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Exige-se Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração (DDR) das mentes
Celebrou-se ontem o Dia da Paz em
Moçambique. Há 28 anos, a 04 de Outubro de 1992, Afonso Dhlakama e Joaquim Chissano derramaram tinta no
papel para estancar o derramamento
do sangue de inocentes em solo pátrio.
Com o Acordo Geral de Paz, acreditávamos todos que estávamos, em definitivo, a fechar o capítulo de horrores da
nossa jovem história e a abrir novos capítulos, eivados de tranquilidade e paz.
Estávamos todos enganados. Os roteiristas da nossa história descobriram, quase 20 anos depois, que o nosso
capítulo dedicado à barbárie era curto
demais para a sua extensa imaginação.
Então decidiram voltar, para enriquecer o enredo. Aqui, começámos a descobrir que, afinal, o acordo assinado em
Roma não representava o fim de ciclo,
mas o nascimento de ciclos menores,
porém, igualmente dolorosos.
Em terras transalpinas assinou-se
um acordo que conduziria o país pelas
veredas da democracia, um caminho
que, embora estreito, estava já aberto pela Constituição da República de
1990, que consagrava o multipartidarismo e a morte, pelo menos em teoria, do
partido-Estado.
Um dos ditames maiores da nossa
democracia é a realização de eleições
de cinco em cinco anos. Mas, a partir
de um determinado momento, perceberam os roteiristas da nossa história
que só realizar eleições era pouco. Era
básico e era um exercício que deixava
monótona a nossa democracia. Então,
decidiram deixar as coisas mais interessantes e decretaram que, para além
das eleições, passávamos a fazer guerra de cinco em cinco anos. Somos tão
democráticos!
Os conflitos realizados de ciclo em
ciclo terminavam sempre com um acordo. E é bom que haja acordos, porque
revela que temos capacidade de nos

reconciliarmos. Mas é péssimo que tenhamos vários acordos sobre a mesma
matéria, na medida em que isso expõe a
nossa incapacidade de os manter.
Aqueles que assinaram o primeiro
acordo foram incapazes de o respeitar,
e assim deram azo ao nascimento de
mais um, mais um e mais um. De Acordo Geral de Paz evoluímos para Acordo
de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional, sendo que, pelo meio, ainda tivemos o Acordo de Cessação das Hostilidades. São acordos a mais para quem
se diz amante da paz. Aliás, por uma
questão de inerência, só pode ter tantos
acordos quem se vê sempre envolto em
crispações.
Ao longo dos anos, os acordos foram
ganhando novos protagonistas, novos
mediadores e novas caligrafias, mas
nunca se conseguiram fazer respeitar
nem pelos próprios assinantes. Acabaram sempre rasgados. Mas os acordos
não são simples papéis. Cada vez que
são rasgados, rasgam corpos humanos,
rasgam escolas, rasgam hospitais e, entre tantos rasgos, rasgam a esperança
de um povo já sofrido.
Cada vez que pegamos numa arma,
há uma criança que deixa de pegar na
caneta. Cada vez que disparamos, há
uma família que sai, disparada, à procura de lugares seguros, deixando, num
ápice, as conquistas de toda uma vida
para trás.
Estamos a hipotecar o futuro do nosso país por meras veleidades. Assassinamos a esperança de toda uma nação
de forma fria, e com um sadismo típico
de psicopatas.
Todo um país está debaixo de uma
chuva de sangue, embora com diferentes características. A de Cabo Delgado
é torrencial. Perante o dilúvio, as populações do extremo norte fogem, na esperança de encontrar uma arca que os salve. Mas, aos poucos, percebe-se que, até

nas arcas aparentemente mais seguras,
o convés vai ficando mais permeável.
Na zona centro, a chuva é mais moderada, mas letal o suficiente para impor
pânico nas estradas. Já na zona sul do
país há um orvalho sem hora, que resulta de assassinatos de quem ousa pensar
diferente, de baleamentos de empresários, raptos, etc.
Em qualquer dos três cenários, não
há quem seja responsabilizado, o que
aumenta ainda mais a sensação de insegurança que todos sentimos, porque
percebemos que ninguém está a salvo.
Não está a salvo o pacato cidadão nem
o mais próspero dos empresários, tal
como não estão a salvo jornalistas, activistas e analistas.
O país pode estar à beira do abismo.
Por todo o lado, do Rovuma a Maputo
e do Zumbo ao Índico, há sempre quem
lute para nos afastar do caminho do desenvolvimento e da concórdia.
Precisamos estancar o terrorismo
em Cabo Delgado. Precisamos parar
Mariano Nhongo e a sua Junta Militar.
Urge pôr termo aos raptos, torturas e
assassinatos, mas tão urgente e vital
quanto estas acções é o desarmamento
das nossas consciências e o respeito pelas diferenças.
Se formos capazes de respeitar aquele que pensa diferente, seremos, naturalmente, mais empáticos e tolerantes.
E aí veremos que enveredar pela violência é repugnante e desnecessário.
Na verdade, não são os acordos que
nos garantem a paz. É evidente que são
importantes enquanto guia, mas a manutenção de uma paz definitiva passa,
necessariamente, pelo Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração (DDR)
das mentes. Aliás, nós assinámos tantos
acordos e, no entanto, continuamos a
dormir atormentados pelo pesadelo da
guerra.
serodiotouo@gmail.com
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MAIS UMA COMEMORAÇÃO DO 4 DE OUTUBRO

28 anos de uma paz que nunca
saiu do papel

C

da Renamo voltou à “parte incerta”,
e o país, mais em particular a zona
centro, continuou mergulhado em
conflitos, com gente inocente a perder a vida. Este conflito só conheceu um fim oficial em 01 de Agosto
de 2019, já com Ossufo Momade
no lugar de Dhlakama, que entretanto perdera a vida em Maio de
2018.

om as zonas centro e
norte mergulhadas
em conflitos, Moçambique celebrou, ontem, 4 de Outubro, o Dia da Paz,
em alusão à data em que foram
assinados os Acordos de Paz, no
ano de 1992, entre o Governo e
a Renamo.
D&F Texto: Redacção

Foi em Roma que Joaquim
Chissano, em representação do
Governo de Moçambique, e Afonso Dhlakama, como presidente da
RENAMO, oficializaram o fim de
um conflito que durava 16 anos.
O histórico acordo punha termo a
uma guerra civil sangrenta, cujo objectivo nunca pareceu consensual.
Se a Renamo sempre a descreveu como “luta pela democracia”, a
Frelimo nunca teve dúvidas de que
se tratava de um expediente internacional, tendente à “desestabilização” do país.
A verdade é que, ao colocar-se
termo à guerra, abriu-se espaço
para a introdução da democracia
multipartidária no país. Aliás, a
Constituição de 1990 já tinha dado
o primeiro passo nesse sentido,
uma vez que acabaria com a ideia
de partido-Estado, que foi implementada logo depois da Independência Nacional.
Com efeito, em 1994, realizavam-se as primeiras eleições multipartidárias no país. A Frelimo e seu
candidato, Joaquim Chissano, venceram, mas com uma forte contestação da oposição. Nos pleitos subsequentes, realizados de cinco em
cinco anos, o resultado manteve-se
o mesmo – com números diferentes, e, claro, a contestação também.
A Comissão Nacional de Eleições falava de “eleições livres, justas
e transparentes”, a Frelimo de “vitórias esmagadoras e retumbantes” e
a Renamo de “fraude”.
A cada eleição, o nível de contestação aumentava e assumia um
tom mais bélico, o que fazia o sentimento de medo do retorno à guerra pairar no ar. E confirmou-se. Em
2012, em 17 de Outubro, Afonso
Dhlakama regressava ao seu “santuário”, na base da Casa Banana,
Satunjira, distrito de Gorongosa,
província de Sofala, e, em pouco
tempo, a guerra regressou.
As armas voltaram a falar
Insatisfeito com as pretensas
fraudes eleitorais, Afonso Dhlakama decidiu reagrupar suas tropas,

Mas de seguida aparece Mariano
Nhongo

Filipe Nyusi e Ossufo Momade rubricaram acordos “ignorando” Mariano Nhongo
que ele mantinha sob pretexto da
necessidade de ter uma segurança
pessoal, dado que não confiava nas
Forças governamentais. E estava
desenterrado o machado da guerra.
Seguem-se ataques nas estradas, nomeadamente a autocarros,
obrigando a que se viajasse com escolta das famosas colunas militares.
Também há, de quando em vez,
confrontos directos entre as forças
da perdiz e as Forças de Defesa e
Segurança.
Por diversas ocasiões, a Renamo atacou postos policiais. Um
dos episódios deu-se em 22 de Outubro de 2012, quando os homens
de Afonso Dhlakama atacaram a
Esquadra de Maringue, um ponto
considerado bastião da Renamo,
em Sofala. O ataque àquela esquadra aconteceu um dia depois de as
FADM terem assaltado a base da
Renamo, em Satungira, numa acção bastante mediatizada.
Entre ataques e contra-ataques,
a guerra, a que o Governo preferiu
chamar de “tensão político-militar”, foi se desenrolando, perante a
apreensão do povo moçambicano.
Entretanto, decorriam, em Maputo, negociações para acabar com
o conflito. A Renamo exigia, por
exemplo, paridade nos órgãos de
administração eleitoral, como forma de evitar eventuais fraudes.
Acordos acabaram sempre
rasgados
As negociações em Maputo,
que contavam com a mediação de
mediadores nacionais e internacionais, levaram à assinatura do Acor-

do de Cessação das Hostilidades
Militares entre Afonso Dhlakama
e o então Presidente da República,
Armando Guebuza.
Com o documento, a Renamo
comprometia-se a implementar o
desarmamento da sua força militar
residual, e o executivo devia, em
contrapartida, integrar uma parte
dessa força nas Forças Armadas,
outra parte na Polícia, sendo que
uma terceira parte devia ser desmobilizada e reinserida na sociedade.
Quando o Acordo de Cessação das Hostilidades foi rubricado,
no dia 05 de Setembro de 2014,
só faltava pouco mais de um mês
para as eleições. A Frelimo, agora
com Filipe Nyusi como candidato,
voltou a vencer. Acto contínuo, a
Renamo chumbou os resultados, e,
desta vez, exigia implantar seu governo nas províncias onde obtivera
maioria.

Em Setembro de 2015, o líder
da perdiz escapa ileso de duas emboscadas, em Manica. A primeira
aconteceu no dia 12, perto de Chimoio, e a segunda em Gondola,
curiosamente em 25 de Setembro,
Dia das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique.
Depois dessas emboscadas,
Dhlakama foi refugiar-se na serra
da Gorongosa, de onde saiu em 8
de Outubro de 2015, para instalar-se na cidade da Beira, numa de
suas residências.
Para o dia seguinte, estava
agendada uma conferência de imprensa no mesmo local, mas não
aconteceu. É que, à hora da conferência, a residência foi invadida

Engana-se quem pensa que o
acordo de Maputo calou as armas.
É conhecido como Acordo de Paz
Definitiva e Reconciliação Nacional, só que há uma parte que não
aderiu à reconciliação, e, também
por isso, não há paz definitiva em
Moçambique, que parece ser sempre atraído pelo íman da guerra.
O facto é que este acordo foi
assinado com uma Renamo aparentemente já dividida. Mariano
Nhongo, general próximo a Afonso Dhlakama, não reconhecendo
a legitimidade de Ossufo Momade
como presidente da Renamo – apesar de ter sido eleito, abandonou o
partido, criando aquilo a que chamou de “Junta Militar da Renamo”,
e desde então vem protagonizando
ataques na parte central do país, e,
até ao momento, não se vislumbra
qualquer solução. Esta é uma curta
radiografia de um acordo, ou melhor, de acordos de paz que não
passam de “letra morta”. Nunca saíram do papel.
Entretanto, a rica província de
Cabo Delgado, no extremo norte
do país, vem sendo palco de incur-

Emboscadas contra Dhlakama
Sem acordo, Dhlakama começa uma ronda pelas províncias da
zona centro do país, onde garantia
que ia fundar o seu próprio governo. Entretanto, o fresco Acordo de
Cessação das Hostilidades já estava rasgado, e o cheiro a pólvora
voltara.
Não obstante a contestação da
oposição e da sociedade civil, Filipe Nyusi é investido Presidente da
República, sucedendo a Armando
Guebuza. No seu discurso inaugural, Nyusi prometeu tudo fazer para
pacificar o país, mas, rapidamente,
foi acusado de empreender uma
caça a Dhlakama.

Afonso Dhlakama negociou paz com todos os Presidentes da
República de Moçambique
por um forte contingente da Unidade de Intervenção Rápida (UIR),
que prendeu guardas de Afonso
Dhlakama e recolheu armas.
Depois deste episódio, o líder

sões terroristas desde 2017, que já
causaram centenas de mortes e milhares de deslocados.

Continua na Pag 04
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“Uma paz esquisita e acordos fechados”
O Dossiers & Factos solicitou o parecer de algumas figuras nacionais em torno
dos 28 anos do AGP. Todos convergem na
ideia de que há ainda muito por se fazer
para uma verdadeira paz efectiva.
“Acordos devem estar acessíveis a todos”

prio processo de paz, sempre houve uma
forma de se chegar a um consenso para
que o país não retornasse a uma guerra
efectiva. Mas, mais do que isso, é preciso
que todos esses acordos que são assinados
sejam acessíveis aos moçambicanos, para
que estes também possam participar na

demonstra uma ausência de paz verdadeira. Que paz é esta quando a instabilidade
militar prospera na zona centro do país,
matando cidadãos inocentes e destruindo seus bens? Que paz é esta quando o
terrorismo destrói a província de Cabo
Delgado e mata os seus habitantes? Que
paz é esta quando académicos, jornalistas e activistas são perseguidos, baleados
e torturados? Que paz é esta quando jornais são queimados? A paz que queremos
não é esta, onde há crise em quase tudo
e confiança em quase nada, e onde já se
privatizou o erário público e as políticas
são baseadas na exclusão. Queremos, sim,
uma paz que signifique justiça social,
onde o Estado se reencontre com os direitos humanos e se construa uma nação
inclusiva baseada no protagonismo da sua
cidadania”.
“Não acreditar na paz efectiva é contribuir
para a guerra”

- Dércio Alfazema, do Instituto para a
Democracia Multipartidária
Os 28 anos de paz não serão suficientes para manter uma paz efectiva, enquanto não houver envolvimento dos moçambicanos na monitoria dos acordos ora

monitoria, porque nós os moçambicanos
vamos ficar aqui sem saber quem está certo e quem está errado, é nessa perspectiva
que nós olhamos a sustentabilidade da
paz, a participação activa dos moçambicanos em todos os processos”.

