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Há poucos meses, eventos natu-
rais extremos abateram-se sobre 
algumas províncias de Moçam-
bique, e, para além de causarem 
danos humanos incalculáveis e ir-
reparáveis, destruíram diversas in-
fra-estruturas públicas e privadas. 
Na verdade, aqueles fenómenos 
vieram expor, outra vez, as nossas 
fragilidades no que diz respeito às 
infra-estruturas a todos os níveis.

O caso das estradas então é de-
primente, no mínimo. Vimos pon-
tes recém-inauguradas desaba-
rem, o que nos obriga a questionar 
a seriedade não só dos empreitei-
ros envolvidos, mas também do 
Governo, que não se pode demitir 
do seu papel de fiscalizador, a bem 
do povo a quem serve.

O problema está longe, no en-
tanto, de se resumir às pontes. 
É um problema generalizado da 
nossa rede viária, do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbo ao Índico. A 
situação da Estrada Nacional Nú-
mero Um (EN1) é o reflexo perfeito 
da nossa precariedade nesse do-
mínio, o que é deveras preocupan-
te, porquanto estamos a falar da 
única estrada que conecta as três 
regiões de um país em que tanto 
se fala de unidade nacional.

É escusado falar da importância 
dessa infra-estrutura, sobretudo 
no capítulo da economia, saben-
do-se que nenhum país desenvol-
ve sem vias de acesso. Muito esta-
remos a perder pelo facto de não 

tos, até os mais comuns, tendem 
a escassear, de tal sorte que, nos 
últimos tempos, as pessoas não 
recebem mais do que receita no 
hospital, cabendo-lhes procurar 
o medicamento em farmácias pri-
vadas, a preços que a maioria dos 
cidadãos provavelmente não tem 
capacidade de pagar.

Vários são os cidadãos que vêem 
a sua situação clínica piorar, e às 
vezes morrem porque o hospital 
não dispõe de ambulância ou com-
bustível para a tempestiva evacua-
ção a uma unidade de categoria 
superior. Ouvimos diariamente 
relatos de pessoas que são convi-
dadas, nos hospitais, a comprarem 
as próprias seringas, porque o Es-
tado não as alocou.

A falta de condições de traba-
lho junta-se ainda  à existência, no 
seio do pessoal de saúde, de pro-
fissionais sem sensibilidade, com-
paixão nem humanismo. Tratam 
os doentes como “coisas” e assim 
contribuem para a deterioração 
do seu estado de saúde.

O Governo tem de continuar fo-
cado na atracção do investimento, 
no fortalecimento do empresaria-
do nacional, com vista a conferir 
outra robustez à economia, mas é 
importante lembrar que um povo 
sem saúde não dará as respostas 
necessárias para o crescimento. A 
equação é simples e a sua resolu-
ção é urgente. 

serodiotouo@gmail.com

termos a EN1 em condições. Basta 
pensar na quantidade de empre-
sários do ramo agrícola nas re-
giões centro e norte, que preferem 
exportar seus produtos para os vi-
zinhos Malawi, Zimbabwe ou Zâm-
bia a transportar os mesmos para 
Maputo, que, entretanto, recorre 
ao mercado sul-africano.

Muitos o fazem porque a viagem 
pela EN1 é tortuosa e perigosa, 
dado o acentuado estado de de-
gradação da via. O Governo mo-
çambicano anunciou há poucas 
semanas estar a preparar-se para 
reabilitar a estrada, uma opera-
ção que deverá custar USD 750 mi-
lhões. É uma boa notícia, com toda 
a certeza, mas há que questionar 
por que se deixou tão importante 
infra-estrutura definhar a olhos 
vistos?

O executivo – não apenas o ac-
tual, mas também os anteriores 
– foi negligente, para dizer o mí-
nimo, e esse comportamento é 
replicado também em outros sec-
tores-chaves, como se pode ver 
na Saúde. O ministério de tutela 
foi brilhante na “guerra” contra a 
Covid-19, e há que ter humildade 
para reconhecer isso. No entanto, 
o brilho no combate à pandemia 
não é suficiente para ofuscar as 
debilidades do nosso Sistema Na-
cional de Saúde.

É uma tristeza tudo o que os 
doentes sofrem nas unidades sa-
nitárias do país. Os medicamen-
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Guebuza parece "novo homem"
EM TEMPOS CONTURBADOS

Quando estava no poder, de 
2005 a 2015, Armando Emílio 
Guebuza mostrou-se avesso às 
críticas referentes à sua gover-

nação, e até chegou a criar rótulos para 
quem as fizesse. Os últimos tempos têm 
mostrado que Guebuza não é mais o mes-
mo, pois, várias vezes, faz  publicamente 
“reparos”  ao actual estado de coisas em 
Moçambique e fá-lo de forma frontal. 
A nova postura pode ser incómoda nas 
hostes do Partido Frelimo, mas algumas 
figuras saúdam-na e consideram que é a 
ideal. Acrescentam que, se mais elemen-
tos abandonassem o “politicamente cor-
recto” e abordassem os fenómenos com 
a mesma “honestidade”, o país tomaria 
outro rumo.

Pode não ter sido de água para o vinho, mas 
a transformação de Armando Guebuza é sur-
preendente e curiosa, na medida em que fez 
com que se tornasse naquilo que antes comba-
tia: um “apóstolo da desgraça” e “anti-patriota”. 
Pelo menos, era assim que eram designados, 
no seu reinado, aqueles que criticavam a sua 
governação, quer na Imprensa, quer nas redes 
sociais.

Se antes combatia os críticos e lutava para 
que a cartilha do regime fosse a única a merecer 
espaço de antena nos meios de comunicação 
social, – o exemplo mais eloquente é a criação 
do grupo G40 – hoje Tchembene é um militante 
a favor das liberdades de imprensa e de expres-
são e do “check and balance”.

No dia 03 de Maio, Dia Mundial da Liberda-
de de Imprensa, o antigo presidente da repú-

blica recorreu à sua página oficial do Facebook 
para manifestar preocupações referentes ao 
facto de jornalistas e organizações de defesa e 
patrocínio das liberdades de expressão e de im-
prensa queixarem-se de “algum recuo nas suas 
conquistas”

“Compreendo que a liberdade de imprensa é 

um factor importante de verificação e escrutí-
nio (o chamado check and balance) numa socie-
dade democrática. Nesse processo, a Imprensa, 
ela própria, é escrutinada. Por isso, é importante 
que a mesma actue num quadro normativo de 
liberdade e independência”, defendeu Guebuza. 

Numa espécie de demonstração de tolerân-
cia, garantiu ainda que compra e lê todos os jor-
nais a que possa ter acesso, “mesmo os que são 
justa ou injustamente cáusticos comigo”.

Duro e frontal
A surpreendente veia crítica de Armando 

Guebuza é cada vez mais evidente, sendo várias 
as vezes  que o antigo chefe de Estado aponta 
erros referentes a certas abordagens do Gover-
no actual, que é formado pelo partido do qual 
é membro e presidente honorário, a par de Joa-
quim Chissano.

Recentemente, quando interpelado por jor-
nalistas na IV Sessão Ordinária do Comité Nacio-
nal da Associação dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional (ACLLN) sobre o polêmico 
atraso da chegada do livro escolar gratuito, o 
ex-presidente não foi de meias-palavras. Suge-
riu que fosse feito um “inquérito”.

“Uma comissão de inquérito é que pode dizer 
se é ou não má gestão, falta de recursos finan-
ceiros, económicos, ou se é um problema pu-
ramente logístico”, considerou Armando Emílio 
Guebuza.

Em Setembro de 2020, aquando de uma pa-

Transformação de Guebuza tem sido muito elogiada

Texto: Amad Canda D&F

Quadro mais sombrio para a media 

O processo movido pela Procuradoria-Geral da Re-
pública contra o economista Carlos Nuno Castel Branco, 
em 2013, terá sido uma das maiores demonstrações de 
intolerância à crítica na era Guebuza. Castel Branco, que, 
entretanto, acabou sendo absolvido, a par do jornalista 
Fernando Banze, era acusado de ter proferido “insultos” 
à figura do chefe de Estado, numa carta aberta, atra-
vés da qual fazia duras críticas à governação do então 
presidente.

Embora também se diga que não foi propriamen-
te um grande “fã” das liberdades de imprensa e de ex-
pressão, Guebuza pode ter alguma razão ao assinalar 
“recuos” nesse domínio, pois, nos últimos anos, Moçam-
bique tem sido palco de graves episódios que atentam 
contra as liberdades em causa e contra o Estado de Di-
reito Democrático.

“A partir de 2017, começou-se a reportar casos de de-
tenção e de confiscação de equipamentos de trabalho 
de jornalistas. Igualmente, assistiu-se a um novo fenó-
meno: jornalistas obrigados a fornecer seus e-mails e as 
respectivas senhas, em flagrante violação da sua privaci-
dade”, assinala o relatório do MISA Moçambique sobre o 
estado da liberdade de imprensa em 2019 e 2020.

Só em 2020, o MISA reportou 33 casos de violações 

contra as liberdades de imprensa. Entre os casos, desta-
ca o desaparecimento, em 2019, do jornalista da Rádio e 
Televisão de Palma Ibraimo Mbaruco, que supostamen-
te terá sido sequestrado. No mesmo ano, também foi 
detido o jornalista Amade Abubakar, em Macomia, pe-
las Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM). 
Ambos os jornalistas cobriam o desenrolar do conflito 
em Cabo Delgado.

Há que destacar, igualmente, o incêndio à redacção 
do semanário Canal de Moçambique, ocorrido no dia 
23 de Agosto de 2020, resultando na destruição do 
material informático do jornal. De resto, a violência tem 
sido cada vez mais usada para intimidar jornalistas e 
outros actores da sociedade vistos como “incómodos”, 
como demonstram as agressões ao editor do Canal de 
Moçambique, Matias Guente (2019), Ericino de Salema 
(2018), José Jaime Macuane (2016) e o assassinato de 
Anastácio Matavele (2019).

Em 2018, o editor e director deste jornal (Dossiers & 
Factos), Serôdio Towo, foi alvo de ameaças de morte, 
feitas por “desconhecidos”. Por via de chamadas telefóni-
cas e mensagens, os inimigos da liberdade de imprensa 
“desaconselharam” o visado a escrever sobre o Governo, 
alertando para o risco de as matérias que escrevia traze-
rem “muita confusão”. Durante semanas, Towo foi segui-
do por indivíduos estranhos.
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lestra proferida na Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), o antigo combatente e terceiro 
presidente da história de Moçambique criticou 
abertamente a forma como o Governo 
estava a abordar o combate ao terroris-
mo na província de Cabo Delgado. 

“A nossa soberania está em causa. 
Muita gente pensa que está em cau-
sa porque há aquela guerra em Cabo 
Delgado, ou, então, por causa do Ma-
riano Nhongo. Isso também (conta ou 
influencia). Mas o nosso discurso virou. 
Nós estamos inseguros. Deixamos de 
acreditar em nós mesmos. Tivemos a 
situação da Renamo durante 16 anos, 
e mais dois anos, mas não deixámos de 
acreditar que Moçambique era nosso e 
que havíamos de vencer. Agora come-
çam a aparecer algumas vozes a duvi-
dar”, disse Guebuza, em declarações 
reproduzidas pela Imprensa.

Um mês depois, Guebuza voltou a 
pisar na mesma tecla, tendo chegado 
a criticar a não exploração dos homens 
armados da Renamo no combate ao 
extremismo violento.

Armando Guebuza é igualmente crí-
tico à Procuradoria-Geral da República 
(PGR), que diz estar ao serviço de inte-
resses políticos, particularmente pela 
forma como conduziu ou está a con-
duzir o caso das famigeradas dívidas 
ocultas, que levaram a que o antigo 
chefe de Estado fosse ouvido, na con-
dição de declarante, pela 6ª Secção do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, 
que julga o caso.

"A Procuradoria-Geral da República 

pretende calar Armando Emílio Guebuza, cida-
dão desta pátria de heróis e seu antigo presi-
dente", assim reagiu a sua equipa de advogados, 

em 2020, quando a PGR solicitou a autorização 
do Conselho de Estado para que o antigo presi-
dente fosse ouvido.

 
A “fábrica de sonhos inalcançáveis” acolheu 

Guebuza

Na sua saga contra os críticos, na altura em 
que era inquilino da Ponta Vermelha, Armando 
Guebuza chegou a visar com notável veemência 
as redes sociais, particularmente o Facebook, 
plataforma a que classificou como “fábrica de 
sonhos inalcançáveis”.

