivo 

Altenor Pereira é o culminar de 
um sonho de uma vida dedicada 
ao desporto nacional, e em par-
ticular à Associação Académica. 
Para entender, basta talvez infor-
mar que durante décadas a Aca-
démica nunca teve instalações 
próprias, treinando e jogando as 
várias modalidades em recintos 
desportivos amavelmente cedidos 
ou alugados por outras equipas 

da cidade de Maputo, às quais 
seremos eternamente gratos. O 
propósito fundamental é ter ins-
talações dignas, dentro do Cam-
pus Universitário da UEM, que 
possam servir na íntegra à cultu-
ra física e à formação de atletas, 
dirigentes e demais agentes des-
portivos que hoje a UEM, através 
da ESCIDE, vai preparando para 
o desporto nacional, e, em para-
lelo, voltar a colocar o nome da 
Académica nos anais do despor-
to nacional, no maior número de 
modalidades possíveis. Acredito 
que o Complexo Desportivo Al-

tenor Pereira será, a médio prazo, 
uma instalação de referência no 
contexto nacional e, quiçá, a nível 
regional.   

 
“Sempre conseguimos renascer 

das cinzas”

D&F- Actualmente, quais 
são os objectivos da Associação 
em relação à equipa sénior de 
futebol?

 
AP- Decidimos, à semelhan-

ça do passado, voltar a apostar na 
formação, através do investimento 

número de deslocados”, explicou 
John Grabowski, representante 
do Departamento de Assistência 

Humanitária da USAID em Mo-
çambique, citado pelo jornal “O 
País”.

Entretanto, apesar da sus-
pensão das acções humanitárias 
na zona norte de Cabo Delgado, 
o governo americano reforçou o 
donativo para as zonas conside-
radas seguras, onde o número 
de deslocados tende a aumentar 
a cada dia.

Avaliado em seis milhões 
de meticais, o donativo do povo 
americano é destinado a cerca 
de 16 mil dos mais de 250 mil 
deslocados por causa dos ata-
ques terroristas.

Para este ano, o governo 
americano tem disponíveis 
cerca de 23 milhões de dólares 
para assistência humanitária às 
vítimas do terrorismo em Cabo 
Delgado. Redacção

para servir ao desporto, nem mo-
tivar o empresário a investir no 
mesmo.

 
D&F- A Académica sempre 

apostou na formação e alimen-
tou equipas grandes de futebol, 
assim como no basquetebol. Nes-
sas actividades, conseguem ou ti-

ram dividendos financeiros?  
 
AP- Pese embora ao longo de 

toda a sua existência tenha sido 
sempre confrontada  com a falta 
de instalações desportivas pró-
prias, situação que veio a ser solu-
cionada só após a independência, 
através  da utilização de áreas e 

instalações desportivas da UEM, 
o Pavilhão Gimnodesportivo e 
o Complexo Desportivo Altenor 
Pereira,  a Académica foi sempre 
reconhecida como uma escola de 
formação, tendo mesmo chega-
do a vencer vários campeonatos e 
fornecido ao desporto nacional e 
internacional dezenas de jogado-

res, que ao longo de sua carreira 
se notabilizaram pela sua grande 
qualidade técnica e competitiva, 
ao nível de várias modalidades, a 
ponto de já no Moçambique inde-
pendente ser normal a presença de 
atletas da colectividade em nossas 
selecções nacionais. Contudo, de 
concreto, poucas foram as vanta-

gens financeiras daí tiradas, talvez 
porque nunca fomos capazes de  
estruturar-nos para dar respostas 
às exigências necessárias, afinal so-
mos na prática e na nossa essência 
uma colectividade amadora, fun-
damentalmente criada para for-
mação global e integrada do atleta 
como homem e cidadão.

nos escalões de formação, como 
forma de melhor gerir as dispo-
nibilidades financeiras existentes. 
Já no ano passado, a nossa equipa 
sénior disputou o Campeonato da 
Divisão de Honra, com cerca de 
90% dos atletas oriundos de nos-
sos escalões de formação. A nossa 
vocação terá que ser a formação, 
e é nesse sentido que estamos a 
orientar a nossa gestão. Estamos a 
tentar cumprir as regras que nos 
são impostas para o licenciamen-
to da colectividade, para a assi-
natura de contratos de formação, 
para a criação de parcerias que 

visem melhorar a área de forma-
ção, qualidade dos campos, dos 
monitores, da gestão e do treino. 
Foi desta forma que, no passado, 
não só no futebol, mas também 
no basquetebol, conseguimos dis-
putar e ganhar muitas provas de 
âmbito nacional e internacional. E 
hoje, no voleibol é isso que está a 
acontecer. Resumindo, vamos ter 
que contar com as nossas próprias 
forças, melhorando a nossa orga-
nização e gestão.

D&F- A covid-19 veio mudar 
muita coisa no panorama des-
portivo nacional, de que forma 
a pandemia afectou as vossas 
actividades?

AP- Honestamente, diria que, 
por um lado, veio ajudar a me-
lhorar alguns pontos fracos que 
tínhamos, do ponto de vista or-
ganizacional e institucional.  Por 
outro lado, considero que veio, de 
alguma forma, paralisar um pro-
jecto que estava a acontecer, ao 
nível da formação, com parceiros 
com experiência, e tirar a vida que 
as instalações estavam a ter diaria-
mente, com centenas de crianças 
felizes, porque até tinham os pais 
a ver a actividade desportiva que 
desenvolviam. Mas acredito que, 
apesar de o recomeço vir a ser len-
to e penoso, no final os resultados 
serão muito positivos.
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Governo não canaliza ganhos da Sasol às 
comunidades

Rede Criança quer que crianças sejam ouvidas nos 
processos de tomada de decisão

Nos últimos anos, várias orga-
nizações da sociedade civil e meios 
de comunicação social vêm despo-
letando casos de falta de transpa-
rência na aplicação dos fundos da 
percentagem dos 2.75% das receitas 
colectadas pelo Estado nas empre-
sas da indústria extractiva, e desti-
nada por lei às comunidades locais, 
numa base anual.

Sucede que, apesar de as em-
presas, grosso modo, canalizarem 
as receitas, através de impostos ao 
Estado, o Governo não canaliza a 
percentagem devida às comunida-
des abrangidas por projectos de ex-
ploração mineira, como é de lei.

Em Inhambane, as comunida-
des abrangidas pela área explorada 
pela Sasol Moçambique, concreta-
mente as de Pande e Maimelane, no 
distrito de Inhassoro, queixam-se de 
não estar a receber os dividendos 
resultantes da contribuição da pe-
troquímica sul-africana nos cofres 

A actividade surge na se-
quência da “Declaração de 
Maputo”, um instrumento 

do Estado.
É que as comunidades, para 

além de não terem conhecimento 
sobre para quê esse valor é destina-
do e quem gere o mesmo, não bene-
ficiam de nenhum centavo, depois 
de terem aceitado entregar as suas 
terras, na expectativa de ver alguma 
melhoria nas suas vidas, tal como é 
o caso de oportunidades de empre-
go para os seus filhos ou mesmo a 
construção de serviços básicos que 
beneficiem a toda comunidade.