- Aurélio Furdela, escritor
“Não acreditar na paz efectiva é contribuir para a guerra, pois, por essa via, se
mantém vivo o espectro da desconfiança.
28 anos passaram desde a assinatura dos
Acordos de Roma, a desconfiança cimen-

assinados. “São 28 anos de paz, uma paz
que está a ser carregada a todo custo pelos
moçambicanos e pelos próprios políticos,
uma vez que os Acordos de Paz, assinados
há 28 anos, nunca foram acessíveis aos
moçambicanos, para que possam monitorar e ver quem está a violar algo ou não. É
um acordo que continua muito fechado,
continua a ser apenas algo de debate entre os políticos que assinaram esse mesmo acordo. A verdade é que sempre tem
havido diálogo entre os políticos, por isso
é que, apesar de algumas ameaças ao pró-

leva a aproximação. Moçambique precisa de políticas claras com vista a realização colectiva e individual dos cidadãos.
Infelizmente, apenas os actores activos
da política, acostados a alguns partidos
salientam-se. Estudar para ser médico, ou
seja lá o que for, não garante em si alguma
realização, se não aliado ao seguidismo
político-partidário. Até dedicando-se à
prática do desporto, ou artes, pouco garante a satisfação que o ser humano demanda na vida, se não tiver alguma filiação partidária, a menos que saia do país,
mas basta retornar, um simples deputado
que soneca no parlamento sentir-se-á superior; até para plantar tomate e vender
no mercado o indivíduo sente-se obrigado a filiar-se a este ou aquele partido. Isso
gera um descontentamento na maioria
que se sente excluída. Com essa matriz,
as pessoas foram ao longo desses 28 anos
facilmente manipuladas para alinhar para
a intolerância, que degenera muitas ve-

“Uma paz simbólica e esquisita”
- Salomão Muchanga, presidente da
Nova Democracia
São 28 anos de uma paz simbólica e
esquisita, 28 anos de sofrimento e uma
longa espera por uma verdadeira paz. “Os
Acordos de Roma, para além de pausar a
guerra, deram lugar a um Moçambique
supostamente democrático. 28 anos depois, já foram assinados três acordos de
paz, sendo o último no ano de 2019, o que

“

zes em guerra, aqui e em qualquer parte
do mundo onde se fomenta tal situação.
Aliás, os acordos de paz que Moçambique
soma na sua História traduzem o espírito
de uma única guerra, que de forma intermediamente foi cessando por força de
acordos, acordos que de ambos lados ser-

Não acreditar na paz efectiva é contribuir
para a guerra, pois, por essa via, se mantém
vivo o espectro da desconfiança. 28 anos
passaram desde a assinatura dos Acordos de
Roma, a desconfiança cimentou os papilares
que prolongam a guerra em Moçambique. A
confiança não se constrói apenas com acordos
políticos, a prática no dia-a-dia é o caminho que
leva a aproximação.

tou os papilares que prolongam a guerra em Moçambique. A confiança não se
constrói apenas com acordos políticos,
a prática no dia-a-dia é o caminho que

viram para fazer adormecer o boi. Mas,
ainda acredito que um dia encontraremos
o caminho para a paz efectiva, nada aliada
às maquinações de carácter ventrista”.
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HENRIQUES DHLAKAMA ATACA

Ossufo Momade é incompetente
A continuar assim, terão meia dúzia de deputados nas próximas eleições
Não pretendo liderar a Renamo

E

m entrevista exclusiva
ao Dossiers & Factos,
conduzida via plataforma Zoom, Henriques Afonso Dlhakama, filho
primogénito do falecido líder
da RENAMO Afonso Dhlakama, considera Ossufo Momade
um líder incompetente, e justifica a afirmação com o facto
de, na sua opinião, não estar a
conseguir resolver os conflitos
internos que existem no partido, por conta do seu suposto orgulho e arrogância. A continuar
assim, a fonte projecta um futuro incerto para o partido e seus
membros.
D&F Texto: Redacção

Henriques Dhlakama classifica, em entrevista ao Dossiers
& Factos, o ambiente dentro da
Renamo como debilitado. Para
ele, o partido ainda não encontrou um líder à altura para fazer face aos actuais problemas
internos que se vivem naquele
partido. Sem papas na língua,
chama Ussufo Momade de incompetente, e avisa que, a continuar assim, a Renamo terá, nas
próximas eleições, meia dúzia
de deputados.
“Com o respeito que qualquer pessoa merece, considero
que Ossufo Momade tem seguido um caminho que prejudica
o partido. Pode estar a ser mal
assessorado ou pode ser escolha
do próprio, não sei. O que sei é
que, a continuar assim, a Renamo terá meia dúzia de deputados nas próximas eleições. Não
se apaga uma história de sacrifícios e luta. As bases da Renamo não têm vergonha do nome
Dhlakama, e quem tem uma
agenda pessoal negativa está no
partido político errado”, avaliou.
A fonte vai ainda mais longe
e diz que Ossufo Momade está
a violar aquilo que são os desejos de Afonso Dhlakama, e que
o partido não está a trilhar um
bom caminho. Diz que a cada
dia há mais membros descontentes, situação que, prevalecendo, vai impedir o crescimento
do partido, porque as alas vão
sempre existir.
“O desejo do meu pai era
a união de todos e vencer as
eleições. O meu pai não queria
a guerra interna que acontece
agora. O meu pai não iria aceitar o apoio tácito e submissão
ao partido no Governo. Tem de
haver uma oposição forte, pelo

Henriques Afonso Dlhakama, filho primogénito do falecido líder da RENAMO Afonso Dhlakama
bem da democracia.”
Não pretendo liderar a
Renamo
Natural de Mangunde e residente na província de Maputo,
Henriques Dhlakama pretende
concorrer às presidenciais de
2024, porque, segundo ele, há
muitas coisas que vão de mal a
pior no país, pelo facto de ainda
não haver bons governantes.
No entanto, Dhlakama diz
que não será por via do Partido
Renamo que irá concorrer, mas
através de uma outra força política, cujo nome preferiu não
avançar.
“Não sou militante da Renamo. Nunca fui e nunca disse
ter sido. Não pretendo liderar
a Renamo. Sou simpatizante e
alinho-me ideologicamente com
a Renamo, é um facto”. Assim,
Henriques Dhlakama esclarecia
uma dúvida que pairava na opinião pública nacional, desde que
este anunciou a sua candidatura.
“A Renamo tem quadros
jovens altamente competentes, e está na hora de as facções
unirem-se e arrumar a casa. Façam algo e coloquem a casa em
ordem, mas façam depressa, ou
terão uma surpresa nas eleições”,
alertou.
Perguntado sobre o seu verdadeiro paradeiro, e sobre o
motivo de só agora interessar-se
pela política, Henriques Dhlakama, respondeu:
“Tendo nascido em Moçambique e cá ficado durante parte
da minha infância, a certa al-

tura o meu pai enviou-me para
Portugal, onde estudei e acabei
por frequentar a universidade,
na área de Contabilidade e Gestão. Acabei por regressar há uns
anos a Moçambique, para residir em definitivo em Maputo,
onde tenho tido uma vida diária
recolhida e simples, dedicando-me às áreas de trading e investimentos internacionais”, disse,
acrescentando que “na vida de
todos nós, existem alturas certas

“

para determinadas acções. Face
ao que tenho acompanhado da
cena política, económica e social
de Moçambique, esta é a altura
em que senti que podia fazer a
diferença. É meu dever como
moçambicano.
Moçambique
está num ponto crucial e sei que
tenho soluções a apresentar que
irão ajudar o país”.
45 anos depois da independência estamos a piorar a cada dia

Não sou militante
da Renamo. Nunca
fui e nunca disse ter
sido. Não pretendo
liderar a Renamo.
Sou simpatizante
e alinho-me
ideologicamente com
a Renamo, é um facto.

Moçambique vive um verdadeiro clima de guerra, nomeadamente em Cabo Delgado
(a braços com os terroristas)
e na zona centro do país (alvo
de ataques da auto-proclamada
Junta Militar da Renamo). São
situações para as quais Henriques Dhlakama ainda não tem
soluções, mas garante que tem
estado atento a toda a dinâmica
da sociedade.
“Tenho estado permanentemente a medir o pulsar da
sociedade moçambicana. Assim, tenho ouvido algumas perguntas acerca do que trarei de
novo, mas o que é facto é que
já passaram 45 anos e estamos
na mesma, e estamos a piorar.
Penso que a minha candidatura
é uma oportunidade única para
Moçambique. E tenho tido um
feedback extremamente positivo
de toda a sociedade, mesmo do
interior dos partidos políticos”.
De resto, o filho de Afonso
Dhlakama diz que as suas ideias
serão apresentadas no devido
momento. “Não tenho ligações
políticas. Tenho soluções que
apresentarei na altura adequada.
Mas já podem ir vendo o caminho que seguirei, em entrevistas
que tenho dado e nos comunicados. Tenho uma estratégia robusta e irei unir a oposição e a
sociedade. Serei unificador e eficaz no combate aos problemas
do país. Enquanto presidente da
república, darei imediata prioridade às populações. Os moçambicanos já sofreram demasiado”,
rematou.

6

SEGUNDA-FEIRA
05 de Outubro de 2020

& Factos

Dossiers

DESTAQUE

Chissano defende maior investigação
sobre o conflito em cabo delgado

O

Antigo
Presidente da República de
Moçambique, Joaquim Chissano, defendeu a necessidade de uma
investigação profunda sobre os
ataques terroristas na Província
de Cabo Delgado, com vista a se
encontrar formas da sua erradicação e restituição da normalidade naquele ponto do país.
D&F Texto: Redacção

tuições devem ser isentas, não
olhar nem para a etnia, nem
para a raça, muito menos para
a cor partidária, porque se assim o fizerem não estarão a ir
de encontro com aquilo que
foi o ideário da construção de
um Estado de direito democrático, de um país forte, unido e
independente”.
O debate sobre “Género das
Transformações Políticas em
Moçambique, no âmbito da
Constituição de 1990”, foi organizado pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos e pelo Instituto
para a Democracia Multipartidária (IMD), em coordenação
com o Instituto de Governação
Paz e Segurança e contou com
a participação de diversas personalidades nacionais de índole
política, académicos e jornalis-

Chissano fez este pronunciamento na última quinta-feira
(01/10), durante o debate sobre
os 30 anos da Democracia Multipartidária, introduzida pela
constituição de 1990 no país,
tendo sublinhado que se deve
cavar a fundo a razão desta
guerra e procurar os seus mentores para se poder compreender as suas reais reivindicações.
“Eu não chamaria actos de
terrorismo como guerra. Por
que a guerra é declarada e se
conhece o opositor e as razões

“Temos que fazer um diagnóstico claro sobre este caso e
nunca se pôr de lado a possibilidade do diálogo para a reso-

preciso que se crie leis que devem ser respeitadas por todos e
sobretudo respeitar as instituições que estas leis criam, e que

de enveredar pela guerra”, disse Chissano, sublinhando que
mesmo assim há necessidade
de envolvimento de todos os
moçambicanos nesta luta para
que o país conheça dias melhores para o seu desenvolvimento.
Chissano refutou que os
motivos dos ataques em Cabo
Delgado sejam a abundância
de recursos naturais no país e
explicou que a existência destes
recursos num determinado território não é, de per si, condição para que haja guerra, dando exemplos de diversos países
que têm gás e petróleo, mas não
estão em guerra, como são os
casos de Congo, Gabão, Guiné
Equatorial, Indonésia e Timor
Leste, que possuem diversos recursos naturais, mas vivem em
paz.

lução de qualquer conflito que
seja, mas devemos encontrar,
primeiro, com quem dialogar e
de quê devemos dialogar”, disse
Chissano, acrescentando que
foi assim que Moçambique fez
com os portugueses, aquando
do colonialismo, e com a Renamo, para pôr fim aos 16 anos da
guerra civil.
Instado a comentar a “partidarização” das instituições eleitorais, o antigo estadista explicou aos presentes que, aquando
das primeiras eleições, a oposição é que definiu a organização,
constituição e funcionamento
dos órgãos eleitorais, contudo,
depois das eleições, os mesmos
partidos políticos foram os primeiros a contestar e a colocar
em causa estes órgãos.
Para o Presidente Chissano, é

contribuam para a nomeação
de dirigentes que devem ser

franco, aberto e honesto para
se encontrar instituições que

tas, no âmbito das comemorações dos 30 anos da instituição

respeitados por todos.
“Devemos fazer um debate

todos respeitam”, disse Chissano, sublinhando que as insti-

da democracia multipartidária
no país.

“

Temos que fazer um
diagnóstico claro sobre este
caso e nunca se pôr de lado
a possibilidade do diálogo
para a resolução de qualquer
conflito que seja, mas
devemos encontrar, primeiro,
com quem dialogar e de quê
devemos dialogar.
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XIPHEFU

Xintavana: a história de um filho gay - capítulo 30 (último)
D&F

Quando a cerimônia terminou,
os membros do júri foram felicitar
ao Cláudio, dando-lhe abraços e desejando-lhe um futuro cada vez mais
promissor na defesa das minorias
sexuais.
Um mês mais tarde, numa sexta-feira, é dia de graduação. Entretanto,
Cláudio aguarda no seu lugar, avidamente, pelo seu canudo com diploma
lá dentro. Enquanto o reitor chamava
pelo seu nome para receber o título,
milhares de aplausos ouviam-se naquela grande magna sala dos grandes
actos, frisando, de igual modo, que o
Dr. Cláudio Baião foi o melhor aluno do curso de Direito e que ganhou
bolsa de estudo para o mestrado em
direitos humanos, na especialidade
da inclusão das minorias sexuais na
sociedade, reconhecendo-se seus direitos como pessoas normais iguais às
outras.
Sobre o assunto Malena, o Dr.
Cláudio Baião dirige-se à instância
de justiça, onde a moça continuava
detida. Chegado no local, Dra. Cleya
decide retirar a queixa e consequentemente perdoa a Malena, contudo,
deixou-lhe um recado
- Moça, decidi te perdoar, mas
uma coisa é séria, não faça mais o
que a mim fizeste, foi doloroso para
mim e para a minha família. Larga
essa vida de escândalos sobre a vida
privada das pessoas, sobretudo de
nós os gays. Tens que ter consciência de que somos pessoas que têm o
mesmo sangue encarnado, o mesmo
coração de músculo, os vinte dedos, o
mesmo tipo de cérebro, só a diferença
reside no pensamento; gays são pessoas como as outras, apenas tiveram
o pecado inocente de terem nascido
como tais, aconselhou Dr. Cláudio à
Malena.
A Malena chorou de emoção ao
ouvir estas palavras fortes, saídas da
boca de alguém que um dia arruinou
com sua auto-estima. Malena abraçou
logo o Dr. Cláudio e simultaneamente
choraram de emoção.
Daí, juntos saíram para o carro
do Cláudio, que por sua vez a acompanhou para casa. Desde aquele dia
tornaram-se grandes amigas; Cláudio, mesmo sendo homossexual, as
pessoas que no passado lhe atiravam

