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Na era das redes sociais e da pro-
liferação das fake news, a comunica-
ção assume um papel mais impor-
tante do que nunca, exigindo-se, 
por isso, proactividade por parte das 
instituições, sejam elas públicas ou 
privadas.

A definição dos timings em que 
determinada mensagem deve ser 
exposta afigura-se fundamental, 
mas, mais do que isso, é preciso ser 
assertiva. Pois a assertividade é o 
que parece estar a faltar na comuni-
cação do Governo moçambicano, e 
já não é de hoje.

A gestão do dossier da Tabela Sala-
rial Única (TSU) acaba por ser revela-
dora desta falta de assertividade na 
comunicação do executivo. Durante 
largos meses, alimentou-se a ideia 
de que estava a caminho uma “re-
volução salarial histórica” na Função 
Pública, o que inflamou por demais 
as expectativas dos funcionários e 
agentes do Estado.

Apesar da euforia que se ia geran-
do, o Governo deixou que as coisas 
se arrastassem, e só algumas sema-
nas antes do início da implemen-
tação da nova tabela é que veio a 
público esclarecer que, na verdade, 
não se pretendia, de todo, aumentar 
os salários, mas sim reduzir os dese-
quilíbrios. Aparentemente, fê-lo tar-
de demais e por isso não conseguiu 
evitar a frustração de muitos funcio-

qualificações sob ponto de vista aca-
démico, tinham dificuldades para 
progredir na carreira.

Ora, sendo esse o objectivo, era 
importante tê-lo referido desde o 
início, pois ficava claro, desde essa 
altura, que a ideia central era me-
lhorar as condições daqueles funcio-
nários que se encontravam na pior 
situação.

No âmbito da TSU, e antes de o Go-
verno divulgar os critérios e quanti-
tativos a serem usados na equação 
salarial, circularam tabelas nas re-
des sociais que mostravam salários 
chorudos. Essas tabelas terão con-
tribuído para elevar as expectativas 
dos cidadãos a níveis insustentáveis 
e cuja não confirmação pode em-
purrar os cidadãos para um estado 
depressivo.

Não se viu o Governo a distanciar-
-se pontual e categoricamente des-
sas informações especulativas e essa 
omissão é também responsável pela 
possível frustração dos agentes e 
funcionários do Estado.

Posto isto, parece-nos claro que a 
comunicação está longe de ser o for-
te do Governo, e por isso fazemos 
um apelo para que repense a sua 
estratégia. É certo que o emissor é 
responsável por aquilo que diz e não 
pela interpretação do receptor, mas 
haverá que evitar a displicência.

serodiotouo@gmail.com

nários que esperavam dar um salto 
significativo.

Na verdade, é de facto histórico 
duplicar o salário mínimo, mas a 
forma como a informação foi sendo 
transmitida desde o início não era 
suficientemente precisa e, por essa 
razão, deu azo a entendimentos 
desfasados da realidade. Ainda na 
semana passada, quando o director 
nacional adjunto da Contabilidade 
Pública anunciou a duplicação do 
salário mínimo, teria sido de todo 
importante explicar que se estava a 
fazer justiça a uma franja de funcio-
nários que estava – e continua, em 
comparação com os outros – desfa-
vorecida, e que ninguém mais de-
via esperar que lhe acontecesse o 
mesmo.

É que, a partir desse anúncio, mui-
tos funcionários de escalões relati-
vamente superiores começaram a 
acreditar num aumento chorudo, o 
que, efectivamente, não acontecerá 
a todos – se calhar nem a 50% dos 
agentes e funcionários do aparelho 
do Estado.

Pelo que se vai notando, a Tabela 
Salarial Única confere grande im-
portância ao tempo de trabalho na 
Função Pública, o que pode ser en-
tendido como a correcção de uma 
injustiça a que alguns trabalhado-
res estavam votados há largos anos, 
uma vez que, não tendo grandes 

O inimigo do Governo é a 
comunicação
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Presidente da ND diz ser uma medida 
eleitoralista

TSU AOS OLHOS DE SALOMÃO MUCHANGA

O presidente do Partido Nova 
Democracia, Salomão Mu-
changa, considera que a Tabe-
la Salarial Única   (TSU) é uma 

“medida malabarista e eleitoralista”, 
que consiste em lançar areia aos olhos 
da população, para salvar um regime 
em “fase terminal”. O político ataca tam-
bém a Organização dos Trabalhadores 
Moçambicanos – Central Sindical (OTM-
-CS), que diz ser o “braço sindical” do 
Partido Frelimo.

O entendimento do líder da Nova Democracia, um 
dos mais novos movimentos políticos nacionais, é de 
que os aumentos salariais resultantes da implementa-
ção da Tabela Salarial Única (TSU) deviam estar em vi-
gor já “há muito tempo”. Nesse sentido, a fonte defende 
que o avanço para esta medida agora é uma tentativa 
de obtenção de ganhos eleitorais, visto que o país vai 
acolher eleições autárquicas e gerais em 2023 e 2024, 
respectivamente.

  Muchanga descreve a TSU como um verdadeiro 
“malabarismo” e uma tentativa de lançar areia aos 
olhos do povo, com vista a salvar um regime que diz es-
tar em “fase terminal”. Lembra, no entanto, que os fun-
cionários do Estado são pouco mais de 350 mil, pelo 
que a suposta estratégia do regime pode não surtir os 
efeitos desejados.

 O político vai mais longe, ao considerar que os salá-
rios propostos pela TSU ainda são demasiado “curtos” 
e que o país tem condições para pagar mais do que o 
Estado se propõe pagar na Função Pública.

 
 Ataque aos sindicatos

 
A TSU entrou em vigor na mesma semana em que 

algumas cidades do país pararam por conta de uma 
“greve geral” convocada por cidadãos não identifica-
dos, através de um comunicado e mensagem de áudio 
difundidos com recurso às redes sociais.

 A greve, que teve impacto significativo na região 

metropolitana do Grande Maputo, não teve apoio das 
organizações sindicais. Pelo contrário, distanciaram-se 
da mesma na véspera, através de um comunicado de 
imprensa, que em parte dizia: “Face às referidas mensa-
gens, o movimento sindical reitera o seu apelo a todos 
os trabalhadores para se manterem calmos, serenos e 
vigilantes contra quaisquer manobras e tentativas des-
viantes e recomenda aos comités sindicais, estruturas 
sindicais provinciais e sindicatos nacionais para que es-
tejam atentos e sigam as orientações a serem emana-

das pelos órgãos centrais daqui em diante e continuem 
a participar activamente na produção, devendo todos 
os trabalhadores e trabalhadoras apresentarem-se, 
amanhã, nos seus postos de trabalho em todo o país”.

Um dos integrantes do movimento sindical é a 
OTM-CS, que, na percepção de Salomão Muchanga, é 
o “braço sindical do Partido Frelimo”. Para o nosso inter-
locutor, ao agir de forma apática, a OTM alia-se ao Go-
verno e “envia um recado ao povo empobrecido para 
que este viva de ar”.

 Os ataques estendem-se também ao Banco Mun-
dial e Fundo Monetário Internacional, que ultimamen-
te têm anunciado apoios financeiros a Moçambique. 
Considera que estas duas instituições “abriram as tor-
neiras” com o objectivo de “facilitar a fraude eleitoral, 
enquanto dilapidam os recursos de Moçambique”, be-
neficiando-se de um “descontrolo propositado”.

 Aliás, Muchanga afirma que o Governo, a todos os 
níveis, desvia património alheio e sempre esteve satis-
feito com a permissibilidade da corrupção que carac-
teriza o país.  

 “O povo que come o que produz, que vive uma vida 
de sacrifícios e não encontra respostas nos últimos 
tempos, é que é a prioridade para este chamado”, re-
feriu a fonte, enaltecendo que “já não há mais tempo a 
esperar e a Nova Democracia decide liderar o proces-
so e remover este regime politicamente disfuncional e 
economicamente estéril”.

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana
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Para o nosso interlocutor, 
ao agir de forma apática, a 

OTM alia-se ao Governo e “envia 
um recado ao povo empobrecido 
para que este viva de ar”.

Salomão Muchanga, líder da ND
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Cadáver de Zédu pode ditar futuro de 
João Lourenço

QUANDO OS MORTOS INFLUENCIAM A VIDA

A um mês das eleições presi-
denciais, Angola viu o ímpeto 
da pré-campanha ser corta-
do pela morte de José Eduar-

do dos Santos, em Barcelona, Espanha. 
Condutor dos destinos do país lusófono 
por aproximadamente 40 anos, Zédu 
ainda pode, apesar de morto, ditar o fu-
turo próximo da nação, sendo esta uma 
das razões para que o seu corpo seja tão 
disputado.

O catolicismo e as tradições africanas são, em cir-
cunstâncias várias, diametralmente opostos, mas há um 
aspecto no qual tendem a convergir: a valorização dos 
mortos. Quer numa, quer noutra realidade, reina a cren-
ça de que os antepassados podem guiar ou influenciar 
o destino dos vivos, daí serem comuns cerimónias de 
invocação de espíritos em África, tal como é comum o 
apelo para a intercessão dos santos na Igreja Católica 
Romana.

Embora tenha perdido a vida em 8 de Julho deste 
ano, Zédu, que é “dos Santos” a que os católicos tanto 
recorrem, vai provavelmente definir o futuro político 
de Angola, tarefa que exerceu em vida desde 1979, 
quando sucedeu ao histórico Agostinho Neto, até 2017, 
quando abriu espaço para a ascensão de João Lourenço 
ao mais alto cargo do Estado angolano.

Ao que se diz, José Eduardo dos Santos ofereceu o 
poder “de bandeja” ao seu sucessor, mas, nos últimos 
tempos, terá manifestado, segundo a filha Welwitschea 
José dos Santos (Tchizé), a vontade de ver Adalberto da 
Costa Júnior e a sua UNITA assumirem os destinos de 
Angola, porque zangado com o seu antigo “delfim”.

Sondagens indicam que essa perspectiva é mais do 
que provável e, neste cenário, garantir a realização do 
funeral do antigo estadista em Angola é fundamental 
para João Lourenço evitar um possível descalabro, de-
fende o jornalista angolano José Gama.

 
“O futuro de JLo está no corpo de Zédu”

José Gama não tem dúvidas em relação à impor-
tância que o corpo de José Eduardo dos Santos pode 
ter no futuro político do actual presidente e do próprio 
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 
que enfrentam uma oposição mais forte do que nun-
ca e uma impopularidade indisfarçável – as manifesta-
ções contra o regime vêm se multiplicando nos últimos 
tempos.

Ciente das dificuldades que terá para garantir a ree-
leição, João Lourenço avançou para um plano de cam-
panha antecipada, que viola de forma flagrante a lei an-
golana, a qual estabelece que a campanha deve iniciar 
apenas 30 dias antes da data marcada para o pleito, no 
caso, 24 de Agosto.

“Ele visita as províncias como presidente da repú-
blica e, chegado lá, transforma-se em líder do partido 
e faz campanha, que inclui comícios e ofertas”, explica 
o escriba, acrescentando que, nesta trapaça, JLo conta 
com os serviços propagandísticos da Televisão Pública 

de Angola (TPA), “que faz um trabalho para dar a enten-
der que todo o mundo está com o MPLA”.