Ironicamente, o antigo estadista tornou-se 
um usuário activo daquela que é a rede social 
mais usada do mundo e é (também) através 
dela que partilha as suas opiniões e contribui-
ções sobre a vida política, económica e social do 
país.

Entre os comentários à publicação que fez no 
dia 03 de Maio, em defesa da liberdade de im-
prensa, houve quem quisesse mostrar que não 
esqueceu a forma como Guebuza tratava os jor-
nalistas e a própria rede social. “Esses jornalis-
tas, organizações de defesa e patrocínio das li-
berdades hoje já não são “anti-patriotas”, já não 
são “apóstolos da desgraça”, já não são “fábricas 
de sonhos inalcançáveis?” Estão a exaltar a pá-
tria esses?”, ironizou um internauta identificado 
como Faysal Sayyid.

Comentários dessa natureza são, no entan-
to, uma excepção nas publicações de Arman-
do Guebuza. A maior parte dos seus seguido-
res, cerca de 60 mil, trata com carinho o antigo 
chefe de Estado, havendo até quem peça o seu 
regresso à Presidência. Outrora alvo a abater, 
hoje, o Facebook “acolheu” Tchembene.

No seio do partido, há quem esteja incomodado com o “novo Guebuza”, mas muitos o aprovam

Ex-estadista foi ouvido como declarante no caso “dívidas ocultas”
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Desviado mais de um milhão de 
meticais em Inhambane

COM RECURSO À SOBREFACTURAÇÃO

Funcionários do GIZ, uma entidade 
alemã especializada em projectos 
de cooperação técnica e de desen-
volvimento sustentável, e da Direc-

ção Provincial de Educação e Desenvolvi-
mento Humano (DPEDH),  em Inhambane, 
estão envolvidos num esquema de desvio 
de 1.098.167,03 MT (um milhão, noventa e 
oito mil, cento e sessenta e sete meticais e 
três centavos). Para camuflar a falcatrua, 
os mesmos adjudicaram a uma empresa da 
sua “inteira confiança” as obras de constru-
ção de um sanitário de quase dois metros 
de comprimento e um metro de largura. O 
escândalo deu-se, concretamente, no dis-
trito de Panda.

Trata-se de um caso que, segundo algumas fontes, 
ouvidas pela nossa equipa de reportagem, ainda vai 
fazer jorrar muita tinta, pois, há muitos envolvidos na 
“bolada milionária", sendo de destacar os funcionários 
da GIZ e do sector da educação a nível da província de 

Inhambane. 
Para lograrem os seus intentos, os funcionários em 

causa recorreram aos préstimos da Rijal Construções, 
uma empresa “amiga” a quem confiaram a responsabi-
lidade de construir um sanitário público de dimensões 
bastante reduzidas.Tem quase dois metros de com-
primento e 1,5 metros de largura, sendo que o tecto 
foi coberto de chapas de zinco, em número de quatro. 
Para executar esta empreitada, a Rijal Construções co-
brou mais de um milhão de meticais.

Dossiers & Factos sabe, através de fontes seguras e 
bem posicionadas, que foram os próprios técnicos da 
DPEDH afectos no Departamento de Construção Esco-
lar que desenharam o projecto e o entregaram a GIZ 
para efeitos de aprovação e financiamento.

O facto é que o valor em causa revela-se bastante 
inflacionado para tão insignificante obra, o que leva 
a que as nossas fontes concluam que os funcionários 
daquela organização germânica estão directamente 
envolvidos no escândalo, que está a dar que falar nas 
redes sociais.

Em anonimato, alguns funcionários dos Serviços 
Distritais de Educação e Juventude, no distrito de Pan-
da, dizem estar bastante indignados com a própria di-
recção, por ter permitido que o empreiteiro construísse 
uma obra daquela natureza. Segundo eles, não tem ne-
nhuma qualidade, o que torna ainda mais escandaloso 
o acto.

Outros funcionários sugerem que o Gabinete Provin-
cial de Combate à Corrupção faça um trabalho exaus-
tivo de modo apurar a veracidade dos factos, e, acima 
de tudo, descobrir o possível paradeiro do dinheiro ou 
para que fins terá sido verdadeiramente usado.

Educação “sacode o capote” e GIZ reconhece o 
“exagero”

Contactado pelo Dossiers & Factos, o responsável do 
Departamento de Construção Escolar, na DPEDH, Do-
mingos Chibuel, confirmou, por meio de uma mensa-
gem telefónica, que o valor em causa tinha como fina-
lidade somente a construção daquela infra-estrutura.

Por sua vez, o director do SDEJ de Panda preferiu 
não se alongar sobre o assunto, alegadamente porque 
quem está em frente de todo o processo é o próprio 
financiador, neste caso, o GIZ. Por isso, recomendou a 
nossa reportagem a contactar a organização em causa.

"O que nós, como sector de educação, estamos a 
fazer é apenas esperar que o GIZ nos entregue a obra 
para começarmos a usar. Agora, esses outros deta-
lhes de que é pequeno ou é grande não cabem a nós. 
Quem sabe sobre os dinheiros, a forma de contratação 
é o próprio financiador”, desresponsabilizou-se a fon-
te, tendo, de seguida, acrescentado que “o valor serviu 
apenas para construir aquele sanitário que você está a 
ver, e não há outra coisa". 

Por sua vez, a representante 
do GIZ em Moçambique, Carla 
Saide, reconheceu ter havido exa-
gero por parte dos seus colegas, 
porém, mostrou-se indisponível 
para comentar sobre o assunto, 
escudando-se no facto de o caso 
ainda estar a ser investigado.

"Olha, esta notícia pegou-nos 
a todos nós de surpresa, eu par-
ticularmente recebi as imagens 
pelo WhatsApp, vi o tipo de obra 
que foi feita, por isso, de imedia-
to, enviamos uma equipa ao ter-
reno para averiguar", disse.

"Gostaria de lhe pedir que nos 
desse tempo de entendermos o 
que aconteceu com o dinheiro, 
talvez daqui a uma ou duas se-
manas possamos dar alguma in-
formação detalhada", acresentou. 

O Dossiers & Factos sabe que 
este não é o primeiro caso de de-
lapidação de fundos públicos ou 
doados naquele distrito. Há mui-
tos mais e, na sua maioria, envol-
vem gestores públicos.

Convém referir que o GIZ é 
uma organização não governa-
mental internacional alemã, com 
escritórios em quase todo o ter-
ritório nacional. Na província de 
Inhambane, por exemplo, a or-
ganização actua em diferentes 
áreas, com maior destaque para 
a educação, e abrange todos os 
distritos, com excepção dos cinco 
distritos que têm a categoria de 
vilas e cidades municipais.Sobrefacturação é uma das tácticas usadas para desviar fundoz

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane  

D&F
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Definir o mundo já foi um problema des-
de quando não imaginávamos nascer. De re-
pente, a diferença passou a ofuscar os olhos 
dos Homens como se somente pudéssemos 
viver numa esfera onde todos seguimos os 
mesmos ritmos, sem aceitar a diferença pa-
tente no consciente de cada ser que decide 
definir-se na sociedade pelas atitudes e pela 
anatomia que o faz gesticular, pensar e  via-
jar no x\

 próprio cosmo a procura de uma de-
finição real da vida. Mas será que a vida é 
somente isto que conseguimos ver, ouvir e 
sentir? Não há nada mais que uma simples 
aceitação do normal e do que os outros acre-
ditam ser correcto e aceitável nas normas 
desta colmeia a que chamamos de sociedade?

Lembro-me de Sigmund Freud, no final 
do século XIX, quando, na sua análise so-
bre a psicologia clínica, tentava fazer uma 
observação e análise aprofundada de casos 
individuais, no sentido de tratar pacientes 
com “doenças mentais”. Freud aceitou a ati-
tude diferente como uma anormalidade que 
infringia o modus vivendi. Recordo-me até 
do seu discípulo Breuer, quando naquela 
altura, decidiram usar a hipnose como um 
método de cura dos pacientes. Mas, pode-
-se questionar até que ponto a anormalidade 
pode ser fruto de “problemas mentais”?

Breuer acreditava que, através da hip-
nose, a pessoa poderia driblar censuras 
que a impediriam de se lembrar de certos 
factos (os traumas), e, assim, melhoraria a 
sua ideia de tais experiências. Freud depois 
descreveu esse estado como catarse. Freud 
discordava quanto à eficiência da hipnose 
e, em contrapartida, desenvolveu a técnica 
da livre associação. Foi aí que a  Psicologia 
Clínica  nasceu, porque trouxe a  cura pela 
palavra. Daí, o advento da Psicanálise abriu 

um abrangente campo para as novas teorias, 
como a Psicologia Analítica de Gustav Jung, 
discípulo de Freud.

Depois de tantas metamorfoses do pen-
samento sobre a loucura, muitas linhas de 
pensamento em psicologia emanaram no 
sentido de explicar a origem daquele com-
portamento “anormal” que rompe com as 
formas de manifestação do nosso EU. Quan-
do falo em linhas de pensamento, refiro-me 
à Psicanálise, à Psicologia Analítica, à Aná-
lise do comportamento  ou ao Behavorismo 
de  Skinner  e à  Fenomenologia  que nasceu 
dos pensamentos de  Sartre,  Husserl, e tem 
seus expoentes na psicologia representados 
por Rollo May (existencialista) e Fritz Pearls 
(Gestalt Terapia).

O que me leva a tecer estes pacatos pen-
samentos sobre a loucura tem mesmo a ver 
com a necessidade de me debruçar em torno 
de verdades da anormalidade e mentiras da 
lógica. Estas verdades da anormalidade ten-
dem exactamente a aceitar que o mundo não 
é somente feito da superficialidade do nosso 
comportamento ou a ignorância que temos 
em aceitar que existem novas formas de ma-
nifestar e desenhar o que Freud chamava de 
“sermos movidos pelo inconsciente”.

Este inconsciente é uma fórmula que 
está, de certa forma, ligado à nossa medu-
la e nos define, não somente como o que o 
outro espera de nós, mas também como nós 
nos aceitamos como seres. Talvez se pense 
de forma culposa ou estranha na atitude do 
jovem que vai à lixeira e procura um car-
dápio para o seu jantar. Mas, esta forma de 
viver transpassa o lado cónico do sentido da 
verdade, que, muitas vezes, serve para nos 
cegar e nos limitar no valor de reflexão e 
análise do comportamento, não só como a 
igualdade dos actos entre indivíduos que 

coabitam na mesma esfera de vida, mas 
também como a diferenciação do conceito 
viver.

Ao analisarmos esta vertente, encontra-
mos algumas contradições: o “ser anor-
mal” que vai no lixo a procura da comida 
e o mesmo ser que percebe que para viver 
precisa de se alimentar. Aliás, esta contra-
dição quase que acasalada remete-nos à ne-
cessidade de reflexão deste “louco” como 
um “hibrido” que anda pelas estradas e de-
monstra a sua real aparência e vontade de 
identificar-se no meio de tanta gente que 
vive de mesmices.

Ora, loucura pode existir no pensamento 
de um Homem que, ao dormir na estrada, 
cobre-se de caixas por medo do frio? Seria 
loucura por ter saído de casa ou por ter vis-
to que viver em sua casa não reflectiria o 
seu verdadeiro “EU” escondido porque as 
pessoas vivem sempre lhe pedindo mais do 
que pode?

A verdade é que nós os Homens vivemos 
numa loucura aceitada de que temos que re-
jeitar o que somos e aceitar o mundo defini-
do pelos outros. Decerto que estou, nalgum 
momento, a problematizar a Psicanálise 
de Freud, quando tenta perceber o Homem 
pela interpretação dos conteúdos incons-
cientes, acções e produções imaginárias de 
um indivíduo, com base nas associações li-
vres e na transferência.

Um facto importante, avançado por 
Freud, ao falar da Psicanálise, tem a ver com 
a sua convicção de que os problemas dos 
neuróticos e histéricos surgem da inaceita-
ção cultural. Mas, isto pode-se problemati-
zar em diversas perspectivas: como aceitar 
uma cultura com a qual não nos identifica-
mos ou como viver uma cultura falsificada 
e emprestada dos outros?

