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A maior parte dos países do mun-
do considera-se democrática, mas 
não pratica a democracia. Na ver-
dade, fica a sensação de que alguns 
países detestam este regime que 
decidiram abraçar, quer por vonta-
de própria, quer por conveniência 
ou imposição do mundo ocidental.

Moçambique e Angola são dois 
dos exemplos mais flagrantes da 
rejeição dos preceitos democráti-
cos, como se vê em todos os pro-
cessos eleitorais, invariavelmente 
eivados de irregularidades, violên-
cia, perseguição às forças políticas 
da oposição, uso dos meios do Es-
tado para fins partidários, entre ou-
tros fenómenos.

Curiosamente, nestes dois países 
impera uma lógica de diabolização 
do debate político e de confron-
tação de ideias, um elemento que 
constitui um dos momentos mais 
sublimes da democracia. 

A diabolização deste tipo de ini-
ciativas parte sempre de quem 
detém o poder, sempre com justi-
ficações estapafúrdias e denuncia-
doras de falta de preparo e confian-
ça para o efeito.

Desafiado para o “frente a frente” 
por Adalberto da Costa Júnior, no 
âmbito das eleições presidenciais, 
marcadas para 24 de Agosto, o ac-
tual presidente de Angola, João 
Lourenço, rejeitou liminarmente a 
proposta.

“Debates não trazem comida à 
mesa”, argumentou João Lourenço, 
tachando de “populista” o líder da 

que têm acesso aos manifestos elei-
torais dos partidos políticos, e ain-
da mais pequena a percentagem 
daqueles que, tendo acesso, lêem 
os documentos. Nesse contexto, 
um debate televisionado ganha 
ainda mais importância, na medida 
em que permite que as propostas 
de soluções aos vários problemas 
dos países cheguem a uma enorme 
quantidade de eleitores.

Era suposto, por isso, que os de-
bates pré-eleitorais interessassem 
a todos os actores políticos que 
julgam ter propostas credíveis de 
desenvolvimento. O desdém com 
que é tratado este acto revela que 
a democracia nos nossos países foi 
adoptada por mera conveniência, 
mas, mais importante, mostra um 
colossal medo de enfrentar a oposi-
ção, derivado da flacidez das ideias 
e de dificuldades primárias ao nível 
da retórica. Em Moçambique, tal 
como em Angola, os partidos que 
se encontram no poder mostram-
-se desajustados à dinâmica actual, 
em que os debates são, cada vez 
mais, determinantes nos resulta-
dos eleitorais.

Para os eleitores, a mensagem não 
poderia ser mais clara. Um candida-
to que se recusa a discutir publica-
mente suas próprias ideias carece 
de seriedade e, como tal, também 
não deve ser levado a sério. Se es-
colhemos a democracia, é necessá-
rio vivê-la na plenitude, e não ape-
nas quando nos é conveniente.

serodiotouo@gmail.com

Unita. Numa clara fuga para frente, 
JLo desvalorizou completamente 
um debate que é solicitado pela es-
magadora maioria dos angolanos, 
alegando haver coisas “mais sérias” 
para tratar.

Esta atitude não é estranha aos 
moçambicanos, que não têm me-
mória de alguma vez terem visto 
um “face to face” entre candidatos 
à Ponta Vermelha. Em 2014, o Parla-
mento Juvenil teve a brilhante ini-
ciativa de convidar os candidatos 
presidenciais a participarem de um 
debate televisivo. Os candidatos 
pela Renamo e MDM, os falecidos 
Afonso Dhlakama e Daviz Siman-
go, acederam ao chamamento, mas 
o candidato da Frelimo recusou-
-se, alegando que o debate era 
“suspeito”.

“Aquelas pessoas que acham que 
precisam ouvir o meu pensamento 
já me chamaram. Se me chamarem 
para outra ratoeira, cascas de bana-
nas, eu não vou entrar”, declarou, 
na altura, Filipe Jacinto Nyusi, que 
agora cumpre o seu segundo e, em 
princípio, último mandato.

Faz-nos espécie essa atitude, vin-
da de quem se considera apologista 
da democracia, mais ainda quando 
se está em campanha eleitoral, mo-
mento de “venda” de pensamentos 
e ideias aos eleitores, na perspecti-
va de convencê-los de que a candi-
datura X é melhor que a Z.

Quer na realidade moçambicana, 
quer na angolana, é seguramente 
ínfima a percentagem de pessoas 

A diabolização do debate
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Os interesses em jogo no XIII Congresso
UM OLHAR SOBRE O ESTÁGIO DA FRELIMO

A Frelimo realiza, em Setembro 
próximo, o seu XIII Congresso, 
que acontecerá na cidade da 
Matola, província de Maputo. 

Espera-se que seja um momento impor-
tante para o partido e, consequente-
mente, para o país, sobretudo por acon-
tecer numa altura em que existem sinais 
de fissuras internas difíceis de disfarçar. 
O Dossiers & Factos traz na presente edi-
ção parte das teias de interesses e moti-
vações que poderão estar em causa na 
grande reunião da Frelimo.

A história ensina que os congressos partidá-
rios, e os da Frelimo em especial, são momentos 
de reorganização, planificação e reestruturação 
interna, sendo, deste modo, reuniões de extre-
ma importância para a vida do partido. Neste 
contexto, e olhando para a conjuntura actual 
desta formação política, que apresenta um pa-
norama de profunda divisão interna, fica a per-
cepção de que a reunião magna de Setembro 
próximo será ainda mais importante para este 
movimento.

Aos 60 anos (completados em Junho último), 
a FRELIMO, movimento que libertou o país do 
jugo colonial português, parece ter perdido 
uma das suas qualidades mais apreciadas ao 
longo de décadas: a capacidade de gerir seus 
problemas internamente, o que fazia com que 
fosse visto como "uno e indivisível". Embora te-
nham tido vários dossiers fracturantes em todo 
o seu percurso, os "camaradas" souberam tratá-
-los com alguma lucidez e serenidade, e sem 
grande exposição, o que equivale a dizer que 
sempre souberam onde guardar a sua "sujida-
de". Durante essas décadas, a "sujidade partidá-
ria" foi sendo empurrada para a sarjeta, que, ao 
que parece, agora deve estar a destruir-se, de 
tão sobrecarregada que está.

A guerra pelo poder

O clima de crispação dentro do Partido Freli-
mo é, ao que parece, grande, apesar de todo o 
esforço dos "camaradas" para o camuflar, atra-
vés de discursos que tentam passar a ideia de 
absoluta coesão interna.

Com a velha táctica usada no partido, a de 
evitar a eleição, ao longo do congresso, da figu-
ra que será o candidato(a) às presidenciais de 
2024, foi diminuído o nível de debates e acoto-
velamentos de prováveis interessados em assu-
mir a batuta, mas mesmo assim, internamente, 
o fogo continua aceso, com os interesses a vá-
rios níveis a prevalecerem, tendo em vista o al-
cance dos outros postos igualmente importan-
tes, começando pelo acesso ao Comité Central.

Os contendores estão cientes do peso que 
este organismo exerce nesta formação política, 
até porque será este mesmo Comité Central que 
terá a responsabilidade de eleger quem poderá 
suceder Nyusi, assim como se ele continua no 
poder governativo.

Recorde-se que, estatutariamente, o Comité 
Central é o órgão máximo do partido no inter-
valo entre os congressos. De acordo com o nú-
mero 2 do artigo 69 dos Estatutos do Partido 
Frelimo, cabe a este órgão garantir a realização 
da política do partido a todos os níveis, tomar 
as principais opções políticas, definir os ajusta-
mentos necessários à correcta e eficaz actua-
ção do partido, de acordo com a evolução da 
realidade nacional e internacional, nos diversos 
domínios.

De resto, a luta pelo poder iniciou já há alguns 
anos e, em certos casos, é guiada pelo tribalis-
mo. Há, por um lado, a ala que defende ser a vez 
da zona centro ter um filho seu como máximo 
dirigente do partido e possivelmente da repú-
blica. Por outro, há quem lute por garantir o 
retorno do poder à zona sul do país, tudo isso 
numa altura em que a ideia do “terceiro man-
dato” do actual timoneiro, que é da zona norte, 
parece não estar descartada.

 
As alas presidenciais

Desde 1975, ano da proclamação da Inde-
pendência Nacional, os presidentes da Frelimo 
são também chefes de Estado. Até ao momento, 
contabilizam-se quatro, nomeadamente Samo-

ra Machel, Joaquim Chissano, Armando Guebu-
za e o actual Presidente, Filipe Nyusi. Cada um 
destes quatro presidentes tem seu grupo de 
acérrimos apoiantes, o que gera aquilo a que se 
convencionou chamar de “alas”, que também se 
digladiam pelo poder. Actualmente, a ala samo-
riana sente que ainda tem alguma coisa a dar, 
mas não tem resistido à luta contra o tempo. Já 
a ala Chissano parece alhear-se da política acti-
va, encontrando noutros ramos, como é o caso 
do business, o seu aconchego. Há teorias que 
defendem a ideia de que estará desiludida, não 
se sabendo se será com a actual administração 
ou com a anterior.

Sobram as alas Guebuza e Nyusi, as mais ac-
tivas do momento actual e talvez a maior pro-
va da desunião que tomou conta do partido no 
poder. Guebuza e Nyusi dificilmente dirigem 
palavras um ao outro, e isso é reproduzido pelos 
seus mais fiéis seguidores.

O julgamento do caso “dívidas ocultas”, cuja 
sentença foi adiada de Agosto para Novembro, 
ou seja, depois do XIII Congresso, deixou ainda 
mais claras as feridas, que parecem estar longe 
de sarar. A troca de recados entre os dois presi-
dentes deixou de gerar espanto, e as redes so-
ciais, particularmente o Facebook e o WhatsApp, 
tornaram-se campos de batalha, onde as duas 
alas trocam golpes. O XIII Congresso poderá ser 
“apimentado” por estas cisões, que já tendem a 
fugir do controlo. Perante este cenário, muitos 
“camaradas” entendem que o próximo líder do 
partido deve ter capacidade de gerir a “sujidade” 
partidária e colocar todos no mesmo rumo.

Texto: Serôdio TowoD&F

O XIII Congresso da Frelimo é talvez o evento partidário mais esperado do ano
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Regime revela sinais de medo
FACE AO RISCO DE CONVULSÕES

Em várias partes do mundo, têm 
deflagrado manifestações, algu-
mas das quais violentas, contra 
o elevado custo de vida, qua-

se sempre justificado pela guerra em 
curso no leste europeu, entre russos e 
ucranianos. Temores de um eventual 
efeito contágio estão a deixar o regime 
apreensivo, levando a que se desdobre 
em campanhas de dissuasão.