Ao Dossiers & Factos, os líde-
res comunitários das comunidades 
de Pande e Maimelane dizem estar 
cansados de gerir as expectativas 
dos aldeões, que há muitos anos 
aguardam pela canalização dos 
fundos devidos e cumprimento de 
algumas promessas.

“Nós estamos fartos de todos os 
dias ter que intervir para defender 
a SASOL, quando a comunidade 
quer ir à empresa fazer greve para 
exigir os seus direitos; nós estamos 
a tentar acalmá-los, na expectativa 
de que tudo vai se resolver, mas até 
aqui a situação continua a mesma, e 
se continuar assim, um dia isso vai 
arder”, denunciou Fátima Ibraimo, 
líder comunitária de Pande, apoia-
da por outros líderes comunitários 
presentes.

Governo local foge das suas 
responsabilidades e atira culpa à 

Sasol

O chefe do posto administrati-
vo de Maimelane, Gildo Mufume, 
como que a eximir o Governo da 
culpa, começou por descrever que 
os problemas que as comunidades 
enfrentam são maiores, mas o mais 
importante que querem ver resolvi-
do é a questão dos 2.75%.

“Esse assunto de 2.75% é muito 
complicado. Há várias promessas, 
mas nada acontece”, reconheceu 
Mafume, sem, no entanto, adiantar 
as razões pelas quais o Governo não 
está a canalizar o fundo dos 2.75 % 
às comunidades, e sem apontar ne-
nhuma acção sequer que seja resul-
tado desse valor.

“Quando estamos com as co-
munidades a falar sobre o assunto 
do Acordo de Desenvolvimento 
Local (ADL), encontramos que elas 
frustradas, porque, segundo elas, 
estão cansadas de ouvir coisas que 
nunca acontecem, e quando apare-
cemos hoje a dizer que no âmbito 
do ADL vai acontecer isto ou aqui-
lo, para as comunidades, nós esta-
mos a falar mentiras”, desabafou o 
chefe do posto, dando a entender 
que nem sequer há coordenação 

dentro das estruturas do poder.
Por seu turno, o secretário per-

manente local, José Matsimbe, em 
representação da administradora 
do distrito de Inhassoro, reconhe-
ce serem justas as preocupações 
apresentadas pelos líderes comuni-
tários, porém, garantiu haver um 
grande trabalho a ser feito com vista 
a ultrapassar estes e outros desafios

“É responsabilidade do Governo” 
– sociedade civil

A sociedade civil também se 
mostra preocupada com a falta 
de transparência na aplicação de 
fundos provenientes das empresas 
de indústria extractiva que ope-
ram nos distritos de Vilankulo e 
Inhassoro.

“Eu penso que há uma neces-
sidade, primeiro, de disseminação 
da política, para que seja conhecida 
por todas as partes interessadas e 
afectadas; segundo, há uma neces-
sidade de implementação de me-
canismos transparentes, participa-
tivos e inclusivos na elaboração de 
estratégias, no processo de imple-
mentação e também no processo 
de monitoria, conforme preconiza 
a política”, defendeu Camilo Nhan-
cale, representante da KUWUKA

Segundo a sociedade civil, é 
responsabilidade do Estado pagar 
pelos impactos que as comunida-
des sofrem, por via dos 2.75% das 
receitas que recebem das empresas.

A sociedade civil, representada 
pela KUWUKA, espera que haja 
melhorias na comunicação entre as 
empresas e as comunidades afecta-
das pelos projectos de exploração 
de recursos naturais na província 
de Inhambane.

Recordar que foi em 2018 que 
o Governo da Província de Inham-
bane e a empresa multinacional 
SASOL assinaram o Acordo de De-
senvolvimento Local para a imple-
mentação de programas de respon-
sabilidade social empresarial em 
benefício das comunidades afecta-
das pelos projectos de exploração 
de gás nos distritos de Inhassoro e 
Govuro. 

Sasol diz que implementação dos 
ADL atrasou devido à Covid-19

 
O Dossiers & Factos ouviu a 

Sasol Moçambique, para obter um 
esclarecimento em torno das infor-
mações segundo as quais os Acor-
dos de Desenvolvimento

Local não estão a ser cumpridos, 
tendo a multinacional esclarecido 
que o início da implementação dos 
Acordos de Desenvolvimento Local 
foi atrasado devido à Covid-19. 

No entanto, refere que con-
seguiu, neste tempo, melhor or-
ganizar as equipas e permitir que 
os parceiros, nomeadamente  a 
agência de desenvolvimento alemã 
Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) e 
a SNV Netherlands Development 
Organization (SNV),  também se 
preparassem.

que reafirma que as crianças 
são titulares de direitos hu-

manos universais, plasmados 
na Constituição da República 

e em instrumentos jurídicos 
internacionais de que o Es-
tado moçambicano é parte, 
com destaque da Convenção 
Internacional dos Direitos da 
Criança e a Carta Africana 
dos Direitos e Bem-Estar da 
Criança.

A directora executiva des-
ta agremiação, Amélia Fer-
nanda, diz que o programa 
surge, também, no âmbito da 
componente de investimen-

to na criança dentro dos 53 
municípios do país, e man-
tém maior foco nas crianças 
desfavorecidas.

Na ocasião, a Rede Criança 
realizou uma doação de 500 
máscaras, das quais 250 para 
as crianças e igual número 
para adultos; 190 baldes com 
as respectivas torneiras e 500 
barras de sabão para a higie-
nização das mãos, para a pre-
venção e combate à Covid-19.

A Rede Criança rea-
lizou, recentemen-
te, um workshop 
para sensibilizar e 

capacitar o Conselho Munici-
pal da Manhiça para envolver 
crianças no processo de toma-
da de decisões na governação 
municipal.

LEI DIZ QUE 2.75% DAS RECEITAS DEVEM VOLTAR ÀS COMUNIDADES

Líderes comunitários das 
localidades de Pande e 
Maimelane, no distri-
to de Inhassoro, região 

norte da província de Inhambane 
acusam o Governo e a empresa 
Sasol Moçambique de estarem a 
enganar as comunidades locais 
com promessas falsas. Em cau-
sa está a falta de canalização dos 
2.75 por cento sobre a exploração 
dos recursos naturais e algumas 
promessas não cumpridas no 
âmbito do Acordo de Desenvol-
vimento Local. As autoridades 
governamentais ao nível daquele 
distrito reconhecem ser justas as 
preocupações, e atiram a culpa à 
multinacional sul-africana.

Por: Anastácio Chirrute, 
em InhambaneD&F

   Acordo de Desenvolvimento Local é outra letra morta
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Dossiers & Factos oferece computador em 
solidariedade ao Canal de Moçambique
A Direcção Editorial 

do Jornal Dossiers & 
Factos efectuou, na 
passada segunda-fei-

ra, uma visita às instalações do 
jornal Canal de Moçambique, 
incendiadas, na noite de Do-
mingo (23), por desconhecidos, 
tendo perdido quase todos os 
seus equipamentos e boa parte 
do seu arquivo.

Depois de confortar e encora-
jar os colaboradores do semaná-
rio Canal de Moçambique, que se 
encontravam a preparar a próxi-
ma edição, no jardim em frente às 
suas instalações, ora incendiadas, 
o Director Editorial do Dossiers & 
Factos, Serôdio Towo, ofereceu um 
computador de mesa, novo, àquele 
jornal, como forma de ajudá-lo a 
reerguer-se.