A estratégia do presidente angolano correu a con-
tento até 8 de Julho, dia em que Zédu partiu e Angola 
teve de se vestir de luto. Dadas as circunstâncias, explica 
José Gama, JLo é obrigado a travar a sua pré-campanha, 
dissolvendo-se assim a vantagem que tentava abrir em 
relação aos seus adversários.

Neste contexto, o corpo de Zédu tornou-se um “tro-
féu” para o líder do MPLA, diz o fundador do Club K, uma 
plataforma de notícias conhecida também por denun-
ciar abusos e corrupção em Angola.

“Se o corpo avançar para Angola agora, ele faz propa-
ganda e capitaliza aquilo para a campanha eleitoral”. Já 
no cenário inverso, tudo se complica. Aliás, José Gama 
arrisca-se mesmo a dizer que o futuro político do actual 
presidente está “no corpo de José Eduardo dos Santos”.

 
Um embaraço total

Segundo o nosso interlocutor, profundo conhecedor 
da realidade angolana, a morte de Zédu é um verdadei-
ro embaraço para a campanha de João Lourenço, uma 
figura que, nos últimos meses, vinha tentando projec-
tar-se como “homem de paz e do diálogo”.

“Está a aproximar-se a Paul Kagame (presidente do 
Ruanda) e Félix Tshisekedi (presidente da República De-
mocrática do Congo) por causa do impasse que há lá. 

Conseguiu conversar com a família de Jonas Savimbi 
para o corpo de Savimbi ser exumado e enterrado no 
local onde estão os restos mortais dos seus familiares”.

Todo este trabalho de construção de uma imagem 
de “homem de consensos” fica, na perspectiva de José 
Gama, anulado por conta da disputa com a família de 
Zédu, na medida em que fica claro que “não está a con-
seguir sequer conversar com as filhas de José Eduardo 
dos Santos”.

 
Uma “pedra no sapato” chamada Tchizé

Tchizé dos Santos é uma das filhas do ex-presidente 
de Angola que se queixa de perseguição por parte do 
actual regime. À semelhança de Isabel dos Santos, a 
mais conhecida filha de Zédu, abandonou Angola e fi-
xou residência na Espanha.

A ex-deputada – perdeu o mandato, em 2019, por 
“ausência prolongada nas sessões plenárias e de tra-
balho” – vem intensificando ataques contra a figura de 
João Lourenço, acusando-o, inclusive, de ter contribuí-
do para a morte do pai. Fá-lo de forma incisiva, quer 
pelas redes sociais, quer pela Imprensa, e há quem a 
considere tresloucada.

Para José Gama, porém, as acusações de Tchizé não 
são de todo descabidas. “O pai [da Tchizé dos Santos] 

Texto: Amad CandaD&F

• Continua na Pag 05

João Lourenço, presidente angolano
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saúde, uma outra cartada em falso, segundo a nossa 
fonte. “Tudo o que apareceu em nome de José Eduardo 
dos Santos nas últimas três semanas poderá ser invali-
dado, porque ele estava inconsciente. Tinha problemas 
de músculos e nem conseguia assinar”.

Autópsia revela “morte natural”, mas tribunal quer mais exames

José Gama, jornalista angolano

O corpo de José Eduardo dos Santos é disputado em 
tribunais na Espanha, que, por sua vez, já deixaram claro 
que só poderá ser transladado para Angola mediante 
assinatura de todos os filhos do finado. Neste capítulo, 
JLo tem sérios problemas. É que, de acordo com José 
Gama, apenas os dois filhos que Zédu fez com Ana 
Paula dos Santos concordam que o corpo avance para 
Luanda.

Em aparente desespero, o regime trouxe à ribalta Jo-
sefa Matias, uma mulher que alega ser filha primogénita 
de Zédu. Sucede, porém, que em vida, Zédu recusou-se 
a ser pai de Josefa Matias, usada agora como trunfo do 
MPLA. No entender de José Gama, esta atitude ofende 
a honra do falecido, porquanto o projecta como “um de-
sorganizado que não cumpria com as suas obrigações”.

 Perseguição à família dos Santos visa impedir 
apoio à Unita

Desde a saída de José Eduardo dos Santos do poder 
que seus filhos enfrentam processos judiciais em Ango-
la, sob várias alegações. Embora reconheça ter havido 
delitos, José Gama esclarece que os processos têm mo-
tivações políticas.

Para fundamentar sua tese, lembra que a Sonangol, 
petrolífera da qual Isabel dos Santos terá desviado mi-
lhões de dólares, foi o centro da corrupção nos últimos 
anos, mas não há nenhum responsável da empresa que 
esteja a ser caçado pela justiça, à excepção de Isabel dos 
Santos, o que mostra estar-se diante de uma “justiça se-
lectiva”. Com que objectivo? – Perguntámos ao jornalis-
ta, que respondeu nos seguintes termos:

“Há uma convicção de que as filhas de Zédu apoiam 
a Unita, e perseguindo-as, bloqueando suas contas 
bancárias, impede-se que apoiem Adalberto da Costa 
Júnior”.

esteve em Luanda, de Setembro a Março, e não o deixa-
vam sair, alegando que faltava passaporte do guarda e 
outras histórias”.

Na verdade, e segundo a nossa fonte, o plano de 
Zédu era ficar duas semanas em solo pátrio, mas as su-
postas artimanhas do regime retiveram-no por cinco 
meses, um período durante o qual “ficou privado das 
suas consultas de rotina, que tinha em Barcelona, e 
emagreceu, perdendo 30 quilos”.

Na percepção de Gama, o MPLA sabia que Zédu esta-
va em fase terminal e preferia que morresse em Angola, 
ciente de que se o infortúnio acontecesse em Barcelo-
na, enfrentaria a resistência das filhas, que é o que está 
a acontecer.

Convicta de que o pai foi morto pelo regime angola-
no, Tchizé dos Santos finca o pé e garante que, enquan-
to João Lourenço estiver no poder, não permitirá que o 
corpo siga para Angola. “As filhas também sabem que 
JLo quererá tirar proveito político do funeral, depois de 
ter maltratado Zédu em vida”, acrescenta o jornalista ra-
dicado na África do Sul.

 
JLo resgata Ana Paula dos Santos

Como forma de suplantar a resistência de Tchizé dos 
Santos, que garante contar com apoio de alguns dos 
seus irmãos, o regime angolano recorreu aos préstimos 
de Ana Paula dos Santos, ex-primeira dama de Angola.

O plano é fazer dela a interlocutora válida da família 
dos Santos para viabilizar a transladação do corpo, não 
obstante o facto de Ana Paula ter se separado (mas sem 
divórcio) de José Eduardo dos Santos, precisamente no 
ano em que este deixou o poder – 2017. Só que o recur-
so à antiga hospedeira do avião presidencial também 
não está a surtir os efeitos desejados, e José Gama ex-
plica porquê:

“Mesmo que eles não estivessem divorciados, es-
tavam em separação de facto. Quer dizer que aquela 
pessoa [Ana Paula dos Santos] não representava mais a 
vontade do doente e não se sabe até que ponto o doen-
te se sentia mal na presença daquela pessoa”.

Com os direitos da ex-primeira dama fragilizados, 
o regime terá forjado uma carta, através da qual Zédu 
pedia à Ana Paula dos Santos para que cuidasse da sua 
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“Coloca o povo na extrema
mendicidade”

RENAMO PREOCUPADA COM O CUSTO DE VIDA

O actual custo de vida desuma-
niza o cidadão e coloca todo 
um povo na extrema mendi-
cidade, o que é inaceitável e 

condenável. A posição é do partido Re-
sistência Nacional de Moçambique (Re-
namo), que exorta o povo a fazer ma-
nifestações pacíficas, evitando pôr em 
perigo a vida e bens de terceiros.

Um dia depois de uma greve ter paralisado a eco-
nomia na região Metropolitana do Grande Maputo, a 
Renamo realizou uma conferência de imprensa para se 
pronunciar, uma vez mais, sobre o asfixiante custo de 
vida, que, de acordo com o porta-voz do partido, José 
Manteigas, coloca o país a viver um ambiente de total 
insatisfação e desconforto social. 

Na perspectiva da perdiz, o actual estágio é deriva-
do da incapacidade do Governo de prosseguir com os 
objectivos fundamentais consagrados na Constituição 
da República, tais como a edificação de uma sociedade 
de justiça social e a criação do bem-estar espiritual e de 
qualidade de vida dos cidadãos.

Manteigas visa a polícia
O último acto de protesto foi, em determinados pon-

tos de Maputo e Matola, reprimido pela Polícia da Repú-
blica de Moçambique, uma situação que já não constitui 
novidade.  Para Manteigas, é incompreensível que toda 
a manifestação seja caracterizada como ilegal.

“Quando os estudantes, trabalhadores, médicos, 
enfermeiros, a sociedade civil e os partidos políticos se 
manifestam, mesmo com informação prévia às autori-
dades competentes, sempre, essas manifestações são 
consideradas ilegais”, lamenta Manteigas, questionando 
se ilegal não será “deixar os moçambicanos sofrerem 

com os constantes aumentos dos preços de combustí-
veis, dos produtos de primeira necessidade e com falta 
de transporte?”.

A perdiz não tem dúvida de que a maneira como a 
polícia tentou impedir o povo de se manifestar viola o ar-
tigo 56 da Lei Fundamental (Constituição da República), 

que determina que “os direitos e liberdades individuais 
são directamente aplicáveis, vinculam as entidades pú-
blicas e privadas, são garantidos pelo Estado e devem 
ser exercidos no quadro da Constituição e das leis”.

O também deputado da Assembleia da República 
falava durante a apresentação formal de 36 agentes ofi-
ciais da Unidade de Protecção das Altas Individualidades 
(UPAI) que fazia parte das forças residuais da Renamo. 
A sua incorporação na UPAI enquadra-se no âmbito do 
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).

Também presente na conferência de imprensa, o se-
cretário-geral do partido, André Magibire, disse que os 
36 agentes juntam-se a outros 10 anteriormente enqua-
drados, sublinhando que a concretização desta etapa 
constitui uma base para a consolidação da paz e promo-
ção da reconciliação nacional.

“É também nossa expectativa que a nossa polícia co-
nheça uma nova era, [passando a] ser verdadeiramente 
republicana e apartidária, pois estamos convictos de 
que os agentes aqui entregues estão ao serviço do Esta-
do moçambicano”, exortou.

Magibire reiterou que a Renamo reconhece a colabo-
ração do Governo, na pessoa do Presidente da Repúbli-
ca, da comunidade internacional e do povo no processo 
de pacificação do país.

“Estamos preocupados com a questão das pensões” 
Embora satisfeito com a integração dos ex-guerilhei-

ros da oposição na UPAI, o secretário-geral mostrou-se 
preocupado com os constrangimentos que o processo 
tem conhecido.

“Estamos preocupados com a questão das pensões. 
Os nossos combatentes não têm pensões até hoje. De-
correm ainda negociações para estabelecer normas le-
gais que incluam os combatentes no novo sistema de 
pensões”, disse.     

Texto: Quelto JaneiroD&F

José Manteigas – Porta-voz da RENAMO

André Magibire – secretário-geral da RENAMO
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Um dia, um colega dizia-me que as coi-
sas mais lindas nem sempre são conseguidas 
através de grandes batalhas, mas sim de pe-
quenas lutas que vamos travando a cada dia. 
Ao pensar nesse raciocínio, me faz imaginar 
em como as coisas da vida ganham prazer 
quando conseguimos realizá-las e poder sen-
tir o prazer de sermos vencedores.