Os principais centros urbanos de Moçambique, 
particularmente a cidade de Maputo, vivem um 
momento de tensão que faz pairar no ar o espec-
tro de convulsões sociais. De resto, chegou a haver 
uma espécie de “ensaio”, em 14 de Julho, dia em 
que uma greve convocada por anónimos, através 
das redes sociais, deixou a região metropolitana do 
Grande Maputo deserta.

Desde então, é notório o reforço da presença 
policial em locais de grandes aglomerados popula-
cionais, como são os casos de terminais dos trans-
portes e mercados. A ideia é, claramente, impedir 
que haja manifestações, actos que, na opinião do 
comandante-geral da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), “só retardam o desenvolvimento”.

A verdade é que o esforço de dissuasão de um 
direito que é constitucional conta também com a 
colaboração de figuras políticas do regime, incluin-
do o Presidente da República, que é, por inerência, 
Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Se-
gurança. Nas últimas semanas, vem ganhando eco 
uma cartilha de promoção do aumento da produ-
ção e produtividade como único meio de fazer face 
ao estrangulador custo de vida no país.

Foi exactamente essa a ideia transmitida por 
Filipe Nyusi, no passado dia 21 de Julho, num en-
contro com os membros do Partido Frelimo, que 
tomaram a iniciativa de saudá-lo pela eleição de 
Moçambique, em 09 de Junho deste ano, a mem-
bro não permanente do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas.
Mais directo e cáustico seria o secretário-geral do 

Partido Frelimo, Roque Silva. Em visita de trabalho 
à província de Maputo, o número dois do partido 
do “batuque e maçaroca” fez, precisamente no mes-
mo dia, um apelo vigoroso contra 
as greves, alegando que estas não 
resolvem os problemas económicos 
que o país enfrenta.

“Não é incitando as pessoas nas 
redes sociais ou em debates de 
televisão que se vai resolver pro-
blemas de custo de vida”, defen-
deu Silva, para quem a vida só não 
está mais cara graças ao Governo 
suportado pelo partido de que é 
secretário-geral.

“Se o Governo deixasse os pre-
ços deste país andarem em função 
da subida dos preços no mercado 

mundial, a vida não 
seria como está. Os 
carros que vemos 
circular já estariam 
arrumados em casa”, 
disse, acrescentando 
que, “em condições 
normais, se calhar o 
litro de diesel no país 
estaria a custar 200 
meticais, pela ten-
dência no mercado 
internacional”.

O último “tiro de dissuasão” foi 
disparado pelo homem de quem se 
diz ter dado o primeiro tiro da Luta 
de Armada de Libertação Nacional 
do jugo colonial português. Falan-
do aos jovens da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), em 
23 de Julho, o general Alberto Chi-
pande deixou clara a sua aversão ao 
exercício da crítica e da manifesta-
ção, chegando a questionar a legiti-
midade de quem pratica tais actos.

“Verifica-se o mesmo hoje. Ouve-

-se falar de manifestação aqui, alguém está a falar 
na televisão, e pergunta-se quem é você que está 
a falar sobre o Governo? Faz o quê, fez o quê lá na 
casa dele, na sociedade, mas está ali a falar mal do 
partido, a falar mal do Governo de Moçambique, a 

Texto: Amad CandaD&F

 Presidente da República, Filipe Nyusi

Secretário-geral da Frelimo, Roque Silva

Presença policial reforçada em Maputo
falar mal das nossas instituições, da Assembleia da 
República, das Forças de Defesa e Segurança, das 
autoridades, dos tribunais”, disse o general.

Refira-se que a inflação em Moçambique atingiu 
9,31% em Maio, o valor mais alto dos últimos qua-
tro anos e sete meses, batendo novo máximo para 
o período, segundo dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE).

Para já, não há qualquer sinal de esperança. Pelo 
contrário, o governador do Banco de Moçambique, 
Rogério Zandamela, avisou, há dias, que a vida fica-
rá mais cara, o que potencializa as possibilidades de 
haver instabilidade social, dada a evidência de que 
a população mais pobre está no limite da paciência.
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RENAMO EM POLVOROSA EM INHAMBANE

Membros do Partido Renamo, 
em Inhambane, queixam-se 
de estar a sofrer perseguição 
e exclusão, actos suposta-

mente protagonizados pelos membros 
da direcção do mesmo partido ao nível 
daquela província. Segundo os queixo-
sos, actualmente vive-se um ambiente 
de total desconforto, e há membros a 
abandonarem o partido, devido à exis-
tência de delegados que promovem cor-
rupção e nepotismo.

Agastados com a situação, que dizem arrastar-se 
há vários anos, os membros do Partido Renamo em 
Inhambane decidiram quebrar o silêncio e denun-
ciar aquilo que consideram ser nepotismo, perse-
guição e corrupção, actos imputados aos membros 
da direcção do partido na “terra da boa gente”.

Segundo os queixosos, os delegados ficam mui-
tos dias sem frequentar os gabinetes e sem visitar 
as bases, para além de “privatizarem” o partido. Nes-
ta senda, dizem ainda os queixosos, muitos mem-
bros são excluídos das actividades políticas, sendo 
frequente que os encontros, por exemplo, juntem 
apenas os delegados e os presidentes das ligas da 
Juventude e Feminina. Os restantes membros, di-
zem as fontes, são tidos como “traidores que tentam 
usurpar o poder”.

“O nosso partido não está nada bem, aqui em 
Inhambane, o nosso delegado provincial é muito 
arrogante. Quando nós tentamos ajudar com ideias, 
não aceita, menospreza-nos. Pensa que estamos 
interessados em ocupar o lugar dele, por isso ac-
tualmente só se reúne com os delegados distritais”, 
disse, em anonimato, uma das nossas fontes, que 
clama por uma rápida intervenção do presidente do 
partido, “antes que seja tarde demais”.

Na mesma linha, outra fonte sugere que seja fei-
ta uma “varredura”a todos os níveis e alerta para a 
hipótese de o partido perder membros nas assem-
bleias municipais e provinciais, bem como no Parla-
mento, caso a situação actual prevaleça.

 “Se nas eleições anteriores perdemos, foi por cau-
sa deste tipo de delegados que nós temos, que pen-
sam que sozinhos podem fazer o partido andar, não 
aceitam ouvir opiniões dos outros, passam a vida a 
perseguir pessoas”, disse.

 
Má gestão de fundos e nepotismo

Fontes do Dossiers & Factos denunciam tam-
bém uma suposta má gestão de fundos por parte 
da liderança do partido em Inhambane. A título de 
exemplo, referem que aquando da mudança de ins-
talações, foi entregue um valor de 30 mil meticais a 
um dos membros, para que na sua residência fun-
cionasse a delegação provincial.

Sucede, porém, de acordo com os queixosos, que 
a referida residência não reunia as mínimas condi-

ções para tal, pelo que foi solicitada a devolução 
do valor, o que nunca aconteceu. Os membros da 
perdiz garantem que o delegado provincial, Carlos 
Maela, sabe desse assunto e nunca agiu.

Segundo os queixosos, há também delegados 
distritais que promovem nepotismo, colocando, por 
exemplo, seus familiares em vários órgãos, mesmos 
que estes não tenham militância comprovada no 
partido. O caso mais recente é do delegado distrital 
de Massinga, que no lugar de nomear um membro 
que paga quotas, foi buscar sua irmã, que, segundo 
os queixosos, não participa das actividades partidá-
rias há dois anos.

Deserções em curso

Dossiers & Factos sabe, através de fontes seguras, 
que há membros que estão a abandonar o partido 
para se filiarem noutras formações políticas, por en-
tenderem que na Renamo não existe democracia, 
facto que se associa aos já referidos problemas de 
corrupção, nepotismo, ameaças e perseguição.

Os delegados, alguns dos quais há muitos anos 
no poder, são acusados de não conhecerem os dis-
tritos que dirigem.

“Os nossos delegados andam a enganar o presi-
dente, como se estivessem a trabalhar, quando o seu 
trabalho se resume a quatro, senão cinco distritos, 
dos 14 que a província de Inhambane tem”, denun-
cia outra fonte.

 “Não são membros da Renamo, são espiões”
Contactado pelo Dossiers & Factos, o delegado 

provincial da Renamo em Inhambane, Carlos Maela, 
refutou todas acusações que pesam sobre si e seus 

delegados distritais, afirmando que o ambiente in-
terno que se vive no partido é “saudável” e que em 
nenhum momento houve clivagens.

Para Maela, as acusações que lhe são imputadas 
são fabricações e as nossas fontes não passam de es-
piões do partido no poder. “É a Frelimo que os man-
dou. A Renamo não tem esse comportamento. Nós, 
ao nível da província, estamos bem. Dia e noite es-
tamos a trabalhar para ganhar as eleições”, rebateu.

O responsável disse não ser verdade a ideia de 
que os jovens estão a ser excluídos, garantindo que 
são convocados a participar de encontros e que têm 
espaço para colocar suas ideias.

“A quais jovens te referes? Nós temos a Liga Pro-
vincial da Juventude, e sempre temos trabalhado 
com ela. Primeiro, o que a vossa redacção devia fa-
zer era aproximar-se ao nível da província e procurar 
saber. Temos lá uma presidente da Liga Provincial da 
Juventude e tem sua direcção. Era bom que aproxi-
massem, para confirmar se essa direcção tem boas 
relações com a direcção do partido ou não”, sugeriu.

Relativamente ao caso que envolve o delegado 
distrital de Massinga, que é acusado de ter ofereci-
do uma vaga nos órgãos distritais de eleições à sua 
irmã, que teria ficado mais de dois anos fora do par-
tido, Maela reagiu nos seguintes termos:

“Não é a primeira vez que a irmã do delegado 
distrital de Massinga vai para os órgãos eleitorais. 
No processo [eleitoral] passado, esteve lá e traba-
lha sempre no partido. Como é que hoje vai dizer 
que meteu uma pessoa qualquer? Quem está a falar 
essas coisas é uma pessoa que está na Assembleia 
Provincial, nem cinco anos tem no partido e nunca 
fez nenhum trabalho”.