Na ocasião, Towo reforçou que 
o gesto tem como objectivo reforçar 
a Redacção do Canal de Moçambi-
que neste momento difícil.

“Viemos juntar-nos a vós, nes-
te momento difícil. Sabemos que é 
pouco, mas julgamos que faz algu-
ma diferença nesta fase. Recebam 
este computador desktop para re-
forçar a redacção. Uma mão lava a 
outra”, vincou Serôdio Towo, enco-
rajando os colaboradores daquele 
órgão de comunicação a continua-
rem com a verticalidade que os 
caracteriza.

“Não foi só um ataque ao Canal, 
mas sim a toda Imprensa”

Depois de receber o equipa-
mento, o Editor Executivo do Canal 
de Moçambique, Matias Guente, 
agradeceu o gesto de solidariedade, 
frisando que o ataque de domingo 
não foi só contra o semanário que 

dirige, mas sim contra toda classe 
jornalística.

“Agradecemos o gesto do Dos-
siers & Factos, um jornal amigo e 
parceiro. Na verdade, este ataque 
não é só direccionado ao Canal de 

Moçambique, é um ataque à Im-
prensa, às consciências das pessoas 
e à liberdade de imprensa. Não é 
só pelo computador que estamos a 
agradecer, mas também pelo gesto 
de se terem deslocado para aqui, 
para verem de perto a situação”, fri-
sou Guente.

A partir de uma tenda improvi-
sada no jardim do prédio, onde está 
temporariamente instalada a redac-
ção, Guente explicou que, devido 
aos danos avultados, o jornal está a 
recomeçar do zero.

“O computador vai ser mui-
to útil para o trabalho. Estamos a 
lançar o apelo a todas as pessoas de 
bem para que possam nos apoiar 
no que puderem, tal como o fez a 
ST Projectos e Comunicação, pro-
prietária do Jornal Dossiers & Fac-
tos, porque perdemos tudo. Quere-
mos agradecer a ST Projectos por 
ter sido um dos primeiros a dar esse 
passo para frente, e estamos pro-
fundamente agradecidos”, concluiu.

Refira-se que investigações 

prosseguem para se apurar os res-
ponsáveis pelo infortúnio, em meio 
a ataques verbais e insinuações de 
um trio de indivíduos que nas redes 
sociais se dedicam a destilar ódio, 
incitando, por vezes, a violência 

contra qualquer um que pense di-
ferente. O grupo tentou inclusive 
assessorar os investigadores, dan-
do prováveis pistas de como o caso 
deve ser resolvido.

Apesar do abalo, os colabo-
radores do semanário Canal de 
Moçambique mostram-se deter-
minados a continuar a prestar o seu 
contributo na construção de um 

Estado de direito, através de um jor-
nalismo responsável e comprometi-
do com a verdade.

Enquanto isso, regista-se uma 
grande onda de solidariedade dos 
moçambicanos de todas as áreas e 
classes sociais. Entre as várias ini-
ciativas, destaca-se uma campanha 
de angariação de fundos, liderada 
por jornalistas nacionais e activis-
tas sociais para o apoio ao Canal de 
Moçambique.

Falando à Agência Lusa, Elisa 
Comé, coordenadora da iniciativa, 
denominada “Juntos pelo Canal”, 
disse que  esta está a ser divulgada 
através das redes sociais e destina-se 
a apoiar aquele órgão a recuperar 
parte dos seus equipamentos.

“que não se pode matar a nossa 
democracia, calando a Imprensa, e 
cada um de nós tem a obrigação de 
lutar pela continuidade das liber-
dades individuais, de expressão e 
imprensa, que são garantias consti-
tucionais pensamos porque soli-
dariedade Fazemos este movimen-
to de”, disse Comé.

Publicidade

“A partir de uma tenda 
improvisada no jardim do prédio, 
onde está temporariamente 
instalada a redacção, Guente 
explicou que, devido aos danos 
avultados, o jornal está a recomeçar 
do zero.
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INGC aposta na formação de um sistema que 
vai melhorar a monitorização dos seus stocks

Associação das Indústrias Gráficas de 
Moçambique quer “limpar as máquinas”

Foram, ao todo, 30 técnicos, 
divididos em dois grupos de 15, 
que durante um dia foram dota-
dos de ferramentas que irão per-
mitir uma maior flexibilização da 
assistência dirigida às populações 
afectadas ou necessitadas.

A nova metodologia vai per-
mitir gerir os stocks disponíveis, 
através de Tecnologias de Comu-
nicação e Informação (TIC), ga-
rantindo assim que a informação 
seja acedida em tempo real a par-

Para a corrida às eleições, 
podem submeter candidaturas 
moçambicanos que exploram, 
e que sejam legalmente auto-
rizados, as indústrias gráficas 
e de serigrafia. Espera-se, para 
os próximos quatro anos, con-
trariamente ao que agora se 
assiste, uma associação revi-
talizada, para que este sector, 
aparentemente ausente, ganhe 
robustez merecida, e que sejam 
aplicadas reformas indispen-
sáveis para o seu progresso e 
desenvolvimento.

tir de qualquer canto do país.
Segundo o director de Pre-

venção e Mitigação, César Tem-
be, o que tem acontecido neste 
momento é que quando os ges-
tores ou técnicos a nível central 
querem saber o que existe num 

determinado armazém, seja do 
distrito ou da província, são 
obrigados a ligar para estas re-
giões do país para ter acesso às 
informações.

Mas, agora, a partir desse 
sistema, será possível visualizar, 

através do computador, os bens 
disponíveis, isto é, os stocks, pra-
zos de validade dos produtos, as-
sim como a sua movimentação, 
para além de permitir saber que 
quantidade de pessoas esses bens 
poderão assistir.

“Isso traz ganhos no sentido 
de que vai melhorar a gestão das 
calamidades, facilitando o pro-
cesso de ajuda humanitária, fa-
zendo com que chegue às pessoas 
necessitadas o mais rápido possí-
vel’’, disse Tembe.

Actualmente encabeçada 
por Lucas Chachine, a agre-
miação, criada em 1999, é de 
carácter socioprofissional e 
económica, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, e goza 
de direitos sobre bens necessá-
rios para a realização dos seus 
fins, regendo-se por um esta-
tuto, regulamento interno e de-
mais legislação aplicável.

A AIGM é de âmbito na-
cional e, no decurso das suas 
acções, representa o interesse 
legítimo comum dos seus as-
sociados e exerce funções de 
interesse público, colaborando 

com organismos do Governo 
e outras instituições no estudo 
de problemas que respeitam à 
actividade dos agremiados ou 
que com ela directamente se 
relacionam.

A promoção, protecção e 
desenvolvimento da indústria 
gráfica moçambicana são os 
desideratos que conduzem a 
AIGM, através do esforço glo-
bal em que o país está empe-
nhado, visando a recuperação 
e desenvolvimento da indústria 
gráfica; da defesa dos interesses 
colectivos dos seus associados; 
da influência junto de organis-
mos governamentais para que 
estes tomem medidas apropria-
das de protecção da indústria 
gráfica nacional; do desenvol-
vimento da solidariedade entre 
os industriais gráficos, para o 
estudo e resolução dos proble-
mas da actividade que exercem; 
da promoção de uma concor-
rência leal e sã entre os mem-
bros e contribuir no combate ao 
exercício ilegal ou irregular da 
actividade gráfica, entre outros.