  Quando costumo caminhar, rumo aos 
meus destinos diários, frequentemente, quan-
do os semáforos ficam verdes (fecham/abrem 
para os carros), costumo encontrar-me no 
meio de muita gente que espera o sinal ver-
melho para seguir os seus caminhos.

Ansiosos, contando os segundos para se-
rem liberados daquela espera, muitos apro-
veitam o momento para reflectir, indagar, 
perder-se no medo, fazer as coisas darem 
certo, imaginar um dia melhor, imaginar um 
futuro risonho, imaginar o fim do seu sofri-
mento. Mas, quando eu paro com as pessoas, 
não penso em nada disso: penso no quanto 
nós humanos não aproveitamos pequenos 
momentos para nos conhecermos e trocar-
mos ideias no fechar do semáforo, penso no 
elevado número de pessoas que sonham e car-
regam consigo diariamente desejos em seus 
peitos: ainda que não os consigam realizar. 
Mas nem sempre poderemos trocar contactos 
no fechar do semáforo, porque cada um leva 
consigo léguas de preocupações que não lhe 
dão espaço para pensar em mais nada senão 
em ter um dia melhor. Mas nunca desperdices 
um novo contacto, um novo companheiro de 
guerra, que com ele partilhas jornadas e dese-
nhas novas missões, afinal de contas, as bata-
lhas nem sempre são vencidas sozinho.

A vida, às vezes, desafia-nos de forma 
mais “cruel” e deixa-nos enfraquecidos men-
talmente e na alma, fazendo de nós simples 
vácuos de incertezas e ratos do esgoto que es-
peram que alguém deixe cair algum grão de 
comida para poder matar a fome. Mas o signi-

ficado disso tudo é que nada vem do fácil, não 
podemos crescer esperando receber “rebuça-
dos” todos os dias dos outros. Temos é que 
fazer as coisas darem certo, desenhar o mapa 
que esconde o nosso tesouro e, se for possível, 
mergulhar no sonho de fazer coisas diferentes 
que ninguém mais sonha em fazer (inovação).

Não podes ser para toda a vida um prisio-
neiro do desgosto, do medo, das lágrimas, de 
tristezas por não conseguires o que pretendes. 
Tens que te identificar com sucessos, batalhas 
ganhas, ainda que tenhas perdido muito san-
gue no decorrer delas.

A verdade é uma: é através de sacrifícios 
que descobrimos os verdadeiros lutadores 
e arquitetos de seus sonhos, pois a vida tem 
mais gosto quando somos desafiados a fazer 
mais, porque as vitórias mais saborosas, são 
as ganhas depois de uma batalha derradeira. 
Mas no meio de tanta luta, às vezes, o chão pa-
rece muito pegajoso que não nos deixa levan-
tar. Faz como se nos quisesse ver derrotados, 
esmagados, esquecidos enquanto cheiramos a 
poeira da derrota.

Se você sente em ti um vazio consumin-
do a tua capacidade de pensar, a capacidade 
de fazer genialidades, inverte o cenário, abre 
os olhos com vontade de enxergar mais, olha 
para o futuro como se fosse hoje, e imagina-te 
no que queres ser daqui a algum tempo. Mas 
saiba que nesse processo, terás de descobrir o 
animal sonhador que escondes por detrás des-
se teu semblante enfraquecido pelas derrotas.

A certeza é uma: não luta contra o que tu 
és senão vais perder. Se és um jovem quieto, 
sê quieto, mas não nega as oportunidades de 
conviver com as pessoas. Se és extrovertido, sê 
sabendo definir os limites do teu sorriso. Se és 
arrogante, então deves aprender que o suces-
so nem sempre se conquista sozinho, mas sim 
junto dos outros que com eles atravessamos 
diariamente a corrente da esperança por um 
mundo melhor.

É preciso renascer. Quando falo em renas-
cer, falo no sentido de pensares mais na tua 
capacidade de nunca perder o foco nas coisas 
que tu queres. Para isso, tens que estar dis-
posto a morrer para defender as tuas ideias, 
os teus ideais, aquilo que tu acreditas, porque 
nisso verás os resultados da tua persistência. 
Verás que não há mais ninguém que te pode 
tirar o troféu. Verás que há uma luz clareando 
o teu dia.

Não te alegres pela luz no fundo do túnel, 
porque pode ser um comboio vindo a alta ve-
locidade na tua direcção para te limitar de so-
nhar. Tens é que te alegrar por poder atraves-
sar a escuridão do túnel até encontrares a gota 
de felicidade que te espera do lado de fora. Tu 
és capaz de fazer isso. És capaz de sonhar mais 
alto e realizar teus planos que sempre os es-
condes na gaveta e achá-los fúteis.

Às vezes, sentir-te-ás sozinho, e quando 
acordares, não verás nada mais do que paredes 
rodeando-te no teu quarto, e isso vai-te que-
brar aos poucos e sentirás como se a solidão 
te impedisse de voar mais alto. Mas, quando 
se decide lutar para alcançar o sucesso preten-
dido, há caminhos que sempre terás de cruzar, 
como a solidão. Há sempre um momento em 
que te sentirás sozinho, sem forças, derrotado, 
esquecido, enfraquecido, mas no fim acabarás 
percebendo que há muita gente que te rodeia 
e vê em si um vencedor, um batalhador incan-
sável, um “decorador” que ornamenta o seu 
próprio sucesso.

Não deixa que o chão seja pegajoso demais, 
capaz de te fazer afundar, não deixes que a 
lama prenda os teus sonhos e te faça adiar a 
glória, o sucesso, o grito de felicidade, os mo-
mentos de lazer e a prosperidade dos teus 
negócios. Então, senta e reflecte no teu próxi-
mo passo, reflecte no que te faz falta, e mais 
do que tudo, embrulha o medo que sufoca os 
teus planos e esteja preparado para o próximo 
futuro: o teu sucesso!

Não lute contra o que você é

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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 A educação passa intrinseca-
mente pela observação de aspectos bá-
sicos que contribuem para a mudança 
de mentalidade e crescimento saudável 
de uma criança. Numa sociedade em 
que se requer mudanças urgentes, in-
vestir em técnicas de estudo basilar é 
fundamental.

A criação de técnicas de estudo es-
peciais para a educação pré-escolar e 
o ensino geral no modelo técnico-pro-
fissional padronizado, com técnicas de 
inovação, impulsiona novos campos 
de saberes, como, por exemplo, a agri-
cultura, mecânica, electrotecnia, cana-
lização, electricidade, corte e costura, 
carpintaria, aquacultura, entre outras 
– porque o objectivo da educação é che-
gar a novos campos de conhecimento e 
saber.

Este modelo de ensino pode gerar 
ramos de prosperidade a qualquer jo-
vem moçambicano sem dependên-
cia do Estado como fonte de renda ou 
empregabilidade.  Porque o Estado é o 
maior empregador e tem enfrentado a 
problemática de falta de mão-de-obra 
de qualidade, urge formatar o modelo 
de ensino básico e geral. Porém, inves-
tir em áreas técnicas ajuda a projectar 
a economia e gera mudanças positivas 
no comportamento da sociedade.

Uma sociedade bem-educada e bem 
treinada contribui significativamen-
te na defesa dos interesses da nação. 
A falta de objectividade educacional 
na nossa Pérola do Índico e mudanças 
curriculares sem pé nem cabeça tor-
nam os formandos em instrumentos 
quantitativos/ estatísticos para os polí-
ticos e marginaliza a qualidade que se 
pretende para que possam empreen-
der mudanças significativas nas suas 
comunidades e na sociedade em geral. 
Formação adequada e virada para o de-
senvolvimento estimula a economia e o 

progresso científico de qualquer nação.
Entretanto, a falta de uma razão mo-

tivacional cria diversas incongruências 
sociais e contribui para uma nova vaga 
de conflitos, guerras de sabotagem eco-
nómica e política como a que está ins-
talada no norte do país, a mando de 
uma mão alheia.

Por esta e outras razões, somos eco-
nomicamente medíocres, pela incapa-
cidade de saber fazer e o espírito do 
consumismo. A implementação do PES 
2020-2029, através de uma contribui-
ção para o fundo comum de vários par-
ceiros bilaterais de Moçambique, devia 
ser revista para uma reforma adequada 
aos dias actuais.

Buscar bons exemplos em países vi-
zinhos, como a África do Sul, sobre o 
seu estágio de desenvolvimento edu-
cacional e o contributo na empregabi-
lidade do sector privado, que é maior 
empregador em relação ao Estado, com 
base na qualidade de mão-de-obra, se-
ria um ganho derivado essencialmente 
da metodologia de ensino que os mes-
mos adoptaram.

A história dita que foi devido à ne-
cessidade de conceber leis para regula-
rização do funcionamento do sistema 
educativo que nasceu o Sistema Na-
cional de Educação (SNE),   que pode 
ser interpretado através das leis 4/83 e 
6/93 de 1983-1992. A mesma  tem so-
frido melhorias não sustentáveis por 
não serem adequadas à realidade local 
e actual.

Um exemplo disso verifica-se na pro-
víncia da Zambézia, que tem um vasto 
território, com solos férteis e recursos 
minerais abundantes, mas a falta de 
objectividade educacional gera cons-
tantes frustrações no alcance de metas 
sectoriais para o crescimento e expan-
são das infra-estruturas económicas, 
muitas das quais são inviáveis e cons-

truídas sem qualidade e sustentabilida-
de. Porém, a incapacidade de avaliação 
da mesma é resultado do pressupos-
to do ensino que ontem e hoje foram 
implementados.

Supostamente esta deterioração do 
ensino traz à ribalta as fragilidades na 
construção de obras de grandes enge-
nharias, numa altura em que se fala da 
construção do afamado Porto de Águas 
Profundas de Macuse, iniciativa louvá-
vel, mas que enfrenta vários problemas 
na sua implementação e deixa também 
um grande questionamento no caso da 
real implementação.

Deste modo, urge perguntar:   con-
tinuaremos a trazer mão-de-obra de 
"fora" para responder aos nossos pro-
blemas ou mudaremos a situação vi-
gente? De referir que a importação da 
mão-de-obra continuará a ser alterna-
tiva a outras paragens, tendo em conta 
a escassez de técnicos especializados, 
como Pedreiros, Ferreiros, Maquinis-
tas, entre outros conforme emana a 
Lei número 18, de 28 de Dezembro de 
2018.

O SNE é constituído pelos seguintes 
subsistemas: a) Subsistema de Educa-
ção Pré-Escolar; b) Subsistema de Edu-
cação Geral; c) Subsistema de Educação 
de Adultos; d) Subsistema de Educação 
Profissional; e) Subsistema de Edu-
cação e Formação de Professores; f) 
Subsistema de Ensino Superior. Des-
te modo, torna-se necessário a revisão 
e padronização dos subsistemas para 
melhor adequação ao contexto local.

Em relação ao ponto anteriormente 
apresentado, penso que o que está em 
causa não é a revisão do dispositivo le-
gal, mas sim a implementação efectiva 
da lei mencionada, que pode criar con-
dições apropriadas para que o estudan-
te possa ter oportunidade de praticar 
as actividades a fim de saber fazer.

OPINIÃO

Empreender mudanças na educação para formatar a 
sociedade

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Não basta chamar o povo de vândalo, é preciso 
orientá-lo sobre a forma mais sábia de reivindicar

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

Acompanhámos na última semana a 
manifestação de indignação do povo face 
ao custo de vida. Em uníssono, órgãos de 
informação falaram de um ensaio de gre-
ve, mas se pode dizer que foi um ensaio 
em falso. Na verdade, nem eu sei, ou seja, 
desconheço a origem desta organização 
informal que convocou a manifestação.