A loucura como um passo para a liberdade

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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Os programas de interferên-
cia na polícia e criação de células 
políticas são uma das principais 
razões do péssimo crescimento 
normativo e disciplinar da polí-
cia em vários países, Moçambi-
que não é uma excepção. Nota-
biliza-se a falta de limites claros 
entre os políticos na governação 
e as instituições estatais que ze-
lam pelo bem-estar do povo.

Neste contexto, assiste-se a um 
certo investimento em aspectos 
de segurança, ordem e discipli-
na na polícia, relegando a um 
segundo plano os aspectos de 
educação, formação profissional, 
actividades recreativas, saúde, 
pesquisa, perícia criminalísti-
ca, entre outras áreas. Entende-
-se que aumentar a musculatura 
policial para reprimir o povo é 
prioritário na defesa de interes-
ses políticos.

As dificuldades do Estado no 
que diz respeito aos fundos para 
a melhoria dos diversos ramos da 
polícia é um problema, pois, se 
existissem essas condições, seria 
minimizada a atividade criminal 
no solo pátrio.

Embora o desemprego, o con-
sumo de bebidas alcoólicas e 
drogas são a razão do crescimen-
to dos índices de criminalidade, 
a polícia também joga um papel 
de conivente no crescimento do 
índice de criminalidade em Mo-
çambique, ao permitir-se con-

viver com criminosos de forma 
a obter ganhos do crime e agir 
como mandante do próprio acto 
criminal.  

A necessidade de satisfação 
dos problemas basilares do polí-
cia, particularmente, os da cesta 
básica, que estão acima do seu 
salário, rondando os 30 mil meti-
cais (contra os quase 8000 actual-
mente recebidos) são as justifica-
ções que se encontram no seio de 
alguns polícias auscultados para 
migrarem para o caminho do 
crime.  

O modelo de actuação dos cri-
minosos,  às vezes, é copiado pela 
própria polícia para assaltar, 
extorquir e matar, entre outras 
práticas criminais, colocando-
-se, depois, a culpa no criminoso 
já conhecido na praça. Assim, a 
eficiência e a eficácia dos polícias 
que se dedicam à actividade cri-
minosa já não têm por base no 
seu trabalho quotidiano o respei-
to ao princípio da legalidade, éti-
ca e implementação dos procedi-
mentos próprios de custódia da 
prova.  Ainda por cima, contam 
com a protecção de certa elite 
política. 

A instabilidade do sistema pri-
sional e as dificuldades de rein-
serção do criminoso na socieda-
de criam condições para o uso 
exclusivo do criminoso para o 
cometimento de crimes teleco-
mandados a partir de dentro da 

corporação policial.
Estatísticas sobre a criminali-

dade indicam que mais de 60% 
dos reclusos pertence à faixa 
dos 16-25 anos, de acordo com o 
Serviço Nacional Penitenciário 
– SERNAP.

O nível das relações com o am-
biente penitenciário tem sido a 
causa do regresso dos reclusos ao 
crime. Há instabilidades frequen-
tes, interrupções sistemáticas nos 
processos, imprevisibilidade nas 
actividades diárias e ambientes 
turbulentos - “caos”. A dimensão 
deste problema é ampla. Inclui as 
respostas do sistema de justiça, 
normas sociais e culturais, tole-
rância da sociedade à violência, 
meios de comunicação social e 
contexto político, segundo Bron-
fenbrenner & Evans (2000). 

Compreende-se que a gover-
nação política em Moçambique 
procura capturar as fileiras da 
corporação policial, incluindo 
os serviços secretos, onde as ac-
tividades de contra-inteligência 
são guiadas para a satisfação de 
assuntos meramente políticos e 
sem benesses para a nação. 

O jogo político que ocasiona 
esta dura realidade é da ambição, 
do controlo sistemático das pes-
soas e marginalização de classes, 
embora em alguns casos se deva 
ao receio de golpes de estado, um 
assunto que reservo para uma 
outra ocasião.

OPINIÃO

Desarmamento político da polícia: uma possível 
solução para o combate ao crime em Moçambique

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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HAA... TAMBÉM

FALO MAHALAHAA... TAMBÉM
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Com Malta-M, por 50MT
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Anúncio publicitário

Edson Macuacua e Francisca Tomás: exemplos de 
sintonia

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

A província de Manica está sendo li-
derada por duas figuras que, outrora, pa-
reciam não partilhar da mesma visão no 
que tange aos princípios de gestão do bem 
público. O país experimenta, pela primei-
ra vez, um tipo de governação que é carac-
terizado pela existência de duas figuras 
de proa, sendo uma em representação do 
Chefe do Estado, através do Conselho dos 
Serviços e de Representação do Estado, e 
outra que comanda o Conselho Executivo 
Provincial.

 O figurino enquadrado nos processos 
de descentralização e descontração, atra-
vés da  lei  04/2019 de 31 de Maio, até cer-
to ponto, criou instabilidade governativa, 
tendo havido situações em que os papéis 
e responsabilidades foram confundidos -  
uma verdadeira situação de caos em qua-
se todo o território nacional. 

Como diz o ditado popular, o tempo é 
o  dono da razão. Este encarregou-se de 
clarificar o que o povo esperava dos dois 
líderes.  Hoje, pode-se dizer, sim, que am-
bos são donos de uma visão comungada 
sobre os princípios e estratégias de desen-
volvimento da província. 

Este pensamento comungado foi tes-
temunhado durante a realização da VIII 
reunião provincial de coordenação entre o 
Governo e as Organizações da Sociedade 
Civil. O evento tinha o seguinte lema: Por 
Uma Articulação e Coordenação Conjun-
ta das ONGs, Rumo ao Desenvolvimento 
Participativo e Equilibrado da Província 
de Manica. 

A conferência provincial é tida como 
um espaço para os actores envolvidos em 

programas de desenvolvimento trocarem 
impressões construtivas sobre o que deve 
ser a postura e o papel de cada um na re-
solução dos problemas  que enfermam as 
comunidades. Desafios sobre o acesso à 
educação, saúde, água e saneamento, pro-
dução agrícola, pecuária e outras áreas de 
interesse comunitário foram abordados e 
é de lá onde também saiem recomenda-
ções estratégicas para cada sector. 

O rabo torce quando, no quadro dos 
desafios dos estilos e métodos de governa-
ção, a corrupção e o nepotismo são apre-
sentados como males que precisam de 
antídoto. 

Os membros do Governo, como sem-
pre, mostram-se fechados para discutir 
este tipo de assuntos, pautando por dis-
cursos inflamatórios e de causar medo 
aos membros da sociedade civil que se 
atrevem a colocar isto em debate. É aqui 
onde dissemos que Edson e Francisca fa-
lam a mesma língua. 

Depois daquele momento de gelar o 
estômago, e na qualidade de dirigentes  
ao mais alto nível, não se deixaram le-
var pelos discursos de limpa-imagem dos 
seus administradores distritais. Foram 
a fundo e colocaram o dedo na ferida, 
concordando haver algum tipo de práti-
cas ao nível dos sectores que comprome-
tem os objectivos de desenvolvimento da 
província.

Os dois  líderes reconhecem que alguns 
membros do quadro governativo, sobre-
tudo os que lidam com utentes, acumu-
lam expedientes, socorrendo-se na táctica 
“venha amanhã”, retardando o envio de 

processos para a devida aprovação, e tudo 
isto em nome do famosa abordagem - “o 
refresco”. Os dois líderes sacodem seus ca-
potes e orientam  para que cada sector se 
estruture. Estes recomendam aos directo-
res provinciais que sejam mais vigilantes 
e comprometidos com o bem-servir. 

Ainda afirmam que encontros do géne-
ro devem criar espaço para uma concerta-
ção despedida de preconceitos. “Não po-
demos ter temas que nos deixam  receosos 
de  debatê-los”, remataram. 

E, cá deste lado, e na qualidade de fa-
zedores de opinião, pensamos ser este o 
caminho mais certo para a construção de 
um estado democrático e de Direito. Os 
governantes e governados devem criar a 
cultura de juntos discutirem os problemas 
que preocupam a nossa sociedade, forta-
lecendo, desta forma, a visão e missão de 
uma boa governação, cujos fundamentos 
estão assentes na ética, rigor, verdade, res-
ponsabilidade, coerência e compromisso.

Boa governação implica preocupação 
com os mais fragilizados e desprotegidos 
da sociedade, estar à escuta e em diálogo 
com as mais íntimas aspirações dos cida-
dãos, e colocar o país acima dos momen-
tâneos interesses partidários e pessoais. 
É por conta destes todos ganhos  que vale 
apena dizer …excelentíssimos Edson Ma-
cuaua e Francisca Tomas, escutam e dan-
çam a mesma música. 

Bem haja a boa governação! 
___
A rapariga necessita de todo o nosso 

apoio, junte-se a nós e diga não às uniões 
prematuras.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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A vantagem de ser amigo do curandeiro em 
África (1)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Não é que um jovem com 34 
anos, a quem prefiro atribuir o 
nome fictício de Mandevo, por 
pouco teria sido assassinado 
pela esposa com recurso a xi-
thumu – tratamento-feitiço de 
curandeiro.

O pior não aconteceu porque 
Mandevo era amigo de Sitoe – 
um curandeiro bastante temido 
da região de Djalalane. A víti-
ma, o Mandevo, que havia acer-
tado um "jackpot"  na África do 
Sul, nas minas de ouro onde tra-
balhava já há cinco anos, decidiu 
construir uma casa de se lhe tirar 
o chapéu na sua comunidade.

Aliás, para além da luxuosa 
e grande casa que construira, 
Mandevo mandou abrir um furo 
de água, montou um sistema de 
painéis solares para a ilumina-
ção do seu "palácio" e mandou 
comprar um elevado número de 
cabeças de gado bovino e ovino.

Na verdade, a vida de Man-
devo, que vinha de uma família 
bastante modesta, mudou para a 
"riqueza" em apenas cinco anos. 
Ele era oficialmente casado com 
Nhankuave e pai de três filhos, 
duas meninas, as mais velhas, e 
um rapaz.

No entanto, confiando em sua 
esposa, Mandevo ia partilhan-
do com ela os planos que tinha 
pela frente na vida, inclusive 
falava-lhe do dinheiro que re-
cebia, explicando-lhe quanto a 
sua família poderia receber em 

jeito de indemnização, em caso 
de morte. Na verdade, tal como 
qualquer outra pessoa, Mande-
vo não podia imaginar o que de 
mal Nhankuave seria capaz de 
fazer. 

Movida por ganância desme-
dida e imbuída de espíritos dia-
bólicos, num belo dia, ao tomar 
conhecimento de que seu espo-
so regressaria da África do Sul 
para casa dentro de dias, eis que 
contacta um curandeiro dos 
mais temidos do distrito, para 
este preparar um feitiço capaz 
de causar a morte do marido.

A sorte de Mandevo é que o 
curandeiro conhecia perfeita-
mente o jovem, porque foram 
amigos de infância e sempre 
cruzavam caminhos na pasta-
gem do gado de seus patrões. Foi 
assim que o curandeiro decidiu 
trair a sua cliente Nhankuave e 
não lhe disse que não sabia fazer 
esse tipo de tratamentos.

Pelo contrário, recomendou-
-lhe que fosse para casa e aguar-
dasse que o marido chegasse 
para arrumar certos requisitos 
para que o tratamento corresse 
sem sobressaltos. É verdade que 
o desejo de Nhankuave era que 
o marido encontrasse a morte 
ainda a caminho de casa, mas 
nada podia fazer se não cumprir 
com a orientação do curandei-
ro, que exigiu dela algumas pe-
ças de vestuário, unhas dos pés e 
das mãos do marido dela, entre 

outros itens.
Para Nhankuave, o plano es-

tava bem encaminhado e, de 
facto, quando o marido chegou 
a casa, tratou de preparar tudo 
que foi exigido pelo curandeiro. 
Vejamos só que ela, sem pensar 
nos filhos que ficariam órfãos 
de pai, criou espaços próprios 
para que, num ambiente român-
tico, tratasse  da parte mais di-
fícil do processo, que era reco-
lher as unhas. Foi dentro de um 
love fingido que ela  fez unhas 
ao marido, quer dos pés, quer 
das mãos.  Colheu-as e, sem que 
o marido se apercebesse, em-
brulhou em um papel e, no dia 
seguinte, foi informar ao curan-
deiro que tudo estava feito.