Há boas notícias vin-
das do organismo 
que zela pelas in-
dústrias gráficas e 

serigrafias no país. Denomi-
nada Associação das Indús-
trias Gráficas de Moçambique 
(AIGM), a agremiação vai a 
eleições em Outubro próximo, 
de modo a ganhar nova postura 
e vitalidade, para melhor res-
ponder aos desafios actuais do 
sector.

ENQUADRANDO-SE NA PREPARAÇÃO DA ÉPOCA CHUVOSA

Fiéis de armazéns e che-
fes de departamentos 
técnicos de todas as de-
legações que o Instituto 

Nacional de Gestão de Calami-
dades (INGC) tem no país be-
neficiaram-se, semana finda, de 
uma formação sobre novas meto-
dologias de gestão electrónica de 
todos bens que são adquiridos ou 
doados, com a finalidade de as-
segurar uma melhor assistência 
humanitária aos afectados pelas 
calamidades.

Texto: Hélio de CarlosD&F
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Regadio de Macassane duplica capacidade de 
produção de arroz

Estão criadas as con-
dições para realizar 
dois ciclos de pro-
dução de arroz por 

campanha, com a reabilitação 
do Regadio de Macassane, que 
passa de uma capacidade de 
produção de 123 para 360 to-
neladas por época.

A infra-estrutura foi inau-
gurada na passada sexta-feira, 
pelo governador da província 
de Maputo, Júlio Parruque, e 
beneficia a Associação do Re-
gadio de Macassane, da locali-
dade de Salamanga, posto ad-

ministrativo de Bela Vista.
Para a reabilitação daque-

la importante infra-estrutura, 
o Governo investiu mais de 
30.551.874,96 meticais, finan-
ciados pela Agência Andaluza 
de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento (AA-
CID), que apoia projectos agrá-
rios na província de Maputo.

O empreendimento rea-
bilitado irá beneficiar a 53 
membros da Associação de 
Macassane, que verão os seus 
rendimentos incrementados, 
pois nas actuais condições cada 

hectare passa a render cerca de 
seis toneladas, contra as ante-
riores três.

Na ocasião, o governador 
da província de Maputo, Júlio 
Parruque, instou os produto-
res do Regadio de Macassane a 
fazerem valer a aposta do Go-
verno na reabilitação daquela 
infra-estrutura, através do au-
mento da produção do arroz. 
Estima-se que, nas próximas 
campanhas agrárias, o distri-
to de Matutuine irá produzir 

cerca de 16.177,7 toneladas de 
arroz.

Segundo Júlio Parruque, o 
principal objectivo do Gover-
no é incentivar a produção do 
arroz, para paulatinamente a 
província e o país reduzirem a 
dependência estrangeira.

“Todos os anos recorremos 
à importação deste produto 
para cobrir o défice. Macassane 
é tradicional produtor do arroz, 
pelo que queremos potenciar 
isso”, explicou o governante.

Parruque realçou, porém, 
que as outras culturas não se-
rão esquecidas, principalmente 
a produção de hortícolas, um 
dos cartões-de-visita da pro-
víncia de Maputo.

“Que não falte comida aqui, 
não faltem as hortícolas, que 
podemos produzir muito bem, 
mas também que produzamos 
devidamente o arroz. Com esta 
água que não vai faltar mais, 
temos a capacidade de sair de 
três toneladas para seis tonela-
das de arroz, porque Matutuine 
é nosso campeão na produção 
de arroz na província de Mapu-
to”, destacou.

Texto: Lídia CossaD&F

MATUTUINE COM CONDIÇÕES PARA DOIS CICLOS POR ANO

Doença mortífera do peixe poderá afectar o 
negócio dos pescadores em Moçambique

Detectado em Julho último, 
no vizinho Malawi, a Síndro-
me Ulcerativa Epizoótica, uma 
doença dos peixes causada por 
um fungo responsável por mor-
talidade de 100% de produção 
na aquacultura, Moçambique 
reactivou, na última semana, a 
“vigilância epidemiológica pas-
siva”, ou seja, os extensionistas 

devem vigiar e reportar algum 
vestígio da doença nos rios 
nacionais.

“Havendo algum sinal, va-
mos colher a amostra e pesqui-
sar”, disse Rafael Rafael, direc-
tor de Pesquisas e Aquacultura, 
no Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas. O director 

falava em Maputo, durante uma 
conferência de imprensa sobre a 
Síndrome Ulcerativa Epizoótica 
(EUS), doença dos peixes, que 
já eclodiu no vizinho Malawi.

Embora não seja nociva para 
a saúde humana, a doença pode 
atacar cerca de 50 a 100 mil es-
pécies diferentes de peixe. A 

doença, causada por um fungo 
denominado ‘aphanomyces in-
vadans’, é responsável por uma 
mortalidade de 100% de produ-
ção na aquacultura, segundo a 
fonte.

“Caso a doença chegue a 
Moçambique, a zona afectada 
vai ser isolada, com proibição 
da pesca, transporte e venda do 
peixe da região, além da proibi-
ção do uso do mesmo material 
para pescar noutras regiões”, re-
feriu o responsável.

A EUS foi descoberta pela 
primeira vez no Japão, em 1971, 
e tem sido diagnosticada em vá-
rias partes do mundo. Redacção

O Ministério do Mar, 
Águas Interiores 
e Pescas desenco-
raja o consumo de 

peixes capturados nos rios, de-
vido à eclosão de uma doença 
letal neste marisco, detectada 
em Julho último, no vizinho 
Malawi. As autoridades disse-
ram, semana finda, que o país 
“está em alerta” face à eclosão 
de uma doença dos peixes no 
vizinho Malawi, tendo reacti-
vado um sistema de vigilância 
para evitar a sua propagação 
no país.
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ADPP apoia  dez mil pessoas deslocadas
em Cabo Delgado

Novo hospital vai beneficiar mais de 51 mil 
pessoas na Matola

Ajuda faz parte de um donativo 
da ADPP, em parceria com a World 
Jewish Relief (WJR), que já fez che-
gar ajuda humanitária a 1893 famí-
lias, alcançando um total de 10.000 
pessoas, sendo 261 em Chiúre e 
1632 no distrito de Montepuez, na 
província de Cabo Delgado.

As famílias beneficiárias rece-
beram também kits alimentares 
suficientes para um período de um 
mês, constituídos por  arroz, fari-
nha de milho, óleo e açúcar, bem 
como produtos de higiene, nomea-
damente um balde com torneira e 

Trata-se de uma unidade sa-
nitária a ser erguida numa área 
de 5.500 metros quadrados, 
cedida pela Igreja Anglicana. 
O centro vai oferecer serviços 
de consultas externas, saúde 
materno-infantil, tratamento 
anti-retroviral, farmácia, entre 
outros.

O financiamento é de 50 
milhões de meticais, disponi-
bilizados pelo governo norte-
-americano, e estima-se que a 
infra-estrutura social venha a 
abranger mais de 51 mil muní-
cipes da Matola e não só.

barras de sabão, para a prevenção 
da COVID-19.