Aliás, até estava tranquilo, achando 
que seriam entidades tais como OTM-
-Central Sindical, FEMATRO-Federação 
Moçambicana dos Transportadores Ro-
doviários a comandarem a manifestação 
pacífica, mas não foi o que se verificou.

A polícia, no uso e gozo das suas com-
petências, veio a público desmentir esta 
minha convicção. Aliás, os próprios su-
postos organizadores da greve também 
se distanciaram de qualquer tipo de ma-
nifestação por conta do custo de vida.

Se a manifestação foi considerada ile-
gal por falta de rosto, nossa indignação 
surge do facto de, nos meandros de de-
fesa e promoção dos direitos do cidadão, 
termos organizações sociais que, de em 
vez enquanto, aparecerem em espaços 
televisivos públicos e privados vendendo 
o seu peixe em nome do pacato cidadão. 
Onde estão estas organizações, que, por 
sinal, até vão ao encontro dos fundos 
de parceiros de cooperação em nome 
do povo para, supostamente, fazerem o 
que consideram ser “fortalecimento das 
capacidades do cidadão para uma parti-
cipação activa no concerto das políticas 
públicas de boa governação”?

Como povo, nos sentimos órfãos, pois, 

quando mais precisamos de ouvir vozes 
sonantes da sociedade civil, elas desapa-
receram. Onde andou a classe intelectual 
deste país, ao ponto desta manifestação 
perder o sentido real?

Enfim, não se compreende como é que 
numa situação em que a população de-
seja exprimir algum descontentamento, 
não encontramos ninguém que, duma 
forma sábia e pedagógica, nos oriente. 
Será que os moçambicanos são tão vân-
dalos que mesmo organizados ou guia-
dos com princípios básicos de urbani-
dade não conseguem apresentar as suas 
preocupações a quem de direito? Se o di-
reito à manifestação está previsto na Lei 
Mãe, porque é que os que deviam defen-
der a causa social não assumiram e nem 
se identificaram com o tal rosto reivindi-
cando aqui pela lei e ordem?

A alta dos preços, ditada pela subida 
dos preços do combustível, é a grande 
preocupação do povo e os dirigentes des-
te país devem deixar de atribuir adjecti-
vos pejorativos ao povo, ofendendo cla-
ramente quem sente estas dificuldades 
na pele.

Queremos um Governo dialogante e 
capaz de encontrar soluções para o custo 
de vida, pautando pela escuta activa da 
população, queremos um governo que 
crie uma empatia para com a causa do 
povo. É preciso apostar na construção de 
uma agenda nacional de desenvolvimen-
to, baseada em políticas claras e trans-
parentes no acesso aos recursos. Isso é 
possível, sim, desde que consideremos o 

povo como actor válido na construção 
destas mesmas agendas.

Tem estado a faltar comunicação com 
o cidadão e isso não é bom. Até parece 
que o fazem de propósito. Anunciar estas 
subidas em vossas conferências de im-
prensa e sem o mínimo preparo do cida-
dão sobre o impacto e compromisso do 
Governo em relação a estas subidas é um 
problema real. Será que é preciso mes-
mo que os transportadores colectivos se 
posicionem, arrumando suas viaturas e 
criando escassez de transporte para que 
se dialogue?

 Alguma coisa está a falhar na provisão 
de informação básica ao cidadão.

Usem, por favor, a estratégia de comu-
nicação de massas adoptada aquando da 
COVID-19. Alguém precisa de ter a res-
ponsabilidade de vir ao público explicar 
essas vossas confusas contas sobre subi-
das de combustível. Tornem o informe 
sobre a situação económica amigo do 
cidadão.

Somos, definitivamente, contra todo o 
tipo de manifestação com teor de “sabo-
tagem” do bem público, assim como es-
tamos cientes de que, através de uma ac-
ção pedagógica, as comunidades podem, 
sim, saber que é possível marcharmos até 
à Ponta Vermelha, carregando notas rei-
vindicativas, sem que a polícia dispare. 
Não basta chamar a população de vân-
dalos. Precisamos de apoiar na definição 
de medidas mais pedagógicas para a pro-
moção de uma cultura de participação 
social e democrática.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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História de vida do jornal Dossiers & Factos (3)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, interrompemos 
a publicação das passagens que cons-
tituem a História de Vida do Dossiers 
& Factos quando contávamos que as 
equipas de futebol que participavam no 
Moçambola também foram úteis para 
nós, em especial a arbitragem. Pelo fac-
to, agradecemos a todos.

Explicámos igualmente que aqui re-
sidia outra triste realidade. É que, dada 
a falta de recursos financeiros, o jornal 
não tinha um homem para a pagina-
ção e que fosse de confiança, pelo que 
diversas foram as vezes em que ficamos 
pendurados por falta de vontade destes 
para estarem connosco, e a paginação 
só acontecia quando eles se pré-dispu-
sessem para o efeito.

Aliás, não era fácil ter um paginador 
que transmitisse confiança à empresa, 
porque poucos acreditavam na capa-
cidade da direcção de levar avante o 
jornal; outros porque entendiam, e até 
podiam estar certos, que não tínhamos 
dinheiro para lhes pagar no final do 
mês, pelo que na sua maioria vinham e 
aceitavam paginar o Dossiers & Factos 
na condição de logo que terminassem 
fossem pagos pelo trabalho efectuado.

Ora, apesar do mau momento finan-
ceiro que a empresa atravessava, sem-
pre conseguimos e nunca ficamos em 
dívida com os que paginavam o jornal, 
muito menos com os revisores. Nessa 
altura, não tínhamos sequer uma ins-
tituição que assinava o jornal. Confor-
me já é do domínio do estimado leitor, 
o Dossiers & Factos foi lançado no mês 
de Setembro e a essa altura do ano ne-
nhuma instituição tem orçamento para 
assinatura de jornais.

Quando passavam sensivelmente 
dois meses depois do lançamento do 
jornal (meados do mês de Novembro), 
depois de uma conversa que mantive 
com o na altura edil da Matola, Arão 

Nhancale, também uma das várias fi-
guras que tanto fez por nós, moral, 
material e financeiramente, eis que re-
cebemos um pedido da edilidade a ma-
nifestar interesse em ser assinante do 
nosso jornal.

Assim, o Conselho Municipal da Ma-
tola tornou-se a primeira instituição a 
mostrar confiança em nós e a valorizar 
profundamente o jornal, e, em simultâ-
neo, a primeira a emitir um cheque para 
a nossa empresa. Até então, não tínha-
mos nenhuma conta bancária e foi com 
esse mesmo cheque que conseguimos 
criar uma conta bancária da empresa.

Nesse mês de Novembro, pagar salá-
rios foi ligeiramente fácil mas prevalecia 
a situação da gráfica, a empresa estava 
sem norte, apesar de sempre lutar para 
melhorar o ambiente e criar mais espaço 
de manobra para o seu desenvolvimen-
to. O primeiro fracasso que registámos  
foi a saída, em menos de dois meses, do 
então indicado Chefe da Redacção, Gil-
do Mugabe, que não se despediu quan-
do tomou esta decisão.

Logo a seguir, um mês depois, foi a 
vez do então nosso fotojornalista, Rogé-
rio Manhique, manifestar-se e agitar os 
colegas para boicotarem os trabalhos, 
alegadamente porque estavam sendo 
devidos salários. Depois disso, quando 
recebeu os salários, também deixou de 
trabalhar para a empresa.

Mesmo assim, continuamos a traba-
lhar, mas com os olhos virados para os 
resultados que obtínhamos desse nosso 
trabalho. Eram resultados negativos, os 
roubos não reduziam e a cada dia au-
mentavam. Apesar de termos decidido 
e acordado com todos os colaboradores 
que no dia da impressão do jornal todos 
deveríamos estar na gráfica com os olhos 
virados para os movimentos dos traba-
lhadores da gráfica, não conseguíamos 
estancar a onda de roubo do jornal.

 No entanto, porque o jornal, na altu-
ra, era impresso na sexta para ser ven-
dido na segunda-feira, eis que certo dia, 
num sábado, decido passar pelo escritó-
rio e violar as malas feitas e direcciona-
das para os grandes ardinas da cidade 
de Maputo.

Conferimos os jornais que estavam 
dentro das malas e detectamos, por 
exemplo, que uma delas, que tinha sido 
declarada como sendo portadora de 
apenas 100 jornais, continha no seu in-
terior mais de 200 exemplares!

Isto aconteceu em muitas malas e, no 
total, apercebemo-nos que cerca de 800 
jornais estavam a mais, daí mais uma ra-
zão para que não víssemos os resultados 
do nosso trabalho em termos de vendas.

O mais caricato é que na semana que 
descobrimos esse fenómeno acabáva-
mos de rescindir o contrato de trabalho 
com J.C, pessoa que nos ajudou a orga-
nizar o expediente para a criação da em-
presa e, em simultâneo, responsável pela 
formação do pessoal que deveria ficar a 
cuidar da área de Expansão do jornal.

Acontece que nas malas encontradas 
com jornais a mais, duas delas conti-
nham, no seu interior, volumes com 
exemplares com indicação do nome de 
J. C., isto é, apesar de ele já não fazer 
parte do jornal, ainda eram feitas malas 
com produto roubado para na segunda-
-feira de manhã ele ir vender e levar o 
dinheiro para o seu bolso.

Isto naturalmente que entristeceu-
-nos bastante, mas na altura não tínha-
mos condições para contratar outra pes-
soa e expulsar o autor daquela infracção, 
pelo que simplesmente foram tomadas 
medidas administrativas e passamos a 
controlar regularmente os movimentos 
e as malas.

Veja na próxima edição outros desen-
volvimentos sobre a História de Vida do 
Jornal Dossiers & Factos.
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Texto: Dossiers & FactosD&F

MDM exige
lista de beneficiários

O Movimento Democrá-
tico de Moçambique 
reagiu, na última sexta-
-feira, à medida de sub-

sidiar os transportadores, em face 
do alto custo dos combustíveis, 
considerando que os 50 milhões de 
meticais anunciados pelo Governo 
visam alimentar teias de corrup-
ção. De resto, a terceira maior força 
política nacional desafiou o Execu-
tivo a apresentar a lista dos benefi-
ciários.

O cada vez mais asfixiante 
custo de vida tem dominado a 
agenda dos principais partidos 
da oposição em Moçambique. No 
último sábado, 15 de Julho, o Mo-
vimento Democrático de Moçam-
bique (MDM) realizou a primeira 
sessão da Comissão Política e 
aproveitou para atacar o Gover-
no, por considerar que também 
é responsável pela escalada da 
inflação.

Discursando na abertura do 
encontro, o presidente do par-
tido, Lutero Simango, defendeu 
que a crise actual não é só provo-

cada pela guerra entre a Rússia 
e Ucrânia, que iniciou a 24 de 
Fevereiro do presente ano, mas 
igualmente pela “corrupção ge-
neralizada, má governação e fal-
ta de políticas públicas voltadas 
à população”.

Para Simango, os moçam-
bicanos estão sufocados com 
o que diz ser “má governação 
e práticas discriminatórias do 
Governo”.