Uma passagem também não 
menos delicada nesta história é 
o facto de a esposa do visado ter 
mandado vender cinco cabeças 
de gado bovino, dinheiro com o 
qual adiantou uma parte de pa-
gamento ao curandeiro, sendo 
que a outra seria paga depois da 
consumação do acto. Neste caso, 
a esposa estava a confiar no di-
nheiro de indemnização. 

Na verdade, o curandeiro não 
pretendia matar o esposo da se-
nhora. Pelo contrário, procura-
va formas de o salvar, pelo que, 
estimado leitor, não perca a nos-
sa próxima publicação, na qual 
saberá o que é que o curandeiro 
terá feito e como é que esta his-
tória de vida vai terminar.
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A busca pela justiça 

Mesmo com o processo na justiça, Yolanda 
Manhique não vê grandes avanços, até porque 
o caminho está cheio de obstáculos. A fazer um 
tratamento exigente sob ponto de vista financei-
ro, a mulher teve dificuldades para pagar o seu 
primeiro advogado, “que estava a cobrar muito”.

Em face desta barreira, desistiu do processo, 
mas garante que ainda hoje procura  fazer dili-
gências para receber o que é seu por direito, mas 
sem sucesso.

“Quando vou para lá, olham-me como se es-
tivesse a pedir favor, como se eu fosse a maluca 
do momento”, lamenta a fonte, recordando que, 
“quando me chamaram para aderir ao seguro, 
não deram todas essas voltas”.

Farta de tanto sofrimento, a mulher até admi-
te não receber o dinheiro, mas quer uma expli-
cação. "A única coisa que quero é que me digam 
que não sou elegível para receber esse dinheiro, 
e que expliquem as razões”.

Abandonada pelo banco e pela seguradora, é 
na família que a mulher busca forças para pros-
seguir, pois esta não a desamparou.

A equipa  do Dossiers & Factos procurou ou-
vir a responsável da seguradora que tramitou o 
processo de Yolanda Manhique, mas ela disse 
“não ter nada a declarar”.

A vida de Yolanda Manhique mudou radicalmente após o acidente

Ímpar desampara cliente depois de ter 
ficado tetraplégica 

ATRAÍDA E ABANDONADA 

Sofreu um acidente de viação, no 
qual perdeu o seu único filho, que 
seria o futuro beneficiário do seu 
seguro, bem como a sua mobilida-

de. Professora há 21 anos, Yolanda Manhi-
que diz ter sido seduzida e “abandonada” 
pela seguradora Ímpar e agora sofre (qua-
se) sozinha.

Yolanda Marta Manhique foi convencida 
pela gestora da sua conta-salário no banco Mi-
lennium Bim a fazer um seguro de vida. Achou 
a ideia genial e assim procedeu. Foi com a se-
guradora Ímpar que rubricou um contrato que 
deixava claro que, em caso de lesão ou incapa-
cidade, teria o direito de receber um determi-
nado valor monetário.

Sucede, porém, que, em 2020, a professora 
sofreu um acidente grave, que, para além de 
ceifar a vida do filho,  deixou-a tetraplégica. À 
partida, conformou-se com a situação, mas sua 
gestora do banco fez com que ganhasse cons-
ciência dos seus direitos.

"Quando eu sofri o acidente, fiquei tetraplé-
gica e perdi toda a mobilidade. A minha gesto-
ra veio me ver e perguntou se eu já tinha rece-
bido o valor do seguro e eu disse-lhe que não, 
porque o meu filho, a quem eu tinha colocado 
como beneficiário, faleceu no acidente. Ela dis-
se que eu tenho direito de receber o valor, e 
isso estava escrito nas letrinhas pequenas no 
contrato que assinei”.

Foi aconselhada pela gestora a redigir um 
documento para o banco, tendo-lhe sido exigi-
da uma junta médica para provar que realmen-
te estava doente.

"Redigimos o documento e levamos para lá, 
mas quem leva o documento para o banco foi 
a minha mãe, e lá não se recordou de exigir a 
cópia com o carimbo, que acusa a recepção do 
documento”, conta a queixosa.

 Depois de entregar o documento, foi-lhe 
dito pelo banco que era necessário um  docu-
mento da Junta Nacional de Saúde, ao qual de-
via juntar o relatório da unidade sanitária onde 
tinha estado internada. Na Junta Nacional de 
Saúde, houve muitas “complicações”, o que le-
vou a que Yolanda Marta Manhique falasse di-
rectamente com o presidente, implorando por 
“compreensão”.

"O  presidente da Junta Nacional de Saúde 
ficou sem entender  o que realmente estava 
a acontecer e por quê me estavam a fazer dar 
tantas voltas. Chamou  o banco para esclarecer 
o assunto e o banco não apareceu”.  

De acordo com Yolanda, também o director 
da medicina legal, por  perceber a gravidade da 
situação, procurou alternativas para ajudar.

“Até os médicos que vinham me acompa-
nhando, quando procuro ajuda para que me 
dêem os papéis, ficam espantados por ainda 
não ter sido atendida, por ainda estar a sofrer 
por causa desta situação. Questionam “como 
eles podem ser tão desumanos, será que  eles 
não viram o estado em que tu te encontras, 
não sabem de onde tu vens?”.

Ignorada pela seguradora

Apercebendo-se do desinteresse da segu-
radora, a mulher decididiu avançar para a Pro-
curadoria-Geral da República, em cumprimen-
to de uma recomendação feita por um médico. 
O médico aconcelhou-lhe a mandar primeiro 
uma carta para o director da Ímpar, mas, se-
gundo diz, a mesma nunca foi respondida.

"Voltei para o banco para pedir a  resposta,  
e o director disse para mim que não recebeu 
os documentos e não sabia onde estavam os 
meus documentos. Disse que ele estava a fa-
zer-me um favor.  Mesmo o facto de me aten-
der quando eu ligo é um favor que ele me faz. 
Até hoje não está a ser solucionado [o meu 
caso]. Eu estou  muito triste com esta situação”.

"Até hoje me pergunto se eu que sou a pró-
pria provedora do seguro estou a sofrer, imagi-
ne se fosse o meu filho”, acrescentou.

Texto: Dossiers & FactosD&F
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gum tempo depois mudei-me para Lourenço Marques, 
onde consegui trabalho e posteriormente matriculei-
-me na Escola Industrial. Na escola, fiz muitos amigos, 
entre eles o falecido Malangatana Valente Nguenha e 
Obadias, que actualmente reside em Xai-Xai.

 D&F: Quando começa a  interessar-se pelo asso-
ciativismo e pela ideia de libertação?

FF: Foi em 1962, quando entrei no Núcleo dos Es-
tudantes Secundários Africanos e, nessa altura, evoluí 
para outro tipo de vida, que permitiu alargar a minha vi-
são, principalmente em 1963. O Núcleo dos Estudantes 
Secundários Africanos, mais tarde, designou-se Núcleo 
de Estudantes Africanos de Moçambique, de modo a 
incluir os estudantes do ensino primário. Tudo isto foi 
possível graças à direcção de Joaquim Chissano, como 
presidente do Núcleo, mas eu militei com Armando 
Emílio Guebuza, igualmente, presidente. Começámos a 
buscar bolsas de estudo e instituímos o primeiro ciclo 
do liceu, onde os membros do Núcleo com habilitações 
literárias mais avançadas ministravam aulas para os que 
não tinham possibilidade de custear os próprios estu-
dos. A FRELIMO era uma “grande semente” a germinar 
no seio da juventude. Tudo isto foi mudando a nossa 
maneira de pensar. 

Quando a Luta de Libertação iniciou, foi fácil para 
nós compreendermos. Lembro-me que foi em 1964 o 
ponto mais alto da integração do espírito da Luta de 
Libertação. Nessa altura, chegaram guerrilheiros vindos 
da sede, casos de Josefate Machel, Matias Mboa e Ma-
dura Chinana, para citar alguns. A sua vinda tinha como 
objectivo abrir a Frente Sul da Luta de Libertação Nacio-
nal mas, infelizmente, foram presos. Este acontecimen-
to aumentou o nosso fervor ou engajamento para a 
Luta de Libertação Nacional e, simultaneamente, a PIDE 
também reforçou o seu aparelho opressor. Se por um 
lado reforçávamos as convicções para a luta, por outro 
se intensificava a opressão. Estava claro para nós que se 

Mesmo torturado, Fazenda não recuou

Fernando Fazenda, antigo combatente da Luta de Libertação Nacional

“Muitos camaradas faziam testamento 
na cela”

UM DEPOIMENTO ATERRADOR SOBRE A PIDE

Fernando Fazenda faz parte dos ci-
dadãos nacionalistas moçambica-
nos que pagaram um preço alto por 
desafiarem o regime colonial portu-

guês. O seu atrevimento fê-lo passar mo-
mentos dolorosos nas mãos da polícia fas-
cista, a PIDE, tendo passado parte da sua 
juventude encarcerado na Penitenciária 
Agrícola de Mabalane. Fernando Fazenda 
viveu na pele os horrores da PIDE naquela 
penitenciária e, por isso, narra na primeira 
pessoa o período de sofrimento que pas-
sou em defesa da pátria. Este é mais um ar-
tigo que é republicado no contexto da ce-
lebração dos 10 anos do Dossiers & Factos.

Dossiers & Factos (D&F): Fernando Fazenda, 
como foi a sua infância?

Fernando Fazenda (FF): Nasci no distrito da Manhi-
ça e fiz o ensino primário na Escola de Reabilitação dos 
Professores Indígenas. Ao lado, havia uma escola anexa 
do Alvor, onde aprendi a pedagogia do ensino. Mais tar-
de, entrei no Alvor, pois, o meu sonho era ser professor. 
Porém, os meus pais acharam que eu deveria ir para Lourenço Marques (hoje Maputo). Assim aconteceu, al-

• - Fernando Fazenda, antigo combatente, recorda-se do terror na Cadeia de Mabalane

Texto: Dossiers & Factos
Fotos: Albino Mahumana

D&F



13SEGUNDA-FEIRA 09 de Maio de 2022 DOSSIERS & FACTOS PLANO DE FUNDO

fôssemos apanhados a morte era certa.
“Queríamos mostrar-lhes que a FRELIMO não 

desaparecerá”

D&F: Onde encontravam força e coragem para 
enfrentar a PIDE?

FF: A chegada dos guerrilheiros vindos da sede 
obrigou-nos a reforçar a nossa organização, que cobriu 
todo o Sul do Save. E, quando a PIDE prendeu-os, pu-
blicou em todos os jornais que havia desmantelado a 
frente da FRELIMO em Lourenço Marques. Esta publi-
cação aumentou o nosso ódio. Dessa forma, queríamos 
mostrar-lhes que a FRELIMO não desaparecerá. Uma vez 
que nós estávamos bem organizados, os guerrilheiros 
que haviam sido presos trouxeram-nos alguns materiais 
como os estatutos da FRELIMO, que usámos para a nos-
sa formação e dos núcleos que fomos criando; panfletos 
com imagens dos nossos dirigentes, nomeadamente: 
Eduardo Mondlane, Uria Simango e Marcelino dos San-
tos. Estes planfletos tinham como finalidade transmi-
tir à PIDE a informação de que a FRELIMO ainda tinha 
mais dirigentes. Havia um outro panfleto com imagem 
de um colono de barriga grande levando uma mala de 
dinheiro às costas, e atrás dele seguiam muitos guer-
rilheiros, destacando-se um que lançava um pontapé 
para o colono, para transmitir a mensagem de que “os 
portugueses devem ser expulsos de Moçambique aos 
pontapés”. Os panfletos eram poucos e para multiplicá-
-los usámos todos os meios disponíveis. Contámos com 
o apoio de Ângelo Chichava, que era aspirante, e Man-
dlate, se a memória não me falha, ambos funcionários 
dos Caminhos de Ferro. Estes tinham acesso ao sector 
de multiplicação de documentos e, de noite, multipli-
cavam os panfletos. Os mesmos foram espalhados de 
Maputo até ao Sul do Save.

D&F: Quando e com quem Fernando Fazenda 
abandonou o país?