Texto: Dossiers & FactosD&F

O clima é de cortar à faca em Inhambane 

Membros contestam delegados a 
todos níveis

• ·       “São espiões da Frelimo”, reage delegado provincial
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Formandos entregues à fome
IFP BEIRA SEM ALIMENTOS

Pelo menos 390 estudantes do 1º 
e 2º anos do Instituto de Forma-
ção de Professores (IFP) de Inha-
mízua, na cidade da Beira, pro-

víncia de Sofala, vivem em tremendas 
dificuldades há duas semanas até esta 
parte. Em causa está a falta de alimen-
tos naquela instituição, o que provoca 
fome.

A situação faz com que os cursantes sobrevivam 
graças à solidariedade de colegas que vivem nas pro-
ximidades da escola, sendo que outros recorrem às 
residências de terceiros para pedir comida. Mas há 
também quem se alimente apenas de pão e água ou 
bolos. Alguns formandos organizam-se e fazem co-
lecta de alimentos para a sua dieta.

Ao Dossiers & Factos, os estudantes lamentaram a 
situação, que dizem ser causadora de desmotivação 
e falta de concentração, o que poderá afectar os re-
sultados. “Estamos numa situação em que temos que 
nos dividir entre colegas e procurar alimentos para 
cozinhar. É difícil estudar assim”, disse João Vitorino, 
estudante do primeiro ano.

 “O caso não é católico. Acordámos às 4:00 horas 
para a actividade matinal e depois regressamos para 

procurar algo para comer. Após as aulas, temos igual-
mente que procurar o jantar. Deste modo, não é pos-
sível estudar e preparar-se para os testes”, secundou 
Vieira Mário, que, ao longo dessas duas semanas de 
crise alimentar, recorre à casa dos seus progenitores 
para buscar alimentos, um privilégio que nem todos 
têm, já que alguns formandos não são residentes da 

região.
Um outro estudante, que não quis ser identificado, 

disse que há raparigas que abandonam o IFP pelas 18 
horas à procura de alimentos, e suspeita-se que algu-
mas estejam a sujeitar-se à prostituição.

 
“Não temos fundos”

Contactado pela nossa equipa 
de reportagem,   o director do IFP 
de Inhamízua, Amado Assique, re-
conheceu o problema, assumindo 
que as queixas dos formandos são 
banhadas de legitimidade, mas não 
transmitiu esperança. Disse que até 
então não há fundos para aquisição 
de alimentos.

“Estamos nesta situação há duas 
semanas. Comuniquei aos estudantes 
com uma semana de antecedência, 
para se prepararem. Disse-lhes ain-
da que não tínhamos como ir levan-
tar comida antes de liquidar a outra 
parte, apesar de termos contrato com 
fornecedores, precisamos de comprar 
para poderem alocar”, disse a fonte, 
garantindo que o assunto é do co-
nhecimento dos Serviços Provinciais 
de Assuntos Sociais de Sofala.  

Segundo a fonte, a direcção do IFP 
de Inhamízua está preocupada com a 
situação, de tal sorte que já estabele-
ceu contacto com os gestores do Fun-
do de Apoio ao Sector de Educação 
(FASE) naquele ponto do país, estan-
do agora à espera da resposta.

 
Estudantes da “casa” dispensados

Em face desta situação, e enquan-
to não há solução à vista, os alunos 
da Beira e Dondo cujos, pais ou en-
carregados de educação não têm 
capacidade para comprar alimentos, 
estão autorizados a ficar em casa, dis-
se o director do IFP, que assume estar 
“esgotado” depois de “muita ginásti-
ca” feita na perspectiva de resolver o 
problema.

Texto: Dossiers & FactosD&F

IFP de Inhamízua

“Estamos nesta situa-
ção há duas semanas. 

Comuniquei aos estudan-
tes com uma semana de 
antecedência, para que se 
pudessem preparar”
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Definir a essência de um ser hu-
mano é muito mais que analisá-lo 
pelo sorrir, andar ou pelo que diz (às 
vezes) – o que me remete a repen-
sar na sua própria criação. Não me 
vou alongar na discussão de que “o 
homem vem das mãos de Deus” ou 
mesmo que “o nada nunca existiu”. O 
ponto importante no meio de tanta 
discussão é que o Homem existe e ele 
vai se metamorfoseando a cada dia 
que passa. Vai se tornando cada vez 
mais camaleão (difícil de distinguir 
a sua “cor” verdadeira) e ao mesmo 
tempo mostrando que é, por nature-
za, um ser insaciável ou insatisfeito.

Acredito que, particularmente, 
nós, os países em via de desenvol-
vimento, precisamos de remodelar 
a nossa perspectiva de vida, seja ela 
política, económica ou social, por 
forma a perceber o impacto das ati-
tudes que vamos tomando e as conse-
quências das decisões que tomamos 
num futuro próximo. O nosso erro, 
neste caso, é pensarmos previamente 
no presente e nos limitarmos em vi-
ver o hoje sem pensar que o amanhã 
precisa de ser preparado.

Lutar por uma causa, seja ela hu-
manitária, político-social, etc, signi-
fica muito mais que lutar por nossos 
direitos, porque é, ao mesmo tempo, 
uma demonstração de interesse em 
fazer com que os próximos não so-
fram tantas represálias ou injustiças 

por fazerem parte de uma socieda-
de. Tais “represálias” que podem ser 
vistas no contexto de guerras raciais, 
xenofobias, guerras étnicas, religio-
sas e preconceitos.

Este pensamento faz-me remontar 
a ideia de que o ser humano limita-se 
de viver a sua plena liberdade quando 
ele decide viver em sociedade. Porém, 
a sociedade é, ao mesmo tempo, num 
sentido (contraditório), um “elemen-
to” que fortifica a essência de um ser. 
Poderia dizer que a sociedade é um 
mal necessário? Não sei. Na verdade, 
não me posso colocar a pensar nisso 
agora. É preciso, sim, perspectivar 
um futuro olhando para aquilo que 
se faz, que se reporta e que vivemos 
a cada dia: essa sim é a fórmula para 
perceber o que vem pelos próximos 
tempos.

O ponto essencial de debate é exac-
tamente o surto contínuo e frequente 
de diversos atropelos de liberdades 
individuais ou ainda contenciosos 
que põem em causa o desenvolvi-
mento dos estados. É possível falar-
mos agora da guerra intra-estados 
(dentro dos estados) como forma de 
retrocesso do desenvolvimento sus-
tentável? Óbvio que sim, vivemos 
num cenário em que o diálogo é um 
pacote comprado em tempos de lim-
par os lábios já avermelhados de tan-
to comer carnes. O diálogo deixou de 
ser um elemento fulcral para a essên-

cia de definição de um estado e suas 
prioridades.

É preciso perceber que, quando 
falo de “Do humanismo ao reptilismo 
feroz” pretendo problematizar (pro-
blematizando) a questão de guerras 
inventadas para justificar determi-
nadas atitudes, “programadas” como 
“soluções” para tais atitudes previs-
tas. Ou seja, vivemos um cenário em 
que a guerra não pode ser vista sim-
plesmente no contexto arma contra 
arma. Precisamos, sim, de perceber a 
guerra no conflito psicológico.

Nos últimos tempos, as guerras 
que mais me amedrontam não são as 
guerras armas contra armas, mas sim 
guerras ideológicas, guerras psicoló-
gicas. É inquestionável que o que vai 
parar as guerras não são as armas, 
mas sim mentes produtivas, capazes 
de criar pensamentos sustentáveis e 
inovadores, perspectivando sempre 
um futuro mais cómodo.

Coloco-me a falar da guerra psico-
lógica porque é dessa forma que fa-
cilmente se abatem batalhões, exérci-
tos ou legiões, assim como a crença 
numa sociedade que facilmente crê 
no que ouve e vê. A estratégia de ba-
talha é muito fácil de entender quan-
do lemos Sun Tzu (In “A arte da guer-
ra”), que nos diz que precisamos de 
transformar o medo em coragem para 
derrotar o inimigo, mas no contexto 
actual vivemos num outro cenário.

Do humanismo ao reptilismo feroz: “A bala não 
escolhe a vítima, mas o atirador sim”

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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A mentira continua sendo a melhor fer-
ramenta para destruir uma nação. Afirmo 
categoricamente, com licitudes de um elo-
quente analfabeto rural, que a magia de 
uma boa mentira cega até os mais inteligen-
tes e ludibria uma nação inteira por anos, 
até a descoberta da verdade, embora algu-
mas se construam por séculos.

O que é que a mentira não faz? Que me 
diga o Adão, o que a cobra fez com a Eva e, 
por sua vez, a Eva com o Adão, tendo este 
presumível acto mudado o destino do ser 
humano!

  A verdade é que para construir ou ob-
ter riquezas ilícitas a "mentira" é um mo-
tor colossal que guia os princípios de "má-
-fé, desonestidade e maldade". Assim, cada 
indivíduo constrói sobre si a capa da sua 
mentira, daí que dela provem os actos de 
manipulação e controlo ou obtenção de 
proveitos de forma desonesta ou indevida. 
Esta desconstrução do social cultural afri-
cano tem marginalizado as classes mais 
baixas em países pobres como Moçambi-
que, Angola, Malawi, Nigéria, entre outros.

Parto do princípio de que a falta de mo-
ral e ética na perspectiva dos direitos so-
ciais de cidadania e de bem-estar e a perda 
dos valores culturais conservadores possa 
contribuir para este desiderato. Todavia, 
na cadeia do conformismo da construção 
da mentira para a salvaguarda do bem-
-estar de uma determinada classe no nosso 
quotidiano africano encontramos as oito 
narrativas sectoriais, políticas, individuais, 
culturais, escolares, económicas, científi-
cas e religiosas (a religiosa é um dos piores 
modelos de mentira). De que forma os tipos 
de mentira se resumem? Baseado na minha 
análise e pesquisa, prefiro formá-los segun-
do a sua natureza: Mentira liberal, mentira 
democrática, mentira motivadora, mentira 
paternalista, mentira técnica, mentira ca-
rismática, mentira académica e, por fim, 
a mentira especializada! A última é a mais 
emblemática de todas.

O poder da mentira é a faculdade de for-
çar ou coagir alguém a fazer a vontade do 
mentiroso sem se aperceber que foi absur-
damente enganado. O outro lado metafó-
rico é levar as pessoas a acreditarem sem 
pestanejar na história criada para tornar a 
mentira contada um facto real, através de 
um jogo de manipulações, programas. 