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

pedras, lhe cochichavam, lhe desrespeitavam, que lhe humilhavam, passaram a respeitá-lo e tornou-se numa
fonte de inspiração e exemplo de superação na luta contra a descriminação, bullying e preconceito; Cláudio
tornou-se num grande conselheiro de
outros homossexuais que continuavam vivendo na escuridão da vida, no
isolamento, sofrimento, na vergonha
e no desprezo por parte da sociedade.
Cláudio, sentado ao lado da sua
mãe, eis que a dona Felismina pede
desculpas ao seu filho gay, o Dr. Cláudio, por todos os males que o fizera no
passado, de até ter concordado com
o falecido pai, em ir aos curandeiros
para ver se o curavam do espírito de
homossexualidade; pediu desculpas,

Publicidade

também, por um dia ter-se arrependido de nascer um filho gay (Cláudio
chorando em ouvir isso).
- Mãe, não precisa continuar a falar, chega, eu te perdoou, mãe, assim
como ao meu pai, aos meus vizinhos
e a todos que um dia me humilharam.
Dias depois, Cláudio, Rob, dona
Felismina, Jerson, tia Janaína, tio Pereira, os primos, a Dra. Tânia, a tia
Lizete, a Malena e os familiares e vizinhos, encontraram-se para uma
festa de confraternização na mansão
de Cláudio, onde festejaram, comendo, bebendo e dançando, e por fim
tiraram aquela foto de família, com a
Marlizia à frente de todos, segurando
uma placa com os seguintes dizeres:
Somos todos iguais, celebremos a

vida.
Fim da história.
Agradeço aos estimados leitores
pela paciência que tiveram nesta longa história aqui partilhada. Os meus
agradecimentos vão também a toda
equipe do Dossiers & Factos, que, ao
longo das trinta edições, publicou na
íntegra os trinta capítulos desta história, e desde já, pedir apoio de todas
entidades competentes, para apoiar o
autor desta história na transformação
da mesma em um livro, para que, de
certa forma, a mensagem aqui transmitida continue se espalhando cada
vez mais.
O Xiphefu continua com mais histórias interessantes.
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Nyongo e insurgentes com fortes “influências” na
administração pública
D&F

Alguns países bem-sucedidos,
por possuírem recursos naturais diversos, prosperaram. Os níveis de
pobreza absoluta reduziram significativamente, melhoraram as condições de vida da maioria da população desses países, concretamente,
jovens, adultos, homens e mulheres
tiveram acesso ao emprego. Os respectivos governos tornaram-se mais
eficientes na gestão do bem público.
A qualidade de educação melhorou substancialmente, crianças e
adolescentes sentem-se orgulhosos
e motivados sempre que amanhece e dizem que vão à escola, pois
encontram na escola um ambiente
propício para aprendizagem, com
um professor motivado, de modo a
garantir um futuro promissor para
as crianças, sob sua responsabilidade, na sua qualidade de educador. O
mesmo acontece com os serviços de
saúde, que são cada vez a bem das
suas populações.
Contrariamente ao meu país,
que por apenas se anunciar a localização de alguns jazigos de recursos
naturais é motivo suficiente para as
populações serem despojadas das
suas terras e bens, porque há quem
move guerra terrorista contra seus
concidadãos, apenas para permitir a
exploração de recursos naturais que
Deus quis que existissem na nossa
terra, por alheios ou estrangeiros.
Uma guerra que desvia atenção
dos governantes deste país, das linhas gerais de governação, porque
têm que contrair dívidas para sustentarem a defesa da soberania nacional,
Publicidade

Fernando Benzane

têm que desviar recursos destinados
à melhoria da qualidade de ensino e
da assistência médica às populações,
da construção de infra-estruturas sociais, para providenciar assistência às
populações deslocadas.
O país tem tudo para dar certo,
para tirar os moçambicanos da pobreza, do desemprego, porém, o país
parece ser uma prenda envenenada
para os próprios moçambicanos.
Um povo que consente duas guerras
em simultâneo. A guerra terrorista
em Cabo Delgado e a guerra que resulta dos desentendimentos no seio
da Renamo. Uma Renamo que paralisou e destruiu o país durante 16
anos, movendo uma guerra sob pretexto de querer o estabelecimento da
democracia no país, e, hoje em dia,
democracia é letra morta no seio do
mesmo partido, e quem paga pelos
desentendimentos na liderança do
partido da perdiz é o povo inocente.
Mesmo que o país tivesse riquezas suficientes que qualquer país, não
vejo capacidade suficiente para uma
gestão que permita gerir tamanha
sabotagem, promovida por pessoas
com tamanho apetite de governar o
país, como se quisessem ou ambicionassem dirigir uma povoação. É
desejo de todo o moçambicano ver
as riquezas exploradas na nossa terra
a serem distribuídas equitativamente, cuja distribuição deve se reflectir
na melhoria de condições de vida e
no acesso a todas oportunidades, em
particular a emprego para os nossos
jovens.
Que as riquezas que o país tem se

traduzam no melhor funcionamento da administração pública a bem
dos utentes, com os servidores cada
vez motivados a servirem o público
utente. O que é possível sem obstáculos criados pelas guerras desnecessárias e dispendiosas. É necessário
que todos os promotores das duas
guerras entendam que não só prejudicam os governantes, mas sim todo
o povo moçambicano que alegam
representar.
São guerras com várias tácticas,
pois não só se fazem sentir no norte,
em Cabo Delgado, e Manica e Sofala, no centro, mas em todas as esferas
da vida do povo moçambicano, aliás,
em todos os cantos deste país. São
guerras com seus agentes infiltrados
em todos os sectores da administração pública, e a ser sustentada por
fundos que deviam ser úteis ao cidadão nacional.
A guerra não deve continuar a
ser obstáculo de uma boa governação, fenómeno que dura desde o
primeiro semestre do primeiro ano
da independência nacional, em que
o povo moçambicano, suportou os
ataques de Smith e do governo bóer,
que na altura governava o território
sul-africano e ainda a guerra de desestabilização, aliás, da democracia,
que ainda se faz sentir até aos dias de
hoje, apesar de sucessivos acordos de
paz, agora associada à guerra do terrorismo que delicera as populações
de Cabo Delgado.
Há quem pensa que esta guerra só se faz sentir nas zonas onde
o troar das armas soa diariamente

e as vítimas são as populações das
respectivas zonas, que nós também,
quer onde estejamos, somos vítimas
das consequências desses efeitos, a
predominância da negligência na
administração pública, os concursos
abertos para recrutamento e selecção
para admissão de novos funcionários
públicos, que são abertos nas instituições públicas, são um fiasco, porque são para legitimar apenas os que
à porta do cavalo foram admitidos a
custo de rios de dinheiro extorquidos
aos candidatos, actos que são prolongamento dessas guerras de Nyongo e
dos insurgentes.
Não restam dúvidas que ficar 12
meses a espera de resposta de um
requerimento dirigido a uma entidade governamental, ou seja quem for,
para um cidadão residente na capital
do país, é de facto prolongamento
das duas guerras que retardam o desenvolvimento almejado por muitos
moçambicanos. Quando os dirigentes do nível do expoente mais alto
do nosso governo retardam solução
de uma preocupação de um cidadão,
não passam de ser representantes de
Nyongo ou insurgentes infiltrados
no nosso governo.
E é o que é mais frequente nas
nossas instituições públicas hoje em
dia, tornando o povo descontente do
seu próprio governo. O estranho é
que alguns actos anormais ocorrem
em instituições tidas como guardiões
da legalidade, não se vislumbrando
nenhuma vontade política de transformar o discurso de combate à corrupção à prática.
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Não estamos a ser sérios no cumprimento das medidas
de prevenção da COVID-19 e ainda vamos “pagar” por isso
D&F

O relaxamento das medidas de
prevenção da COVID-19, ao invés
de ser uma lufada de ar fresco, é
isto um verdadeiro pesadelo. Estamos a ser claramente irresponsáveis e as consequências já estão
à porta. Chorávamos duma forma
constante, querendo espaço de pelo
menos desenvolvermos pequenas
actividades como forma de assegurar nossa sobrevivência. Estávamos todos num aperto total, e o
semblante de cada um de nós queixa isso no fim de cada informe do
Chefe do Estado.
Estávamos ávidos de um voltar a
vida, e não se pode dizer se foi uma
enorme expectativa, mas as medidas de emergência foram substituídas pelas de calamidade, fazendo
com que algumas actividades de índole social e económica voltassem
a meia normalidade. Por 3 vezes o
Chefe de Estado assumiu o papel de
um verdadeiro didáctico, dirigindo-se aos moçambicanos de forma mais pedagógica e redobrando
apelos para que não passássemos
consequências iguais se comparado
com alguns países daqui da região,
tal como é o caso da África do Sul,
mas nem isso contribuiu para um
comportamento mais responsável.
Fizemos de ouvidos de marcadores, ignoramos os apelos do Chefe de Estado e colocamos a valer
nossa indisciplina e irresponsabilidade, o que vale a pena colocar para
a reflexão as seguintes perguntas:
1. Afinal, o que queremos
atingir com este tipo de comporPublicidade

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

tamento de rebeldia e não comprimento dos apelos vindos do governo e de outras entidades?
2. Por que continuamos com
esta crença de que COVID-19 é
uma mentira, e que só serve para
angariar fundos?
3. Por que questionamos tanto o paradeiro de pessoas afectadas pela COVID-19 como prova
inequívoca da nossa mudança de
comportamento e atitudes?
4. Será que temos consciência
de que as mortes alguns dos nossos
ente-queridos podem estar associadas à COVID-19?
Enfim, quis o destino determinar um novo rumo para Moçambique, fazendo com que estas
medidas fossem substituídas por
um outro estado, o estado de calamidade, onde algum tipo de liberdade nos foi devolvida, o sonho de
algo fazermos tornou-se em realidade, actividades económica foram
restauradas, outro sim e ainda de
forma tímida, escolas foram abertas, foi-nos devolvido o direito a
lazer e turismo doméstico, a realização de cultos religiosos e outras
tantas actividades que devolvem a
liberdade.
Infelizmente, este estado de calamidades foi muito mal interpretado e as consequências são estas
que hoje assistimos. Um dos exemplos foi o registo de cerca de 380
novas infecções num único dia, e
ainda, se ontem podíamos contar
óbitos em intervalos de 1 ou 2 dias,
hoje, as mortes são contabilizadas

quase todos os dias.
As praias constituem o foco
principal do aglomerado, e há
quem, inclusive, descobriu a forma
mais avançada de esconder bebidas
alcoólicas no invólucro do lanho,
como forma de enganar a polícia.
Desrespeitamos por completo o
papel que a polícia tem de prover
segurança e tranquilidade pública,
o que inclui o assumir de comportamento cívico na prevenção da
covid-19.
Os “xitiques” estão de volta e são
estes usados como pretexto para o
consumo de bebidas alcoólicas,
também, as mamanas nos mercados desenvolvem actividades de
comércio sem, contudo, observar
as medidas de prevenção, os autocarros voltaram a lotar, e na luta
para o acesso todas as medidas de
distanciamento são completamente
ignoradas. Enfim, nosso povo, mais
uma vez, mostrou que somos uns
autênticos “Ntomasse”. Queremos
mudar de atitude e comportamento na base de um desastre humanitário sem precedentes. As mortes
devem, na nossa opinião, estar acima do que é hoje, nossos familiares
directos devem ser vítimas desta
doença, e aí sim poderemos ver que
na realidade a covid-19 não é problema dos outros, mas sim de todos
os moçambicanos.
Face a esta resistência e irresponsabilidade, nada mais resta senão um papel mais endurecido das
nossas autoridades. É preciso impor ordem para que não sejamos o

país com mais casos, e claramente
caminhando para um colapso total
dos serviços de saúde. A polícia e
as Forças Armadas devem redefinir
estratégias de persuasão, para que
mais rapidamente possamos declarar transmissão e óbito zero pela
covid-19.
E uma destas soluções talvez pudesse ser:
Aumentar o número de contingente policial nos espaços públicos,
incluindo praias;
Fiscalizar e responsabilizar o
uso obrigatório de máscaras, o que
deve incluir sessões de sensibilização, para que motoristas e cobradores de chapas evitem lotações acima
da média nos transportes públicos;
Nos mercados, fora de fiscais
dos municípios terem apenas preocupação em cobrar taxas, serem
também actores activos de mobilização e sensibilização, para que
vendedores e clientes usem todas as medidas recomendadas de
prevenção;
O governo precisa de ser mais
duro, sem deixar de respeitar e valorizar os direitos humanos, como
base de orientação de qualquer acção mobilizadora nesta luta;
Previna-se da COVID-19 lavando as mãos constantemente com
água e sabão, use a máscara sempre
que estiver em aglomerados, dobre
o braço em forma de v sempre que
tossir, desinfecte todos os artigos
de uso diário e fique em casa.
Proteja o seu bem precioso, a
sua família!
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Parruque não quer que retorno às aulas seja
motivo de retrocesso

O

Governador da província de Maputo,
Júlio Parruque, procedeu, na semana
finda, a inauguração de mais
três salas de aulas e dois blocos
sanitários na Escola Secundária
de Changalane, no Distrito de
Namaacha, durante a cerimónia
de retoma às aulas presenciais
para as turmas da 12a classe. Na
ocasião, o Governante disse que
o retorno às aulas presenciais
não pode ser razão de retrocesso no combate à Covid-19.
D&F Texto: Hélio de Carlos

Durante a cerimónia de retorno e inauguração, Parruque disse
que o regresso às aulas presenciais
não pode e nem deve ser motivo
de retrocesso no combate a pandemia da Covid-19 na província de
Maputo.
Como tal, apelou aos alunos
para que cumpram com as medidas de prevenção. ‘‘Não queremos
voltar atrás, estamos a caminhar
e não queremos perder os ganhos
conquistados desde o estado de
emergência, até agora que se está
em calamidade pública e que as
aulas estão a retornar’’, apelou o governador da província de Maputo,
sublinhando que o compromisso
é colectivo e individual ao mesmo
tempo.
Parruque fez estes pronunciamentos depois de inaugurar, na
Escola Secundária de Changalane,
no posto administrativo do mesmo nome, mais três salas de aulas e
mais dois blocos sanitários.
A construção daquela infra-estrutura foi resultado de uma parceria entre o Distrito de Namaacha

e a empresa MATRACO, tendo
representado um investimento de
cerca de cinco milhões de meticais.
Para o governador da província de Maputo, ‘‘as salas de aulas
contribuem para a qualidade do
ensino, assim como melhores condições de trabalho para os professores’’, disse o Governante, para, de
seguida, sublinhar que elas (as salas) reduzem a lotação dos alunos
e, por consequência, o número de
aulas ao ar livre.
Os alunos da Escola Secundária de Changalane disseram estar
contentes por receberem novas salas de aulas e por poderem retomar
a escola depois de muito tempo de
paragem. Para estes, a retoma traz
consigo desafios anexados devido
a nova pandemia da Covid-19.
Apesar disso, dizem estar bem
confiantes e firmes para recuperar