Num outro desenvolvimento, 
abordou a situação dos transpor-
tes, tendo tecido comentários 
sobre os 50 milhões de meticais 
que o Governo disponibilizou 
para subsidiar o sector por um 
período de seis meses. O líder do 
“galo” afirma peremptoriamente 
que esse valor visa alimentar “a 
teia de corrupção e do clientelis-
mo político”, e desafia o Executi-
vo a apresentar os beneficiários.

“Desafiamos o Governo a pu-
blicar a lista nominal dos bene-
ficiários destes subsídios, e qual 
será o impacto destes subsídios 
na vida diária das mães que 
usam o gás doméstico para con-
feccionar alimentos para as suas 
famílias”.

 Lutero Simango, presidente do MDM

Anúncio publicitário SUBSÍDIO DE TRANSPORTE
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mento das comunidades locais em Inhamba-
ne, onde explora o gás natural.

“Um discurso meramente político, que visa 
pura e simplesmente enganar novamente o 
povo”, é assim que o economista Rui Mate clas-
sifica tais declarações, e explica-se:

“Não é altura da Sasol estar a fazer este tipo 
de discurso, é altura de mostrar, com exemplos 
práticos, às outras empresas que se estão a 
instalar, como é que as coisas se fazem, quais 
foram os seus desafios e como estas empresas 
podem contornar”, defende, acrescentando 
que, ao cabo de quase duas décadas, a empre-
sa devia estar “a fazer o balanço da sua contri-
buição e de como fazer melhor”.

A fonte esteve em Inhassoro e diz ter ou-
vido relatos que davam conta de que, à sua 
chegada, a empresa prometeu desenvolver 
uma “cidade de gás”, mas tal nunca chegou a 
acontecer.

“O gás   de   Inhassoro e Govuro é bombea-
do para África do Sul e lá há uma cidade que 
surgiu. Aqui onde retiram o gás não há nada”, 
lamenta.

De resto, a fonte faz notar que os trabalha-
dores da Sasol sequer vivem em Inhassoro, 
mas sim em Vilankulo, e acrescenta que os tu-
multos que às vezes têm lugar em Inhassoro 
resultam do sentimento de exclusão.

Multinacionais agudizam miséria
MOÇAMBIQUE: O PARAÍSO DAS MINERADORAS

Moçambique é um país que dis-
põe de abundantes recursos 
minerais, mas nem por isso 
consegue se livrar das amar-

ras do subdesenvolvimento. Contrariando 
todas as expectativas, a experiência mos-
tra que as multinacionais que se fazem ao 
país, atraídas pelos recursos, não promo-
vem o desenvolvimento. Tudo levam para 
os seus países de origem, agudizando a 
pobreza de um povo cada vez mais frustra-
do e sem horizonte. Para tal, as gigantes da 
mineração contam com a apatia das insti-
tuições do Estado, entende o economista 
Rui Mate.

No vastíssimo território moçambicano, 
abundam recursos minerais e energéticos. Em 
razão disso, o país tem atraído várias empresas 
multinacionais. Grande parte delas chega com 
um discurso de esperança, prometendo esco-
las, hospitais, estradas condignas, electricida-
de, água potável, habitações e até cidades.

A realidade, porém, mostra que raramen-
te essas promessas são cumpridas. De acordo 
com um estudo do Observatório do Meio Rural 
(OMR), as falsas promessas frustram expectati-
vas, mesmo porque, no lugar da prosperidade, 
assiste-se a graves violações dos direitos hu-
manos, exclusão e vários outros problemas.

O caso da Sasol é um exemplo. Há semanas, 
a multinacional sul-africana terá dito, na VIII 
edição da Conferência e Exposição de Moçam-
bique sobre Mineração, Petróleo, Gás e Ener-

gia, que está a fazer pesquisas para saber de 
que forma pode contribuir para o desenvolvi-

Texto: Dossiers & FactosD&F

Rui Mate, economista

Em Inhassoro, há muitas queixas sobre a Sasol
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 A matreirice da Vale

Outro caso paradigmático é o da Vale, em-
presa brasileira que, no início da década pas-
sada, chegou ao distrito de Moatize, na provín-
cia de Tete, para explorar as minas de carvão 
mineral. A empresa retirou-se recentemente, 
depois de concretizar a venda da totalidade 
das suas acções à Vulcan, e, ao que tudo indica, 
parte sem deixar saudades.

"[A Vale] esteve a explorar os recursos mine-
rais nacionais e já se retirou.   No caso, vimos 
que tinha benefícios fiscais por um período de 
10 anos, e, quando chegam os 10 anos, quan-
do tinha de começar a pagar impostos sem ne-
nhuma isenção, anuncia a sua retirada. Ela diz 
que sai porque quer perseguir sua política de 
poluição zero”, explica Rui Mate.

A gigante brasileira não só enganou o Es-
tado, como também o povo. Mate lembra que 
há questões de reassentamento que até hoje 
estão a ser geridas, porque não foram trata-
das devidamente quando a multinacional cá 
chegou.

Por outro lado, o economista observa que 
os bens e serviços na região de Moatize come-
çaram a ficar caros devido à presença da mul-
tinacional brasileira, esmagando a maioria da 
população, que vive em condições miseráveis.

Feitas as contas, a Vale chegou com pro-
messas de melhorar a vida das comunidades 
em Moatize, mas apenas conseguiu deixar um 
legado de destruição e poluição.

 
As leis são um entrave

Na opinião de Rui Mate, os instrumentos le-
gais que regem a exploração de recursos mine-
rais em Moçambique são “muito vazios” e pou-

co beneficiam o próprio país, daí a necessidade 
de haver uma legislação específica, mormente 
a Lei do Conteúdo Local, um assunto em voga 
no seio do sector empresarial nacional e da So-
ciedade Civil, de que a fonte faz parte, enquan-
to integrante do Centro de Integridade Pública.

Falta de fiscalização como grande 
constrangimento

A legislação, por si só, nada resolve, alerta 

Vale enganou o Estado e piorou a situação do povo

Rui Mate. A fiscalização também desempenha 
um papel importante na indústria extractiva. 
Essa tarefa, elucida a fonte, cabe às institui-
ções como o Ministério dos Recursos Minerais 
e Energia, Assembleia da República, Assem-
bleias Provinciais e Tribunal Administrativo, 
entre outras.

“Todas essas entidades têm um papel es-
sencial em todo o processo. [Devem] procurar 
saber se as populações estão a ser reassenta-
das de forma devida. Se a empresa está a cum-
prir com as suas obrigações, dentro daquilo 
que é um plano de responsabilidade social 
corporativa, no qual anuncia o lugar e valor de 
intervenção, sendo que esse valor é negociado 
com as populações. É preciso monitorar isso, 
como forma de prevenir e garantir que os be-
nefícios dessa exploração sejam efectivos ”, ex-
plica Mate, que considera que estas entidades 
não têm cumprido o seu papel.

Neste quadro, a fonte defende ser ainda 
mais importante o binómio legislação-fiscali-
zação, asseverando que só a Lei do Conteúdo 
Local pode garantir a inclusão de actores na-
cionais, o que teria o condão de permitir que 
as empresas nacionais cresçam e tornem-se 
mais robustas e interligadas entre si, reduzin-
do a dependência do Estado.

“Parem, [empresas], de olhar apenas para o 
Estado como elemento principal para o forne-
cimento de bens e serviços e comecem a for-
necer às outras empresas e à população. Isto 
acaba criando a diversificação da nossa econo-
mia, que deixa de ser uma economia apenas 
extractiva. Passa a ser uma economia que tam-
bém produz internamente”, explica Mate.

Ao reforçar-se a produção interna, prosse-
gue o economista, reduz-se o impacto que uma 
possível crise num sector específico – no caso, 
o extractivo – possa ter em toda a economia.  

‟[A Vale] esteve a explo-
rar os recursos minerais 

nacionais e já se retirou.  No 
caso, vimos que tinha benefí-
cios fiscais por um período de 
10 anos, e, quando chegam os 
10 anos, quando tinha de co-
meçar a pagar impostos sem 
nenhuma isenção, anuncia a 
sua retirada.”
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Ludmila Wa Magune, secretária de Estado em Inhambane

Novo edifício do INSS vаi custаr mаis 
de 160 milhões de meticais

EM INHАMBАNE

A secretária de Estado na província 
de Inhambane, Ludmila Wa Magu-
ne, procedeu na segunda-feira, 11 
de Julho, ao lançamento da primei-

ra pedra pаrа a construção do novo edifício 
do Instituto Nacional de Segurança social 
(INSS). Com esta iniciativa, o Governo pre-
tende contribuir na melhoria das condições 
de trabalho dos funcionários daquela insti-
tuição, bem como melhorar o entendimento 
ao cidadão. А Infra-estrutura vаi custar aos 
cofres do Estado cerca de 167 milhões de 
meticais.

Trata-se de um empreendimento que vаi 
comportar dois pisos, salas pаrа o funciona-
mento dos serviços e espaços para arrenda-

Texto: Anastácio Chirrute, em 
InhambaneD&F

mento (incluindo uma sala de conferências), 
de forma a assegurar o retorno do valor a 
ser gasto.

As obras a serem implantadas na cidade 
de Maxixe, numa área de cerca de 1000 me-
tros quadrados, foram adjudicadas a uma 
empresa chinesa e terão duração de cerca 
de 15 meses.

Ludimilа Wа Mаgune, secretária de 
Estаdo nа província de Inhаmbаne, disse 
que а construção daquela infra-estrutura 
faz parte do Plаno Quinquenal do Governo 
(PQG) e tem por objectivo contribuir na me-
lhoria das condições de trabalho dos fun-
cionários daquela instituição, bem como 
melhorar o atendimento ao cidadão.

”Acreditamos que será mais do que su-
ficiente pаrа que os funcionários dа de-
legação possаm trаbаlhаr em condições 

condignas e contribuam pаrа o melhor aten-
dimento аo cidadão”.

A responsável desafiou os funcionários 
do INSS a continuarem a trabalhar no sen-
tido de sensibilizar os trabalhadores, sobre-
tudo os que exercem actividade por con-
ta própria, a inscreverem-se no Sistema de 
Segurança Social, como forma de garantir a 
sua protecção social e das suas famílias.

”Particularmente aos trаbаlhаdores por 
conta própria, queremos lembrá-los que não 
bаstа apenas inscreverem-se, mas também 
devem garantir o pagamento dаs suas con-
tribuições ao INSS. Apelamos que continuem 
а divulgar massivamente as plаtаformаs dis-
poníveis pаrа permitir que os trаbаlhаdores 
por conta própria paguem tempestivamente 
as suas contribuições", apelou.

Pаrа além deste projecto, a governan-
te garantiu que ainda 
este ano serão construí-
dos três novos postos de 
atendimentos nos distri-
tos de Inhаssoro, Mаbote 
e Govuro, assim como а 
construção das instala-
ções que vão albergar os 
serviços da Delegação 
Distrital de Inhаrrime.

Ainda na mesma oca-
sião, o INSS procedeu à 
entrega de alguns meios 
de trabalhos e uma cesta 
básica de produtos ali-
mentares aos filhos dos 
pensionistas já falecidos. 
O objectivo é contribuir 
na melhoria das condi-
ções de vida daqueles 
dependentes.

Com este apoio, os jo-
vens já dispõem de ins-
trumentos para iniciar o 
seu negócio, garantindo 
desta forma o seu susten-
to e das suas famílias.