Bem, recordo-me de um episódio de um 
edil da zona centro de Moçambique, que 

recebeu em seu espaço urbano um cônsul 
japonês e decidiu convidá-lo a almoçar em 
um estabelecimento hoteleiro junto à praia, 
do qual já foi sócio. No local, encontra a 
proprietária, sua ex-sócia, que não imagi-
nava que este edil havia mentido ao cônsul 
sobre ainda ser parte do consórcio daque-
le estabelecimento. O edil afirmou ao alto 
comissário do Japão que o complexo ainda 
era dele e que detinha títulos na socieda-
de, porém, chegados lá, em uma conversa 
informal, a actual proprietária do comple-
xo hoteleiro abre-se ao cônsul para explicar 
que não havia sociedade nenhuma, depois 
do cônsul ter questionado que tipo de so-
ciedades tinha sido estabelecida. Este “en-
torno do caldo" trouxe os motivos e razões 
que ditaram a reestruturação da sociedade. 
O edil, com vergonha, não sabia o que fazer.

Poderíamos estar aqui em um caso de 
um mentiroso compulsivo? Ou alguém que 
não aceita seus fracassos e pretendia cons-
truir uma determinada aparência e criar 
uma posição forçada e enganadora? Seria 
este acto do edil falta de carácter? Devería-
mos julgar o edil pelo comportamento?

Sendo assim, alguns destes pontos devem 
ser analisados com base no nosso modo de 
vida e no princípio paradoxal da mentira, 
seja ela na governação ou no nosso modo de 
vida.    Ao apresentar aqui argumentos que 
levem uma pessoa a reflectir sobre determi-
nado assunto e tomar sua decisão de modo 
consciente e alinhado com suas crenças, va-
lores e objectivos chamo atenção para a ne-
cessidade de deixar que a pessoa faça uma 
análise liberal sobre a construção da moral.

Hayek, na sua teoria, argumenta que as 
pessoas não podem escolher a sua moral 
porque a realidade nua e crua é que é a evo-
lução que selecciona a moral.

Teríamos aqui margem para algum juízo 
moral?

Por outras palavras, a mentira, embora 
seja usada como algo eficiente, é traduzida 
na dinâmica de hoje em dia como eficaz. 
"O que é eficiente é bom e o que é eficaz 
é melhor”, permitindo que certas classes 
prevaleçam.

A propaganda usada na guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia é uma das narrativas do 
modelo de construção de várias mentiras 
para esconder os devaneios de uma guerra 
que mata e destrói os dois lados. Não existe 
nobreza sobre a mentira, independente do 
propósito!

Seria loucura considerar a possibilida-
de de um teste para o emprego legítimo da 
mentira no nosso dia-dia. Todavia, seria 
mais estúpido acreditar que a mentira não 
está empregue como o nosso modo de vida. 
Há que introduzir distinções entre a ciência 
na mentira e propaganda falsa, compreen-
dendo a formulação de políticas públicas e 
económicas tendenciosas, a manipulação 
de uma certa classe ou sociedade que defor-
ma o sentido de justiça social e igualdade 
de género.

Porque é através de mentiras que nações 
vendem ou semeiam desgraças a outras na-
ções, vendem guerras e semeiam mortes, 
corrompem os mais frágeis e aliciam os 
mais fortes. Em um jogo de quem mente 
melhor, vive melhor e finalmente prospera 
melhor.  A mentira foi usada para justificar 
uma crueldade e fazer prevalecer o dese-
jo de vários tiranos em pleno século XXI. 
Depois da história nos mostrar vezes sem 
conta que os líderes usam a mentira para 
justificar massacres.

A nação tem vindo a usar a mentira 
como modelo manipulatório geracional, 
que serve de técnica de chamariz eleitoral 
para acalmar o povo, para resolver proble-
mas ou para criar revoltas. Fazendo com 
que na sociedade em que a mentira é in-
serida, o povo possa crer em promessas de 
melhorias de vida como forma de o coloni-
zar na base de miséria salarial /educativa e 
de um plano de saúde em que o povo aca-
ba morrendo em bichas ou frustrado pela 
ausência de medicamentos adequados, que 
terminam em consultas frustradas/maus 
diagnósticos.

Embora a mentira seja usada há séculos 
pela "nobreza e burguesia como modelo es-
cravizador dos supostos homens livres, ela 
continua sendo um mal maior.

Irei argumentar longamente na próxima 
edição sobre o sentido negativo e básico e a 
construção da moral na mentira. Por mais 
que possa formular características, há que 
reflectir na abordagem do problema, o neo-
liberalismo, as opiniões e reflexões sobre a 
base da moral construída para que a menti-
ra seja o motor das futuras gerações.  

Dedico este texto ao meu grande amigo 
EDIGAR, leitor assíduo dos meus artigos, 
que perdeu a vida em um fatídico acidente 
na cidade de Nacala, no dia 18 de Julho. os 
seus comentários e contributos farão falta. 
Até breve, companheiro!

A mentira, ciência do poder e negócio do futuro

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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TSU e as consequências dum parto arrastado: este 
bebé é capaz de perder a vida precocemente

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

O País, e em particular o sector da Função 
Pública, jubilou com a aprovação da nova po-
lítica salarial. Não era para menos. De acordo 
com alguns especialistas na área de estudos 
económicos, a aprovação da tabela única de 
salários veio impor algum tipo de justiça há 
muito esperada neste sector. O Governo de-
cidiu suspender parcialmente a implemen-
tação do mecanismo, devido à existência de 
inconformidades.

Até a data da aprovação deste instrumen-
to de lei, pouco se podia dizer em relação à 
variação da escala salarial neste sector, sabi-
do sim que funcionários de baixo escalão co-
miam quase sempre o pão que o diabo amas-
sou. A TSU foi bastante aplaudida e através 
dela podemos hoje saber que, afinal, na Fun-
ção Pública teremos 21 escalões que serão co-
bertos por esta tabela. Escalões esses que, no 
seu cume, tem os “grandes legumes”, ou seja, 
dirigentes máximos, que serão os grandes be-
neficiados, valendo-lhes algumas atribuições 
que a própria tabela define como objecto de 
diferenciação.

Os funcionários públicos, e quase em to-
dos os níveis, viam na TSU uma forma rápida 
de mudar o seu estilo de vida, projectavam 
novos sonhos e iniciaram até, e sem receio 
nenhum, contactos com a banca para estabe-
lecer relações de devedor e devido. Projecta-
ram o aumento do valor da prática costumei-
ra de solidariedade financeira, vulgo Xitique, 
mas quis o destino tornar este sonho um pe-
sadelo pela madrugada escura e sem sequer 
um palito de fósforo.

Durante a semana antepassada, o minis-
tro das Finanças veio a público informar que 
há algum tipo de inconformidade na tabela 
única de salários. Por exemplo, funcionários 
sentem-se injustiçados e castigados por con-
ta do tempo de serviço – critério baseado no 
tempo prejudica bastante. Há um sentimen-
to generalizado de que um funcionário com 

mais tempo acaba tendo menos benefícios 
em termos de salário se comparado com os 
mais novos. “Indivíduos com menos idade e 
com menos tempo de serviço estão em níveis 
elevados, ou seja, vão auferir salários mais al-
tos que os mais velhos na carreira".

 Este é um dos exemplos claros desta incon-
formidade da TSU, que devia ser instrumento 
de criação de justiça salarial, criando espaços 
para que os mais desfavorecidos melhorem as 
suas condições de vida. A tabela foi desenvol-
vida com uma boa intenção, mas infelizmen-
te, por conta da pressão política, teve de ser 
arrastada para o conhecimento público com 
os erros gravosos que hoje vemos.

Ao se assumir um informe público de uma 
agenda tão importante como esta, o mínimo 
que se espera é claramente o domínio de to-
dos os contornos técnicos do mesmo instru-
mento. Dúvidas e erros hoje considerados 
graves deviam ter sido alvos de uma análise 
pormenorizada das entidades que colocaram 
a versão difusa da TSU na boca do Chefe de 
Estado para que fosse ele a informar sobre a 
introdução de um dispositivo legal que, afi-
nal, precisa ainda de análise.

Ademais, a forma relâmpago como o anún-
cio foi feito veio, de alguma forma, amainar 
os ânimos vividos nas vésperas da propalada 
grave. Moçambique e moçambicanos, apesar 
desta controvérsia “greve sem rosto”, tinham 
acordado em sair à rua para manifestar con-
tra o actual nível de custo de vida.

O informe sobre a tabela única, os esfor-
ços de negociação com as federações dos 
transportadores, a definição do subsídio de 
combustível, foi tudo isto feito numa veloci-
dade da luz e é aqui onde a TSU pode ter sido 
usada também como estratégia para amai-
nar os ânimos desta classe de moçambica-
nos, na qualidade de funcionários públicos. 
Pode ter sido esta corrida em informar que 
levou à falta de cuidado e análise, levando ao 

público informação que, acima de tudo, ain-
da carecia de algum estudo profundo, como 
o que se pode denotar hoje.

Fica aqui uma imagem pálida do Chefe 
de Estado, que ao assumir publicamente o 
anúncio desta importante ferramenta legal, 
fez a opinião pública acreditar que estava fa-
miliarizado com a essência do instrumento. 
Ou seja, o chefe devia ter lido, ganhado o do-
mínio da TSU, antes da aparição pública. Aí, 
seus assessores claramente jogam um papel 
de grande importância.

  Ficou feia também a estratégia usada 
pelo Ministério da Economia e Finanças e a 
tentativa de ludibriar o povo, querendo que 
este acreditasse num produto mal acabado. 
Não se pode permitir que um país com qua-
dros e pessoas suficientemente formadas es-
teja ciclicamente a cometer erros de forma e 
precisão na produção de instrumentos pro-
gramáticos e políticos que definem a vida de 
cada um de nós. É preciso lembrar que não 
passa muito desde que estivemos a discutir 
a essência do bom educar os nossos filhos, 
debate este motivado por conta do famoso 
livro da sexta-classe.

No dilema dos feios, ficou também feio 
levantar a moral de quem já sofre com o pe-
sadelo do actual custo de vida, criar expecta-
tivas e de repente dizer STOP. Há inconfor-
midades, então deverão esperar por novas 
ordens.

Pela forma como a coisa foi feita, até pa-
recia estarmos naquele período em que to-
dos querem ser ouvidos pelo povo. Todos 
querem que o mesmo escolha o tal empre-
gado político e este, por sua vez, comande os 
destinos das escolhas do patrão.

Atenção que ainda não estamos em ne-
nhum período de o povo escolher o seu pa-
trão, se é que é mesmo uma escolha livre.