Publicidade

o tempo perdido nestes meses de
paralisia e garantem combater a
pandemia do novo coronavírus
sem deixar espaço para que a esco-

la volte a parar com as actividades.
‘‘Acho que não vai ser fácil, mas
com o tempo vamos nos habituar
a estudar com máscaras, e evitan-

do ao máximo possível o distanciamento entre nós no intervalo
ou até mesmo no regresso a casa’’,
disse uma das alunas.
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ANTÓNIO MUCHANGA DESCONFIADO

Nome de Henriques Dhlakama pode estar a
ser usado
“Ele precisa crescer politicamente e como homem”

O

filho mais velho
do antigo líder da
Renamo
Afonso
Dhlakama
anunciou, no dia 11 de Setembro, a
sua intenção de se candidatar
à Presidência da República nas
eleições gerais de 2024, afirmando que pretende evitar que
o país caia “num precipício”. Ao
Dossiers & Factos, António Muchanga, membro e deputado do
Partido Renamo na Assembleia
da República, disse duvidar da
veracidade das entrevistas supostamente feitas a ele, porque
nunca foi visto na televisão nem
ouvido na rádio, simplesmente
anda em jornais. Estas afirmações de Muchanga, curiosamente, são proferidas numa semana
em que o Dossiers & Factos publica uma entrevista concedida a este órgão por Henriques
Dhlakama.
D&F Texto: Lídia Cossa

António Muchanga, deputado da Renamo, diz que duvida
muito que as entrevistas que andam nos jornais e nas redes sociais tenham sido, de facto, feitas
mesmo com Henriques Dhlakama, já que nunca foi visto na televisão nem ouvido na rádio.
“Tenho dúvidas quanto à
veracidade daquela entrevista
do Henriques Dhlakama. Actualmente, as pessoas costumam
fazer entrevistas via áudio ou
na televisão, onde conseguimos
juntar a face ou imagem à voz da
pessoa. Lamentavelmente, até na

Entretanto, para Muchanga,
caso seja verdade o que está a
ser dito, o filho mais velho do
falecido Afonso Dhlakama está
a usar uma estratégia errada, e
ainda precisa crescer. “A ser verdade uma coisa dessas, ele está
a seguir uma estratégia muito
errada. Primeiro, porque madrugou demais, significa que ele
dormiu às 10:00 horas e acordou
às 20:00 horas, e pensou que
eram 2:00 horas da madrugada,
mas acordou de noite. O tempo
de apresentar candidatura em
Moçambique não é este, este é
tempo de apresentar candidaturas para as eleições portuguesas
ou americanas; as candidaturas
não se apresentam com três ou

tânea com a realidade”, explicou.
De acordo com Muchanga,
Henriques Dhlakama precisa
crescer como homem e politicamente, “caso queira candidatar-se como presidente do partido,
porque ele se faz confundir com
o nome de seu pai. Eu penso
que terá que pedir grande colaboração do General Ossufo
Momade, que neste momento
é o presidente da Renamo, ele
foi eleito há um ano e só agora
fez o primeiro ano, tem mais
quatro anos pela frente. Se ele
quer apoio de Ossufo Momade,
isso é uma coisa, agora, se ele
quer desafiar Ossufo Momade,
porque quer fazer-lhe sombra,
está a perder tempo, ele tem que
parar e crescer um pouco, como
homem e politicamente”.
“ É legítimo que a PGR chame
Guebuza para audição”

Henriques Dhlakama, jovem que anuncia candidatura à PR
STV, onde é prática a notícia sair
no jornal, na rádio e na televisão, aquela notícia só apareceu
no jornal, então eu desconfio
muito”, disse.

“

António Muchanga, deputado da Renamo na AR

quatro anos de antecedência,
em nenhum canto do mundo,
então, a ser verdade que ele quer
candidatar-se, precisa fazer uma
ginástica real, política e consen-

Na conversa que manteve com o Dossiers & Factos, o
deputado abordou também a
reacção de Armando Guebuza após saber que seria ouvido
pela Procuradoria, no âmbito do caso das dívidas ocultas.
António Muchanga começou
por defender a legitimidade da
acçao da PGR, tendo em consideração que o ex-presidente é
citado como parte relevante do
processo.
“Até a secretária particular dele está presa, e, pelo que
se sabe, a secretária pode não
ter tido nenhum envolvimento
se não por via de quem ela era
secretária, e está lá desgraçada,

coitada, suas crianças estão a
passar mal. E o que se diz dela
é que também participou dos
levantamentos e recebeu transferências. Alguns conselheiros
dele também receberam transferências e estão presos, então, as
famílias dessas pessoas precisam
ouvir alguma coisa em sede do
processo. Que Guebuza diga se
foi ele quem mandou e como as
pessoas se conheceram com os
tais Boustanis, e como os nomes
chegaram àqueles corruptores
da Privinvest”, sublinhou.
“É legítimo que tenha sido
chamado, e lamento que se tenha demorado tanto tempo, a
estas alturas, acredito que já devíamos ter outro tipo de situação, e não continuarmos a discutir se Guebuza vai ou não vai,
porque ele já devia ter ido.

Até a secretária particular dele está
presa, e, pelo que se sabe, a secretária pode
não ter tido nenhum envolvimento se não
por via de quem ela era secretária, e está
lá desgraçada, coitada, suas crianças estão
a passar mal. E o que se diz dela é que
também participou dos levantamentos
e recebeu transferências. Alguns
conselheiros dele também receberam
transferências e estão presos, então, as
famílias dessas pessoas precisam ouvir
alguma coisa em sede do processo. Que
Guebuza diga se foi ele quem mandou e
como as pessoas se conheceram com os
tais Boustanis, e como os nomes chegaram
àqueles corruptores da Privinvest.

Armando Guebuza, ex-presidente da República de Moçambique
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LETÍCIA KLEMENS “AGITA” NAMAACHA

Ex-ministra é acusada de usurpar 19 mil
hectares de terra
Terá usurpado terras de camponeses, e agora meteu-lhes um processo
“Há clareza de jogadas de corrupção” – António Muchanga

C

ontinua o braço-de-ferro entre a população da vila de Namaacha, no bairro da
Fronteira, e a ex-ministra dos
Recursos Minerais e Energia
Letícia Klemens. E desta vez,
o assunto foi levado ao Tribunal Judicial da Província de
Maputo e ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção.
Klemens continua irredutível e
finca o pé jurando que o espaço,
de 19 mil hectares, lhe pertence.
Além disso, ainda moveu um
processo contra os donos das
duas residências que ela considera suas anexas. Ora vejamos,
existem duas certidões para o
mesmo espaço, e a segunda certidão foi assinada por um técnico, quando, no entender de uma
das partes, deveria ter sido assinada por um conservador, o que
coloca pontos de interrogação.
Letícia Klemens

D&F Texto: Lídia Cossa

O barulho levantado desde a
chegada de Letícia Klemens ao
distrito de Namaacha pode estar
longe de chegar ao fim. É que a
ex-ministra não quer abrir mão
de um espaço que os documentos
provam que não lhe pertence.
Se, por um lado, ela jura que
comprou os 19 mil hectares, por
outro, a certidão que se supõe
verdadeira, emitida pelo Conservatório do Registo Predial de
Maputo, diz o contrário e prova
que ela comprou apenas 95 metros quadrados e oito decímetros,
onde foi construído um imóvel.
Consta dos dados documentais que o espaço que Klemens
comprou da antiga proprietária,
Maria Isabel dos Santos Carneiro,
apenas tem uma área de 95 metros quadrados e oito decímetros,
onde foi construído um imóvel.
No entanto, os denunciantes dizem que a partir da altura em
que Klemens adquiriu o pequeno
espaço, automaticamente ganhou
uma área de 19678 hectares.
Na certidão de Letícia Klemens, cuja autenticidade inspira
dúvidas, consta que tem uma residência principal tipo três, com
182,50 metros quadrados, uma
anexa tipo dois, com 132,30 metros quadrados e um armazém
com 106,90 metros quadrados.
Para além dos hectares a mais
que terá usurpado, também terá
se apropriado de duas residências localizadas naquele espaço,

das quais cortou até a corrente
eléctrica, alegando que não quer
nenhum fio de energia passando
do seu quintal.
Os residentes daquele bairro,
que são maioritariamente pessoas da terceira idade e que vivem
da agricultura, estão agastados e
não sabem onde denunciar a situação, porque, segundo eles, não
têm quem lhes possa ajudar, visto
que todas as estruturas do bairro
e o Conselho Municipal estão a
favor de Letícia Klemens.
Segundo os queixosos, o problema iniciou em Abril deste ano,
quando Klemens se mudou para
aquele bairro, onde reside actualmente. Há anos que cultivam naquele bairro, mas, desde que ela
chegou, viram as suas culturas
serem varridas por tractores, que
funcionavam dia e noite naquele
espaço.
São cerca de 19 famílias que,
neste momento, dizem não saber
de onde virá o seu sustento, pois
dependiam das machambas para
colocar comida na mesa. Para
além das 19 famílias que perderam machambas, há outras duas
que precisam andar às escondidas para terem acesso às suas
residências, por estas estarem no
espaço que a ex-governante diz
ser seu.
Letícia Klemens recorreu ao
Tribunal Judicial da Província
de Maputo para intentar contra
os proprietários das duas resi-

dências que ela vedou, alegando
que são suas anexas. Na sua colocação, Klemens exige responsabilização civil por danos morais
causados por Rodolfo Tangue e
Vicente Massango.
Segundo ela, esses dois indivíduos a ofenderam ao requerer
junto ao Tribunal uma providência cautelar contra ela. Acrescenta que lhe faltaram com o respeito quando disseram que ela
tem estado, de forma arrogante
e abusiva, a hostilizar os reque-

dação, bloqueando todos os acessos possíveis às residências dos
requerentes.
De acordo com Klemens, a
única informação verdadeira é
a que dá conta da construção do
muro de vedação. Tudo o resto,
diz ela, é uma grosseira mentira e, por não constituir verdade,
considera que aqueles ofenderam
o seu bom nome, e por tal exige
uma indemnização no valor de
um milhão de meticais.
A nossa Reportagem este-

todos os acessos possíveis, colocou muro de vedação, proibindo
assim o acesso às culturas (se é
que ainda estão lá) do outro lado,
bem como o acesso ao riacho
onde tiravam água, num bairro e distrito onde este recurso é
escasso.
Segundo apurámos junto aos
residentes, Rodolfo Tangue e
Vicente Massango estão naquele bairro há mais de 50 anos, e
aquelas residências foram disponibilizadas pelo antigo proprie-

Casa da Letícia Klemens

rentes e suas famílias, ao invadir
suas parcelas, destruindo suas
culturas, erguendo muro de ve-

ve no terreno antes e depois da
construção do muro de vedação.
De facto, a ex-ministra bloqueou

tário do espaço, José de Sousa
Pinto, então director provincial
da Agricultura.
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“Há clareza de falsificação e jogadas de
corrupção” – António Muchanga
O processo já foi submetido
ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção e está a ser
seguido pelo deputado António
Muchanga, da Bancada Parlamentar da Renamo na Assembleia da República, que garante
que o caso terá um desfecho
satisfatório.
Para António Muchanga,
a antiga ministra está a agir de
má-fé, porque, segundo os documentos, a casa está registada
no Registo Predial de Maputo e
não em Boane, pelo que a certidão de Letícia Klemens não será
verdadeira.
“A certidão que ela apresenta
do registo de uma casa próxima
à fronteira de Namaacha é falsa,
por isso nós pedimos ao Gabinete de Combate à Corrupção
para que ela e o oficial que deu
aquela certidão expliquem quais
eram as reais intenções que eles
tinham. Há clareza de falsificação e jogadas de corrupção que
foram praticadas”, disse.
Para Muchanga, se o juiz
quiser resolver o caso com transparência, quem deve ser condenada é Letícia Klemens, por ser
litigante de má-fé. “A certidão
de SISA que ela pagou demonstra claramente que o registo do
imóvel foi efectuado na cidade
de Maputo, e de acordo com esse

“

Estas são as certidões que estão em jogo
Letícia alienou é um só e não
vários, e os donos das outras residências estão ali há mais de 50
anos, e não será hoje que ela deve
se meter, isso envergonha toda a

Vou entrar no processo como
deputado da Assembleia da
República, para ajudar aqueles
camponeses a reaver seus direitos,
porque a Letícia não pode manchar
os políticos. Por enquanto, o
assunto está entregue ao Gabinete
de Combate à Corrupção, e
acredito que os camponeses vão
submeter a petição à AR para se
verificar o que está a acontecer,
sobretudo se a Procuradoria e o
Gabinete de Combate à Corrupção
não agirem em tempo útil.

registo na cidade de Maputo, o
que lhe pertence são 95 metros
quadrados, que é um talhão, não
são várias parcelas. O imóvel que

camada juvenil”, explicou.
Muchanga garantiu que vai
entrar no processo como deputado e fará de tudo para que a

justiça seja feita. “Vou entrar no
processo como deputado da Assembleia da República, para ajudar aqueles camponeses a reaver
seus direitos, porque a Letícia
não pode manchar os políticos.

A outra falcatrua apontada
por Muchanga na certidão supostamente falsificada de Letícia Klemens é que ela colocou a
descrição por hectares, o que é
errado. “Na compra de um imó-

na certidão falsificada da Letícia,
vem que tem uma área de dezanove mil e seiscentos e sessenta e
oito hectares, e ainda acrescenta
que tem uma residência principal e anexas, o que não corres-

António Muchanga, deputado da Renamo na AR
Por enquanto, o assunto está entregue ao Gabinete de Combate
à Corrupção, e acredito que os
camponeses vão submeter a petição à AR para se verificar o que
está a acontecer, sobretudo se a
Procuradoria e o Gabinete de
Combate à Corrupção não agirem em tempo útil”.

vel, a descrição é feita por metros
quadrados e não por hectares, na
certidão original consta que o talhão sessenta e cinco J do bairro
Kokomela, distrito de Namaacha, tem uma área de noventa e
cinco metros quadrados e oito
decímetros, onde foi construído
um imóvel. Mas, por outro lado,

ponde à verdade”.
Em 2016, Letícia Klemens foi
nomeada ministra dos Recursos Minerais e Energia, perante
críticas da sociedade civil, pelo
facto de ser uma área na qual ela
própria tem interesses. Klemens
dirigiu aquele importante ministério até Dezembro de 2017.