De lembrar que a pro-
víncia de Inhambane 
conta actualmente com 
um universo de cerca de 
120 mil beneficiários, in-
cluindo trаbаlhаdores 
por conta própria, e mais 
de sete mil empresas ins-
critas ao Instituto Nacio-
nal de Segurança Social 
(INSS).
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rios de um técnico médio 
e superior é mínima.

Por outro lado, há re-
latos que dão conta da 
existência de discrepân-
cias salariais gritantes 
entre profissionais que, 
à luz dos critérios esta-
belecidos pelo Governo, 
têm perfil similar, o que 
está a gerar desconten-
tamento entre os que se 
sentem lesados.

 Economista apela à 
calma

O economista José 
Siniquinha tranquiliza 
os funcionários e afirma 
que possíveis erros se-
rão rectificados. Siniqui-

nha prefere valorizar a iniciativa, que diz ser 
pertinente.

“É um bom ponto de partida, porque a si-

tuação anterior estava tão confusa porque os 
funcionários não sabiam como progredir, mas 
agora está definida de uma forma científica e 
metodológica a progressão nas carreiras pro-
fissionais”, elogiou.

A fonte diz que nem todos funcionários 
públicos poderão ser beneficiados pela nova 
tabela, devido aos critérios adoptados.

“O que aconteceu foi a integração dos an-
tigos níveis nos novos níveis. É a partir daí 
que os antigos níveis são equiparados com 
os novos níveis e passa a haver uma evolução 
comum para que haja uma harmonização”, 
explicou.

TSU confusiona funcionários públicos
DEVIDO À FALTA DE CLAREZA

O Governo de Moçambique anun-
ciou na última quarta-feira (13 de 
Julho) a entrada em vigor da nova 
Tabela Salarial Única, vulgarmen-

te conhecida por TSU, cujo objectivo é redu-
zir os desequilíbrios salariais que existiam 
na Função Pública. Se há clareza no seu ob-
jectivo, o mesmo não se pode dizer em rela-
ção aos critérios usados para a fixação dos 
salários, que estão a deixar os funcionários 
confusos.

TSU é capaz de ser a sigla mais presente 
no vocabulário moçambicano nos últimos 
tempos, sobretudo no seio dos funcionários 
da Função Pública. Há uns meses, quando o 
Governo trouxe o assunto à ribalta, gerou-se a 
percepção de que haveria uma verdadeira “re-
volução” ao nível dos ordenados dos agentes 
e funcionários do Estado.

A expectativa acabaria por ser arrefecida 
pelo Governo, que clarificou o real objectivo 
da TSU: reduzir os desequilíbrios salariais. O 
Ministério da Economia e Finanças deu conta 
de que os salários serão definidos em função 
de critérios, tais como tempo de serviço, tem-
po de carreira, habilitações literárias e idade, 
mas há quem não esteja ainda esclarecido.

É o caso da professora Marta Vilankulo. A 
mulher afirma saber apenas que a TSU vai au-
mentar o salário mínimo em 100%, mas não 
faz a mínima ideia de quanto ela própria vai 
passar a auferir. “Até aqui não entendi abso-
lutamente nada, tentei ler a nova tabela e a 

mesma só fala de níveis de promoção e esca-
lões, etc, mas não é clara”, disse.

Elias Baloi está na mesma situação. Diz que 
sua grande preocupação tem que 
ver com as categorias. Por exem-
plo, não sabe se a nova tabela vem 
eliminar por completo a antiga 
composição DN3, DN2 e DN1.

"Antes dessa confusão começar, 
havia docentes N1, N2, N3 e havia 
especialistas. Quero saber como 
será feito o enquadramento, aque-
la regra desaparece ou permane-
ce? Tenho minhas dúvidas nessa 
parte, o Governo deve vir escla-

recer novamente”, 
disse.

Mais tranquilo 
está Pedro Nha-
quila, funcionário 
público e residente 
na cidade da Ma-
xixe, pois acredita 
que a TSU vai aju-
dar os funcionários 
públicos, sobretu-
do os que acumu-
lam muitos anos de carreira.

 
Dissabores à mistura

Entretanto, alguns funcio-
nários públicos, com a cate-
goria de técnicos superiores, 
sentem-se frustrados por en-
tenderem que a nova tabela 
valoriza mais o tempo de servi-
ço do que as habilitações lite-
rárias. É que, segundo apurou 
Dossiers & Factos, há casos em 
que a diferença entre os salá-

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Elias Baloi, funcionário público

José Siniquinha, economista

Pedro Nhaquila, funcionário público
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Na semana passada, a Federação Moçambica-
na das Associações dos Transportadores Rodoviá-
rios (Fematro) pediu ao Governo um mecanismo 
de reajustamento automático do preço de trans-
porte, visando acabar com a incerteza em relação 
à fixação da tarifa e à viabilidade da actividade.

A proposta da Fematro surgiu na sequência 
de uma paralisação espontânea de transportes 
movida pelos "chapeiros", furgões de transpor-
te de passageiros, na cidade e província de Ma-
puto, devido ao novo aumento do preço dos 
combustíveis.

O Ministério dos Transportes e Comunicações 
prometeu compensações e subsídios aos trans-
portadores para mitigar o impacto do aumento 
dos preços dos combustíveis em Moçambique.

Beirenses divididos

A Assembleia Municipal da Beira aprovou há 
um mês a tarifa de transportes semi-colectivos 
de passageiros para diversas rotas da urbe. Esta 
medida vem depois de uma manifestação prota-

gonizada pelos transporta-
dores de passageiros, que 
reivindicavam o aumento 
das tarifas para sustentar 
os custos diários para su-
portar as suas actividades 
na região.

Esta decisão não foi bem 
recebida pelos cidadãos.

“Concordo e ao mesmo 
tempo também não con-
cordo, porque o custo de 
vida agora é muito eleva-
do” disse Isaquiel Bêbado 
Munhovo, trabalhador do 
sector privado.

“Eu recebo cinco mil 
e tenho de pagar chapa 
todos os dias. Tenho que 
alimentar a minha família 
com este valor, por isso eu 
não concordo”. Frisou.

Já Luís Gomes, mecâni-
co numa oficina algures da 
urbe, concorda com o au-
mento do preço dos trans-
portes, mas discorda da 
percentagem.

  “Eu concordo, porque 
eles também querem ter 
percentagem nos serviços 
deles. Mas a subida de pre-
ço devia ser de 2.5 meticais 
ou 3 meticais, não assim 
como fizeram”, afirmou.

A nova tarifa de trans-
porte foi aprovada com 
votos a favor da Frelimo e 
Renamo. O MDM, por sua 
vez, votou na contrapro-
posta, que era de quatro 
meticais.

“Chapa” está mais caro na Beira
 A PARTIR DE HOJE

Os transportes urbanos na Bei-
ra passam a estar cinco meticais 
mais caros a partir de hoje, de-
pois da ratificação da nova tabela 

pelo Ministério dos Transportes e Comuni-
cações.

“Já tivemos a carta ratificada junto ao Minis-
tério dos Transportes e Comunicações, que auto-
riza a implementação da nova tabela de preços 
de transportes urbanos”, referiu o presidente do 
Conselho Municipal da Beira, Albano Carige.

Albano Carige, que falava aos jornalistas após 
o encerramento do curso básico da polícia mu-
nicipal, disse que a edilidade recebeu do MTC 
a carta que autoriza a implementação da nova 
tarifa dos transportes um dia depois de os trans-
portadores assumirem o compromisso de voltar 
a trabalhar, depois da greve.

“Assim que recebemos o comunicado, infor-

mamos de seguida a Associação dos Transpor-
tes da Beira e aos associados, para que a partir 
de segunda possam usar a nova tabela”, frisou.

Américo Mussicuane, presidente da Asso-
ciação dos Transportadores da Beira (Atabe), 
também confirmou ter sido notificado pelo 
município.

“Nós recebemos a carta do município da Bei-
ra, que nos confirmava a resposta do ministério, 
agora o que vamos fazer é implementar a me-
dida”, disse.

Mussicuane considerou um alívio o regresso 
à actividade por parte dos "chapeiros", admitin-
do que o protesto dos transportadores penali-
zou os utentes.

A crise dos transportes que a cidade da Beira 
atravessou começou na passada segunda-feira, 
quando os operadores dos autocarros e "cha-
pas" paralisaram actividades, exigindo a revisão 
do preço dos transportes na cidade.

A tarifa de transporte passa de 10 meticais 
para 15 meticais nas viagens dentro da cidade e 
para 25 meticais nos trajectos fora da urbe.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Transportadores mais satisfeitos com as tarifas
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Marracuene acolhe diálogo público-
privado

A secretária de Estado na província 
de Maputo, Vitória Diogo, dirigiu, 
na semana passada, uma sessão 
de diálogo público-privado no 

distrito de Marracuene.

Sob o lema “Por um ambiente de negócios 
atractivo ao investimento privado”, o evento foi 
promovido pelo Conselho dos Serviços de Repre-
sentação do Estado com objectivo de promover a 
melhoria do ambiente de negócios na província 
de Maputo.

  Participaram do evento diversos actores, no-
meadamente o Conselho Empresarial Provincial, 
APTURMA, MozParks, Câmara de Comércio, Asso-
ciação dos Produtores e Importadores de Bebidas 
Alcoólicas e Agentes Económicos.

 O plano é estimular o investimento na produ-
ção local, aumentar a geração de oportunidades 
de emprego, de renda e de riqueza, lê-se numa 
nota publicada na página oficial do Gover-
no distrital de Marracuene no Facebook.

Shafee Sidat, administrador de Marracuene

Vitória Diogo, secretária de Estado na província de Maputo

Texto: CortesiaD&F

EM MARRACUENE

O evento, que teve lugar no bairro Mica-
nhine, na localidade-sede, foi dirigido pelo 
administrador de Marracuene, Shafee Sidat.

Na ocasião, Sidat pediu colaboração da 
população e recomendou ao Provedor do 
Serviço para junto do Serviço Distrital de 
Planeamento e Infra-estruturas garantir a 
melhor identificação das equipas de traba-
lho e articulação permanente com os secre-
tários dos bairros.

  No âmbito deste projecto, o Governo 
do Distrito de Marracuene irá autorizar a 
emissão de 8.000 DUAT’s (Direito de Uso e 
Aproveitamento de Terra), abrangendo os 

Lançado o projecto "Terra Segura"

O distrito de Marracuene 
testemunhou, na semana 
finda, o lançamento do 
projecto "Terra Segura". 

Trata-se de uma iniciativa do Ministé-
rio da Terra e Ambiente, que visa for-
talecer a segurança da posse da terra 
pelas comunidades e melhorar a efi-
ciência e acessibilidade dos serviços 
de administração da terra.

Texto: CortesiaD&F

bairros de Guava, Cumbeza, Mincanhine, 29 de Setembro e Mapulango.
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e bebidas alcoólicas. Foram categóricos quando 
abordados pela nossa equipa de reportagem: 
“Queremos trabalhar, mas temos medo que van-
dalizem as nossas viaturas”.

Efectivamente, há indicação de que tal este-
ve perto de acontecer em face da renitência de 
alguns operadores de chapa no bairro de Ma-
goanine, arredores da cidade de Maputo, onde 
apenas os autocarros iam, à espaços, levando 
passageiros, grosso modo, em direcção ao cen-
tro da cidade, onde se concentram os postos de 
trabalho, escolas e repartições públicas.