Abaixo manobras dilatórias como forma 
de enganar o povo!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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História de vida do Jornal Dossiers & Factos (5)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Tal como é do domínio dos esti-
mados leitores, temos vindo a real-
çar, de algum tempo a esta parte, os 
momentos marcantes deste Jornal, 
sendo alguns, diga-se, de verdadeiro 
sofrimento, porque não é fácil nesta 
sociedade manter vivo um projec-
to de media, sobretudo um jornal 
impresso.

 São vários os factores que contri-
buem para o enfraquecimento deste 
mercado, desde a falta de oportuni-
dades, exclusão perpetrada pelo po-
der político, a falta, em algum mo-
mento, de brio profissional por parte 
dos profissionais da área, assim como 
o mal que reina nos corações de gen-
te com diferentes tipos de poderes na 
sociedade.

 Entretanto, o leitor talvez se pos-
sa perguntar o que é que os poderes 
têm a ver com o fracasso de um pro-
jecto de empresa jornalística, mas 
isto pode ter a sua razão. É que es-
ses poderes, primeiro, olham para 
quem pode ou é dono do projecto e 
depois seguem outras tantas pergun-
tas, como, por exemplo, quem é que 
financia o projecto?

O Dossiers & Factos não escapou 
dessas correntes, que até ao presente 
momento continuam em voga. Aliás, 
em algum instante, fomos confron-
tados pelo poder político, devido a 
certas abordagens que trazíamos nas 
nossas publicações, tendo sido dadas 
na altura orientações a diferentes ins-
tituições, para que não colaborassem 
connosco por esta ou aquela razão, e 
isso contribui sobremaneira para o 
fracasso de um projecto jornalístico.

 Numa das entrevistas concedidas 
pelo actual presidente da Comissão 
Nacional dos Direitos Humanos, este 
disse de forma aberta,   e nós publi-
cámos, algo que não agradou ao po-

der político, que tratou de chamá-lo e 
orientar para que nos pressionasse a 
alterar certas passagens do que havía-
mos publicado.

Ora, este é um dos exemplos que, 
de certa forma, nos trouxeram cons-
trangimentos na maneira de pensar e 
trabalhar. Fora isso, há falta de serie-
dade por parte de algumas institui-
ções que, mesmo sendo do Estado, os 
seus gestores solicitam serviços e re-
cebem facturas, mas não aceitam pa-
gar, o que nos embaraça há já muito 
tempo.

Estes e outros comportamentos 
reais e que fazem o nosso dia-a-dia, 
a dada altura, deixaram-nos tão in-
seguros, sem saber se podíamos con-
tinuar ou não. Em algum momento, 
ficámos a dever salários durante cer-
ca de quatro meses, mas com uma po-
sição firme de que sempre devíamos 
garantir a impressão do Jornal.

  Aliás, pagar a gráfica, os salários 
e a renda foi desde sempre um gran-
de desafio para a empresa, pelo que 
sempre julgámos que devíamos ul-
trapassar as crises e apostar todos os 
nossos esforços neste tipo de despe-
sas. Graças a Deus, de alguns anos a 
esta parte, estas despesas deixaram 
de constituir grande problema para 
a empresa, mas continuam sendo um 
desafio permanente.

Também é importante que, mesmo 
doentios e perante a pressão da cri-
se financeira, que sempre esteve em 
convivência connosco, resistimos aos 
diferentes pedidos de aquisição de 
boa parte das acções da empresa, em 
troca de valores que nunca procurá-
mos conhecer, pelo que, até à data, as 
acções continuam intactas e a perten-
cer aos fundadores da empresa (pai e 
filhos).

Estamos orgulhosos desta nossa 

postura, porque, apesar de as difi-
culdades ainda prevalecerem, fomos 
registando ganhos e melhorias em 
muitos aspectos, nomeadamente o 
orgulho de nunca termos falhado a 
impressão do jornal devido à falta de 
dinheiro, o facto de termos consegui-
do manter o pagamento dos salários 
ora combinados com os colaborado-
res, aliado ao facto de já termos expe-
rimentado, sempre que possível, criar 
condições para apoiar a massa labo-
ral de várias formas.

Em Novembro de 2012, perante 
cerca de uma centena e meia de par-
ticipantes que testemunharam o lan-
çamento oficial do Jornal, jurámos e 
manifestámos a vontade de construir 
sede própria, onde deveria passar a 
funcionar o jornal. Este desiderato 
foi alcançado.

  O desejo foi reforçado em dife-
rentes ocasiões e perante muita gen-
te, como, por exemplo, aquando das 
celebrações do primeiro aniversário 
do Jornal, numa festa realizada com 
o apoio do empresário Júlio Mendes, 
no África Bar, onde nos dispensou a 
casa, a aparelhagem para o espectá-
culo musical e ainda algumas bebidas 
para reforçar o nosso stock. 

Falando da festa, importa referir 
que foi realizada debaixo de uma cri-
se. A empresa somente tinha, na sua 
conta bancária, cerca de 11 mil me-
ticais, mas tratava-se de uma data 
que não podíamos deixar passar em 
branco, sem reconhecer e festejar o 
facto de a empresa ainda continuar a 
sobreviver até essa data.

Na próxima edição, vamos contar 
como foi possível organizar a festa, 
sem fundos da empresa, e até reali-
zar um espectáculo musical, no qual 
participou como figura de cartaz o já 
falecido Eloi Vasco.
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UNIVERSIDADE ALBERTO CHIPANDE

Universidade Alberto Chipande celebra 14 anos

O compromisso com o 
futuro de Moçambique
1. Breve Introdução 

Havendo necessidade de expan-
dir o acesso ao ensino superior em 
Moçambique, o Conselho de Mi-
nistros da República de Moçambi-
que, através do Decreto nº 81/2021, 
de 8 de Outubro, autorizou a Glo-
balvisa Protocolos, Lda., com sede 
na Cidade da Beira, Província de 
Sofala, a criar uma instituição de 
Ensino Superior de Classe A, de-
signada por Universidade Alber-
to Chipande, com a sigla UNIAC. 
Nesta conformidade, a Universida-
de Alberto Chipande é uma pessoa 
colectiva de direito privado, dotada 
de personalidade jurídica e goza de 

autonomia estatutária e regulamen-
-

disciplinar. A Universidade Alberto 
Chipande é, ainda, uma instituição 
Universitária, de direito privado, 
criada pela empresa instituidora, 
Globalvisa Protocolos, Lda., de 
acordo com os poderes a esta última 
atribuídos pelo Decreto n.º 81/2021 
de 8 de Outubro, publicado no Bo-
letim da República de Moçambique. 
A Universidade tem a sua sede 
na Cidade da Beira e as suas acti-
vidades são de âmbito nacional e 
desenvolvem-se em todo o territó-
rio da República de Moçambique. 

2. Desenvolvimento 
Institucional

A Universidade Alberto Chipande 
sucede ao ISCTAC – Instituto Supe-
rior de Ciências e Tecnologia Alber-
to Chipande, fundado em 2008, com 
sede na cidade da Beira, Província 
de Sofala. Esta universidade dispo-
nibiliza 35 cursos dos quais 23 são 
de Licenciatura e 12 de Mestrado, 
estando presentes igualmente nas 
cidades da Beira, Maputo e Pemba.

2.1. Cooperação e Desenvolvi-
mento Internacional

Tendo em vista a sua integração 
na comunidade das universidades 

a nível internacional, a UniAC foi 
incorporada na AULP (Associação 
das Universidades da Língua Por-
tuguesa), conforme se pode cons-
tatar pelo ofício dessa associação 
que dá conta dessa deliberação to-
mada na reunião a 17 de Setembro 
de 2021, em Macau, RAEM, China, 
no XXX Encontro da AULP. Essa 
deliberação dada a conhecer por 

da Universidade, Professor Doutor 
Rizuane Mubarak, face “ao cum-
primento dos requisitos estatutários 
de adesão como Membro Titular de 
pleno direito, conforme previsto no 
Capítulo II, Art.º, 4º dos Estatutos”. 
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Esta associação internacional de universidades 
envolve os oito Países de Língua Portuguesa e a 
região Administrativa Especial de Macau, que, 
conforme é referido no citado ofício, expressa 
uma “participação activa da Vossa Instituição, 
que seguramente será muito útil para todos nós”.
 Como consequência dessa associação, 2 estu-
dantes do curso de Medicina Geral da UniAC 

-
tinuidade à sua formação no âmbito da mobilida-
de académica. Por sua vez, a UniAC vai receber 
2 cidadãos brasileiros do 2º ano para continua-
ção da sua formação por via de mobilidade aca-
démica internacional (vide Carta de Adesão).

-
vo Protocolo de Entendimento entre o Instituto 
Politécnico de Lisboa e a UniAC, conforme se 
pode constatar pelo respectivo “Acordo Geral 
de Cooperação entre o Instituto Politécnico de 
Lisboa e a Universidade Alberto Chipande”. 

Consta nesse acordo, como expressa a cláusula 
primeira, que o objectivo é “promover e apro-
fundar a cooperação entre as duas instituições 

-

e cultural”. Por sua vez, na cláusula segunda 
do referido Protocolo, as acções de cooperação 
a empreender, sem prejuízo de outras que no 

seguintes áreas: “Investigação e Docência”; 
“Cooperação Técnica” e “Projectos Conjuntos”.

Em síntese, a cooperação internacional com 
outras instituições universitárias, nacionais ou 
estrangeiras, constitui uma condição funda-

mental para se atingirem parâmetros formati-
vos dos nossos formandos que valorizam aos 
nossos estudantes e também ao nosso país.

A Universidade Alberto Chipande, sediada na Ci-
dade da Beira, Província de Sofala, vocacionada 
para o Ensino, Pesquisa e Extensão, possui, entre 
outas faculdades, a Faculdade de Engenharia e Tec-
nologia. Por sua vez, esta Faculdade, tem dois cur-
sos na área da engenharia, designadamente: Enge-
nharia de Computadores e Sistemas e Engenharia 
Agropecuária. Esta Faculdade encontra-se locali-
zada nas delegações da UniAC da Beira e Pemba. 
Tratando-se de uma instituição de ensino supe-

actividades para fora dos seus espaços físicos, 
ligando o curso às escolas e às comunidades, 
através de trabalhos de extensão rural, investiga-

-

O estágio actual da indústria alimentícia é carac-
-

res em quantidade e qualidade que satisfaçam as 

especializados em quantidade e qualidade acei-
tável resulta na importação de grandes quantida-
des de alimentos que, com a necessária formação 

país. A formação nesta área permite melhorar a 
dieta dos moçambicanos, e/ou diminuir as impor-
tações de bens essenciais alimentares. E, porque 
os formandos terão uma competente formação 
em auto-emprego, poderá aumentar o número de 
pequenas empresas agrícolas e o emprego rural 
pela criação dos novos empreendimentos. Para 
atingir este objectivo e pressuposto, o curso de 

Agropecuária da UniAC respeita a legislação 
vigente e terá um núcleo de disciplinas de for-
mação geral básica, um núcleo de conteúdos 

-
zante, ambos de carácter multidisciplinar, que 
permitirá a troca de conhecimentos e recur-
sos humanos entre as diferentes áreas aborda-
das, visando o complemento de conhecimentos.