FF: Com orientação dos líderes Armando Guebuza 
e Ângelo Chichava, ficou decidido que no dia 24 de De-
zembro de 1964, às 24 horas, os panfletos deveriam ser 
distribuídos no Sul do país. Mesmo sabendo que cor-
ríamos risco de vida, aceitámos essa tarefa. Espalhámos 
os panfletos durante a noite, pela cidade, nos carros e 
nas portas das casas onde viviam os agentes da PIDE. 
No dia seguinte, perante aquela realidade, entraram 
em pânico, confirmando que a FRELIMO estava activa. 
Tendo em conta que esta operação era de elevado risco, 
recebemos orientações de que, consumada a distribui-
ção dos panfletos, os camaradas Mahanjane e Mbasima 
deveriam sair imediatamente do país. A ordem foi cum-
prida e, em nenhum momento, deveríamos denunciar 
um camarada que estivesse em liberdade. A PIDE ficou 
agastada com a situação. Após várias diligências, pren-
deram o camarada Guebuza para obter informações e 
a notícia correu entre nós. Questionado sobre a locali-
zação dos autores daquele acto, o camarada Guebuza 
disse: “Eu sei quem são os autores disto”. Dito isto, a PIDE 
deu-lhe 1000 escudos pela informação e foi liberto. O 
camarada Guebuza alertou-nos para que saíssemos de 
Moçambique imediatamente. Recordo-me que quem 
me veio buscar para mostrar o caminho foi António 
Sumbana e havia, na altura, um restaurante no aeropor-
to, onde trabalhava o António Simbine. Falei com ele 
para que partíssemos naquele instante. Passámos antes 
por Matola, onde levámos a camarada Ivete Mboa.

D&F: E como foi a viagem? Foram via Swazilândia 
(actual eSwatine), certo?

FF: Apanhámos um autocarro dos Transportes Olivei-
ras e fomos até Movene, de noite. Havia uma casa atrás da 
pedreira, onde vivia um camionista das águas Montemor, 
chamado Eugénio, que ajudava a todos que quisessem 
sair de Maputo para a fronteira de Ressano Garcia. Esse 
era para mim um “camarada de verdade”. Quando está-
vamos próximos da fronteira, descemos do carro e entrá-
mos na Suazilândia, atravessando as redes. Do outro lado 
da Suazilândia, havia um senhor já de idade, chamado 
São Tomé, que tinha uma frota de minibus e tinha acor-
dos com a FRELIMO. Transportava as pessoas até Stake, 
do Stake entrávamos em machimbombos para Mbabane 

e de lá para o nosso campo de refugiados, onde já es-
tavam alguns camaradas, incluindo Armando Guebuza, 
Ângelo Chivava e outros. 

“Estávamos na boca do lobo”

D&F: Não enfrentaram obstáculos pelo caminho?
FF: A vida do campo na Rebeldia era difícil e sentimos 

que deveríamos tomar uma decisão: ou avançávamos 
ou recuávamos. Decidimos avançar, não obstante as di-
ficuldades. Como refugiados na Suazilândia, cada um de 
nós recebia 5 rands, que deveriam servir para custear as 
despesas de alimentação, pagamento de aluguer, entre 
outros. O campo das senhoras estava separado do nosso. 
Durante a nossa estadia, tivemos visitas inconvenientes: 
alguns eram jornalistas mandados pela PIDE, que nos 
incentivavam a recuar, mas tudo isso não surtiu efeito. 
Mostrámos que estávamos organizados. Todos nós es-
távamos ansiosos para partir para Dar-es-Salaam, para ir 
lutar, mesmo sabendo que poderíamos perder a vida. A 
nossa luta era desigual, tendo começado logo com a luta 
directa com a PIDE. Sabíamos que estávamos na “boca do 
lobo”. Ainda assim, aceitámos esse desafio. A dada altu-
ra, infelizmente com tudo planeado pelos outros, fomos 
conduzidos para uma viagem que inicialmente pensáva-
mos que fosse para Dar-es-Salaam. Não sabíamos ainda 
que nos tinham raptado e conduziam-nos de volta para 
Moçambique, onde a PIDE nos aguardava.

D&F: E o que vos aconteceu quando chegaram a 
Moçambique?

FF: Pensávamos que aquele era o nosso fim. Chega-
dos a Ressano Garcia, meteram-nos num comboio com 
um vagão. Com espírito de luta que tínhamos tentámos 
arrombar a porta, mas sem sucesso. Quando o comboio 
parou na Moamba, a PIDE apercebeu-se que os ferros es-
tavam quase soltos. Reforçaram e aumentaram um vagão 
cheio de soldados para nos escoltarem e assim seguimos 
até Mabalane. Ainda não sabíamos para onde íamos. 
Fomos recebidos por um numeroso grupo de soldados 
e sentimos que para eles éramos, de facto, um grande 
perigo. Ao descer do comboio, fomos transportados para 
um camião, algemados dois a dois. Ao chegar ao campo 
de concentração de Mabalane, não me sai da cabeça o 
momento em que vi uma cova aberta em frente ao pa-
vilhão onde estávamos. No dia seguinte, obrigaram-nos 
a levar cada um a sua mala, numa sala cheia de malas e 

Fazenda já foi embaixador de Moçambique na África do Sul
ninguém se devia enganar. Tudo isto era feito enquanto 
apanhávamos.

Quatro meses a levar porrada

D&F: Não chegaram a pensar em entregar os ou-
tros e desistir da luta?

FF: Fomos interrogados um por um. Fomos unânimes 
naquilo que dizíamos: “Guebuza enganou a todos nós, eu 
estava muito bem no meu lugar, mas ele enganou-nos e 
disse-nos que íamos estudar, afinal era para meter-nos 
nesta situação”. Apesar de termos dito a mesma coisa, 
não escapámos do castigo. Ficámos um mês só a levar 
porrada. Fazíamos fila na cela e levávamos palmatória até 
perder a contagem. As mãos ficavam tão inchadas que os 
dedos quase desapareciam. Recordo-me que havia um 
camarada meu a quem gozei dizendo: Quando estiver-
mos livres, direi à tua esposa que quem cuidou de ti fui eu. 
As mãos ficavam inchadas de tal forma que, para atenuar, 
deveríamos aceitar que fizessem xixi nelas. Não conse-
guíamos comer sozinhos. No dia seguinte, foi a minha vez 
de levar palmatória e deram-me 50 palmatórias. Havia lá 
um tio meu de nome Chico, natural da Manhiça, que ten-
tou intervir a meu favor, mas não teve sucesso. O senhor 
que nos batia comportava-se como um autêntico animal. 
Batia a todos com a mesma intensidade, desde a primeira 
até à última palmatória. Alguns camaradas sangravam na 
boca, nos ouvidos, nas mãos e, por este motivo, muitos 
deles chegavam à cela e faziam testamentos. Já não sa-
biam se iriam viver. Para mim, o ser humano é “algo” for-
midável. É preciso que o dia da morte chegue para que a 
pessoa morra, porque de outra forma não acontece, caso 
contrário, muitos de nós não estaríamos aqui.

D&F: Por quanto tempo ficaram em Mabalane?
FF: Estivemos quase 3 ou 4 meses a levar porrada to-

dos os dias. A PIDE não tocava nas mulheres, elas apenas 
ouviam os nossos gritos e viam o nosso sofrimento. De-
pois de Mabalane, levaram-nos para o Estabelecimento 
Penitenciário da Machava. Ficámos mais de um ano sem 
recreio, numa cela com 52 pessoas, embora a capacida-
de da mesma fosse para 20 pessoas. No verão, fazíamos 
escala para dormir. Quando acordávamos de manhã, as 
mantas estavam completamente molhadas e pedíamos 
para pô-las a secar fora das celas. 

Quando nos lembramos de tudo o que se passou con-
nosco, lembrámo-nos com muito orgulho.
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A INSCREVEREM-SE NO INSS

INSS NA DIÁSPORA

Comunidade moçambicana disponível a 
sensibilizar mais contribuintes 

Trabalhadores na África do Sul já pagam 
contribuições ao Sistema

Os líderes da comunidade moçam-
bicana, em diversas regiões da 
África do Sul, afirmam que estão 
disponíveis para sensibilizar mais 

trabalhadores moçambicanos a aderirem ao 
Sistema de Segurança Social.

Alguns trabalhadores moçambicanos 
na República da África do Sul já 
descontam para o Sistema de Segu-
rança Social, como forma de garan-

tirem a sua subsistência nas situações de falta 
ou diminuição da capacidade para o trabalho.

A promessa foi feita pelos líderes das comunidades mo-
çambicanas em Joanesburgo e Ekurulene, bem como em 
Pretória, no âmbito de um encontro recentemente realizado 
e promovido pelo Consulado Geral de Moçambique naque-
la cidade económica da África do Sul. 

O líder interino da comunidade moçambicana em Joa-
nesburgo e Ekurulene, Gil Dinis Cumbe, assegurou que 
irá fazer um trabalho de sensibilização dos compatriotas 
no sentido de aderirem ao Sistema de Segurança Social, de 
forma a salvaguardarem a sua subsistência nas situações de 
falta ou diminuição da capacidade para o trabalho. 

Por seu turno, o representante interino dos trabalhado-
res em Pretória, Abel Amós, destacou ser importante que os 
moçambicanos residentes na África do Sul estejam social-
mente protegidos, pelo que se irá engajar na sensibilização 
do maior número possível dos concidadãos para se inscre-
verem e descontarem os seus salários para o Sistema.

Daniel Machai, representante dos mineiros moçambi-
canos em Bafokeng Platinum Mine, onde trabalham mais 
de 1.300 mineiros, na região de Rasimone, em Rustenburg, 
na província de North West, é um deles.

  Daniel Machai submeteu o pedido de inscrição no 
Sistema em 2019 e desconta retroactivamente desde De-
zembro de 2015, através do regime dos Trabalhadores por 
Conta Própria.  A inscrição foi feita ao nível da Delega-
ção Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) de Gaza, na cidade de Xai-Xai, por sinal, o local 
onde está situada a sua residência.

Diz que se inscreveu no Sistema por reconhecer os be-
nefícios que a Segurança Social concede aos trabalhadores 
em diversas situações, tendo, por isso, apelado aos demais 
colegas a aderirem. Aliás, na palestra com os mineiros da-
quela região, Daniel Machai não poupou esforços em auxi-
liar a equipa do INSS no esclarecimento das inquietações 
de alguns dos seus colegas. 

Maria Helena Cossa é trabalhadora dos Serviços de 
Administração do Trabalho na África do Sul (SATAS), lo-

  No passado dia  30 de Abril,  o Consulado Geral de 
Moçambique em Joanesburgo, representado pelo respec-
tivo Cônsul, Guilherme Simão Tamele, reuniu-se com 
a comunidade moçambicana daquele país para, dentre 
vários assuntos, falar da inscrição consular. O encontro 

calizada na cidade de Joanesburgo. Ela inscreveu-se no 
Sistema de Segurança Social em 2017 e não canalizava 
os descontos. Entretanto, na sequência da sensibilização 
levada à cabo pela equipa do INSS, efectuou com sucesso 
o seu primeiro pagamento através da plataforma M-pesa.

Afirma sentir-se satisfeita por ter começado a des-
contar para a Segurança Social porque, segundo desta-
cou, está a garantir o presente e o futuro, em termos de 

serviu também para a equipa 
do INSS falar do processo de 
inscrição dos trabalhadores 
moçambicanos na África do 
Sul.

 No encontro, a Directora 
de Seguro Social, Hermene-
gilda Maria Carlos, fez refe-
rência à importância da ins-
crição na Segurança Social, 
tendo destacado os benefí-
cios que o Sistema concede.

  Esclareceu que a equipa 
técnica, composta por téc-
nicos do INSS e da Direcção 
do Trabalho Migratório, que 
se encontra naquele país, 
está disponível para esclare-
cer dúvidas sobre Segurança 
Social e proceder com a ins-
crição dos trabalhadores no 
Sistema.

  Na interacção com os lí-
deres da comunidade moçambicana e outros presentes no 
encontro, foi referenciado o facto de muitos concidadãos 
residentes na África do Sul não possuírem a documentação 
necessária para a inscrição, havendo, por isso, necessidade 
de se encontrar mecanismos para se ultrapassar a situação.

protecção social. Referiu es-
tar engajada em sensibilizar 
os outros trabalhadores mo-
çambicanos para efectuarem 
a inscrição e contribuição ao 
Sistema.

Ainda no rol dos traba-
lhadores que já descontam 
ou descontaram para a Segu-
rança Social, está Ana Maria 
Nhabangue. Ela reside ac-
tualmente na África do Sul, 
depois do ano passado ter 
chegado à terra do Rand para 
cuidar da saúde da mãe.

  Contou ter trabalhado 
em Moçambique em di-
versas empresas, tendo-se 
desvinculado do último em-
prego em 2006 e não teve 
tempo para contactar o INSS 
para saber da sua situação 
contributiva.