14

& Factos

Dossiers

NACIONAL

SEGUNDA-FEIRA
05 de Outubro de 2020

QUASE TRINTA ANOS DEPOIS

Moçambique notificado na Alemanha para se
pronunciar sobre caso “Madgermanes”

O

s antigos trabalhadores
moçambicanos da extinta
República Democrática Alemã (RDA) continuam de
“pedra e cal” na exigência do pagamento do dinheiro que dizem
que lhes é devido pelo Estado
moçambicano e dizem estar,
agora, a começar a ver uma “luz
no fundo do túnel”, uma vez que
Moçambique terá sido notificado pelo Governo alemão para se
pronunciar sobre o assunto.
Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome
Encontramos os antigos
trabalhadores da ex-RDA no
Jardim da Liberdade, mais conhecido por “Jardim dos Madgermanes”, local que serve de
“quartel-general” e onde se reúnem todas às quartas-feiras, dia
da semana escolhido para a marcha, na cidade de Maputo. Para
já, as marchas de reivindicação
estão paradas devido a pandemia da covid-19.
Dossiers & Factos conversou com o “madgermane”
José Cossa, membro da comissão do trabalho da Associação
dos Antigos Trabalhadores na
Alemanha.
Cossa disse que no mês de
Fevereiro de 2019, depois de teD&F

“

José Cossa, antigo trabalhador da extinta RDA
ligadas a Direitos Humanos.
Nessa conferência terá sido debatido o caso do madgermanes.
Mas sobre o teor pouco se sabe,
uma vez que o Governo alemão ainda não deu nenhuma
resposta.
Aliás, diz a fonte que, além
da conferência do ano passado,
este ano houve uma reunião na
Alemanha, através de uma comissão organizada para tratar
do assunto naquele ponto da Europa. A referida reunião incluiu
os moçambicanos residentes em

Basta saber que a pessoa
esteve na ex-RDA, o Governo
não dá emprego, ou te
expulsa, no caso de já estar
contratado.É por isso que
hoje há gente que esteve
na RDA e está de qualquer
maneira e não trabalha.

rem tentado por várias vezes, e
sem sucesso, entrar em contacto
com o Governo moçambicano,
conseguiram, por via da Assembleia Federal daquele país, entrar
em contacto como o Governo.
De acordo com Cossa, desse
contacto foi possível organizar
uma conferência, em Midburgo,
na Alemanha, na qual foi convocado o Governo moçambicano,
sindicatos e outras instituições

Moçambique, via teleconferência, o que lhes dá a certeza de que
o assunto poderá ser resolvido.
De acordo com os madgermanes, depois dos dois encontros “pensamos que o Governo
alemão está interessado em nos
ajudar e em trabalhar no assunto, apesar de ainda não ter se
pronunciado sobre o assunto”.
Lembre-se que aquele grupo
reivindica salários descontados

desde que começaram a trabalhar até ao término do contrato, quando as duas Alemanhas
(RDA e RFA) se uniram.
Ao Dossiers & Factos os
ex-trabalhadores da RDA disseram que accionaram as instituições alemãs porque tentaram
entrar em contacto com o Governo moçambicano, através do
Ministério do Trabalho, mas não
foram recebidos.
Dinheiro pagou dívida do país

Questionado sobre o valor total
em causa, José Cossa considera ser complexo dizer o valor,
“porque cada um trabalhou na
sua empresa”, pelo que seria necessária uma grande engenharia
matemática para se ter a noção
do valor exacto.
O que Cossa garante é que,
desde que voltaram a Moçambique, nunca foram pagos e, na
conferência de Midburgo, foi
lhes dito que o valor que era descontado serviu para pagar a dívi-

da que Moçambique tinha para
com a RDA.
A fonte esclarece que, tecnicamente, escrevia-se que estavam a ser descontados, mas o
valor era levado directamente
para pagar a dívida. Para este
grupo, no meio disto tudo houve “malabarismo” para sermos
enganados, o que permite afirmar que fomos usados como
escravos”.
“Cortavam 40 por cento do
salário, depois passaram para 60,
justificando que iríamos recuperar no país a nossa volta”, disse,
para de seguida argumentar que
tinha cadernetas onde eram registados os descontos, contudo,
houve ordens para os documentos serem arrancados na Alemanha, antes de saírem das suas
empresas, como forma de dificultar o acesso ao dinheiro em
solo pátrio.
Dados avançados ao Dossiers & Factos indicam que
passam trinta anos desde que
os madgermanes reivindicam
o dinheiro, pelo que, apesar de
outros colegas terem perdido
a vida, os que ainda “respiram”
comprometem-se a continuar
a lutar, devendo canalizar o
dinheiro aos familiares dos
finados.

Governo de Moçambique acusado de criar barreiras
A nossa fonte revelou que
os madjermanes entendem que
o Governo moçambicano está
a criar barreiras, alegadamente
porque não está interessado no
processo. Para Cossa, o facto de,
supostamente, o governo ter escondido a informação de que o
dinheiro tinha sido usado para
pagar a dívida do país prova o
desinteresse.
O nosso interlocutor recuou
no tempo e disse que o primeiro
Presidente de Moçambique independente, Samora Machel, fez
o contrato com a ex-RDA com o
objectivo de formar técnicos que
depois viessem servir o país em
vários sectores industriais, “mas,
com a morte de Machel, quando
chegamos a Moçambique os diplomas já não serviam para nada”,
desabafou.
“Basta saber que a pessoa esteve na ex-RDA, o Governo não dá
emprego, ou te expulsa, no caso de
já estar contratado.É por isso que
hoje há gente que esteve na RDA
e está de qualquer maneira e não
trabalha”, lamentou Cossa, para
quem os madjermanes são uma
parte da sociedade moçambicana

esquecida, apesar de terem sido formados para desenvolver o país.
Entre os Madgermanes, existem mecânicos, mineiros, técnicos
de torno, técnicos metalúrgicos,
pessoas formadas em áreas de têxteis e técnicos de agricultura. E no
entender destes profissionais, o Governo podia aproveitar para os enquadrar em diferentes áreas, como
é o caso da agricultura, bem como
na área da mineração, que cresce
em Moçambique, mas, dizem eles,
o governo prefere usar mão-de-obra estrangeira, que acarreta muitos custos.
De referir que ao nível nacional existem cerca de 11 mil e quinhentos ex-trabalhadores da antiga
RDA, e em Maputo pode ser encontrada uma média de 6 mil.

A ida dos moçambicanos a
Alemanha começou quando, em
1979, o Presidente do Conselho
de Estado da RDA, Erich Honecker, veio a Maputo e assinou com
Moçambique o acordo de amizade e cooperação entre ambos
os países, o que culminou com o
início da migração dos trabalhadores moçambicanos.
O Dossiers & Factos entrou
em contacto telefónico com o
gabinete de comunicação e imagem do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação, no
sentido de apurar a veracidade da
informação sobre a notificação.
Mas este não comentou o assunto,
tendo recomendado que submetêssemos uma carta de pedido de
esclarecimentos em torno do caso.
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DIA INTERNACIONAL DA PESSOA DA TERCEIRA IDADE

Idosos “vivem mortos” na província
de Maputo

A lei que protege os idosos foi deixada de lado e estes acabam em centros de acolhimento

C

elebrou-se na quinta-feira da semana finda o dia Internacional
da Pessoa de Terceira Idade. Contudo, diferente
de outros anos, a celebração
ocorreu numa altura em que os
idosos lutam diante desta nova
realidade que a Covid-19 impôs. Apesar de fazerem parte do
grupo de risco, grande número
de idosos se encontra nas ruas
da província de Maputo, alguns
por terem sido abandonados pelos seus parentes, o que os deixa
mais vulneráveis a pandemia.
D&F Texto: Hélio de Carlos

O Parlamento moçambicano
aprovou em 2014 a primeira lei que
regula a promoção e protecção dos
direitos da terceira idade. Trata-se
de um instrumento que responsabiliza criminalmente a família, a
comunidade e o Estado pela violação desses direitos. No entanto,
muitos idosos ainda continuam a
ser maltratados pela própria família e, perante esta pandemia estão
‘‘jogados a boca do crocodilo’’.
Nas cidades de Maputo e Matola, e na província de Maputo, há
vários desses idosos que, por terem
sido abandonados pelos seus parentes, têm procurado abrigo ou
numa segunda família ou nas ruas
dessas regiões. E mesmo sabendo
que fazem parte de um grupo de
grande risco, dizem não ter outra
alternativa.
Em busca do que comer, os
idosos, alguns deficientes, vivem
pedindo esmola junto das pessoas
com quem se cruzam. Alguns nem
máscara têm. É o caso de Albertina Xavier, de 67 anos. Em finais de
2018, foi forçada a sair da residência, no bairro Matola C. Hoje, para
sobreviver, a idosa pede esmola nas
ruas da cidade da Matola. Há sensivelmente dois anos que depende
exclusivamente da boa vontade das
pessoas. Diz que consegue ganhar
pelo menos 50Mt por dia.
A idosa diz não saber ao certo
os motivos que levaram sua filha a
expulsar-lhe de casa, mas recorda
que o problema começou quando
ela [a filha] levou o seu namorado
para viver em sua casa. ‘‘Quando
ele veio morar na minha casa, comecei a ser vítima de maus-tratos
de ambos. Para minha filha, eu era
um peso devido a minha doença
de pernas’’, conta.
Tendo perdido o seu único filho e marido num acidente de carro, Fauzia Abdul, de 68 anos, vive
sozinha e, nesse tempo de corona-

vírus, luta de forma abnegada para
proteger-se da doença e também
para poder ter o que comer. É uma
luta diária e difícil.
Com uma peneira contendo
amendoim torrado, a idosa sai do
distrito de Boane até às paragens
da cidade de Maputo, com a intenção de vender o seu produto. E
mesmo ciente do perigo e do elevado número de casos de contágio
pelo novo coronavírus, a mulher
argumenta que ‘‘não posso ficar
em casa sem fazer nada, porque
não tenho apoio de ninguém. Tenho que fazer algo para comer’’,
esclareceu.
Idosos acabam abrigados por
centros de acolhimento
Mesmo existindo a Lei nº
3/2014, de 5 de Fevereiro, referente
a promoção e protecção da pessoa
idosa, ainda há vários casos de pessoas da terceira idade abandonados ou vítimas de maus tratos por
parte dos seus familiares, e alguns
destes acabam parando em centros
de acolhimentos.
O centro de acolhimento Africa Community Development Center é um dos centros que desde a
sua fundação tem acolhido idosos
vítimas de maus tratos ou abandono dos seus parentes. Actualmente, conta com seis idosos, dos
quais três partiram do Hospital de
Moamba.
O centro localiza-se no Distrito de Moamba, na província de
Maputo. É lá onde está abrigada
Quitéria Sitoe, uma idosa com perturbações mentais, sendo que, em
alguns momentos, seus pensamentos encontram-se em conflito. O
centro não tem muita informação
sobre esta idosa, pois nem mesmo

o hospital de onde veio tem o histórico dela.
Delfina Ezequia e Madalena
Machava desenvolveram proble-

Publicidade

mas musculares, sendo que Delfina tem uma paralisia total nos pés,
e só com cadeira de rodas pode se
mover. Já a sua companheira, Madalena Machava, apesar de aparentar ter um estado de saúde melhor,
também está debilitada. Preocupada com a sua forma física, pratica,
sozinha, pequenas caminhadas
no quintal, sempre apoiada numa
carrinha.
Madalena foi levada até ao
hospital pelos seus filhos, devido
aos problemas musculares. Depois
de ser assistida pela equipa médica
e de demonstrar melhorias, a sua
família não a quis mais de volta no
seio familiar. Diz ela que, quando
tenta entrar em contacto com os
filhos, estes a ignoram.
Os outros três chegaram ao
centro de formas diferentes, e uma
delas é Madalena Macia, que vivia
sozinha. Certa vez foi vítima de assalto em sua residência. Para além

de ver parte se seus bens roubados,
foi brutalmente espancada. Acabou
sendo acolhida pelo centro, pois
tinha muitas dificuldades vivendo
sozinha, até porque episódios de
roubos e violência eram frequentes.
Já Fernando Chivambo chegou
ao centro através do secretário do
centro e o antigo dono do local.
Este vivia sozinho, sofre de tuberculose e ainda tem problema nos
pés. Foi internado no hospital por
um período de três meses, quando
se recuperou, regressou a sua residência, mas acabava ficando dias
sem se alimentar e sem cumprir
com a medicação. Vendo o drama
por ele vivido, o centro o acolheu
para que pudesse ter assistência geral e cumprisse com a medicação.
Outro idoso do sexo masculino
naquela instituição é Luís Nathepo
que, vivendo em condições precárias e sem família, acabou contraindo uma doença que o deixou cego.
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LANÇADOS LEILÕES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

600 megawatts para responder a procura nos
próximos 25 anos

F

oi lançado na última
quarta-feira (30 de Setembro) o Projecto de
Leilões de Energias
Renováveis – PROLER. O acto
foi dirigido pelo Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi.
O governo moçambicano espera que, com a iniciativa, mais
10 milhões de pessoas tenham
energia até 2024.
D&F Texto: Redacção

PROLER é descrito com um
mecanismo de licitação de projectos na área de energias renováveis, contribuindo para uma
maior capacidade de geração de
recursos de energias renováveis
a baixo custo, em benefício do
consumidor final.
Com o lançamento dos leilões em regime de concurso público para atribuição de licenças
de produção de energia a partir
de fontes renováveis, o governo
visa conferir maior transparência e competitividade no sector,
atraindo potenciais investidores
nacionais e internacionais.
“O programa de leilões que
hoje temos a honra de lançar é
uma iniciativa inédita em Moçambique, visando a promoção
de novas infra-estruturas no sector eléctrico. Eu até diria que é
mais uma página do legado que
queremos, que é a transparência”, congratulou-se Filipe Nyusi,
que, de resto, vê neste projecto a
respostas para o crescimento da
procura nos próximos anos.
“Estamos a trabalhar para
garantir o aumento da disponibilidade da energia eléctrica, promovendo investimento público-privado em novas
infra-estruturas de geração que
assegurem o incremento da capacidade instalada em pelo menos 600 megawatts, com uma
contribuição cada vez maior de
energias renováveis. A materialização deste projecto irá fazer
face às projecções do crescimento da procura, de cerca de 8% ao
ano nos próximos 25 anos”, disse
Nyusi.
Filipe Nyusi reafirmou, no
evento, que o governo está apostando em garantir que, até o ano
de 2024, 10 milhões de moçambicanos tenha energia eléctrica
pela primeira vez. O executivo de
Nyusi está confiante no alcance
das metas estabelecidas, até porque conta com o apoio do sector
privado. “Esta iniciativa decorre
da nossa constatação da disponi-

Nyusi - anunciou, na ocasião, que a sede do posto administrativo de Alto Ligonha já tem corrente eléctrica
bilidade do empresariado nacional e estrangeiro em investir no
mercado das energias renováveis

em Moçambique”, sublinhou.
Neste momento, estão em
curso vários projectos de cen-

trais solares de produção de
energia. Cuamba (Niassa) e Mecúfi (Cabo Delgado) são alguns

dos distritos que, a esta altura,
testemunham a construção de
centrais eléctricas.