Faculdade de Engenharia e Tecnologia e a sua Extensão 
Universitária

SUPLEMENTO

Dossiers & Factos
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Faculdade de Ciências e Tecnologias da 
UniAC possui campos agrários em Dondo, 
Pemba e Cafumpe. O Campo Agropecuá-
rio de Dondo compreende uma área de 10 
hectares. De um lado estão os currais para o 
gado e capoeiras para as aves; de outro, está 
a horta em que se cultivam as hortícolas, tais 
como: couve, alface, tomate, cenoura e cebo-

la. Em termos numéricos, existem no campo 
Agropecuário de Dondo, 28 “gados de corte”, 
19 patos, 69 ovinos, 61 caprinos e 7 cavalos.

-
lizado numa área equivalente a 12 hectares. 
Para além de gado bovino (9), ovino (33) e 
caprino (16), produz-se tomate, couve e berin-
gelas. Há também a destacar o campo de ex-

tensão Agropecuário de Cafumpe, localizado 
no distrito de Gondola, província de Manica. 
Este campo estende-se numa área de 4 hecta-
res. Para além da Moringa, existem árvores 
de frutas tais como laranjeiras, tangerineiras, 
limoeiros e mangueiras. Para a presente sa-
fra, produziu-se também milho. Numa primei-
ra fase, os produtos destes campos irão para 
o consumo em pequena escala – a nível das 
comunidades circunvizinhas – e, mais tarde, 
com o aumento da produção, o objectivo será 
alimentar as pequenas e médias indústrias.

Alguns depoimentos sobre o Percurso Formativo 
na Universidade Alberto Chipande

Dr. Armindo Chicava, Médico 
Formado pelo ISCTAC-Dele-
gação de Pemba

Armindo Chicava ingressou na 
instituição em 2010 para cursar Psico-
logia Clínica. Mas, com a abertura do 
curso de Medicina Geral, em 2011, o 

Dr. Armindo Chivaca decidiu mudar 
de curso e seguir com o seu sonho de 
ser Médico. Esta decisão teve contor-
nos pouco fáceis, porque “havia vo-
zes” que diziam que gastaria dinheiro 
com o pagamento das mensalidades, 
pois o curso e o diploma “não seriam 

reconhecidos porque a instituição não 
era credível”. Contudo, Armindo se-

-
co. Após o início das aulas, percebeu 
que tudo o que se falava não constituía 
verdade. Pelo contrário, percebeu que 
o curso que escolheu exigiria dele e 
de outros colegas de formação muito 
esforço. 

Durante os anos de formação foram 

destacou o facto de ter de se mudar 
numa cidade com hospital central, na 

-
do era com o Hospital Central da Beira 
para que fosse possível dar seguimen-

que, na cidade da Beira, teve segui-
mento com os melhores professores 
que lhe permitiram concluir o curso 
em tempo útil e sem passar por algum 
exame de recurso. 

Com a implementação do exame de 
acesso como requisito para ingressar 
na ordem dos médicos, viu uma opor-

tunidade de mostrar que quem faz o 
estudante de qualidade “não é o nome 
da instituição de ensino, as infraes-
truturas próprias ou alugadas, mas o 
empenho e dedicação dos estudantes e 
professores”. A prova disto, Armindo, 
vindo do ISCTAC, uma instituição jo-
vem, ingressou na ordem dos médicos 
e passou com distinção. Todas estas 
fases foram determinantes para o meu 

nada foi fácil de ser conquistado. 

Desde sempre, diz o médico, foi 
uma pessoa muito disciplinada e fo-
cada no que queria alcançar. “Então, 
o que posso dizer é que sempre que 
uma oportunidade se apresentou, eu 
aproveitei da melhor forma possível, 
sempre atento naquilo poderia contri-
buir para o meu conhecimento e desen-
volvimento”.

 Hoje, o Dr. Armindo Chicava ocu-
pa o cargo de Director dos Serviços 
Distritais de Saúde Mulher e Acção 
Social de Pemba, docente e Médico.

Armindo Chicava, um médico forjado na dedicação

Armindo Chicava, um médico 
forjado na dedicação 

Dossiers & Factos
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José Gonçalves fez seu grau de Mes-
trado em Gestão de Recursos Huma-
nos no ISCTAC-Delegação da Beira. 

Não foi a primeira vez. Antes, licenciou-se 
em Contabilidade e Auditoria pela mesma 
instituição. 

Durante a formação, Gonçalves obteve 
destaque no seio académico, não obstante 

cair, levantar, limpar os ombros e conti-
nuar a caminhar. E chegou a ser conside-
rado um dos melhores estudantes da ins-
tituição. 

Como resultado de seu empenho duran-
te a sua formação, animado pelo desejo de 
pôr em prática o aprendizado, Gonçalves 
abriu uma empresa especializada na cons-
trução de pequenas e grandes empresas, 
denominada CGL, LIMITADA, sedeada 

na cidade da Beira. A empresa, constituí-
da em 2010, presta serviço a pelo menos 
61 empresas nos ramos de contabilidade, 
recursos humanos, assessória e auditoria.

A empresa iniciou apenas com dois 
trabalhadores, a residência de Gonçalves 
funcionava como escritórios. Actualmen-
te, a empresa emprega doze trabalhado-
res, dos quais seis são técnico médio em 
contabilidade, dois em gestão de recursos 
humanos, dois em contabilidade e dois au-
xiliares de escritório. Um estudante que se 
tornou empreendedor.

José Gonçalves, um estudante 
que se tornou empreendedor

SUPLEMENTO

-

Ex estudante do ISCTAC
Msc. Rogério Jorge Tiago Jaime

Rogério Jorge Tiago Jai
me, foi pioneiro em 2009 
aquando da implantação 

da delegação de Pemba, no curso 
de licenciatura em Ciências 

Jurídicas e Investigação Crimi-

nal. Já assumiu o cargo de Direc-
tor Provincial de Ciências e Tecn-
ologia e agora assume o cargo de 
Chefe de Departamento do 
Ensino Superior em Cabo Delga-
do. Este considera que a implan-

tação desta delegação foi um 
balão de oxigénio, pois permitiu 
que funcionários públicos que na 
altura não tinham oportunidade 
de dar continuidade aos seus 
estudos no período pós-laboral 
pudessem fazê-lo. 

Por se tratar de uma institu-
ição nova, pairaram dúvida 
sobre a credibilidade da mesma, 
mas a credibilização aconteceu, 
tendo em conta o nível dos 
docentes que leccionavam, pese 
embora as salas de aulas fossem 
arrendadas e sem as melhores 
condições quando comparadas 
com as de hoje, que são até 
climatizadas.

Para Rogério, a universidade 
é o local onde os estudantes 
ganham maturidade. Ele próprio 
já ocupava um lugar de destaque 
no seu posto de trabalho, mas 
não sentia o impacto disto na sua 
vida. Depois da conclusão do 
curso, sentiu que estava em uma 

posição de influência, tendo sido 
distinguido como o melhor 
estudante e consequentemente 
ganhado uma bolsa de estudos 
para fazer o nível de mestrado, 
altura em que pôde, mais uma 
vez, testemunhar a boa qualidade 
dos docentes.

 
“Considero hoje a Universi-

dade Alberto Chipande uma casa 
que me recebeu e educou com 
qualidade. Todo o mérito que 
hoje tenho é graças a este proces-
so de ensino e aprendizagem do 
qual aceitei fazer parte”, vincou. 

“Por ocasião da celebração do 
14º aniversário da Universidade, 
desejo prosperidade e que contin-
uem investindo na qualidade a 
todos os níveis. É invejável que 
uma instituição jovem tenha 
instalações próprias, quandoalgu-
mas das mais renomadas continu-
am em instalações arrendadas e 
com condições precárias. 
Bem-haja a Universidade Alberto 
Chipande!” 
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fragilidade por parte da Ucrânia.

verno, através das instituições apropriadas para har-
monizar a TSU, venha satisfazer devidamente a estas 
reclamações", referiu, exortando os membros da orga-
nização para que se mantenham calmos e serenos.

Cai mito da “resistência” ucraniana

Professores indignados com TSU

RÚSSIA CONTINUA A AVANÇAR

ONP CONFRONTA TONELA

Desde o primeiro dia da invasão rus-
sa à Ucrânia tem sido amplamen-
te reproduzida a ideia de que os 
ucranianos estão a “resistir”, numa 

cartilha que inclui a elevação do presidente 
Volodimyr Zelensky ao patamar de “herói 
europeu”. O facto é que as evidências no 
terreno mostram o contrário, com a Rússia 
a somar vitórias atrás de vitórias.

O Secretariado Nacional Executivo do 
Sindicato Nacional dos Professores 
de Moçambique (SNPM/ONP) con-
vocou, no último sábado, 30 de Ju-

lho, uma conferência de imprensa para mani-
festar preocupação com aquilo que considera 
serem injustiças da Tabela Salarial Única. O 
peso dado ao tempo de serviço e ao nível aca-
démico são a principal razão da insatisfação.

A saída dos russos de Kiev, que foi um dos 
principais alvos nos primeiros dias da invasão, 
levou a que ucranianos e os seus apoiantes 
do Ocidente dessem por garantido o fracasso 
daquilo a que Putin chama “Operação Militar 
Especial”.

No entanto, o exército russo concentrou 
seus esforços na região de Donbas, onde, com 
apoio dos separatistas pró-russos, têm infligi-
do derrotas aos ucranianos.

Várias são as cidades que neste momento 
estão sob controlo da Rússia, que, de acor-
do com vários órgãos de informação, estará 
a preparar referendos para formalizar a sua 
anexação ao seu território, como fez há anos 
na Península da Crimeia.