 
Maputo à Chernobyl

13 de Julho acabou por ser um dos raríssimos 
dias em que o trânsito fluiu em quase todas as 
direcções na habitualmente congestionadíssima 
região Metropolitana do Grande Maputo. É que, 
um pouco por todos os lados, milhares de trans-
portadores recusavam-se a levar passageiros ao 
centro da capital moçambicana.

A estrada circular de Maputo, por exemplo, a 
que muitos automobilistas recorrem para che-
gar rapidamente aos seus destinos, estava quase 
que totalmente vazia – absolutamente irreco-
nhecível. O mesmo se pode dizer da Estrada Na-
cional Número 4 (EN4). Habitualmente palco de 
um engarrafamento surreal por conta de milha-
res de viaturas pessoas que se fazem à Maputo, 

Greve em Maputo mostra força da internet
ACTO CONVOCADO VIA WHATSAPP

A região Metropolitana do Grande 
Maputo esteve irreconhecível na 
quinta-feira, 13 de Julho, por con-
ta de uma “greve geral” convoca-

da por via de uma voz distorcida e um do-
cumento sem assinatura. Na sua maioria, 
os chapas não circularam, as pessoas não 
se fizeram aos seus postos laborais e o co-
mércio funcionou a meio-gás.

Mais parecia um domingo do que propria-
mente uma quinta-feira. A agitação que normal-
mente toma conta das paragens nas manhãs, 
com milhares de cidadãos a se acotovelarem 
para conquistar espaço nos transportes colec-
tivos e semi-colectivos de passageiros – vulgo 
chapa 100 – deu lugar a um clima estranhamente 
calmo.

Em muitas das paragens das cidades de Ma-
puto e Matola, a procura pelos serviços de trans-
porte estava bastante reduzida, em consonância 
com o próprio nível de oferta. Mas não se tratou 
propriamente de uma “paralisação voluntária” 
dos transportadores – como acontecera na se-
mana passada, mas antes uma medida de pre-
caução face aos temores de que a manifestação 
convocada por anónimos através de redes sociais 
resvalasse para actos de violência e vandalismo 
indiscriminado.

Na terminal do bairro T3, por exemplo, arredo-
res da cidade da Matola, ninguém ousava levar 
os poucos passageiros que ansiavam por tomar 
o transporte rumo aos seus destinos, como tem 
sido apanágio. Salvo raras excepções, todos os 
chapeiros preferiram deixar os seus carros esta-

cionados e, no lugar de exteriorizar gritos, os co-
bradores e motoristas puseram-se a ingerir sopas 

Texto: Amad CandaD&F

Maputo parecia uma cidade fantasma

Chapeiros estacionaram os seus carros
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oriundas da cidade da Matola e dos distritos de 
Boane, Namaacha e Moamba, a também conhe-
cida como estrada “Maputo-Witbank” era ontem 
uma autêntica pista de Fórmula 1.

Por consequência disso, a cidade de Maputo 
mais parecia a região ucraniana de Chernobyl – 
uma cidade fantasma, sobretudo nas primeiras 
horas, com parques de estacionamento desocu-
pados, poucos peões em circulação e o comércio, 
seja formal ou informal, parcialmente encerrado.

A falsa sensação de fracasso

A greve de 13 de Julho foi convocada através 
de um comunicado do Grupo de Agastados e 
Desesperados com a Crise no País, um grupo do 
qual não se conhece o rosto. O documento viu-se 
secundado por uma mensagem em formato de 
áudio, posto a circular através das redes sociais. 
Estava distorcida e é difícil afirmar se o autor da 
mesma terá alguma relação com o grupo que ela-
borou o comunicado.

O movimento sindical nacional, que há dias 
ameaçara uma paralisação de actividades labo-
rais, veio distanciar-se da greve e apelar a sua 
não adesão. “Face às referidas mensagens, o 
movimento sindical reitera o seu apelo a todos 
os trabalhadores   para se manterem calmos, se-
renos e vigilantes contra quaisquer manobras e 
tentativas desviantes e recomenda aos comités 
sindicais, estruturas sindicais provinciais e sindi-
catos nacionais para que estejam atentos e sigam 
as orientações a serem emanadas pelos órgãos 
centrais daqui em diante e continuem a partici-
par activamente na produção, devendo todos os 
trabalhadores e trabalhadoras apresentarem-se, 
amanhã, nos seus postos de trabalho em todo o 
país”

Refira-se que o movimento sindical é compos-
to pela Organização dos Trabalhadores Moçam-
bicanos Central Sindical (OTM-CS), Conferência 

Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres 
de Moçambique (CONSILMO), Sindicato Nacional 
de Jornalistas (SNJ), Sindicato Nacional dos Pro-
fessores e Associação Médica de Moçambique.

Com a mesma intenção [desencorajar a ade-
são à greve], surgiu a Polícia da República de Mo-
çambique. “A PRM está a acompanhar a circula-
ção de mensagens escritas e de áudios nas redes 
sociais e outras plataformas digitais, incitando as 
pessoas a aderirem a uma greve à escala nacional 
alegadamente para reclamar por conta do custo 

  Houve focos de violência em alguns pontos

A polícia posicionou-se “em peso” para “manter a ordem”

de vida, cujos promotores são indivíduos não 
identificados, facto que pode culminar em actos 
de violência, vandalismo e desordem pública ge-
neralizada”, disse o porta-voz Orlando Muduma-
ne, numa conferência de imprensa em que tam-
bém garantiu “prontidão para manter a ordem”.

Efectivamente, ainda na tarde do dia 12, a po-
lícia começou a posicionar-se em locais estraté-
gicos da cidade de Maputo, facto que, associado 
aos apelos dos sindicatos e a boa nova trazida 
curiosamente no mesmo dia, no âmbito da Ta-
bela Salarial Única (TSU) – duplicação do salário 
mínimo – fazia antever um recuo.

De resto, a antevisão parecia estar confirmada 
na manhã do dia 13, sobretudo porque, a certa 
altura, e em determinados bairros, as viaturas 
circulavam normalmente, mas era uma falsa sen-
sação. A greve aconteceu, mesmo que alguns se 
tenham visto forçados a participar da mesma por 
medo, e não propriamente por vontade.

À tarde, já ninguém tinha dúvidas disso e, em 
determinados pontos, até assistiu-se a tentativas 
de impedir que viaturas se dirigissem à cidade 
de Maputo, com os manifestantes a recorrerem à 
queima de pneus na via pública. Foi o que acon-
teceu no bairro Luís Cabral, bem próximo à Bri-
gada Montada, na paragem Darling, ao longo da 
EN4, assim como na Coca-Cola, para citar alguns 
exemplos.

 Prejuízos avultados

A greve convocada por anónimos e sem apoio 
de nenhuma organização paralisou a economia, 
sobretudo na cidade de Maputo, e os danos po-
derão ter sido avultados. O economista Egas Da-
niel, falando ao Evidências, estima em 3 a 4 mil 
milhões de meticais a riqueza que deixa de ser 
produzida em um dia de paralisação.

O cálculo, explica o Evidências, tem como 
base o Produto Interno Bruto (PIB) anual dividido 
pelo total dos dias de trabalho em um ano.
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Mambas terminam em quarto na 
COSAFA
A selecção nacional de futebol, Mam-

bas, saiu derrotada por 2-4    (3-5) 
após a transformação de pontapés 
da marca de grande penalidade de-

pois de um empate a uma bola diante do Sene-
gal e terminou em quarto lugar na Taça CO-
SAFA 2022, na partida que decorreu na tarde 
deste domingo no Estádio Moses Mabhida, na 
cidade de Durban, na África do Sul.

Os Mambas voltaram a falhar o pódio do 
torneio regional tal e qual na edição passada em 
que perderam para Eswatine por 2-4, na deci-
são, através da marcação de pontapés da marca 
de grande penalidade depois de empate a uma 
bola no tempo regulamentar.

  Tal como havia prometido Chiquinho 
Conde, promoveu várias alterações no 11 dos 
Mambas, colocando vários jogadores que não 
tinham ainda jogado, destacando-se Melven 
Choi, no ataque, Alberto Alface, na defesa, que 
tiveram a sua estreia absoluta na equipa princi-
pal nacional.  

Foi uma equipa com uma média de idade na 
casa de 26.3 anos, contra um adversário com 
média de 22.9 anos, escalada por Pape Bouna 
Thiaw que conduziu a equipa da terra de Sadio 
Mané, um dos candidatos ao prémio de melhor 
jogador africano. 

 A primeira parte da contenda terminou com 
um nulo, após as duas equipas não conseguirem 
transformar as poucas oportunidades que tive-
ram em golos.

  Só à passagem do minuto 77 é que se gri-
tou golo, no majestoso estádio Moses Mabhida, 
e foi na cobrança de um castigo máximo, de-

pois da falta cometida por Alberto “Foia” Al-
face. Coube a Pape Bouna Thiaw levar a bola a 
beijar o fundo das redes defendidas por Victor 
Guambe. 

 Mas os Mambas correram atrás do prejuízo 
e foi através de Lau King (que entrou na segun-
da parte) que a selecção moçambicana chegou 
ao golo de igualdade, marcado no terceiro mi-
nuto de compensação dos 90, o que permitiu 
levar a decisão para os pontapés da marca de 
grande penalidade. 

 Aí, Lau King foi o primeiro a falhar por Mo-
çambique, ao levar a bola a beijar a barra trans-
versal na primeira grande penalidade, depois 
foi Danilo a rematar para as nuvens na segunda 
cobrança. Mexer ainda marcou a terceira pe-
nalidade colocando o resultado em 1-3. Victor 
Guambe defendeu o quarto penálti cobrado 
pelos Leões de Taranga, restabelecendo a es-
perança confirmada por Alberto “Foia” Alface 
que colocou o resultado em 2-3. 

 Mas Ndiya marcou a penalidade que senten-
ciou o jogo, colocando o resultado final da co-
brança de penalidade em 2-4, permitindo que 
o Senegal terminasse na terceira posição deste 
torneio regional. 

 11 INICIAL DOS MAMBAS - Victor Guam-
be; Ifren, Foia, Danito e Danilo; Dário e Ama-
du; Nelson, Ling e Yude; Isac (c). LanceMoz 

Mambas ainda vão defrontar Senegal na corrida ao CAN

Tal como havia prometido 
Chiquinho Conde, promoveu 

várias alterações no 11 dos Mam-
bas, colocando vários jogadores 
que não tinham ainda jogado, 
destacando-se Melven Choi, no 
ataque, Alberto Alface, na defesa, 
que tiveram a sua estreia absolu-
ta na equipa principal nacional. 
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Sem comentários

ALVOS



23SEGUNDA-FEIRA 18 de Julho de 2022 DOSSIERS & FACTOS CULTURA

OBRA CHEGA AOS LEITORES NA QUARTA-FEIRA

Dossiers & Factos (D&F): O que é “Reco-
lher Obrigatório do Coração”? 

Álvaro Taruma (AT): Recolher Obrigatório 
do Coração é uma proposta poética que se es-
pera que seja um convite à reflexão ou ao re-
colhimento para pensar a sociedade, as nossas 
vidas e as coisas do coração. É um projecto li-
terário feito de poemas de amor, mas também 
multitemáticos, que faz uma súmula de uma 
produção livreira que se inicia em 2016 com 
“Para Uma Cartografia da Noite”, estende-se 
por “Matéria Para Um Grito”, de 2018, e passa 
por “Animais do Ocaso”, de 2021. Então, neste 
livro, cujo conceito deriva do recolher obri-
gatório imposto no período da pandemia da 
Covid-19, pode-se encontrar as diversas fases 
criativas e de criação de Álvaro Taruma, traba-
lhadas sob um olhar melancólico e negro da 
sociedade.