Participação do investidor nacional privilegiada

Max Tonela - disse que investimento nacional será valorizado
Ministro dos Recursos Mi- nos concursos a serem lançados,
nerais e Energia deu explicações dar-se-á primazia ao investimento
mais detalhadas sobre o Projecto nacional.
de Leilões de Energias Renová“Serão lançados concursos
veis. Numa primeira fase, o pro- individuais para cada um dos
jecto, que vai privilegiar as zonas projectos, num cronograma estacentro e norte do país, vai abran- belecido, e os investidores serão
ger quatro províncias.
seleccionados tendo em conta o
“Neste primeiro programa de cumprimento de requisitos técleilões, pretendemos promover a nicos especificados, sobretudo da
construção de três centrais sola- capacidade de apresentarem tarifas
res com uma capacidade indivi- mais atractivas, sendo valorizada a
dual de 30 megawatts em locais participação do investidor naciodeterminados, em Dondo, na nal”, esclareceu.
província de Sofala, Lichinga, na
província de Niassa, na provínUm projecto de milhões
cia de Tete, e uma central eólica
de 40 megawatts, na província de
O projecto de energias renováInhambane”, explicou o titular do veis ora lançado está orçado, pelo
pelouro, antes de garantir que, menos nesta primeira fase, em 200

milhões de euros, que incluem a
contribuição da União Europeia.
A Agência Francesa de Desenvolvimento também apoia o projecto,
através de garantias que visam mitigar os riscos de investimento.
A União Europeia e a Agência
Francesa de Desenvolvimento, os
parceiros da iniciativa, estão optimistas em relação a implementação do PROLER.
“Nós acreditamos que o programa de energias renováveis vai
trazer grandes benefícios, primeiro
para a população, os consumidores
finais, mas também para os investidores”, disse António Sánchez-Benedito Gaspar, embaixador da
União Europeia em Moçambique.
Os investidores do sector das
energias renováveis mostraram-

-se satisfeitos com o projecto
que consideram transparente.
Os mesmos sublinharam que o
PROLER vai trazer ganhos, quer
para o Estado, quer para o sector
privado.

“

Nós acreditamos
que o programa de
energias renováveis
vai trazer grandes
benefícios, primeiro
para a população, os
consumidores finais,
mas também para os
investidores.

António Sánchez-Benedito - da EU, optimista quanto ao sucesso do PROLER
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Leilões de Energias Renováveis
CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

MOÇAMBIQUE
Promoção de Leilões de Energias Renováveis
Projecto de Produtor Independente de Energia Solar Fotovoltaica
em Moçambique

MOZAMBIQUE
Promoção de Leilões de Energias Renováveis
Solar Photovoltaic IPP Project
in Mozambique

Maputo, 1 de Outubro de 2020

Maputo, 1 October 2020

SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE
30MW/40 MWp

SELECTION OF AN INDEPENDENT POWER PRODUCER
FOR THE DEVELOPMENT OF A 30MW/40 MWp
SOLAR PHOTOVOLTAIC PROJECT

1.

No dia 30 de Setembro de 2020, o Governo de Moçambique, lançou o Programa de
Promoção de Leilões de Energias Renováveis (PROLER), que concorre para o aumento da
capacidade de produção e diversificação das fontes de energia e privilegia processos de
licitação competitivos e transparentes para a selecção de investidores privados, com
robustez técnica e financeira, interessados em investir em projectos de geração de energias renováveis, o que irá resultar na escolha de soluções de menor custo para o consumidor.

1.

On September 30, 2020, the Government of Mozambique launched Programa de
Promoção de Leilões de Energias Renováveis (Promotion of Renewable Energy Auction
Programme or PROLER), which will contribute to the increase of power generation
capacities and to the diversification of energy sources, and give priority to competitive
and transparent tender procedures for the selection of private investors with the required
level of technical and financial capacities and interest in the development of projects of
renewable energy generation, leading to the choice of least-cost solutions for customers.

2.

O Governo de Moçambique recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento
(Agence Française de Développement) para apoiar o PROLER, que consiste num
programa de projectos solares fotovoltaicos e eólicos a serem implementados através de
uma abordagem de produtor independente de energia (“PIE”) com uma capacidade total
de aproximadamente 120 MW.

2.

The Government of Mozambique has received funds from the Agence Française de
Développement (French Development Agency) to support the PROLER, which is a
programme of solar photovoltaic and wind projects to be developed through an Independent Power Producer (IPP) approach for a total capacity of around 120 MW.

3.

De modo a selecionar um empreendedor e/ou investidor experiente e qualificado para
financiar, conceber, construir e operar um projecto de uma central solar fotovoltaica de
30MW/40MWP no Dondo, Província de Sofala (“Projecto”), o Ministério dos Recursos
Minerais (“MIREME”), através da Autoridade Reguladora de Energia (“ARENE”), pelo
presente convida as entidades que reúnam os requisitos de pré-qualificação detalhados
nos Documentos de Pré-Qualificação para submeterem uma proposta.

3.

In order to select an experienced and qualified private developer and/or investor to
finance, design, construct and operate a 30MW/40MWP solar PV Project in Dondo,
Province of Sofala (the “Project”), the Ministry of Mineral Resources (MIREME), trough
the Energy Regulatory Authority (ARENE), now invite Applicants meeting the prequalification criteria detailed in the Prequalification Documents to submit an Application.

4.

A selecção do PIE será efectuada através de um concurso público com pré-qualificação e
a ARENE irá actuar na qualidade de Entidade Responsável pelo Procurement. Informação
preliminar, relacionada com o programa PROLER, será fornecida na Parte II do Documento de Pré-Qualificação. A expectativa é que as Solicitações para Propostas sejam emitidas
durante o primeiro trimestre do ano de 2021 para os Concorrentes Pré-Qualificados,
momento no qual será definido, com maior detalhe, o âmbito do Projecto e serão incluídos requisitos rigorosos relativamente ao conteúdo nacional.

4.

The selection of the IPP will be made through a competitive tender with prequalification
and ARENE, acting in the capacity of Procuring Authority. Preliminary information related
to the PROLER programme is provided in Part II of Prequalification Documents. It is
expected that Invitations for Bids will be issued during the first quarter of 2021 to
prequalified Applicants. It will further define the scope of the Project and include strong
requirements regarding local participation.

5.

5.

As propostas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 16 de Novembro de
2020, pelas 10:00 da manhã (hora local), no endereço mencionado abaixo:

Applications must be submitted in a sealed envelope before 16 November 2020 at 10:00
am (local time), at the addressed mentioned below:

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE
Departamento de Aquisições
Rua Carlos Albers n.º 41.
Telefone nº: +258 21333550/52
Celular nº: +258 823235590
e-mail: concurso-proler@arene.org.mz
Maputo
6. Os concorrentes interessados poderão obter informações e o pacote completo dos Documentos de Pré-Qualificação fisicamente nos escritórios da ARENE, de segunda-feira a
sexta-feira, durante as horas normais de expediente, ou através do envio de um e-mail
para o endereço de e-mail acima indicado, sujeito ao pagamento de uma taxa não reembolsável de 3.645,00 MT (três mil seiscentos e quarenta e cinco Meticais) ou USD 50.00
(cinquenta Dólares norte americanos). O pagamento deverá ser efectuado por depósito
ou transferência para as seguintes contas bancárias:

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE
Departamento de Aquisições
Rua Carlos Albers nº 41.
Maputo, Mozambique
Tel: +258 21333550/52
Mob: +258 823235590
e-mail: concurso-proler@arene.org.mz
6.

Interested Applicants may obtain information and the complete set of Prequalification
Documents, physically at ARENE´s facilities, from Monday to Friday, during the normal
working hours or on the submission of an email to the e-mail address above, subject to
the payment of a non-refundable fee of 3.645,00 MT (three thousand six hundred
forty-five Meticais) or USD50 (fifty USD). Payment must be made by deposit or bank
transfer to the following bank account:

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO (BCI)

Nº. DE CONTA
NIB

IBAN

CÓDIGO SWIFT

7.

EM MOEDA NACIONAL

EM MOEDA ESTRANGEIRA

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO (BCI)

1687761310003

Nº. DE CONTA

1687761310001

ACCOUNT NR.

MZ590008 000016877613103 74

IBAN

MZ590008 000016877613101 80

IBAN

0008 000016877613103 74
CGDIMZMA

NIB

CÓDIGO SWIFT

0008 000016877613101 80
CGDIMZMA

O seguinte endereço electrónico - concurso-proler@arene.org.mz - servirá, igualmente,
para todas as comunicações com os Concorrentes (incluindo pedidos de esclarecimento
relativamente aos Documentos de Pré-Qualificação e ao Processo de Pré-Qualificação).

Entidade Promotora:

República de Moçambique
Ministério dos Recursos Minerais
e Energia

Implementador:

NIB

SWIFT CODE

LOCAL CURRENCY
1687761310003

ACCOUNT NR.

MZ590008 000016877613103 74

IBAN

0008 000016877613103 74
CGDIMZMA

NIB

SWIFT CODE

FOREIGN CURRENCY
1687761310001

0008 000016877613101 80

MZ590008 000016877613101 80
CGDIMZMA

7. The following e-mail address - concurso-proler@arene.org.mz – will also serve for all communications with the Applicants (including the clarification requests regarding the
Prequalification Documents and the Prequalification Process).

Financiador:
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MULHER E SAÚDE

DEFENDEM OSC

Aborto seguro faz parte dos direitos sexuais
e reprodutivos

O

rganizações da Sociedade Civil em
Moçambique
defendem que a Lei
do aborto, aprovada pelo novo
Código Penal de 2014 (Lei nº
35/2014 de 31 de Dezembro),
revisto em 2019 (Lei 24/2019 de
24 de Dezembro), que incluiu,
no artigo 168, as modalidades
que tornaram o aborto não punível, não deve ser vista como
uma lei que promove o aborto,
mas como um instrumento que
disponibiliza os serviços para as
mulheres e raparigas que dele
necessitarem, evitando-se que
as mesmas morram por aborto
inseguro.
D&F

Texto: Redacção

Celebrou-se a 28 de Setembro
último o Dia Internacional do
Aborto Seguro e Legal. Em Moçambique, a data é comemorada
com o objectivo de chamar a atenção de todos sobre a necessidade
de oferta de serviços de aborto no
Sistema Nacional de Saúde (SNS),e
este ano foi celebrado com o lema
“Aborto também é uma emergência social. Sem estigma, sem
mortes”.
Um elevado número de raparigas e mulheres pode ser alvo de
consciencialização sobre o aborto, evitando que muitas morram

diariamente por optarem por um
aborto inseguro (fora da Unidade Sanitária ou por pessoal não
treinado).
Organizações da Sociedade
Civil acreditam que a morbidade e mortalidade materna por
complicações do aborto inseguro
podem estar relacionadas as barreiras socioculturais, económicas,

políticas, legais e institucionais que
impedem o livre acesso ao aborto
seguro e legal.
Moçambique faz parte dos cinco países de África (Tunísia, Cabo
Verde, Africa do Sul, e São Tome e
Príncipe) que realizaram reformas
ao nível das leis para descriminalizar e eliminar algumas barreiras
de carácter jurídico. No entanto, a
existência de outras barreiras, incluindo a influência dos objectores
de consciência dentro das institui-

gravidez precoce
ções de saúde do Sistema Nacional
de Saúde, impedem que muitas
mulheres e raparigas tenham acesso ao aborto seguro no país.
A Rede dos Direitos Sexuais
e Reprodutivos de Moçambique
(DSR), Fórum Mulher, Amodefa, Coalização da Juventude Moçambicana, organizações como a
Pathfinder, WLSA, entre outras,

Maternidade precoce
bem como agremiações socio- rapariga ser julgada, condenada
profissionais como a Associação ou impedida de realizar o aborto
Moçambicana de ginecologistas e por qualquer indivíduo ou agente
Obstetras e a Associação das Par- de saúde, ou do Estado, se este for
teiras de Moçambique, uniram-se realizado dentro das circunstânpara lutar pelos Direitos Sexuais cias definidas na Lei.
e Reprodutivos, assinalando esta
As OSC’s afirmam ainda que,
data sob a liderança do MISAU.
ao aprovar o novo Código Penal
As OSC’s apontam como avan- acima mencionado, o Estado moços na luta pelos Direitos Sexuais e çambicano reafirmou, diante do
Reprodutivos das mulheres o facto de se ter revertido essa situação
que afecta as raparigas e mulheres

“

Maputo, entre outros.
Para permitir a implementação
da lei, o MISAU produziu e aprovou, através do Diploma Ministerial nº 60/2017 de Setembro, normas clínicas que permitem a oferta
do aborto nas unidades sanitárias,
contribuindo, desta forma, para o
aperfeiçoamento técnico dos seus
profissionais nessa matéria, garan-

As OSC’s apontam como avanços
na luta pelos Direitos Sexuais e
Reprodutivos das mulheres o facto
de se ter revertido essa situação que
afecta as raparigas e mulheres com
aprovação do novo Código Penal
de 2014 (Lei nº 35/2014 de 31 de
Dezembro), revisto em 2019 (Lei
24/2019 de 24 de Dezembro), que
incluiu no artigo 168 as modalidades
que tornaram o aborto não punível.

com aprovação do novo Código
Penal de 2014 (Lei nº 35/2014 de
31 de Dezembro), revisto em 2019
(Lei 24/2019 de 24 de Dezembro),
que incluiu no artigo 168 as modalidades que tornaram o aborto não
punível.
As organizações explicam que
com esta inclusão ficou eliminada a possibilidade da mulher ou

mundo, dos cidadãos e cidadãs,
o seu engajamento na protecção
dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e raparigas. Por
outro lado, demonstra seriedade
no cumprimento dos tratados internacionais sobre a protecção da
mulher, tais como a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos, a CEDAW, o Protocolo de

tindo que o aborto seja oferecido
sobre adequadas e seguras condições clínicas.
A Rede DSR, em parceria com
o MISAU, está engajada na divulgação da lei do aborto e reafirma
que esta lei não promove o aborto,
mas disponibiliza os serviços para
as mulheres e raparigas que dele
necessitarem.
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VIOLAÇÃO DE MENOR NA MACHAVA