Neste grupo, cerca de 400 fa-
mílias foram identificadas como 
sendo as mais vulneráveis, tendo 
recebido, desse modo, enxadas e 
sementes, para permitir a produção 

dos seus próprios alimentos.
Francisca Cristina, de 29 anos 

de idade, faz parte do grupo de 
mulheres que se beneficiaram do 
apoio do projecto. Ela está a viver 
actualmente no distrito de Mon-
tepuez, vinda de Muidumbe, onde 

viveu momentos tensos, pelo que 
nos contou.

“Foi numa manhã, por volta 
das 7h00, quando um movimento 
estranho de militares começou na 
comunidade, logo depois começa-
ram os disparos e daí o pânico en-

tre a população, não sei mais nada, 
mas fugi com o meu filho para o 
mato, não me senti segura e decidi 
caminhar por seis dias pela mata 
em direcção ao distrito de Monte-
puez”, relatou.

À semelhança de outras mu-
lheres deslocadas, Francisca vive 
unicamente do apoio humanitário 
que tem recebido de pessoas de boa 
vontade.

Este apoio foi combinado com 
os esforços empreendidos na pre-
venção do novo coronavírus, ao 
promover, em coordenação com o 
Ministério da Saúde, uma forma-
ção para 50 actores comunitários 
em matérias de prevenção da CO-
VID-19, nos distritos de Metuge e 
Chiúre.

Os actores comunitários que 
participaram no treinamento são 
responsáveis pela colaboração com 
os Serviços de Saúde locais na cor-
recta disseminação de informação 
sobre COVID-19 nas comuni-
dades, apoiando na localização 
de contactos de suspeitos de CO-
VID-19 e encaminhamento para 
os testes. Redacção

Alfredo Vergara, do Cen-
tro de Controlo e Prevenção de 
Doenças (CDC), uma institui-
ção do governo americano em 
Maputo, garantiu a continui-

dade de apoios na construção 
de mais infra-estruturas para 
a melhoria de cuidados sanitá-
rios para a população em todo 
o país.

A construção do Centro de 
Saúde da Matola Santos “é uma 
demonstração dos esforços” do 
Governo dos Estados Unidos da 
América e do Ministério da Saú-

Munícipes da Ma-
tola, província 
de Maputo, terão 
acesso a serviços 

de saúde melhorados até ao fim 
do ano em curso. Para o efeito, 
arrancaram, na última terça-fei-
ra, 25, as obras de construção 
do Centro de Saúde da Matola 
Santos.

Pouco mais de 2000 mu-
lheres em idade repro-
dutiva, deslocadas das 
suas zonas de origem 

devido aos ataques armados em 
alguns distritos da província de 
Cabo Delgado, receberam kits 
de dignidade, compostos por 
roupa interior, capulanas, pen-
sos higiénicos, pasta de dentes 
e sabão, para assegurar uma hi-
giene diária e permitir a sua par-
ticipação na vida quotidiana.

MULHER E SAÚDE 

   Para minimizar o sofrimento vivido pelas famílias
   Mulheres deslocadas devido à guerra recebem “kits de dignidade”

de moçambicano em aumentar 
as infra-estruturas de saúde”, 
disse o responsável.

A cerimónia de lançamento 
da primeira pedra para a edifi-
cação daquele centro foi orien-
tada por Júlio Parruque, gover-
nador da província de Maputo, 
que destacou a contribuição que 
a unidade sanitária poderá dar 
à população local, sobretudo no 
combate ao HIV-SIDA, malá-
ria, cólera e outras doenças que 
mais apoquentam a população 
“matolense” e não só.

“A unidade sanitária que 
estamos a implantar vai ser um 
grande ganho para o povo. Vai 
ter como consequência a melho-
ria do estado de saúde da nossa 
população, a redução da distân-
cia para o acesso aos cuidados 
médicos e a melhoria da quali-
dade de vida da população”, dis-
se Júlio Parruque, fazendo saber 
que “ainda neste quinquénio, o 
executivo provincial vai cons-
truir mais três unidades sanitá-
rias na Matola”. Redacção
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Arrendamos escritórios 
modernos e espaçosos na Matola

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no 
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696, 

Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360

Quer trabalhar 
em ambiente 
espaçoso e 
aconchegante? Nós 
somos a solução, 
arrendamos 
escritórios, a 
preços convidativos
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Publicidade

Tchumene 1 
| Rua Carlos tembe, 

Parcela Nº 696, Matola 

Localize-nos 

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

Nuit: 401125442

Identi�cação da empresa
A woninga serviços é uma empresa 
Vocacionada na área  de limpezas, 
visando, através dos seus serviços,
garantir um ambiente impecável 
até ao mínimo dos detalhes para 
a satisfação dos nossos clientes.

Jardinagem e outros serviços 

   Lavagem de viaturas

Fumigação e desratização 

Especializados em:

Limpeza geral

Recolha e tratamento de lixo

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.

 

SOCIEDADE

Automobilistas e população clamam pela 
manutenção das vias em Inhambane

Viajar ao esquecido distrito 
de Funhalouro, a norte da pro-
víncia de Inhambane, mostra-se 
um grande desafio, sobretudo 
durante a época chuvosa, devido 
ao elevado estado de degradação 
das duas vias que dão acesso ao 
distrito.

Segundo fontes ouvidas pela 
nossa equipa de reportagem, o 
problema já tem barba branca e 
é do conhecimento das autori-
dades governamentais a níveis 
distrital e provincial, que nada 
fazem para inverter o cenário. Os 
troços, em grande parte, estão es-
buracados e cheios de areal.

Devido à degradação das vias 
de acesso, as viagens são feitas de 
forma limitada e por viaturas to-
do-o-terreno, com destaque para 
carrinhas de caixa aberta, vulgo 
“my love”.

Joana Mabote, residente na-
quele distrito, diz que com a rea-
bilitação daquela via, muitas coi-
sas iriam mudar, a começar pelo 
tempo de viagem que reduziria, 
das actuais quatro horas para 
uma, sem contar que os passagei-
ros chegariam ao destino limpos.

No entender da nossa entre-
vistada, uma eventual reabilita-
ção da via alavancaria o desenvol-
vimento económico do distrito.

Numa altura em que o país e 
o mundo lutam para combater a 
Covid-19, automobilistas e pas-
sageiros não têm como cumprir 
as recomendações do Ministério 
da Saúde, devido à escassez de 
transporte. As viaturas sempre  
saem das paragens superlotadas.

Augusto Mário, natural de 
Massinga, e automobilista há 
mais de 15 anos, conta que a si-
tuação é bastante preocupante. 
Diariamente, é obrigado a levar a 
sua viatura a um mecânico, para 
fazer manutenção, facto que tem 
comprometido a sua receita.

O drama de nascer num local 
onde falta quase tudo

Outro problema que assola 

Esquecidas, abonadas e 
completamente degra-
dadas. Este é o estado 
em que se encontram 

as vias Massinga-Funhalouro 
e Mocodoene-Funhalouro, na 
província de Inhambane, per-
fazendo quase 120 km. O silên-
cio por parte das autoridades 
governamentais inquieta pas-
sageiros e automobilistas, que 
almejam ver aquelas duas im-
portantes vias melhoradas.

o distrito tem a ver com a falta 
de serviços sociais básicos, com 
destaque para escolas, hospitais e 
água. A maioria das escolas pri-
márias foi construída com base 
em material precário, com desta-
que para capim, estacas e barro, e 
as crianças, na sua maioria, estu-
dam sentadas no chão.