 Da consulta ao seu histórico contributivo, efectuada 
pelos técnicos do INSS, constatou-se que ela reúne requi-
sitos para beneficiar de uma pensão por velhice. Visivel-
mente emocionada, prometeu que iria, nos próximos dias, 
requerer a pensão, assim como contactar a sua última en-
tidade empregadora para encontrar mecanismos de regu-
larizar os sete meses de declarações em falta detectados 
no seu histórico.

líderes dispostos a ensinar sobre o INSS

Moçambicanos na diáspora já pagam INSS

Texto: CortesiaD&F

 Texto: Cortesia D&F
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A fábrica deve pagar uma 
justa indemnização às fa-

mílias que ficaram com as 
áreas de cultivo reduzidas e 
viram as suas culturas des-
truídas pelas máquinas ao 
serviço da fábrica”

para a população local, refere o CDD, citando 
uma reportagem do MediaLab – uma platafor-
ma de televisão online.

“Sucede, porém, que, desde a inauguração 
da fábrica, em Maio de 2021, a Dugongo ainda 
não cumpriu com o prometido. As famílias estão 
desesperadas e dizem que não sabem a quem 
recorrer para a resolução do problema”.

O Governo local terá reconhecido, em con-
tacto com o MediaLab, que a empresa cometeu 
irregularidades, incluindo no processo de reas-
sentamento das famílias.

O CDD não tem dúvidas de que as condições 
de vida na região pioraram desde a implantação 
da fábrica. “A efectivação de uma justa indemni-
zação pressupõe a existência de um memoran-
do de entendimento firmado entre o Governo,  
a empresa e as comunidades afectadas. Em Mu-
dada, as comunidades dizem que não têm co-
nhecimento da existência de um memorando 
assinado entre elas, o Governo e a Dugongo Ci-
mentos”, lê-se na newsletter do CDD.

Para a organização, há uma clara violação da 
lei por parte da Dugongo e, por isso, o Governo 
deve obrigar a cimenteira a “conformar-se com 
a legislação moçambicana, reparando todos os 
danos causados às populações afectadas pelas 
suas operações. A cimenteira deve pagar uma 
justa indemnização às famílias que ficaram com 
as áreas de cultivo reduzidas e viram as suas cul-
turas destruídas pelas máquinas ao serviço da 
fábrica”.

Ainda segundo a fonte que temos vindo a ci-
tar, as populações de Mudada, particularmente 
os camponeses, acusam a empresa de despejar 
montes de areia sobre as suas culturas, além de 
causar crateras que inviabilizam a circulação de 
viaturas.

Dugondo acusada de piorar a vida de 
“dezenas de famílias”

PELA POPULAÇÃO EM MATUTUINE

A operar há cerca de um ano no 
distrito de Matutuine, pro-
víncia de Maputo, a empresa 
de cimentos Dugongo está a 

gerar insatisfação na zona de Muda-
da, com os residentes a acusarem-na 
de piorar as suas condições de vida.

A notícia é trazida pela newsletter do Centro 
para Democracia e Desenvolvimento (CDD) na 
sua edição de sexta-feira, 6 de Maio de 2022. De 
acordo com a publicação, a população da zona 
de Mudada considera que a empresa não está a 
cumprir com as suas obrigações sociais.

O facto é que a Dugongo explora calcário e 
clínquer em uma área onde as famílias desen-
volviam a actividade agrícola, que é crucial para 
a garantia da sua sobrevivência, mais ainda, 
num contexto de elevada taxa de desemprego. 
Com a chegada da cimenteira, os camponeses 
viram suas áreas de cultivo reduzidas e, em con-

trapartida, tiveram a garantia de prestação de 
serviços sociais básicos, para além de emprego 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Fábrica Dugongo, em Matutuine
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níveis de crescimento associados ao aumento da taxa de 
referência. O que significa que terá que ser recompensado 
por outras componentes, como é o caso das exportações, 
que podem ser a salvação para o  PIB não decrescer.

A fonte sublinha que a única saída para que o PIB não 
sofra pela subida da taxa de referência é o aumento das 
exportações do gás natural, com vista a ter-se uma balan-
ça equilibrada. 

Daniel entende ainda ser necessário que o país se tor-
ne resiliente perante os choques externos. O que significa 
“minimizar a necessidade de sacrificar o povo através do 
aumento das taxas de juro quando há choques externos. 
Pode-se minimizar isso através de uma economia diversifi-
cada e pouco dependente dos factores externos ao ponto 
de afectar o consumo interno”.

Por seu turno, o economista Titos Quive defende a ne-
cessidade de o Governo reforçar as acções de protecção 
social. Além disso, Quive refere que é preciso alargar-se a 
base das famílias que recebem ajuda.

Quive diz ainda que outra forma de proteger o cidadão 
dos choques ligados à inflação é através da intensificação 
da produção interna e promoção do fomento agrícola.

O economista defende também que a política do BdM, 
por um lado, desincentiva o investimento, e, por outro, re-
duz a circulação e procura da moeda.

“Temos muitas pessoas que vão aos bancos ou micro-
créditos emprestar dinheiro, que, de alguma forma, pode-
rão sofrer com esses custos adicionais”, disse Quive.

De acordo com Quive, percebe-se que o BdM conse-
guiu controlar a situação da economia real, mas, por outro 
lado, deixou de ter o controlo de preços de alguns produ-
tos básicos.

“O BdM pode até estar a controlar a inflação média, 
mas ao mesmo tempo não conseguiu controlar o preço de 
alguns produtos básicos, o que afecta a população mais 
pobre constituída pela maioria”, defendeu.

Bancos podem afundar o PIB
COM TAXA DE REFERÊNCIA ALTA

O Banco de Moçambique (BdM) 
decidiu recentemente apertar na 
política monetária, com a fixação 
da taxa de juro de referência em 

19,1% para as operações de crédito. É uma 
subida avaliada em 50 pontos-base. Em 
reacção à medida, economistas moçam-
bicanos acreditam que a mesma poderá 
afectar negativamente o Produto Interno 
Bruto (PIB), na medida em que irá diminuir 
significativamente o consumo interno, im-
portações, exportações e investimentos 
por parte das empresas e, consequente-
mente, aumentar o número de desempre-
gados no país.

Nem Maomé, nem Jesus conseguem travar o eleva-
do custo de vida no país. Depois da subida do preço dos 
produtos alimentares básicos, transporte e combustíveis, 
chegou a vez dos bancos encarecerem o acesso ao crédi-
to, em 19.1%.

O economista Egas Daniel, em entrevista ao Dossier 
Económico, considera que o agravamento da taxa de re-
ferência pelos bancos poderá inicialmente originar um 
mecanismo de transmissão económica. “Se as taxas per-
manecerem altas, as empresas terão que pagar mais caro 
para terem lucros. O que significa que algumas vão parar 
ou adiar os investimentos. Por outro lado, os que iriam se 
beneficiar de emprego não irão mais, porque as empre-
sas cancelaram seus investimentos”, explicou.

Para Daniel, as empresas que têm dívidas nos bancos 
poderão pagar ainda mais, com risco de reduzir o número 

de trabalhadores e, consequentemente, aumentar o nú-
mero de desempregados no país.

“As famílias que efectuaram empréstimos aos ban-
cos passarão a ter maior 
fardo ao pagar as dívidas. 
Praticamente, os devedo-
res devem se reprogramar 
através da redução de 
consumo para consegui-
rem honrar com os seus 
compromissos”, reforçou o 
economista. Mas também, 
acrescentou que quem ti-
nha planos de construção 
ou qualquer plano com 
vista a melhorar o seu es-
tilo de vida terá que adiar 
por falta de capacidade de 
empréstimo para satisfazer 
as suas necessidades.

“O efeito combinado 
de tudo isso é a redução 
dos níveis de consumo 
por parte das famílias e 
de investimento por par-
te das empresas”, disse o 
interlocutor, para depois 
acrescentar que, pelo facto 
do PIB ser composto pelo 
consumo, investimentos, 
gastos, importações e ex-
portações, reduzir o consu-
mo é o mesmo que reduzir 
o PIB. 

Segundo Daniel, há 
riscos de o PIB reduzir os 

Texto: Quelto Janeiro D&F

Egas Daniel – economista

Titos Quive - Economista
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de Investimento, a disponibilização de 5 milhões de 
dólares americanos para financiar o desenvolvimento 
e massificação do uso do gás natural veicular no país. 
Este fundo visa criar condições para que o empresaria-
do tenha acesso ao financiamento para estes projectos", 
disse o representate da SASOL. 

O fundo de desenvolvimento de gás natural veicu-
lar será administrativamente gerido pelo BNI e contará 
com uma unidade de gestão de projectos, cuja tarefa 
será identificar projectos elegíveis para o financiamen-
to, e um comité consultivo, cuja competência será de 
aprovar os projectos após recomendações da unidade 
de gestão, ambos constituídos por representantes da 
SASOL, MIREME e BNI. 

Por sua vez, o representante do BNI entende que, 
com este projecto, Moçambique passará a utilizar os re-
cursos naturais para diversificar a economia, estimular o 
desenvolvimento através do financiamento ou da utili-
zação dos recursos financeiros provenientes dos recur-
sos naturais para a dinamização de outras actividades.

Segundo o representante do BNI, o fundo para o 
desenvolvimento e promoção do uso do gás natural 
veicular vai ter impactos muito significativos, directos 
ou indirectos, na melhoria das condições de vida das 
comunidades. 

"Os transportadores que fazem o escoamento nas 
zonas de produção para os mercados consumidores, 
utilizando veículos movidos a gás, vão baixar os custos 
dos produtos finais, isso vai ter um impacto nos preços 
e vai contribuir na melhoria das condições de vida das 
nossas populações", assinalou.

Já Carlos Zacarias, ministro dos Recursos Minerais 
e Energia, disse que um dos objectivos estratégicos do 
Governo é promover a cadeia de valor dos produtos 
primários nacionais, assegurando a integração do con-
teúdo local.   

"O plano director do gás natural estabelece, entre 
outros, a implantação de projectos estruturantes e o 
uso do gás industrial nacional em outros sectores, com 
vista a reduzir a dependência de Moçambique nos deri-
vados  de petróleo".

Lançado o fundo para expansão do gás 
veicular

INDÚSTRIA EXTRACTIVA EM INHAMBANE

O Governo de Moçambique pre-
tende introduzir, na província 
de Inhambane, um sistema de 
transportes movidos a gás natu-

ral. Para o efeito, lançou, na última sexta-
-feira (06 de Maio), na cidade de Inham-
bane, em parceria com a multinacional 
SASOL e o Banco Nacional de Investimento 
(BNI), uma linha de crédito para o desen-
volvimento e expansão do gás natural vei-
cular, no valor de USD 5 milhões.

Trata-se de um fundo que visa exclusivamente criar 
condições para que o empresariado nacional, interes-
sado em desenvolver o mercado de transportes por 
viaturas movidas a gás natural, tenha acesso ao finan-
ciamento para estes projectos.

O gás natural é considerado uma das maiores ri-
quezas dos moçambicanos, e com impactos muito 
significativos na economia do país, pois contribui na 
substituição gradual dos combustíveis convencionais. 
Por outro lado, a massificação do gás natural veicular 
permite ao país a realização de economia financeira 
para os utilizadores, bem como melhorar a segurança 
energética nacional, sem deixar de lado os benefícios a 
nível do ambiente e da saúde pública.

Estes factos contribuíram para que o Governo de 
Moçambique, em parceria com a multinacional SASOL 
e o Banco Nacional de Investimento (BNI), lançassem 
uma linha de crédito para o desenvolvimento e expan-
são do gás natural veicular, no valor de 5 milhões de 

dólares americanos. A cerimónia de lançamento con-
tou com a presença de vários empresários locais e foi 
orientada pelo Ministro dos Recursos Minerais e Ener-
gia (MIREME).

"É com bastante satisfação e orgulho que a SASOL 
está aqui hoje a testemunhar publicamente, através da 
assinatura de um acordo de parceria com o Ministério 
dos Recursos Minerais e Energia e o Banco Nacional 

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Carlos Zacarias, Ministro dos Recursos Minerais e Energia

O governador de Inhambane, Daniel Chapo, também marcou presença
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EM NAMAACHA E MATUTUINE

Governo provincial entrega sistemas de 
abastecimento de água

A População dos distritos de Na-
maacha e Matutuine reconhece o 
esforço do Governo em melhorar 
as condições de vida dos mora-

dores destas duas parcelas do país. A en-
trega foi feita há dias, no âmbito da visi-
ta de trabalho do Executivo Provincial às 
comunidades. Na ocasião, Júlio Parruque 
procedeu à entrega de meios de produção, 
bem como de sistemas de abastecimento 
de água.