CIP denuncia tentativa de manipulação do
processo-crime

E

stá detido, juntamente
com seus dois companheiros, o agente do
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC),
supostamente envolvido na violação sexual de uma menor de
13 anos. Entretanto, o CIP diz
ter tomado conhecimento de
que uma magistrada do Ministério Público e a Directora dos
Recursos Humanos do SERNIC
da província estão a tentar manipular o processo para a libertação dos arguidos detidos.
D&F

Texto: Redacção

Estão detidos, em prisão
preventiva, Idílio José Moreira,
o agente do SERNIC, Jusdino
Leonardo Chambisse e SheltonVanildo Arlindo Cumbe. Foram
igualmente constituídos arguidos Edmilson dos Santos Emílio e Lelia António Cumbane,
estando os dois em liberdade
sob termo de identidade e residência. Outros dois arguidos,
Cláudio Júlio Mateus e Charles
Muaie são dados como foragidos, havendo mandados de captura contra eles.
Os elementos do grupo são
acusados dos crimes cumulativos de violação, ministração
de substâncias nocivas à saúde,

“

os supostos autores daquele crime gozavam de impunidade.
Tentativa de manipulação do
processo para a libertação dos
arguidos
O Centro de Integridade
Pública diz que tomou conhecimento que, enquanto decorre a instrução do processo, há
tentativas de manipulação do
mesmo, para que o juiz da instrução criminal não pronuncie
os arguidos e os mande em li-

A tentativa de manipulação
do processo, diz o CIP, é
encabeçada pela Directora dos
Recursos Humanos do SERNIC
na província, de quem se diz
ser mãe do arguido Idílio José
Moreira, e pela procuradora, de
quem se diz ser irmã do arguido
Shelton Vanildo Arlindo
Cumbe, que tentou manipular
o processo contra os violadores
da menor.

corrupção de menores e utilização de menores na pornografia.
A detenção aconteceu depois de
a sociedade ter denunciado que

berdade. A tentativa de manipulação do processo, diz o CIP,
é encabeçada pela Directora dos
Recursos Humanos do SERNIC

na província, de quem se diz
ser mãe do arguido Idílio José
Moreira, e pela procuradora,
de quem se diz ser irmã do ar-

guido Shelton Vanildo Arlindo
Cumbe, que tentou manipular
o processo contra os violadores
da menor.

O CIP avança que a magistrada do Ministério Público está
afecta no Distrito da KaTembe,
Cidade de Maputo e, antes da
detenção dos arguidos, manteve encontros com os elementos
do grupo para instruí-los sobre
como estes devem apresentar-se
diante do Ministério Público
quando foram notificados para
a audição.
De acordo com a fonte que
temos estado a citar, a procuradora mantém relações privilegiadas com um Procurador-Geral Adjunto, de quem busca
ajuda para salvar o irmão, que
pode ser condenado a pena de
prisão maior.
A menor de 13 anos, vítima
de estupro colectivo, é órfã de
pai. Vive com a sua mãe, que
quando o crime de violação
ocorreu estava de viagem na
província de Sofala.

Publicidade

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

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696,
Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360
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QUEM SERÁ INDICADO PARA PCA DO INSS?

Chachine reúne mais requisitos em relação
aos outros

E

stá aberta mais uma
página da história do
Instituto
Nacional
de Segurança Social
(INSS), onde o Governo pretende nomear o novo Presidente
do Conselho de Administração
(PCA) daquela instituição pública, carinhosamente designada por “banco dos pobres”,
depois que foi chumbado pela
sociedade civil e pela Imprensa a
recente nomeação de Bernardo
Cumaio, por alegadamente possuir um passado nada abonatório para exercer aquele cargo na
instituição que gere o dinheiro
de muitos moçambicanos.
D&F

Desde Setembro findo, é
administrador não executivo
do First Capital Bank. Na sua
carreira profissional, dentre várias experiências, desenvolveu
e coordenou actividades de planeamento estratégico, elaboração e monitoria de planos de
negócios, desenho e implementação de sistemas de corporate
governance, desenvolvimento
organizacional, gestão de processos no âmbito da qualidade
e planeamento de sistemas de
informação.

Texto: Redacção

Da lista a que o Dossiers &
Factos teve acesso, a CTA avança
para a corrida a este cargo bastante cobiçado nomes de quatro
empresários da praça, nomeadamente Lucas Chachine, Dixon
John Chongo, António Manuel
de Sousa e Kabir Fahar Ibrahimo.
Da referida lista, e olhando
para o perfil apresentado por
cada um, através de CVs, Lucas
Chachine é a figura que apresenta larga experiência em matérias

“

Edificio do
tes Aduaneiros de Moçambique,
por sinal, membro fundador da
referida agremiação e influente
na CTA, sendo actualmente o vice-presidente do Conselho Fiscal
desta confederação.
Dixon Chongo é licenciado
em Direito pela Universidade
Eduardo Mondlane e obteve o
seu mestrado no ISCTM, estando actualmente a fazer o seu
doutoramento na Universidade

Publicidade

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

Nuit: 401125442
Telf:+258 869744238 |
Celular: +258 82 4753360

Da referida lista, e olhando
para o perfil apresentado por
cada um, através de CVs, Lucas
Chachine é a figura que apresenta
larga experiência em matérias de
gestão de grandes organizações,
sejam da sociedade civil ou
outras, incluindo associações
desportivas.

de gestão de grandes organizações, sejam da sociedade civil
ou outras, incluindo associações
desportivas.
Chachine é licenciado em
Gestão pela Universidade Eduardo Mondlane, no longínquo ano
de 1992, e dentre os cargos que
já assumiu, o mais alto e recente
foi o de PCA da multinacional
Vodacom.
A seguir está a figura de Dixon Noé Chongo, actual presidente da Câmara dos Despachan-

Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
tivos CVs, constam os nomes Mondlane, em 2001, e que tem
de António Manuel Santos de também formação complemenSousa, licenciado em Electróni- tar em Gestão de Mudanças, pela
ca pela Universidade Eduardo Universidade Católica de Lisboa.

Por último, com pouca informação no seu CV, arrola-se o
nome do empresário Kabir Fahar
Ibrahimo, que, em 2010, se licenciou em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade Politécnica, e em 2014 fez mestrado
em Gestão e Administração de
Negócios pela Universidade Católica de Moçambique.

de Porto – Portugal. Apesar de
apontar no CV ser indivíduo que
possui pleno domínio da legislação fiscal e aduaneira nacional
e internacional, dentre outros
elementos, do CV a que o Dossiers & Factos teve acesso, pouco
consta em termos de andanças
na matéria de gestão institucional comparativamente ao apresentado por Lucas Chachine.
Para além dos primeiros dois
empresários que avançámos,
com algumas notas dos respec-

Identificação 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.

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

Jardinagem e outros serviços

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.
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DIZ O SINDICATO DOS JOGADORES

“O Estado deve obrigar clubes a pagar
segurança social dos jogadores”
O jogador não pode despertar só quando tem problemas
Clubes aproveitaram-se da pandemia da covid-19

U

ma parte dos jogadores moçambicanos, talvez a
maioria, depois da
carreira passa necessidades
básicas. Esta situação leva o
presidente do Sindicato dos
Jogadores de Futebol (PSJM)
de Moçambique, António Marinho Gravata, a dizer que o
Estado deve obrigar todos os
clubes a descontarem segurança social dos jogadores e
encaminhar para o Instituto
Nacional de Segurança Social,
para evitar casos do género.
D&F

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome

Dossiers & Factos (D&F)
- Tony foi reconduzido a presidente do sindicato dos jogadores moçambicanos. Como é que
encara a sua continuidade?
Tony Gravata (TG) - Com
muita satisfação. O trabalho que
fizemos no mandato anterior foi
muito grande. Ter sido reeleito
significa para nós uma lufada de
ar fresco para podermos encarar os próximos quatro anos da
melhor maneira possível. Foram
enormes as dificuldades, porque
é uma instituição que pretende
implantar-se para depois impor-se. Creio que a reeleição é sinónimo de uma percepção positiva
por parte dos nossos associados e
das pessoas que acompanham o
desempenho do sindicato.
D&F - No primeiro mandato alcançaram tudo que haviam
preconizado ou ficou algo por
fazer?
TG – Ficaram coisas por fazer. O desafio de estar a frente de
uma instituição que é nova não é
fácil, porque o que temos estado
a fazer é emprestar aquilo que é
o nosso pensamento em relação
ao jogador, para podermos nos
impor perante instituições que já
existem desde a altura da independência. Não é fácil trilharmos
caminhos que nunca ninguém
terá ousado num passado recente
ou antes da criação do sindicato.
Sabemos que já era uma experiência vivida em muitos países
e em estágios bem avançados.
Estamos a lutar com as nossas
próprias armas para ver as coisas
mudarem. Quando se luta com

pertar só quando tem problemas,
e este período da pandemia foi o
exemplo claro disso. Entretanto,
o atleta vai aderindo ao associativismo, mas de forma tímida.
Falta um bocadinho de empatia
entre os próprios jogadores.
Clubes aproveitaram-se da
pandemia da covid-19
D&F – Quando se anunciou
o estado de emergência, o sindicato esteve em frente, na negociação dos salários dos jogadores com os clubes. Como foi este
processo?
António Marinho Gravata, (PSJM)

convicção, não creio que haja
outro elemento que possa deitar
abaixo aquilo que são as nossas
pretensões.
D&F – Foi jogador de futebol. No seu ponto de vista, os
clubes respeitam os atletas?
TG – Creio que a forma como
são geridos os clubes é um dos
maiores problemas. Podemos
olhar para outras vertentes, mas
se não temos dirigentes que pensam no clube como se estivessem a pensar em algo para eles,
não teremos situações ao nível
do que estamos a testemunhar
noutros países. O problema não
é o país em que estamos, como
muita gente pensa. Se tens uma
pessoa que sente a necessidade
de fazer algo em prol do grupo,
vais ter um clube organizado, que
respeita os jogadores e todos os
trabalhadores, e o desporto em si.
O que acontece é que não temos
isso. Se temos, são poucos. Maior
parte deles se encontra em clubes
privados. Porque o clube é dele,
faz de tudo para o colocar em
patamares desejados. O exemplo
simples disso é a Associação Black Bulls, e num passado recente
tivemos o Atlético Muçulmano,
que tinham um dono com instalações. E era só olhar a qualidade das infra-estruturas. É esta
situação que vamos vendo nos
clubes, porque o dinheiro não sai
do bolso dele [o dirigente], não
faz esforço nenhum para captar
mais-valias para o próprio clube,
não faz planos para tornar o clube sustentável. O outro problema
é que não nos colocamos no lugar
dos outros, e, se sou dirigente e

não me coloco no lugar de um jogador, dificilmente vou criar um
bom ambiente e me preocupar. Se
tivéssemos dirigentes profissionalizados, cujo salário viesse do
clube, se calhar tivéssemos outro
tipo de problemas e não estes que
são básicos do ponto de vista de
organização.
D&F – Os atletas se identificam com a vossa instituição?
TG – Identificam-se sim, mas
é preciso um esforço, porque a
questão do associativismo não é
uma tarefa fácil na nossa sociedade, não só para a componente
dos jogadores. Queremos estar
dentro de uma organização, mas
aquilo que são os nossos direitos e deveres não observamos.
Se fizer um levantamento das
associações, saber quantos membros têm e quantos é que pagam
cotas, que é a forma de poder se
organizar e funcionar, verá que
temos um grande desafio. Então,
para uma classe cujo associativismo é novo e com características
específicas (um jogador que diz
que está tudo bem no momento, dificilmente pensa no que lhe
pode suceder no dia seguinte)
é ainda mais difícil. Ainda que
tenha [o jogador] experiências
diferentes em função dos clubes
de onde vem, essas experiências
são esquecidas quando a situação do momento é boa, e esquece
de encontrar uma forma para se
proteger e estar seguro por muito
tempo. É uma tarefa árdua e tem
de ser realizada de forma gradual.
Uma das palavras-chave é paciência, para poder fazer perceber o jogador que não pode des-

TG – Não foi uma situação
fácil, sobretudo quando já partes
de uma posição desprivilegiada.
Sentimos que ficamos fragilizados, porque a Lei, em algum
momento, protege o patronato.
O sentimento que tivemos foi
de aproveitamento por parte dos
clubes ao reduzirem os salários,
pois a maior parte dos clubes
vive de apoios das empresas públicas. Há outra parte que vive de
meios próprios, estes colocamos
numa posição diferente, porque dependem de receitas ou de
apoios individuais. Estou a falar
do caso do Desportivo Maputo,
Textáfrica do Chimoio, Incomáti
de Xinavane, que já experimentam dificuldades e encontram
nas receitas do jogo um meio
adicional para colmatá-las. Há
outros clubes que têm apoio de
empresas públicas, cuja forma de
organização nos remete a pensar
que houve má fé no processo da
implementação das medidas do
estado de emergência, porque
sabemos que o orçamento é feito
no ano anterior. Naturalmente
que te submetes àquilo que a Lei
prevê do ponto de vista de aplicação quando é uma situação de
estado de emergência, mas vais
para lá quando de facto estás
numa situação limite. E não foi o
que assistimos com os clubes, que
nem se quer levantaram a hipótese de reajustes e houvesse melhorias. Os Ferroviários de Lichinga,
Nampula e Nacala pagaram 10%
a menos do que deviam.
D&F – Que acções podem
ser tomadas para reduzir a vulnerabilidade dos jogadores?
TG – O que deve existir é a
valorização do artista. O artis-