Terminada a 7.ª classe, os 
alunos são obrigados a percorrer 
longas distâncias para encontrar 
pelo menos uma escola secundá-
ria ou técnico-profissional, que 
dista cerca de 10 a 30 km.    

Segundo conta Bento Mavu-
me, pai e encarregado de edu-
cação residente no povoado de 
Mapanzene, muitos pais não têm 
muitas opções, senão colocar 
seus filhos a pastar gado, após 
concluírem a 7ª classe.

“Preferimos mandar os nos-
sos filhos pastar gado, porque 
não existe outra coisa que pos-
sam fazer. As meninas vão à ma-
chamba ajudar as mães a cultivar, 
para garantir o sustento da famí-
lia. No dia que tivermos uma es-
cola secundária vai ser um alívio, 
pois assim os nossos filhos terão 
a chance de se formar, para ter 
uma perspectiva de vida melhor”, 
argumentou Bento Mavume.

O Dossiers & Factos esca-
lou as localidades de Mavume e 
Pululo, para ver de perto a reali-
dade das escolas. Boa parte das 
infra-estruturas escolares está 
degradada.

Curiosamente, na EP 1 e 2 
de Mapanzene, por exemplo, 
funciona há alguns metros da 
célula do Partido FRELIMO, e 
não oferece nenhuma segurança 
para os petizes, pois está prestes 
a ruir. Outro dado curioso é que 
o director da referida escola é o 

secretário do bairro.
Aliás, porque não existe 

tribunal, todos os conflitos da 

comunidade são resolvidos na 
célula do Partido FRELIMO, 
debaixo de uma árvore, e toda a 

comunidade é obrigada a ter que 
exaltar o partido do batuque e da 
maçaroca.

Texto: Anastácio Chirute, 
em Inhambane

D&F
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Moçambicanos encorajam Feizal Sidat

Para perceber esta actividade, 
que existe há sensivelmente três 
anos nas instalações dos Loco-
motivas das Mahotas, o Dossiers 
& Factos visitou as instalações, 
a fim de conversar com o coor-
denador do projecto, Agosti-
nho Chivavel, que explicou à 
nossa equipa de reportagem: “o 
projecto foi iniciado por mim, 
sem fins lucrativos. Estou legal-
mente autorizado a exercer esta 
actividade”.

Segundo conta Chivavel, ac-
tualmente trabalha com uma 
média de 45 pessoas como várias 
doenças, como é caso de obe-
sidade, diabete, hipertensão e 
deficientes.

De acordo com a fonte, o tra-
balho que faz, associado às téc-
nicas do desporto, permite-lhe 

É nas instalações do Fer-
roviário das Mahotas, 
um dos clubes histó-
ricos do país, cedidas 

pela colectividade ao treinador 
de atletismo Agostinho Chi-
vavel, para usar das técnicas 
desportivas para reabilitar de-
ficientes e pessoas de diferentes 
tipos de enfermidades físicas e 
outras. Em entrevista ao Dos-
siers & Factos, membros do 
grupo denominado “Reabilita-
ção Física à Procura de Saúde” 
afirmam que as actividades des-
portivas devolveram-lhes a es-
perança, e dia após dia superam 
as dificuldades impostas pela 
condição física.

Deficientes e diabéticos encontram no 
desporto a superação

DESPORTO

alcançar resultados satisfatórios, 
tanto é que se a actividade fosse 
feita no hospital, há pessoas que 
já podiam ter alta.

Na visão deste treinador, for-
mado na Alemanha, as pessoas 
têm o hábito de dizer que já não 
há solução e vão morrer assim, 
porque falta dinheiro para ir ao 
hospital fazer fisioterapia. Entre-
tanto, encontrou na actividade 
desportiva formas de mostrar 
que ainda é possível ter uma so-
lução e ter esperança na vida.

“Tenho casos de pessoas que 
vieram para aqui sem andar, e 
hoje, graças ao trabalho que te-

mos desenvolvido, voltaram a  
movimentar-se”, lembrou, para 
depois lamentar a falta de meios, 
pois tudo é improvisado. Desde 
os cartuxos que servem de col-
chões até às garrafas cheias de 
areia, que utilizam como pesos 
para os exercícios.

“Isto para dizer que não te-
nho apoio, apesar de pedir, mas 
as pessoas pensam que estou a 
olhar para o dinheiro”.

 
“Desporto também é 

medicina”

Durante a entrevista, o nosso 

interlocutor avançou que com 
este trabalho não ganha “nenhu-
ma quinhenta”. Não é remunera-
do, mas sim o que conta é a fé de 
todos em Deus.

Chivavel acrescenta que o 
trabalho que desenvolve mostra 
que o desporto não serve apenas 
para ganhar dinheiro, pois existe 
uma parte que resulta do prazer 
físico e serve muito bem para 
“reabilitar” pessoas que têm dife-
rentes tipos de doenças.

Para Chivavel, a primeira 
medicina na vida é o desporto, e 
o sentimento em relação ao tra-
balho desportivo para recuperar 

pessoas é de satisfação, porque vê 
que está a “reabilitar” bibliotecas 
humanas que ainda podem ser 
úteis à sociedade, em diferentes 
áreas da vida.

O Jornal Dossiers & Factos 
ouviu alguns pacientes/despor-
tistas, e Vasco Mbenhane falou 
da sua história, dizendo que an-
tes de fazer parte do grupo não 
conseguia andar, mas depois de 
se juntar ao mesmo ficou satis-
feito com a evolução, porque já 
consegue caminhar sem ajuda.

Por sua vez, Amélia Zucu-
la considera que a actividade é 
muito gratificante, porque todos 
os dias, às 6:00 horas da manhã, 
fazem-se ao campo de futebol, 
com o foco principal nas activi-
dades desportivas.

Em tempos, pratiquei atletis-
mo, mas quando deixei, e com 
o crescimento, passei a ter pro-
blemas de saúde. Não conseguia 
andar longas distâncias, e tinha 
que recorrer a medicamentos 
para me sentir bem, mas desde 
que passei a fazer parte do grupo 
“Reabilitação Física à Procura de 
Saúde” sinto-me outra pessoa em 
termos de saúde.

Já, Maria Tembe, que já pra-
ticou atletismo, argumenta que 
as pessoas devem deixar de ser 
sedentárias e  juntar-se grupo ou 
outros existentes, para o bem da 
sua saúde.

“Comecei as actividades aqui 
no Ferroviário das Mahotas, e o 
meu braço não tinha força sufi-
ciente para segurar um objecto, 
mas agora consigo levantar o 
braço”, disse.

A informação foi confir-
mada ao Dossiers & Factos 

NAS INSTALAÇÕES DO FERROVIÁRIO DAS MAHOTAS

LUTA CONTRA A COVID-19

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome

D&F

Agostinho Chivavel, treinador de atletismo

pelo próprio presidente da 
FMF, que, recentemente, este-

ve na província de Cabo Del-
gado, em missão de trabalho. 
A fonte conta que, mesmo 
depois de ter cumprido com 
todas as medidas de distan-
ciamento e outras formas de 
combate e prevenção, foi in-
fectado pela doença.