 D&F: Qual é o género?
  AT: Em “Recolher Obrigatório do Coração”, 

embora se trate de poesia em sua essência, é 
possível encontrar a prosa poética; aliás, quem 
já acompanha a minha escrita, há algum tem-
po, pode já estar familiarizado com os estilos 
que procuro imprimir no texto, embora não 
seja um escritor apegado às formas. No entan-
to, há a ênfase numa linguagem metafórica e 
carregada de imagens e simbolismos, que é 
o que procuro transmitir aos leitores para ex-
pandir as probabilidades imaginativas assim, 
como o carácter lúdico que ganham as pala-
vras bem como os seus significados.

  D&F: Pode-nos explicar em detalhe o 
conteúdo do livro?

  AT: Como havia previamente me referi-
do, nesta obra o conteúdo gira em torno dos 
temas do amor: um amor sofrido e incisivo, 
temperado sob o ponto de vista de quem fica 
depois que parte a sua musa. É dentro deste 
diapasão que se abre o convite para o reco-
lher, para o pensar-se por dentro ou para uma 
fuga para dentro do coração, de onde se possa 
formular novas possibilidades para a vida ou, 
quiçá, para a sociedade. Evidentemente que 
este tema não é de todo exclusivo do livro. Há 

Álvaro Taruma lança “Recolher 
Obrigatório do Coração”

O escritor Álvaro Taruma prepara-
-se para lançar, já na quarta-fei-
ra desta semana, 21 de Julho, a 
obra “Recolher Obrigatório do 

Coração”. O nome é uma referência ao re-
colher imposto no âmbito da pandemia da 
Covid-19, mas com o objectivo de chamar os 
leitores à uma reflexão em torno da vida e da 
sociedade. Ao Dossiers & Factos, o escritor 
lança alguns “spoilers” do que pode ser en-
contrado na obra.

Álvaro Taruma, escritor

Texto: Dossiers & FactosD&F

um olhar aberto para a vida política, para o es-
tado das nossas vidas enquanto moçambicanos 
e cidadãos marcados por vários eventos globais, 
mas sempre com esta preocupação de apelar 
para uma reflexão interior do nosso ser e dos ru-
mos que cada um pode tomar para construir-se 
melhor enquanto ser humano pensante e viven-
te em sociedade. 

D&F: O que te motivou a escrever este livro?
AT: Este livro, em particular é, como disse, uma 

súmula dos meus trabalhos anteriores e obvia-
mente uma plataforma também de divulgação 
dos meus textos que até há pouco eram inéditos, 
no sentido em que não constavam ainda de um 
livro. A ideia partiu há pouco tempo quando me 
propus a reflectir poeticamente sobre os aconte-
cimentos macabros de Cabo Delgado, mas cuja 
tentativa fracassou. Portanto, na impossibilidade 
de encontrar um tema novo e original, mas ao 
mesmo tempo sem querer ceder ao hiato criativo 
que se me sobrepunha, avancei para um conceito 
que explorasse o que havia sido escrito anterior-
mente mas que se pudesse vir a trazer sob este 
conceito do recolher obrigatório que nos foi im-
posto pela pandemia, mas que ao mesmo tempo 
nos permitiu repensar a vida e o sentido que a 
damos e também reposicionarmo-nos e tomar 

novas iniciativas para que nos minimizassem o 
medo e a incerteza.

 D&F: Onde busca as suas inspirações?
AT: A vida, os livros, a arte em geral e a nossa 

forma moçambicana de ser têm sido as minhas 
fontes de inspiração. O que eu sempre aprecio é 
quem de forma positiva consegue criar ideias e 
impactar as pessoas à sua volta, a comunidade 
e o mundo em geral. Deste modo, este também 
é o meu contributo para a comunidade leitora 
no nosso país, e se calhar, é por isso que o li-
vro sai pela Alcance Editores, que me permite 
pela primeira vez chegar a uma tiragem de mil 
exemplares, o que não é pouco.

  D&F: Conta com alguns livros já 
publicados?

AT:  Em 2016, publiquei o meu primeiro livro, 
“Para Uma Cartografia da Noite”, com o apoio 
do Fundac, através da Literatas. O livro foi lança-
do em Lisboa no ano seguinte, isto é, em 2017. 
Em 2018, lancei “Matéria Para Um Grito”, através 
da editora Cavalo do Mar. O livro veio a receber 
o prémio BCI de Literatura, em conjunto com 
o poeta Armando Artur. Em 2021, publicou-se 
“Animais do Ocaso”, pela editora portuguesa Ex-
clamação. O livro faz parte do plano nacional de 
leitura em Portugal.
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CHADE
INTERNACIONAL
Rebeldes abandonam
negociações de paz

para 20 de agosto, 
mas lamentaram que 
tenha sido decidida 
"sem consulta prévia ou 
informação direta".

O comunicado foi 
emitido após a junta 
militar que lidera o 
Chade ter anunciado 
na última quinta-
feira (14.07) a data do 
diálogo de reconciliação 
nacional, adiada várias 
vezes desde que tomou o 
poder em abril de 2021.

O Chade é governado por 
um  Conselho Militar de Transição 
(CMT)  desde a morte do presidente 
Idriss Déby Itno -- que governava o 
país desde 1990 -- em abril do ano 
passado, durante violentos confrontos 
entre rebeldes e o Exército.

Após tomar o poder, a CMT, 
liderada por Mahamat Idriss Déby, 
de 38 anos, filho do chefe de  Estado 
falecido,  anulou a Constituição e 
dissolveu o Governo e parlamento.

Em meados de março de 2022, 
o Chade iniciou negociações 
preliminares no Qatar para "um 
diálogo nacional inclusivo" com os 
grupos rebeldes armados locais, com o 
objetivo de incorporá-los no processo.

O diálogo nacional foi inicialmente 
convocado para 15 de fevereiro, mas 
três semanas antes as autoridades 
decidiram adiá-lo pela primeira vez 
até 10 de maio. Voltou a ser adiado -- 
sem data fixa -- após a recomendação 
dos mediadores do Qatar.

Mahamat Idriss Déby prometeu 
a realização de eleições livres e 
democráticas dentro de 18 meses, 
após um "diálogo nacional inclusivo" 
com toda a oposição política e vários 
grupos rebeldes.

Desde o início, o CMT tem contado 
com o apoio da comunidade 
internacional, liderada por França, 
União Europeia e União Africana, uma 
vez que o Exército do Chade é um dos 
pilares da guerra contra os grupos 
'jihadistas' na região do Sahel, em 
conjunto com as tropas francesas da 
Operação Barkhane.DW

TSUnami nos salários

Greve, manifestações ou 
vandalismo?

Espectáculos musicais 
em recintos desportivos

Já há muito esperada pelos 
funcionários, a chegada da TSU vem 
revolucionar a folha de salários dos 
funcionários do Estado moçambicano, 
mas sobretudo vem trazer um novo 
alento aos cidadãos. Com o custo de 
vida a subir de forma galopante que 

Teve lugar semana finda uma série 
de acções/manifestações que visavam 
contestar o elevado custo de vida. Estas 
"manifestações" foram convocadas a 
partir do whatsAap.  Um indivíduo fez 
uma gravação áudio convocando a 
todos para partir tudo, inclusive partir 
para cima das autoridades. Verdade 
é que nas primeiras horas do dia os 
chapas não se fizeram às estradas e 
era possível ver um pneu queimado 
aqui, ali e acolá, sendo que a polícia 
estava já no terreno armada até aos 
dentes. Porém, algumas pessoas, ao 
se aperceber da presença da polícia 
no terreno, que até aquele momento,ç 
conseguia controlar a situação,  
arriscaram sair à rua para o trabalho. 

Garganta não vê mal nenhum 
em se realizar espectáculos nos 
recintos desportivos. No caso em 
concreto, Garganta fala do parque dos 
continuadores. O importante é que se 
garanta a sua conservação. Não é só 
em Moçambique, mas em todo mundo 
espectáculos musicais acontecem em 
recintos desportivos e é uma forma 
de rentabilizar os clubes responsáveis 
pelos referidos recintos.

É importante que esse valor 
reverta para a gestão ou melhoria 
do parque e se os actores não vêem 
esses benefícios claro que irão atacar, 
sem remorsos. E se assim for, tudo 
de errado que aconteceu ou está a 
acontecer no atletismo acaba por 
ser associado ao espetáculo musical. 

nem um tsunami, os salários já não 
davam para nada, e a TSU tem o mérito 
de ver revisto nele um aumento de 
salário mínimo em mais de 100%. 
Apesar dos diferentes reparos,  
Garganta saúda o governo por este 
TSUnami nos salários.

E porque nestas situações sempre há 
infelicidades, alguns acabaram com 
os seus carros danificados, afinal de 
contas os “grevistas” também tinham 
estratégia. “Grevistas" entre aspas 
porque de greve aquilo não tinha nada. 
A greve tem requisitos que devem ser 
cumpridos, o documento deve dar 
entrada nas instituições do Estado e 
não no facebook. A greve não é para 
partir nada, mas sim para reivindicar 
pacificamente. A greve é um direito do 
cidadão, desde que seja feita dentro dos 
parâmetros devidamente definidos. 
Partir carro de um cidadão igual, 
queimar e destruir bens públicos, isso 
não é greve, é vandalismo e quem o faz 
é vândalo, sim.

E estará encontrado o “culupado" 
de o atletismo não ter nenhum 
representante no mundial. Qual quê? É 
mais um bode expiatório. O parque dos 
continuadores e o Estádio Nacional do 
Zimpeto sempre foram usados como 
veículo para deixar cair os dirigentes 
deste Ministério. Agora, a Secretaria 
de Estado que fique experta. Muzaia 
tem cascas de banana. Não faz  sentido 
que se invente retóricas alegando que 
adiou-se um campeonato nacional 
porque o parque foi alugado para 
um espectáculo. Até onde Garganta 
sabe, um espectáculo de grande 
envergadura não é programado daqui 
para aqui, mas sim com meses de 
antecedência. Atenção, há agendas 
ocultas nesse discurso todo.
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"Observamos com pesar que as 
negociações estão paralisadas", 
anunciaram num comunicado 
conjunto emitido na noite deste 
sábado (16.07).

No mesmo documento, os dirigentes 
político-militares do Grupo Roma, do 
Grupo de Doha e da Coordenadora 
Nacional para a Mudança e Reforma 
condenaram o que consideram de 
"manobras desestabilizadoras dos 
diferentes grupos da delegação do 
governo".

Os dirigentes rejeitaram 
"mais uma vez o mau ambiente 
de trabalho que prevalece nas 
negociações de paz em Doha", bem 
com as "manobras delatórias" da 
delegação governamental destinadas 
a "perturbar a serenidade das 
negociações".

Também julgaram a "ausência 
quase total" de uma sessão plenária 
e, portanto, de debates diretos com o 
governo.

Por fim, os signatários disseram 
que tomaram conhecimento da nova 
data para o diálogo nacional, marcada 

Vários grupos rebeldes 
do Chade suspende-
ram a sua participa-
ção nas negociações 

de paz, que decorrem no Qa-
tar, com o governo militar de 
transição daquele país, pondo 
em causa o diálogo nacional 
previsto para agosto.

Mahamat Idriss, líder do governo de transição