ta não é o dirigente, mas sim o
atleta.
Então, tudo deve ser feito para
a preservação dos ganhos do atleta, porque, de forma indirecta, se
o atleta ganha, o clube também
vai ganhar. Noutros países há leis
que protegem o jogador e não é
coisa de outro mundo. É preciso
que se tome medidas. O bom disso é que o sindicato vai passar a
ter assento na Federação Moçambicana de Futebol (FMF). Repara
que isso sempre esteve legislado,
sempre foi patente nos regulamentos da FIFA. Por que antes
nós nunca tivemos? Já fizemos
várias cartas a reivindicar. Não é
só o sindicato de jogadores, a Associação dos treinadores e outras
entidades da área têm este direito.
Os jogadores devem ter
segurança social
D&F – Temos situações de
jogadores que quando estão no
activo ganham bem, mas depois
da carreira passam a viver na
penúria. Como é que isto pode
ser ultrapassado?
TG – É uma situação penosa
e, como sindicato, temos estado
a lutar para que a gente comece a
prevenir. Temos acções ou ideias
que visam apoiar. A participação,
sobretudo do jogador que está
no activo, é extremamente importante, porque neste momento
está em condições de apoiar. Uma
das coisas que queremos que a
aconteça é a segurança social do
jogador. Já temos um memorando com o Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS), vamos
começar a implementar. Depois
da carreira, há um mínimo com
o qual o jogador pode fazer a
sua vida. Situações como as do
Butana e Pascoal não são novas
e são estas que nos fizeram criar
o sindicato, porque sabemos que
a nossa carreira é curta. O Estado deveria ser intransigente no
desconto da segurança social,
pagamento do IRPS. O Estado
simplesmente olha o desporto e
não actua. Devia haver uma obrigatoriedade, sobretudo porque o
Estado subsidia o desporto a partir do Fundo de Promoção Desportiva (FPD). Uma das exigências deveria ser de que todos os
clubes, sem excepção, pagassem
segurança social dos seus atletas
e demais trabalhadores.
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Garganta funda
*Duelo de Titãs*
O Dossiers & Factos, estreia
nesta edição, uma nova rubrica
“Garganta Funda” olhando para o
caso das dívidas ocultas. Quer nos
parecer que os “bifes” entre o visionário pai do “empreendedorismo"
e o pai do “legado” estão a aquecer
e ainda vão fazer correr muita tinta
e alimentar muitos jornais, nacionais e internacionais. Garganta até
quer que as coisas fiquem claras,
mas não quer ver os seus “pais” em
luta pública aberta. Já agora, o lado
analítico e especulador de Garganta Funda levou-o a um passarinho
que acha que, nesta “maka", quem
sai a perder é o homem do “lega-

do”, o “pai grande”, porque até onde
sabemos, sobre o “visionário” já
quase tudo se disse e se sabe, sendo que a sua reputação pública bateu no fundo há muito tempoooo,
mais fundo não pode bater e hoje
o cidadão começa a ver com bons
olhos as suas obras até porque com
a situação a se agravar em Cabo
Delgado, fica claro que era necessário uma intervenção daquela
envergadura. Sobre onde falhou,
Garganta tem as suas teses mas
não vai especular hoje. Ora, sobre
o pai do Legado pouco se sabe
até agora e muita coisa pode vir à
lume. Garganta aconselha ambos a
sentarem e a fumarem um cachimbo, ou a pedirem mais um café,

porque, neste momento, temos
desafios maiores, como o combate
ao terrorismo na zona norte e a desestabilização na zona centro.Esse é
o nosso principal foco e divididos
somos um alvo fácil.

*“Die Hard"*
Falando em zona Centro, parece que há um cidadão que tem
direito a matar a população.É um
cidadão de primeira que decide,
como se de Deus se tratasse, quem
vive e quem morre, diferente de
nós outros que, se passamos pela
zona onde ele está, só temos direito a morrer.Vida dura essa a nossa,
que não podemos usufruir da beleza da nossa terra! Será que nós
como povo é que estamos errados e
este senhor está certo? Ele só pode
estar certo, porque continua a aca-

bar connosco e nada lhe acontece, é
um cidadão de primeira. Garganta
acha que devia ser o inverso. Se a
população não tem culpa, não está
errada, não devia ser sacrificada.
Punido devia ser aquele que prima por um comportamento totalmente desviante. Porque fica muito
duro morrer no norte, morrer no
centro, ichiiiiXaBindza!

*Minas Retardadas Para
Explodir a Longo Termo*
Garganta não gosta de agitadores, sabotadores, desestabilizadores, verdadeiros capins altos que
querem crescer sozinhos, andam
com agendas muito próprias, como
alguns elementos que andam em
Cabo Delgado disfarçados de jornalistas. Está claro que há muitas
forças externas a quererem desesta-

A TERRA E OS HOMENS

bilizar o nosso país e disso tirarem
proveitos próprios, mas o que mais
preocupa a Garganta Funda, são
os agentes internos usados como
forças destes inimigos comuns que
SamoraMachel chamaria de minas
retardadas para explodirem a longo
termo. Há gente que tira de forma
irresponsável informação para fora
do país e essa mesma informação
acaba voltando como fidedigna
porque foi dita por órgãos internacionais, que por sinal nem sequer
estão no terreno. Garganta Funda
não tem dúvidas, se não tivermos
neste momento uma agenda única,
uma agenda nacional, uma agenda
moçambicana, irmãos, vamos chorar, não há moçambicano melhor
que outro. Garganta apela a todos
a apoiarem as nossas FDS nesta
guerra contra o terrorismo e a passar informação de forma responsável. Estamos atentos.

Fotos: Albano Uahome
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Mateus Tomo denuncia descriminação e
plágio nas artes

D

e nome artístico Matomo, Mateus Tomo
diz que há alguma
descriminação na
forma como os fazedores das
artes são tratados em Moçambique. De acordo com Tomo, a
parte mais visível deste tratamento discriminatório revela-se
na diferença de oportunidades
para concertos, exposições e
outro tipo de eventos. Matomo
também desfere fortes golpes
contra plagiadores, que vivem à
custa dos outros.
D&F Texto: Albino Mahumana

Baseado na província costeira
de Inhambane, Mateus Tomo é,
para além de artista plástico, professor de artes e ofícios e técnico
de cultura afecto aos Serviços
Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia. Em entrevista ao
Dossiers & Factos, ataca aos promotores, que diz serem responsáveis pela existência de “filhos e
enteados” no contexto das artes
em Moçambique.
“Os artistas plásticos não têm
as mesmas oportunidades. Isso
verifica-se quase em todo o canto
do país, existem filhos e enteados”, disse Matomo, que entende
que “isso acontece por causa dos
promotores dos eventos culturais”. De acordo com o nosso
entrevistado, este é um mal transversal a toda a cultura no país.

“Não tenho muito a argumentar, mas isso é uma realidade
que todo artista sente, não só artistas plásticos, mas sim todos os

artistas em geral. Contudo, arte é
um desafio, e precisamos de fazer
com amor, acima de tudo. Os artistas são mensageiros enviados
por Deus. Essa é a nossa missão.
Precisamos de persistência e resistência”, disse.
Para o nosso interlocutor, reside aí uma das razões para que a

arte não seja sustentável em Moçambique, uma percepção quase
unânime entre os fazedores e

apreciadores da cultura.
“Se é possível viver de arte em
Moçambique? Para mim, é uma
questão relativa, mas pela minha
experiência posso dizer que não.
Precisamos sempre de outras fontes de sobrevivência. Nem todos
dias vendemos uma obra de arte.
Mesmo as vendas que tenho feito,
eu em particular, não me trazem
o dinheiro no imediato”, explicou.
O mundo da cultura em Moçambique é de grandes dificuldades. Nas artes plásticas, a situação
não é diferente. Matomo fala,
inclusivamente, de carências básicas para o desenvolvimento do
trabalho.
“No fundo, são vários [os artistas] que usam um material de
baixa qualidade, são poucos os sítios para a aquisição de materiais
com alguma qualidade aqui em
Moçambique, mas como o espírito artista fala alto, usamos o que
existe e aproveitamos da melhor
maneira.”
De resto, a qualidade de um
artista sempre sobressai, independentemente do material que
use.
“Os artistas que usam material de péssima qualidade fazem-no por falta de condições de
aquisição de melhor material que
é pouco comercializado cá. Mas
eu considero que o importante
mesmo é fazer um bom trabalho,
independentemente do material.
Quando o artista é bom, o mate-

rial não pode ser motivo de desculpas”, defende.

“Alguns ganham através do
suor dos outros”
Mateus Tomo está satisfeito
com a qualidade dos artistas plásticos em Moçambique, que diz
estarem num bom caminho. Mas,
por outro lado, fala da existência
de um conjunto de pseudo artistas, que vivem do esforço e imaginação alheios.
“As artes plásticas, em Moçambique, acredito que estão em
um bom caminho, existem muitos artistas com muito talento e
muita criatividade. Vejo excelentes obras feitas pelos jovens, com
muita qualidade e mensagens claras e objectivas, há muita coisa a
ser recriada com excelência. Claro que também existem alguns
plagiadores que ficam atentos a

tudo para copiar, e que vivem e
ganham a vida através do suor e
sacrifício dos outros. Não admiro
a estes artistas. Aliás, eles não são
artistas de alma e coração, e não
conhecem o valor da arte. Arte é
amor e é feita de coração”, disse.
Com várias participações em
exposições, com destaque para
as bienais das TDM, em 2013 e
2015, e na Univeridade Laboral
de Cáceres, na Espanha, em 2012,
o artista plástico defende que a
arte tem um poder transformador sobre a sociedade, na medida
em que “ensina a viver, a amar e
ensina a vida, e nós aprendemos
bastante com ela. Em certas situações, ela se torna um atenuante,
um acalmante e boa companhia”.
Por esta razão, Mateus Tomo
diz que o sector merece mais respeito e atenção. Para já, considera
ser urgente a criação de uma máquina de marketing, mesmo porque, actualemente, vender arte
em Moçambique não tem sido
fácil, é preciso ter boas influências e oportunidades, e ter sorte
também. Quando o trabalho é
bem feito, há quem se interesse e
compre, mas nem sempre assim
acontece”.

“

No fundo, são
vários [os artistas] que
usam um material de
baixa qualidade, são
poucos os sítios para a
aquisição de materiais
com alguma qualidade
aqui em Moçambique,
mas como o espírito
artista fala alto,
usamos o que existe
e aproveitamos da
melhor maneira.
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Credores rejeitam pedido de alívio de dívida da Zâmbia

U

m grupo de representantes dos credores da dívida pública
da Zâmbia anunciou
que rejeitou a proposta que pedia uma reestruturação dos títulos de dívida, argumentando
com a falta de informação sobre
vários aspectos da proposta.

O Governo da Zâmbia pediu
aos credores uma emissão de 3 mil
milhões de dólares para adiar o pagamento dos juros, no valor de 120
milhões de dólares (100 milhões
de euros), para Abril de 2021, argumentando que precisa de “espaço de manobra” para acudir ao
aumento da despesa decorrente
das medidas de combate ao novo
coronavírus.

“O que estamos a tentar fazer
não é um 'default' propriamente
dito, mas sim uma iniciativa de
construção de consenso”, argumentou então o secretário permanente do Ministério das Finanças,
Mukuli Chikuba, em declarações à
Bloomberg.

“O comité de membros é incapaz de fornecer uma resposta
positiva à solicitação de consentimento nesta altura devido à ausência de clareza numa série de questões”, lê-se na resposta citada pela
agência de informação financeira
Bloomberg.

O comité consiste em 14 instituições financeiras internacionais
baseadas nos Estados Unidos da
América e na Europa, representando cerca de 40% dos títulos de dívida pública emitidos pela Zâmbia,
mas dizem estar em consonância
com outros credores representando mais 30% da dívida deste país
africano.
Os juros exigidos pelos investidores para transaccionarem títulos de dívida pública da Zâmbia
pioraram ainda mais hoje, apesar
de o Governo ter anunciado que
reservou uma verba para pagar os
juros que são devidos até meados
de 2021, relativamente à emissão
de 3 mil milhões de dólares (2,5
mil milhões de euros).
Segundo a Bloomberg, os investidores não estão convencidos

de que a Zâmbia tenha liquidez
suficiente para honrar os compromissos nos próximos seis meses,
caindo assim em 'default' (incumprimento financeiro) no seguimento da rejeição da proposta de
alívio da dívida pelos credores.
O Governo planeja gastar 230
milhões de dólares em pagamentos
de Eurobonds em 2021, de acordo
com a informação financeira disponibilizada pelo Ministério das
Finanças, representando metade
do total reservado ao pagamento
de juros ao exterior. A agência de
notação financeira Fitch desceu o
'rating' da Zâmbia na sequência
do pedido de alívio da dívida aos
credores comerciais, considerando que a iniciativa é o início de
um processo de incumprimento
financeiro.

França extradita “tesoureiro” do genocídio do Rwanda

A

Justiça francesa decidiu, semana finda,
transferir Félicien
Kabuga, conhecido
como o tesoureiro do genocídio
do Rwanda, para a Tanzânia,
onde será julgado por crimes
contra a humanidade, revelou
a Efe.

Após 25 anos como um dos foragidos mais procurados do mundo,
Kabuga foi preso em Maio, numa
cidade nos arredores de Paris,
usando uma identidade falsa. Félicien Kabuga tem 84 anos e é acu-

&

sado de participar na criação das
milícias hutu Interahamwe, principais braços armados do genocídio de 1994, que provocou 800 mil
mortes, essencialmente entre a po-
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pulação da minoria tutsi, segundo
a ONU (Organização das Nações
Unidas).
Ele também é suspeito de ter contribuído com a sua fortuna para

proporcionar armas aos milicianos
hutus. A defesa de Kabuga havia
apresentado um recurso, rejeitado pelo Tribunal de Cassação da
França, contra a sua transferência
à Arusha, na Tanzânia, sede do
Tribunal da ONU, que deve julgá-lo por genocídio e crimes contra a
humanidade.
Em 1994, Félicien Kabuga fazia
parte do círculo próximo ao Presidente rwandês, Juvénal Habyarimana. Uma das filhas de Kabuga era casada com um filho de
Habyarimana. O assassinato do
Presidente, em 6 de Abril de 1994,
foi o ponto de partida para o genocídio. No período, Kabuga presidia

à Rádio Televisão Free Thousand
Hills (RTLM), que transmitia convocações para assassinar os tutsis,
e o Fundo de Defesa Nacional, que
colhia “fundos” para financiar a
logística e as armas dos milicianos
hutus.
Em Maio, Kabuga foi preso na
região de Paris. Ele residia num
apartamento de Asnières-sur-Seine, sob identidade falsa. Após a decisão do Tribunal de Apelação de
Paris, a França tem um mês para
transferir Kabuga para Arusha,
sede do Tribunal da ONU, que o
deve julgar por genocídio e crimes
contra a humanidade. Jornal de
Angola
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Homem usa cobra como máscara de protecção em viagem de autocarro

U
autocarro.

m homem em Manchester,
Reino Unido, foi filmado a
usar uma cobra à volta do pescoço, durante uma viagem de

O homem transportou o réptil ao pescoço e com ele tapou a boca, levando muitos a
afirmar que este estaria a usar o animal como
máscara de protecção. Isto aconteceu perante
o olhar estupefacto dos restantes passageiros
de um autocarro em Manchester, esta segun-

da-feira, reporta o Daily Mail.
Testemunhas dizem que o comportamento do homem era uma provocação clara
às regras de protecção contra a Covid-19, impostas no país.
Muitos não se deram conta da 'brincadeira' à primeira vista, referindo que só depois de se sentar é que o homem começou a
retirar o animal do pescoço. Este acabou por
se entrelaçar nos corrimões do transporte.
Passageiros dizem que apanharam susto, mas
que o momento foi também de gargalhadas.