O comunicado de im-
prensa diz que ao regressar à 
cidade de Maputo, no dia 23 
de Agosto, sentiu-se mal, e do 
aeroporto dirigiu-se para uma 
clínica onde foi submetido ao 
teste da Covid-19. Sidat está 
neste momento sob cuidados 
médicos e em total isolamen-
to, com um quadro clínico 

Minutos depois da 
Federação Mo-
çambicana de Fu-
tebol ter, através 

de um comunicado de impren-
sa, revelado que o seu presiden-
te, Feizal Sidat, acusou positivo 
ao teste da Covid-19, tornando-
-se assim o primeiro desportista 
nacional a assumir a doença, os 
moçambicanos não se fizeram 
de rogados, e através das redes 
sociais e outros fóruns, congra-
tularam-no por ter assumido 
publicamente a sua condição de 
saúde e manifestaram solida-
riedade, encorajando-o a lutar 
contra o vírus.

descrito como estável, até ao 
fecho desta edição, na passada 
sexta-feira.

“A FMF apela a todos que 
estiveram em contacto com o 
infectado para se manterem 
vigilantes e tomarem as de-
vidas precauções, caso verifi-
quem alguma sintomatologia”, 
destacou.

Muitos desportistas solida-
rizam-se com o presidente da 
FMF, através de várias formas, 
e nas redes sociais, os inter-
nautas congratularam o facto 
de este ter tido a sensatez de 
assumir publicamente que tes-
tou positivo para a Covid-19.
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Ministério da Cultura e Turismo tem filhos
 e enteados

O artista plástico Sa-
muel Djive conside-
ra que o Ministério 
da Cultura e Turis-

mo (MICULTUR) não tem pres-
tado o apoio devido aos artistas 
nacionais, sobretudo os ligados 
às artes plásticas. Aliás, o artis-
ta revela haver uma espécie de 
filhos e enteados, sendo os mú-
sicos a classe mais favorecida.

Numa entrevista concedida ao 
Dossiers & Factos, Djive mostrou-
-se agastado com o estado da in-
dústria criativa no país, atirando 
culpas ao Ministério da Cultura 
e Turismo, que dá maior conside-
ração aos músicos em detrimento 
dos artistas de outras áreas.

 “O MICULTUR, na minha 
opinião, não faz nada para ajudar 
os artistas plásticos, quando se fala 
da indústria criativa parece que 
só estamos a falar dos músicos. O 
Ministério da Cultura e Turismo 
tem a tendência de apoiar mais os 
músicos do que artistas de outras 
áreas, tais como escritores, escul-
tores, pintores, fotógrafos, entre 
outros”, lamenta Djive.

 Entretanto, apesar deste cons-
trangimento, o nosso entrevistado 
afirma que a sociedade está a co-
meçar a valorizar a arte, por isso 
insta os pais a incentivarem as 
crianças a gostar da mesma, para 
que possam ser os viveiros do 
futuro.

 Aliás, o nosso entrevista-
do revela que a maioria dos seus 
clientes são estrangeiros, contudo, 
salienta, com alguma felicidade, o 
facto de agora aparecer uma nova 
geração de jovens moçambicanos 
que apreciam e compram obras de 
arte.

 “Isso é muito bom e louvável 
para o país, porque eles serão os 
nossos futuros coleccionadores de 
obras de arte, e as mesmas (obras) 
não sairão do nosso país”, congra-
tulou Djive, acrescentando que as-
sim se poderá evitar que o espólio 
artístico nacional caia em mãos de 
estrangeiros.  

 Formado em Desenho Grá-
fico, na Escola Nacional de Ar-
tes Visuais, Djive licenciou-se na 
mesma área pelo Instituto Supe-
rior de Artes e Cultura (ISArC), 
e define-se como um artista de 
intervenção social, que nas suas 
obras procura abordar questões 
que inquietam o bem-estar social 
da humanidade, destruição do 
nosso planeta, guerras, violência e 

corrupção.
 “Acredito que a mensagem 

nas minhas obras chega aos polí-
ticos, mas, como sempre, eles ig-
noram”, disse Djive, para depois 
revelar que a sua inspiração vem 
do quotidiano, da vida política, 
económica e social do país e do 
mundo.

 
“Alguns colegas não apostam na 

qualidade”
 
Com influências nacionais e 

internacionais, Djive trabalha com 
o abstracto, um pouco de surrea-
lismo e futurismo, numa perfeita 
sintonia, que faz emergir um estilo 
e traços únicos que ele chama de 
“Djivismo”.

Voz autorizada nas artes plás-

ticas, um percurso que trilha há 
mais de duas décadas, Djive elogia 
a qualidade das obras produzidas 

no país, contudo, não deixa de se-
parar o trigo do joio.

 “Existem artistas que traba-
lham e apostam na qualidade, sem 
olhar só para o dinheiro, mas sim 
para a carreira. Também existem 
artistas que pintam com mate-
rial de péssima qualidade, apenas 
preocupados em vender as suas 
obras, por isso, às vezes entramos 
em conflito, porque infelizmente 
os dois são valorizados da mesma 
forma. No meu ponto de vista, 
isso não faz sentido”, lamentou.

 Para além de pintar, actual-
mente Djive anda envolvido em 
projectos, com destaque para a 
DjiveMakiStudio, criada em 2011, 
uma oficina de artes que faz in-
tervenções artísticas junto às co-
munidades de Polana Caniço e 

circunvizinhas. Até ao momento, 
o projecto já organizou três expo-
sições e seis workshops nas escolas 

circunvizinhas.
Igualmente, Djive trabalha 

com artistas nacionais e interna-
cionais, na concepção de futuro 
um festival de arte da rua, que terá 
a denominação “Street Gallery”.

 
Percurso artístico

 
Oriundo de uma família hu-

milde, durante a juventude che-
gou a trabalhar como cobrador de 
“chapa” e vendeu carvão e petróleo 
para poder ajudar a sua família, 
antes de se apaixonar pelas artes.

 Nascido em 1979, em Ma-
puto, diz que o bichinho da arte 
existe nele desde criança, e desen-
volveu-se quando participa em al-
guns concursos de desenho entre 
94 e 95, influenciado por um pro-
fessor que lhe dava aulas de Dese-
nho, na Escola Secundária Estrela 
Vermelha.

 Por sugestão de amigos que 
já admiravam os seus traços, em 
1997, Djive ingressa na Escola Na-
cional de Artes Visuais (ENAV). 
Para trás teve que deixar o traba-
lho, e mesmo sem a aprovação de 
sua mãe, que na altura não via a 
arte com bons olhos, decidiu se-
guir o seu sonho.

 “Na altura, trabalhava como 
ajudante de descarga de material, 
na actual Faculdade de Física e 
Química da UEM. Quando in-
formei ao patrão, disse-me para 
escolher entre trabalhar e estudar. 
E porque aquele era meu sonho, 
optei por estudar. Fiz os exames de 
admissão e fui aprovado, mas fi-
quei muito feliz e triste ao mesmo 
tempo, porque a minha mãe não 
queria que eu estudasse na ENAV, 

pois na sua percepção aquela era 
uma escola de drogados e margi-
nais”, sublinha.

 Para não decepcioná-la, o 
nosso entrevistado conta que se 
matriculou na ENAV e na Escola 
Comercial de Maputo, simulta-
neamente. Na primeira, fazia o 
curso diurno e na segunda fazia o 
noturno.