A semana transacta foi marcada por momentos de 
felicidade nas comunidades dos distritos de Namaacha 
e Matutuine, graças à visita de trabalho realizada pelo 
governador da província de Maputo, Júlio Parruque. Não 
é para menos, o governante efectuou a entrega de um 
tractor agrícola à comunidade de Mussuquelane para 
beneficiar toda a população do Posto Administrativo de 
Changalane, isso em Namaacha.

A entrega foi feita durante a interação que o governan-
te manteve com a população do povoado de Mussuque-
lane, no primeiro dia de visita ao distrito de Namaacha, 
no âmbito da governação Local. Parruque congratulou a 
empresa do sector privado CESAL pela doação do tractor, 
que deverá impulsionar a produção e a produtividade.

A população apresentou como preocupações a falta 
de energia, o conflito homem-fauna bravia, a falta de salas 
de aula, os furos de áágua, o centro de saúde e os proble-
mas de vias-de-acesso.

Em resposta, o executivo provincial afirmou que vai 
trabalhar com o Governo do distrito de Namaacha para 
rapidamente priorizar as preocupações partilhadas, clas-

Parruque busca conselho dos líderes comunitários

População enaltece a entrega dos furos de água

Texto: cortesiaD&F

sificando-as como “bastante sensíveis”.
Júlio Parruque não se esqueceu da Covid-19 e exortou 

a todos para continuarem vigilantes, pois a pandemia ain-
da não acabou, embora haja o levantamento da maioria 
das restrições.

Água já jora em Michangulene e Mahelane

O Executivo provincial percorreu as comunidades de 
Michangulene e Mahelane, com vista a efectuar a entrega 
de uma fonte de água e de um sistema de abastecimento 

de água para suprir um problema grave naqueles pontos.
A fonte manual de água vai beneficiar, não só aos alu-

nos da Escola Primária de Michangulene, como também a 
toda a população circunvizinha, a quem Parruque felicitou 
pela conquista. As felicitações foram também endereça-
das à população de Mahelane, que recebeu um sistema 
de abastecimento.

Parruque apelou aos beneficiários que façam um bom 
uso daquelas infraestruturas, e sublinhou que a água vai 
contribuir na melhoria da higiene e, por esta via, garantir a 
boa saúde das populações. 

Ainda em Mahelane, o governador de Maputo dirigiu 
um encontro com os camponeses para auscultação dos 
seus problemas. Estes apresentaram ao dirigente preocu-
pações, tais como o conflito homem-fauna bravia, a falta 
de qualidade da energia eléctrica e a falta de transporte 
para o escoamento dos produtos. Igualmente, pediram a 
construção de uma escola secundária.

O chefe do Executivo Provincial de Maputo disse ter 
feito boa nota de todas as preocupações, garantindo o de-
vido tratamento para cada uma delas.

População reconhece o esforço do Governo 

Ainda no quadro de governação local, Júlio Parruque 
manteve contacto com a população do distrito de Ma-
tutuine, juntou-se à lareira do povoado de Santa C. Na 
ocasião, a população saudou o crescimento económico e 
encorajou o “pai” da província a continuar firme nos vários 
desafios.

À volta da lareira, Parruque pretendia aconselhar-
-se junto aos líderes comunitários sobre os caminhos 
a seguir para o desenvolvimento contextualizado das 
comunidades.

Sob encantos culturais de Ngalanga, Xigubo, poesia e 
até música clássica, o governante ficou a saber da neces-
sidade de incentivos agrícolas, melhoramento das condi-
ções de transitabilidade nas vias, água e energia.

Parruque agradeceu o encorajamento e reconheci-
mento das acções do seu Executivo, tendo prometido, 
para breve, entregar gado para impulsionar a agricultura 
e pecuária na região.
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A TRISTE SINA DOS VENDEDORES INFORMAIS EM MORRUMBENE

O comércio informal converteu-se, já há dé-
cadas, na principal fonte de renda de muitas 
famílias moçambicanas que vivem na província 
de Inhambane, em particular no distrito de Mor-
rumbene. Trata-se de uma actividade que envol-
ve pessoas de quase todas as idades, entre ho-
mens e mulheres.

Neste ponto do país, os vendedores habitua-
ram-se a exercer a actividade nas estradas e ruas, 
disputando espaço com viaturas, o que sempre 
representou um perigo para a sua vida. Para evi-
tar que o pior aconteça, as autoridades gover-
namentais, ao nível do distrito de Morrumbene, 
iniciaram o processo de retirada obrigatória de 
todos os vendedores informais que se encontra-
vam à beira da estrada para locais considerados 
seguros.

No entanto, uma semana depois, os vendedo-
res abandonaram o mercado e voltaram a tomar 

Retirados da rua e atirados à 
imundice
Vendedores informais no distrito 

de Morrumbene, no norte da pro-
víncia de Inhambane, mostram-
-se agastados com as autoridades 

locais, por estas lhes terem retirado da rua 
para pô-los a vender em condições desuma-
nas. Neste momento, os vendedores exercem 
a actividade comercial em meio ao lixo, o que 
coloca em causa a sua saúde e a dos seus clien-
tes.

Marta Samuel

Águas estagnadas são uma constante no novo mercado

 Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane D&F

de assalto a Estrada Nacional Número 1 (EN1), contrariando as orientações do Governo local.

Imundice por detrás da desobediência

Alguns vendedores ouvidos pela nossa equi-
pa de reportagem revelaram-nos que o merca-
do está, na sua perspectiva, “mal-localizado”, o 
que resulta na redução do fluxo de clientes. Mas, 
a principal razão do abandono é outra. É que 
aqueles empreendedores exercem a activida-
de debaixo do sol e rodeados por águas negras, 
correndo, assim, o risco de contrair doenças, tais 
como cólera e malária.

Marta Samuel, mãe de cinco filhos, exerce a 
actividade comercial na vila sede do distrito de 
Morrumbene há mais de uma década. Diz lamen-
tar que o Governo tenha retirado os vendedores 
da rua para deixá-los  em um local (mercado) que 
não oferece as mínimas condições para o efeito. 

"- Estamos a sofrer, principalmente agora que 
a chuva caiu e a água ficou estagnada. Como vês, 
não temos espaço para sentar e vender os nossos 
produtos. Não sabemos o que fazer, o governo 
veio deixar-nos aqui neste lugar tão sujo e fre-
quentado por clientes".

As águas a que a fonte faz referência são visí-
veis e dificultam a circulação dos clientes e ven-
dedores, ao mesmo tempo que atraem moscas 
para os diversos produtos alimentares expostos.

Guilhermina Samuel vive há alguns metros do 
local onde funciona o novo mercado, conhecido 
por 16 de Junho. Compartilhou com o Dossier 
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Económico as situações dramáticas que derivam 
do consumo de produtos vendidos naquele local.

"- Há duas semanas, eu e minha filha ficamos muito 
doentes, tivemos uma diarreia que não passava. Fo-
mos ao hospital e deram-nos comprimidos. Tomamos 
e passou. De novo, na semana passada, meu irmão 
também caiu doente pela mesma doença, foi quando 
começamos a suspeitar que é por causa dos produtos 
que temos comprado naquele mercado, que já vêm 
contaminados de doenças", relatou, acrescentando 
que "se for a observar bem, todos os produtos estão 
cheios de moscas".

Os vendedores estão conscientes dos riscos a que 
estão sujeitos, porém, dizem não ter outra solução e 
acusam o Governo de nada estar a fazer para reverter 
o cenário. 

“- Este mercado é muito pequeno e os clientes não 
afluem a este local para comprar produtos, estamos a 
pedir ao Governo para que nos arranje outro lugar e 
nos tirar daqui porque estamos cansados de sofrer. “- 
Aqui, sempre que a chuva cai, isto fica cheio de água”, 
lamentou um vendedor que não quis ser identificado.

Outro “calcanhar de Aquiles” são os camiões que ali 
são estacionados. Além de dificultarem a visibilidade 
dos produtos, constituem um osbstáculo para as águas 
das chuvas, fazendo com que estas permaneçam na-
quele espaço por largos períodos.

Violação de direitos humanos

Raimundo Faduco, que é delegado provincial do 
Movimento Democrático de Moçambique (MDM), em 
Inhambane, classifica a situação como preocupante e  
diz que viola, de forma clara, os direitos humanos. 

Faduco diz que é chegado o momento de quem é 
de direito pôr a mão na consciência e procurar formas 
de resolver o problema, sem, no entanto, colocar em 

risco a saúde dos vendedores que ali exercem a sua ac-
tividade comercial.

"- O povo não merece passar por aquele tipo de 
sofrimento, queremos convidar o Governo para que, 
antes de tomar decisões sobre estas matérias, primeiro 

crie condições mínimas para que os vendedores este-
jam bem confortáveis".

"- O Governo não está a conseguir controlar a si-
tuação, não estamos a dizer que não podem retirar os 
vendedores da rua, estamos a dizer que devem fazê-lo 
tendo primeiro criado condições para que eles [os ven-
dedores] também não possam ver o seu ganha-pão 
comprometido", acrescentou. 

Chapeioros também indignados 

A mesma preocupação estende-se aos transpor-
tadores colectivos e semi-colectivos de passageiros, 
que, na verdade, queixam-se de quase tudo. Ante-
riormente, a paragem de auto-carros funcionava bem 
no coração da vila, o que facilitava a vida dos utentes. 
Actualmente, os transportadores operam distante da 
vila, no mesmo local para onde foram transferidos os 
vendedores.

No local, não existe nenhum sinal que separe o mer-
cado da paragem dos carros, pelo que os vendedores 
continuam expostos aos mesmos riscos a que estavam 
expostos quando vendiam nas bermas da EN1.

Ricardo Ernesto é transportador e faz o trajecto Ma-
xixe – Morrumbene e vice-versa. É da opinião de que  o 
Governo não devia tirar os transportadores da vila sem 
antes criar as condições mínimas. Assim, ele e seus co-
legas, que também dependem desta actividade para 
o seu sustento, vêm a sua actividade comprometida 
devido à fraca afluência dos passageiros.

"- Estamos a perder muito no que tange às receitas. 
Por exemplo, os passageiros que saem da vila prefe-
rem apanhar carros que vêm da Massinga ou Vilanku-
lo, porque aqui é distante. “- Agora, para enchermos o 
carro, levamos muito tempo", disse a fonte, acrescen-
tando que a polícia tem aplicado multa de três mil 
meticais aos condutores encontrados em situação de 
desobediência.

A equipa de reportagem do Dossier Económico 
tentou, sem sucesso, ouvir o Governo do distrito de 
Morrumbene. Uma fonte disse ao jornal que o admi-
nistrador encontrava-se fora da província, em missão 
de serviço. 

endedores trabalham expostos ao sol

No mesmo mercado, também há movimentações constantes de viaturas
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DEPOIS DE COMANDAR O HÓQUEI POR MAIS DE UMA DÉCADA

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Manjate sai com sentimento de “dever 
cumprido”

Fez parte do grupo dos primeiros en-
tusiastas do hóquei no país, depois 
da independência nacional. Chegou à 
presidência da Federação Moçambica-

na da modalidade, em substituição de Cândi-
do Coelho, há mais de 10 anos. Deixa agora a 
casa – Eneas Comiche Jr é o novo presidente 
– com consciência de ter cumprido o seu dever.

Em entrevista ao Dossiers & Factos, a propósito 
do fim do seu reinado no hóquei nacional, Nicolau 
Manjate começou por contar os processos pelos quais 
passou até ao presente momento. Recordou que está 
no hóquei desde 1976, uma vez que fez parte dos pri-
meiros entusiastas da modalidade, e participou da 
reorganização da mesma no pós-independência.

 O agora antigo presidente da Federão Moçambi-
cana de Patinagem (FMP) caracteriza esse primeiro 
momento como tendo sido de “reagrupamento da 
modalidade”, e diz que foi determinante para os “mo-
mentos satisfatórios até hoje”.