As armas ucranianas, que até são vendidas 
para vários países pelo mundo, têm-se mos-
trado ineficazes para travar o ímpeto dos rus-
sos. De resto, os constantes pedidos de arma-

O secretário nacional executivo da SNPM/ONP 
fez saber que a organização submeteu um docu-
mento reivindicativo aos Ministérios da Educação 
e Desenvolvimento Humano, Administração Estatal 
e Função Pública e Economia e Finanças, do qual 
constam todas as preocupações.

A principal preocupação dos professores está 
ligada ao peso que é atribuído aos critérios tais 
como tempo de serviço e nível académico, que, 
segundo Teodoro Muidumbe, lesa a classe. A fonte 
considera que a primeira tabela apresentada pelo 
Executivo não é justa, uma vez que colocava pro-
fessores com carreira longa a receberem menos do 
que os mais novos.

  "Foi valorizado o mais novo em detrimen-

mento ao Ocidente acabam por indiciar essa 

to do mais velho, que deu muito a este país", 
disse o responsável, que espera ver a situação 
corrigida.

  "Aguardamos com esperança que o Go-

Texto: Dossiers & FactosD&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

Conflito começou a 24 de Fevereiro

Teodoro Muidumbe, secretário executivo do SNPM/ONP
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dignou tomar a iniciativa de justificar os atrasos, 
somente quem ousou perguntar ficou a saber do 
que estava a acontecer.

Quando questionados, os funcionários disse-
ram que o avião que devia fazer o voo Maputo-
-Quelimane ainda estava numa outra escala, ex-
plicação que, na perspectiva da nossa fonte, não 
convence.

“Essa explicação não é suficiente. Não se pode 
dizer ao passageiro que o avião está numa outra 
escala. Essa escala não estava prevista?” Questio-
nou a fonte, lamentando os prejuízos que lhe fo-
ram causados, quer sob ponto de vista de agen-
da, quer sob ponto de vista financeiro, dado que, 
a cada adiamento, era obrigado a tomar táxi de 
volta para casa.

  Atrasos de voos tornaram-se constantes na 
LAM e muitas vezes resultam de problemas me-
cânicos dos poucos aparelhos que a companhia 
possui. A título de exemplo, o Boeing 737-700, há 
semanas, viu-se forçado a fazer uma aterragem 
de risco em Quelimane, depois de ter enfrentado 
problemas de visibilidade em Maputo e Beira, de-
via ter partido de Maputo, em direcção a Nampu-
la, às 17 horas, mas tal só aconteceu à meia-noite, 
porque o aparelho estava em observação.

LAM continua a “desprogramar” 
utentes

COM ATRASOS CONSTANTES E MAU ATENDIMENTO

A empresa Linhas Aéreas de Mo-
çambique continua a gerar des-
contentamento no seio dos pas-
sageiros, tudo por conta dos 

sucessivos atrasos dos voos, associados ao 
mau atendimento. Mas há, para além dis-
so, problemas mecânicos frequentes que 
limitam a já pouca frota de aviões da com-
panhia.

Em crise já há largos anos, a companhia de 
bandeira nacional luta para se reerguer, mas não 
tem conseguido, pelo menos para já, convencer 
os seus próprios passageiros, que acumulam de-
silusões e frustrações.

Exemplo disso é Carlos Cossa (nome fictício), 
que viu seus planos completamente despro-
gramados no último sábado, 30 de Julho. Cossa 
contou à nossa equipa de reportagem que tinha 
um voo marcado para às 12 horas, com destino à 
cidade de Quelimane, na província da Zambézia. 
Chegou ao Aeroporto Internacional de Maputo 
a tempo e hora, para o devido check in e todo o 

protocolo que antecede o embarque. Obedeceu 
escrupulosamente todo o cerimonial, mas, para 
o seu espanto, a viagem não aconteceu à hora 
prevista.

“Chego ao balcão do check in e nem sequer 
me informam que o voo já foi alterado. Só depois 
de me darem o talão de embarque é que me di-
zem para voltar às 14 horas porque o voo está 
reprogramado para às 15 horas”, desabafou a 
fonte, que não entende as razões de não ter sido 
informado com antecedência.

Com o voo adiado, voltou para casa, tendo re-
tornado à Mavalane às 14 horas. Dirigiu-se direc-
tamente para a sala de embarque e, cinco minu-
tos depois, era anunciado o atraso do voo, desta 
feita para às 18:50.

“Não deu para acreditar. Achei que houvesse 
um erro”, confessa Carlos Cossa, totalmente to-
mado pelo desapontamento.

Porque não há duas sem três, um novo atra-
so aconteceu e o embarque acabou por aconte-
cer já depois das 19:15h. “A LAM precisa de fazer 
um grande esforço para mudar isto”, recomenda 
o passageiro, que lamenta a absoluta “falta de 
respeito e consideração pelos utentes”. É que, 
de acordo com Cossa, a companhia sequer se 

Texto: Dossiers & FactosD&F

LAM continua longe dos dias de glória
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PROVÍNCIA DO MAPUTO 
GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE 

4ª Edição do Festival de Carne  

Convite para Manifestação de Interesse  

O Governo do Distrito de Magude, convida as empresas interessadas para apresentar propostas em 
envelopes fechados, de acordo com a descrição na tabela abaixo.  

Os interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos de convite ou adquiri-los pela 
importância não reembolsável de 1.700,00MT (MIL SETECENTOS METICAIS). 

1. O período de validade das propostas é de 90 dias. 

2. O convite será regido pelo regulamento de contratação de empreitada de obras públicas, 
fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 08 de 
Março. O concurso é limitado a empresas organizadoras de eventos.  

3. As propostas deverão ser submetidas durante as horas normais de expediente no seguinte 
endereço: Serviço Distrital das Actividades Económicas de Magude, Bairro da Vila; Rua 
Principal, Telefone: 21 910 028, Celular: 87 138 9900. 

                 

Magude, ____ de Agosto de 2022 

Autoridade Competente 

Assinatura legível 

N° de Concurso Descrição Prazo de Entrega 
das Propostas

Data de abertura das 
Propostas

Concurso nº1/UGEA/
GDM/SD/CL/22

Empresa Organizadora da 4ª 
Edição do Festival da Carne 
de Magude

15 de Agosto de 
2022, as 10h00׃

15 de Agosto 2022 as  
10h:30 
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

ANE investe mais de MZN 113 milhões 
na reabilitação da EN1
A Administração Nacional de Es-

tradas (ANE) investiu só neste 
ano 113 milhões de meticais 
em trabalhos de manutenção 

da Estrada Nacional Número 1 (EN1) na 
província de Maputo. A informação foi 
avançada na Reunião Provincial de Re-
flexão sobre Abordagem Local ao Desa-
fios da Segurança Rodoviária, que de-
correu na Manhiça.  

De acordo com a delegada provincial da 
ANE, Rubina Normahomed, o valor foi apli-
cado nos troços Brigada Montada-Zimpeto 
e Marracuene-Incoluane a ANE, sendo que 
o troço Zimpeto-Marracuene está na res-
ponsabilidade da Rede Viária de Moçambi-
que (REVIMO).

Para além da manutenção das estradas, 
a ANE investiu também na sinalização ro-
doviária, tendo desembolsado 34 milhões 
de meticais no reforço da sinalização rodo-
viária nos troços Brigada Montada-Avenida 
Lurdes Mutola e de Marracuene-Incoluane.

"Foi investido este valor para fazer a pin-
tura do eixo da via, que vai dar indicação 
facilitada aos condutores, principalmente 
no período nocturno, e também no reforço 
de alguma sinalização vertical, assim como 
reflectores do tipo olhos de gato nas zonas 
mais criticas, onde  há ocorrência de mui-
tos acidentes de viação”, disse a delegada 
da ANE.

 Pra já,  a perspectiva é dar continuidade 
ao processo de sinalização,  garantir a ma-
nutenção básica, que consiste no tapamen-
to de buracos, bem como alargar o troço 
Marracuene-Incoluane. “Neste momento, 
estamos a procura de parcerias para que 
este projecto se concretize”, asseverou.

 A representante da ANE explicou ainda 
que existe a possibilidade de se fazer uma 
auditoria à segurança rodoviária na EN1, 
e, com base nessa auditoria, apurar quais 
são os potos mais críticos, onde a estrada 
precisa mesmo de melhorias urgentes em 
termos da sinalização,  de forma a conter a 
onda dos acidentes que têm vindo a ocor-
rer e apoiar aos condutores durante o trân-
sito nas vias.

No que diz espeito aos peões, que tam-
bém têm sido vítimas de acidentes ao lon-
go da EN1, a ANE diz que tem vindo a sen-
sibilizar e a fazer reuniões com entidades 
governativas locais de forma, sobretudo, a 

EN1 tem sido palco de muitos acidentes (DE)

convencer-se os praticantes do comércio a 
abandonarem as bermas das estradas.

“Esta é uma preocupação nossa. Temos 
também [o problema] da construção nessas 
áreas muito próximas às estradas. Temos 
pedido apoio também àa entidades locais 
parque tal não aconteça”, disse, acrescen-

Texto: Dossier EconómicoD&F

tando "acreditar  que, com um pouco mais 
de cultura e de  informação, a população 
consegue muito bem  atravessar em locais 
devidos para peões. Oque nós estamos a 
fazer agora é pintar as passadeiras pra que 
as pessoas possam usar estes dispositivos 
para o atravessamento da estrada”.
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PROTECÇÃO COSTEIRA

“Já temos disponível um total de um milhão 
de euros, disponibilizados pelo banco KFW. A 
única coisa de que estamos à espera é a aprova-
ção pela Assembleia Municipal, na próxima ses-
são de Agosto, para se arrancar com as obras”, 
confirmou Albano Carige, edil da Beira.

Albano Carige, que falava aquando da apre-
sentação pública dos prémios arrecadados pelo 
município, disse que as obras vão contemplar 
a construção de um murro de quatro quilóme-
tros de betão armado, reabilitação da aveni-
da Marginal, que está totalmente esburacada, 
bem como a criação de zonas turísticas e de la-
zer para o turismo.

“Dentro de um mês, vamos arrancar com as 
obras de protecção costeira. Com este financia-
mento, pretendemos construir um muro de be-
tão armado em todas as secções onde o mesmo 
foi destruído pelos ciclones. Na base, colocare-
mos um reforço de pedra rachão, com um me-
tro e meio de profundidade, para garantir que 
toda a energia de uma onda seja decepada an-
tes de chegar ao muro de protecção”, detalhou 
Carige.