 “Durante um ano, tive que 
frequentar as duas escolas, para 
mostrar minha mãe que tinha ca-
pacidade para gerir os dois lados. 
Transitei em todas disciplinas na 
ENAV, assim como na Escola Co-
mercial. Foi aí que a minha mãe 
percebeu logo que ENAV era o 
que mais desejava”, conta, para de-
pois revelar que, com a aprovação 
da sua progenitora, acabou por 
abandonar a Escola Comercial.

 Depois de terminar a forma-
ção como desenhador gráfico, em 
2004, Djive começou a dedicar-
-se a muitas actividades artísticas, 
como a música, pintura, cerâmica, 
entre outras. Foi aí que começou 
a notabilizar-se e a  participar  
em suas primeiras exposições 
colectivas.

 Suas primeiras obras vendeu 
através da Max Design, uma ga-
leria e loja de arte que funcionava 
na cidade de Maputo. Em 2010, 
quando abre o ISArC, matricula-
-se e faz o primeiro e segundo 
ano, infelizmente, teve que desis-
tir devido a razões financeiras. Só 
regressou novamente em 2013/14, 
mas o ISArC já tinha outro currí-
culo, por isso teve que recomeçar 
do primeiro ano até ao fim, tendo 
concluído em 2019 a licenciatura 
em Design de Produto.

AFIRMA SAMUEL DJIVE, ARTISTA PLÁSTICO E DESIGNER DE PRODUTO

Texto e fotos de Albino 
Mahumana
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Amnistia pede medidas contra violência nas presidenciais

Terrorismo e crise ambiental fazem mais de 360 mil 
deslocados no Tchad

A organização Am-
nistia Internacional 
(AI) apelou recente-
mente às autoridades 

da Costa do Marfim para “to-
marem medidas imediatas para 
prevenir a violência” durante as 
eleições presidenciais, depois 
de oito pessoas terem morrido, 
aquando do anúncio da recan-
didatura do actual Presidente, 
escreve o jornal Notícias Minu-
to ao Minuto.

Mais de 360 mil pes-
soas na província 
de Lac, no Tchad, 
foram forçadas a 

deixar as suas casas, devido aos 
recorrentes ataques jihadistas e 
à crise ambiental, segundo a Or-
ganização Internacional para as 
Migrações (OIM), noticia o jor-
nal Notícias Minuto ao Minuto.

Ladrão rouba escavadeira para dar uma volta com amigos

Um jovem, de 18 anos, 
está a ser acusado de 
ter roubado uma esca-
vadeira de uma cons-

trução, em Kankakee, no estado 
de Illinois (EUA), e ter destruído 
um carro da Polícia com um agen-
te dentro.

Imagens captadas por uma câ-

mara de segurança e divulgadas 
pela Polícia mostram Austin White 
a dirigir a escavadeira e atingir o 
carro em cheio.

O rapaz roubou a escavadeira 
para impressionar seus amigos, com 
os quais saiu para dar uma volta pe-
las ruas de Kankakee, quando co-
meçou a ser perseguido pela Polícia.

As imagens gravadas mostram 

boa parte da perseguição. Alguns 
agentes chegaram a correr a pé atrás 
da escavadeira. Durante a persegui-
ção, a escavadeira foi perdendo ve-
locidade e a Polícia conseguiu cap-
turar White, usando um taser.

O rapaz, que não possui carta de 
condução, foi preso e vai responder 
processo por dirigir sob influência 
de drogas e tentativa de homicídio.
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O órgão diz que  a OIM reve-
la que entre 8 e 16 de Agosto, 

11.764 pessoas foram deslocadas 
na região, devido à insegurança e 

inundações.
O lago Chade, na fronteira en-

tre a Nigéria,  Níger, Camarões 
e Tchad, foi transformado pelas 
alterações climáticas, numa vasta 
extensão pantanosa salpicada de 
pequenas ilhas, algumas das quais 
são a base histórica dos jihadistas 
do grupo nigeriano Boko Haram.
Após a morte, a 23 de Março, de 
cerca de 100 soldados chadianos, 
num ataque sangrento do grupo 
jihadista, o Tchad lançou uma 
violenta contra-ofensiva na pro-
víncia do Lago.
O presidente do país,  Idriss Déby 

Itno, afirmou então ter-se livrado 
da presença dos jihadistas no ter-
ritório nacional.
Contudo, em 9 de Agosto, reco-
nheceu que o "Boko Haram ainda 
faria muitos danos" no Tchad.
"A província de Lac está a sofrer 
chuvas mais fortes em quase 30 
anos, para além das deslocações 
causadas por problemas de se-
gurança", acrescentou a OIM, 
referindo-se a "inundações re-
pentinas que alagaram aldeias e 
campos".

“Nas cidades de Divo e Bonoua, 
no sul e sudeste do país, a marcha 
de sexta-feira, 21 de Agosto, das 
mulheres contra a candidatura do 
Presidente Alassane Ouattara a um 
terceiro mandato foi brutalmente 
dispersa por jovens. A violência 

que se seguiu resultou em vários 
ferimentos, pilhagem e incêndios 
em lojas”, disse a organização de 
defesa dos direitos humanos, citada 
pela Agência France-Presse (AFP), 
referenciada pelo jornal Minuto ao 
Minuto.

Segundo a AFP, a AI diz ter en-
trevistado várias testemunhas ocu-

lares e recolhido informações que 
confirmaram que as mulheres que 
se manifestaram foram atacadas 
por grupos de jovens armados com 
machetes e bastões.

A AI criticou também a de-
tenção da líder da sociedade civil 
Pulchérie Gbalet, acusada de “inci-
tação à revolta”.

“Ao prenderem arbitrariamen-
te vozes dissidentes, as autoridades 
estão a restringir de forma abusiva 
a liberdade de expressão, associação 
e reunião pacífica. Todas as pessoas 
detidas arbitrariamente devem ser 
libertadas imediatamente”, afirmou 
Samira Daoud,  directora da AI 
para a África Ocidental e Central, 
citada pela mesma fonte.

Da mesma forma, Daoud la-
mentou “a proibição das manifesta-
ções”, considerando que é “mais um 
ataque contra as vozes dissidentes”.

A responsável da Amnistia In-
ternacional assinalou a importância 
de uma reacção imediata à violên-
cia, remetendo para a crise pós-elei-
toral de 2010-2011, que provocou a 
morte de 3.000 pessoas.

A primeira volta das eleições 

presidenciais da Costa do Marfim 
está agendada para 31 de Outubro, 
e o actual chefe de Estado, Alassane 
Ouattara, avançou em 06 de Agos-
to a recandidatura a um terceiro 
mandato, depois de ter dito que 
não o faria, tendo sido confirmado 
oficialmente pelo seu partido, o que 
desencadeou uma nova onda de 
violência no país.

A Constituição da Costa do 
Marfim limita o número de man-
datos presidenciais a dois, mas de 
acordo com a interpretação do Go-
verno,  Ouattara, que foi eleito em 
2010 e que está a completar o seu 
segundo mandato, tem o direito de 
se candidatar à reeleição, porque a 
reforma constitucional de 2016 rei-
nicia do zero o calendário de man-
datos presidenciais.

NA COSTA DE MARFIM