Durante os mais de 10 anos em que esteve a frente 
dos destinos daquela modalidade, Manjate acredita 
que, com o seu elenco, conseguiu transformar aquela 
instituição desportiva, tornando-a a mais abrangente 
possível. Destaca igualmente a massificação da mo-
dalidade e diz que o facto da selecção nacional con-
seguir competir  no plano mundial é exactamente re-
sultado desse trabalho.

 “Olhamos mais para a massificação que permi-
tiu Moçambique, em 2019, apresentar-se no mundial 

pela primeira vez com uma selecção de sub-19, que 
ficou em terceiro lugar”, vangloriou-se Manjate! Sem 
se esquecer dos feitos de 2011, altura em que Mo-
çambique, em seniores, conquistou o quarto lugar 
no mundial de hóquei, que decorreu em San Juan, na 
Argentina.

São feitos que enchem de orgulho o elecnoco diri-
gido por Manjate e permite que saia “tranquilo”, ape-
sar de reconhecer que, no dirigismo, nunca se alcança 
a plenitude. 

A partir de agora, é Eneas Comiche Jr quem co-
manda a modalidade, e Manjate espera que dê con-
tinuidade ao trabalho feito. “A equipa que agora vai 
assumir a liderança do hóquei deve ver o que nós fize-

mos de positivo e avançar”, 

“Obstáculos existiram e 
não guardo mágoas” 

Ao longo da entrevista, 
Manjate fez menção às di-
ficuldades que enfrentou 
durante o tempo em que 
dirigiu a federação, e con-
sidera que “a compreensão, 
a luta por uma unidade e a 
luta pelo entendimento fi-
zeram com que alguns obs-
táculos se transformassem 
em desafios. Quando vemos 
qualquer acção não condi-
zente com os nossos objec-
tivos, temos que tentar um 
entendimento, colocarmos 
o caminho recto e avançar”.

 Não é possível todos 
pensarem da mesma ma-
neira, mas é possível fazer 
com que, para o alcance dos 
objectivos, trabalhe-se em 
sintonia.“É por isso que, 
quando chega a altura de 
formar uma selecção nacio-
nal para o mundial, não está 
em causa a equipa X ou Y”, 

disse Manjate. 
Ao longo de todos estes anos, houve discordâncias 

e desentendimentos, reconhece a fonte, que, no en-
tanto, diz nunca ter guardado mágoas.

“Patinagem em linha tem tudo para dar certo”

Houve igualmente espaço para se falar da patina-
gem em linha,  um estilo recentemente introduzido 
no país, depois da cúpula mundial da modalidade ter 
decidido, em congresso na Itália, que a mesma devia 
ter um grande impulso.

“Tivemos a orientação de fomentar esta modali-
dade, porque, além de ser uma disciplina que pode 
movimentar muitas massas, já é considerada também 
uma modalidade olímpica”.

De acordo com Manjate, neste momento, o país 
dispõe de um bom número de patinadores, sendo 
que alguns já participaram em maratonas internacio-
nais, como, por exemplo, a maratona de Berlim, na 
Alemanha.

Para Manjate, não há dúvida nenhuma de que 
é uma modalidade na qual se deve  apostar, até na 
perspectiva de, nos próximos mundiais, Moçambique 
estar em duas disciplinas – patinagem em linha e hó-
quei em patins. 

Manjate diz ser preciso apostar na patinagem em linha

Ex-presidente da FMP defende resolução dos problemas dentro da família do 
hóquei

“Problemas de hóquei devem ser resolvidos pela famí-
lia do hóquei”

As eleições que culminaram com a eleição de Eneas 
Comiche Jr foram impugnadas pelo candidato derrota-
do, por alegadas irregularidades. Para Nicolau Manjate, é 
importante que estes e outros problemas sejam resolvidos 
“no desporto”.

“Nós somos uma família e os jogadores tem sempre 
uma ligação. É uma modalidade gerida dentro do con-
texto do próprio hóquei. Há passos que podem ser des-
necessários, porque temos o nosso regulamento, nossos 
estatutos”, argumentou Manjate, sustentado que existem 
instituições próprias para a resolução dos problemas, 
como é o caso do Conselho Nacional do Desporto, Ins-
pecção do Desporto e o Instituto do Desporto. 

“Acho que a decisão via judicial no desporto não é bo-
nita”, rematou.



SEGUNDA-FEIRA09 de Maio de 202222 DOSSIERS & FACTOS

A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Quando areia vira negócio
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“Ser artista em Moçambique é um 
acto de coragem”
As demonstrações de coragem 

podem ser feitas de variadas for-
mas. Uma delas é trilhar o cami-
nho da arte em Moçambique, se-

gundo o escritor e poeta Lino Eustáquio. 
Em causa está o facto de não haver nem 
cultura, nem poder de compra das obras, 
num cenário em que as pessoas até co-
nhecem os nomes dos autores, mas des-
conhecem os seus “versos líricos”.

Dossiers & Factos (D&F): Como é que olha 
para a literatura moçambicana?

Lino Eustáquio (LE): Promissora, há mui-
tos jovens escritores emergentes com eleva-
do prestígio dentro e fora do país. É bastante 
inspirador. Em suma, a literatura moçambicana 
tem futuro. 

D&F: Nos dias actuais, sente que os livros 
ainda são uma prioridade para a sociedade?

LE: Se não representam prioridade, devem 
representar. Hoje Temos uma sociedade que 
lê muito pouco. Não se pode sonhar e almejar 
por uma sociedade justa e próspera à margem 
dos livros. 

D&F: É uma realidade que o país ainda 
não valoriza as obras literárias e os direitos 
autorais. Na sua perspectiva, o que preci-
sa de ser modificado, que políticas podem 
transformar este cenário?

LE: Sobre este assunto, devo dizer que a As-
sembleia da República aprovou, por consenso, 
e na generalidade, a Proposta de Lei da Revisão 
da Lei no  4/2001, de 27 de Fevereiro, Lei dos 
Direitos de Autor e Direitos Conexos, um dis-
positivo da autoria do Governo que visa, entre 
outros aspectos, reduzir os índices de contra-
facção, pirataria e outros actos ilícitos contra 
a Propriedade Intelectual na área da literatura, 
da arte e da ciência, bem como permissão do 
uso de novos métodos de protecção das obras. 
Mas, isso não é suficiente, urge ser ousado na 
execução das tais normas, na promoção e in-
centivo à produção de obras literárias. O custo 
de produção de livros é deveras caro. Há outras 
medidas que julgo serem urgentes: o incenti-
vo ao gosto pela leitura, por exemplo. Há uma 
iniciativa, se não estiver equivocado, do Pro-
fessor Nataniel Ngomane, que é de criação de 
Clubes do Livro”. Começam a surgir, ainda que 
de forma tímida, um pouco por todo o país.

D&F: A violação dos direitos autorais pio-
rou no mundo digital?

LE: Não temos como provar este fenóme-
no, mas temos de nos preparar enquanto país. 
Pessoalmente, tenho três livros na plataforma 
Amazon, estou a gostar da experiência de ter 
livros em formato digital hospedados lá. Devo 

 Lino Eustáquio - escritor

Texto: Dossiers & FactosD&F

também saudar a iniciativa do jovem Paulino 
Paulo Bonde, jovem da Zambézia que criou a 
plataforma Mussika.

D&F: Paulina Chiziane disse, em um even-
to tido em Maputo, que os artistas não são 
valorizados e que os mesmos caminham so-
zinhos. Partilha da mesma percepção?

LE: Se eu não partilhasse da mesma opinião, 
não estaria a ser honesto e justo. A situação é 
deveras preocupante. Aliás, ser artista em Mo-
çambique é um acto de coragem.

D&F: O acesso e destribuição do livro, 
aqui em Moçambique, ainda continua a 
ser uma pedra no sapato. Como interpreta 
o facto de, com mais de 40 anos de inde-
pendência, o país estar ainda a ter estas 
dificuldades?

LE: O grande empecilho prende-se ao facto 
de sermos uma sociedade de negociatas. Basta 
olhar para o cenário que aconteceu este ano, 
a demora na distribuição dos livros escolares. 
Parece-me que não temos a educação como 
pilar para edificação e reconciliação nacional. 

D&F: Pelos anos que tem nesta estrada 
da literatura, vê algumas mudanças signifi-
cativas na literatura moçambicana?

LE: Vejo um número significativo de litera-

DEFENDE O ESCRITOR LINO EUSTÁQUIO

tas. A qualidade é um outro debate. 
D&F: Parte da população moçambicana 

é analfabeta, e sabemos que, para se ter 
interesse por um livro, é também essencial  
que se saiba ler e escrever. De que forma 
os escritores podem ajudar a inverter este 
cenário?

LE: Essa empreitada não é de mão única, to-
das as forças vivas da sociedade têm um papel 
importante neste processo.

D&F: Há um provérbio que diz: "Uma na-
ção sem livro, não é nação". Como projectar 
uma geração ou sociedade capaz de gostar 
e amar os livros?

LM: Platão diria que “livros dão alma ao 
universo, asas para a mente, voo para a ima-
ginação, e vida a tudo”. Penso que devemos 
resignificar o sonho de Eduardo Mondlane, de 
lutar por Moçambique”. Nisto, há finalidades 
práticas e urgentes a que temos que atender, 
nomeadamente: a necessidade de quadros 
educados, a todos os níveis e em todas as dis-
ciplinas, precisamos de levantar o baixíssimo 
grau de educação da generalidade da popula-
ção e de combater o analfabetismo e a igno-
rância”. Mas, estranhamente, continuamos a 
caminhar timidamente.
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INTERNACIONAL
G7 anuncia novas sanções contra 
a Rússia

O grupo dos sete países mais indus-
trializados do mundo (G7) vai impor no-
vas sanções contra a Rússia. A medida 
foi anunciada após uma videoconferên-
cia entre os líderes do grupo e o Presi-
dente ucraniano Volodymyr Zelensky 
este domingo (08.05), segundo avan-
çou a Casa Branca.

"Todo o G7 comprometeu-se hoje 
a proibir ou a eliminar gradualmen-
te as importações de petróleo russo", 

líderes do G7 reuniram-se virtualmente

UCRÂNIA

Após conversa com 
o Presidente ucra-
niano Volodymyr 
Zelensky, os líde-

res do G7 anunciaram no-
vas sanções contra Moscovo 
e prometeram "eliminar ou 
proibir" as importações de 
petróleo russo.

disse a Casa Branca numa declaração à 
imprensa.

Esta decisão "dará um duro golpe 
na principal artéria da economia de 
[Vladimir] Putin e privá-lo-á das receitas 
necessárias para financiar a sua guerra", 
defendeu o executivo norte-americano, 
sem especificar exatamente que com-
promissos cada um dos membros do G7 
assumiram.

O grupo, cuja presidência está este 

ano com a Alemanha, inclui Canadá, Es-
tados Unidos, França, Itália, Japão e Reino 
Unido.

Os Estados Unidos, que não são um 
dos principais consumidores, já proibi-
ram a importação de hidrocarbonetos 
russos. E neste domingo, Washington 
anunciou sanções contra três estações 
de televisão russas, proibiram os america-
nos de prestar serviços de contabilidade 
e consultoria aos russos, e sancionaram 
executivos do Gazprombank para punir 
Moscovo pela sua invasão da Ucrânia.

"Vamos continuar e elevar a nossa 
campanha contra as elites financeiras 
e familiares, que apoiam o Presidente 
Putin e esbanjam os recursos do povo 
russo", acrescentou a declaração final do 
encontro do G7.

Críticas a Putin

Ainda na videoconferência deste do-
mingo, os líderes do G7 defenderam que 
Presidente Vladimir Putin envergonha 
"os sacrifícios históricos" da Rússia e reite-
raram apoio à Ucrânia. 

As ações de Putin na Ucrânia "cobrem 
de vergonha a Rússia e os sacrifícios his-
tóricos do seu povo", defendeu o grupo, 
citado pela agência de notícias France 
Presse (AFP).

Na reunião virtual, os chefes de Es-
tado e do Governo do G7 reiteraram o 
compromisso de adotarem "mais medi-
das que ajudem a Ucrânia a garantir um 
futuro livre e democrático", assim como a 
"defender e repelir futuros atos de agres-
são", segundo um texto divulgado no fi-
nal do encontro. 

A reunião do G7 foi realizada no mes-
mo dia em que a Europa assinala o fim da 
II Guerra Mundial e a libertação do conti-
nente das forças nazis. As comemorações 
vão ser ecoadas na Rússia na segunda-
-feira (09.05), dia em que Moscovo marca 
tradicionalmente o fim da guerra. DW