Obras arrancam em breve na Beira
As obras de protecção costeira na 

cidade da Beira, província de So-
fala, poderão arrancar dentro de 
dias, estando já disponível um 

milhão de Euros para o efeito, verba desem-
bolsada pelo Banco de Desenvolvimento da 
Alemanha (KFW). O projecto consiste, entre 
outras acções, na construção de um muro de 
betão armado e reabilitação de quatro qui-
lómetros da avenida da Marginal, destruída 
aquando da passagem do ciclone Idai.

Albano Carige, edil da Beira (DW) 

Desde o ciclone idai, o cenário é este

Texto: Dossiers & FactosD&F

O presidente do município garantiu igual-
mente que já foram realizados estudos geofísi-
cos para a construção de diques para evitar a 

invasão das águas do mar ao continente, numa 
altura em que a erosão tende a agravar-se, ge-
rando medo no seio da população local.

De resto, a sensação de perigo atingiu pro-
porções alarmantes quando a “bravura” do mar 
destruiu as dunas naturais e artificiais, galgan-
do algumas moradias nos bairros da Ponta-Gêa 
e Praia Nova. Técnicos japoneses fizeram ma-
peamento dos riscos, tendo realizado um es-
tudo científico no qual ficou demonstrado que 
as águas do Oceano Índico subiram cerca de 30 
centímetros nos últimos anos.

Segundo Albano Carige, as obras, pelo me-
nos na fase inicial, deverão durar seis meses. Já 
a segunda fase do projecto vai arrancar no pri-
meiro semestre do próximo ano, estando já dis-
poníveis 60 milhões de dólares para o efeito, 30 
milhões dos quais desembolsados pelo Gover-
no do Reino dos Países Baixos, 15 milhões pelo 
Banco Mundial e igual valor pelo KFW.

O município recebeu há dias uma missão do 
KFW, num encontro que serviu igualmente para 
passar em revista o estágio dos preparativos 
para o arranque do empreendimento.

As obras em alusão, que incluem a cons-
trução de esporões gigantes, vão cobrir uma 
extensão de 25 quilómetros, subdivididos em 
quatro troços, nomeadamente Porto da Beira-
-Praia Nova, Praia Nova-Palácio dos Casamen-
tos, Palácio dos Casamentos-Farol de Estoril e 
Farol de Estoril-Rio Maria.
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imagem meramente ilustrativa (Evidências) 

NA PROVÍNCIA DE SOFALA

Estes dados foram tornados públicos à mar-
gem das celebrações dos 47 anos dos Serviços 
Penitenciários no país, na última semana. “Isto é  
uma preocupação para nós. Um estabelecimen-
to  penitenciário com capacidade de 100 reclu-
sos, hoje alberga 538 reclusos acima da média 
prevista”,   disse Jacinta Ntambalica, directora 
do Estabelecimento Penitenciário de Sofala.

Para Jacinta Ntambalica, o fim da sobrelota-
ção nas cadeias moçambicanas só será possível 
com a construção de mais estabelecimentos e 

Cadeias com sobrelotação superior a 
300%

As cadeias moçambicanas 
ao nível da província de 
Sofala, na região centro do 
país, registam uma sobre-

lotação de 300,1% e, até ao momento, 
não se vislumbra uma alteração deste 
cenário, o que preocupa as autorida-
des do sector.

Texto: Dossiers & FactosD&F

a aplicação de penas e medidas alternativas à 
prisão.

“Se formos a ver, desde a Independência 
Nacional, o país não construiu novos estabe-
lecimentos penitenciários, e só agora é que 
estamos a construir. O que tem minimizado a 
situação são os centros abertos, que têm des-
congestionado algumas cadeias”, frisou.

Os estabelecimentos penitenciários da Bei-
ra, Nhamatanda, Chibabava e Búzi sãos mais 
“congestionados”, em virtude de também re-
ceberem condenados vindos de outras pro-
víncias. Em Dondo e Gorongosa, o cenário é 
relativamente diferente, notando-se algum 
abrandamento.

Refira-se que muitos distritos do país ainda 
não têm cadeias, situação que leva à movimen-
tação de reclusos para outros distritos, apesar 
de o sistema prisional registar melhorias, so-
bretudo ao nível de saneamento, alimenta-
ção e ocupação dos reclusos em actividades 
produtivas.

“A superlotação no sistema penitenciário 
está a atingir níveis insustentáveis, tornando 

difícil a respectiva gestão, segurança, reabili-
tação e ressocialização dos reclusos. Assim, é 
urgente a adopção de uma estratégia que ga-
ranta, a curto e médio prazos, o incremento da 
capacidade instalada”,  referiu.

Os jovens continuam a constituir maior nú-
mero da população prisional, com 48,7 % na 
faixa etária entre 20 e 26 anos e 35% de reclu-
sos com idade entre 26 e 35 anos.

Lourenço Bulha, governador da província 
de Sofala, considera que a superlotação das 
cadeias é provocada pela reduzida capacida-
de dos estabelecimentos penitenciários, uso 
excessivo de medidas privativas da liberdade 
e fraca aplicação de medidas e penas alterna-
tivas à prisão.

“Para fazer face à superlotação dos estabele-
cimentos, promovemos julgamentos em cam-
panha, a nível nacional”, disse o governador.

A exposição de jovens a factores de risco 
aumenta a possibilidade de situações de cri-
minalidade, violência ou outras situações de 
perigo, consideram as autoridades do sector 
penitenciário.
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CAF altera data do embate com Senegal
A Confederação Africana de Fu-

tebol alterou as datas da reali-
zação dos jogos da fase de apu-
ramento para o Campeonato 

Africano das Nações, Costa do Marfim, 
em 2023.

Esta alteração das datas deriva do adiamento da 
disputa da fase final do CAN da Costa do Marfim, de 
Junho e Julho de 2023 para Janeiro e Fevereiro de 
2024.

Assim, a dupla jornada que estava reservada para 
ser disputada entre os dias 19 a 27 do próximo mês 
de Setembro, em que os Mambas iriam defrontar o 
Senegal, ficou adiada para Março de 2023. Ou seja, 
o encontro entre os Mambas e Sadio Mané e com-
panhia fica adiado por cerca de seis meses, ficando 
a data inicial para jogos amigáveis e de preparação 
das selecções africanas que vão disputar o Mundial 
do Qatar, em Novembro de Dezembro deste ano.

Na nova calendarização da CAF, os Mambas 
cruzam caminho da campeã africana de futebol na 
data-FIFA entre os dias 20 e 28 de Março de 2023, 
para a terceira e quarta jornadas da fase de grupos, 
em Dakar e Maputo, respectivamente.

A quinta e sexta jornadas também foram sepa-
radas. Os Mambas deslocam-se a Kigali entre os 
dias 12 e 20 de Junho de 2023, para o embate da 
quinta jornada, fechando a fase de qualificação na 
data-FIFA dos dias 4 a 12 de Setembro de 2023, em 

Mambas atravessam bom momento

QUALIFICAÇÃO CAN 2023

Maputo, quando receber o Benim, para a última jor-
nada do grupo L.

Recorde-se que, para este ano, não haverá a data-
-FIFA de Novembro, como tem acontecido nos ou-
tros anos, devido à realização do Campeonato do 
Mundo, do Qatar, que começa a 21 de Novembro a 
18 de Dezembro.

Entretanto, os Mambas disputam a última elimi-
natória de acesso ao CHAN, Argélia 2023, diante do 
Malawi, entre os dias 26 e 28 deste mês de Agosto, 
em Lilongwe, recebendo os Flames entre 02 e 03 de 
Setembro, em Maputo.

O CHAN 2023 terá lugar na Argélia em Janeiro e 
Fevereiro de 2023. O País

Na nova calendarização da 
CAF, os Mambas cruzam ca-

minho da campeã africana de fu-
tebol na data-FIFA entre os dias 
20 e 28 de Março de 2023, para a 
terceira e quarta jornadas da fase 
de grupos, em Dakar e Maputo, 
respectivamente.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Desenrascando a vida

ALVOS
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OBRA ESTREIA PARA SEMANA

Magoxa, de nome completo Agostinho Xavier Ma-
tere, concilia a sua carreira artística com a profissão 
de médico tradicional, o que lhe vale conotações de 
que o seu sucesso no mundo da música é resultado 
de um suposto “pacto espiritual”. Visionário, o artista 
aproveitou essa especulação, que diz ser infunda-
da, para compor o hit “Xikhendlile”, que é também 
motivacional.

“Ao mesmo tempo quero trazer ao povo moçam-
bicano a ideia de que você que trabalha, que tem foco, 
determinação, objectivos claros e mente iluminada 
não pode dobrar o seu joelho porque as pessoas te 
estão a ridicularizar. Deve continuar a trabalhar firme”

Dj Angel, dos Afro Madjaha, encarregou-se pela 
instrumentalização, mistura e masterização da mú-
sica, enquanto as filmagens estiveram a cargo de 
Youngs Buda, para além de terem um dedo do músi-
co Tabasily, a quem Magoxa faz questão de tratar por 
“mestre”.

“Ele esteve na direcção do próprio vídeo, na or-
ganização dos cenários. Os ângulos, os lugares para 
filmar, enfim, algumas ideias saíram do mestre Taba-
sily”, conta o músico, que é apologista do trabalho 
coordenado.

O roteiro, segundo o artista, mostra a evolução de 
um jovem que começa de baixo e atinge o apogeu, 
com uma qualidade “no ponto” e um “investimento 
certo”, assegura ao Dossiers & Factos o jovem músico.

Artistas devem ter postura
A conversa com Magoxa serviu também para 

abordar uma das questões mais polémicas da actua-

Magoxa anuncia lançamento do vídeo 
de “Xikhendlile”
É já um verdadeiro sucesso nas fes-

tas e pistas de dança e mereceu 
um toque cinematográfico por 
parte de Magoxa. A música “Xi-

khendlile” já tem o seu vídeo-clipe pronto 
que será lançado na próxima semana. O 
teaser, entretanto, já está disponível.

Magoxa, músico

Texto: Dossiers & FactosD&F

lidade, nomeadamente uma suposta marginalização de 
que os músicos nacionais dizem ser vítimas. A mesma, 
ao que se diz, é perpetrada pelos promotores de even-
tos, que, em sentido contrário, colocam os músicos in-
ternacionais num pedestal superior.

Magoxa desdramatiza o assunto e defende os pro-
motores de eventos. “Um promotor não difere de um 
jornalista ou apresentador de televisão. O jornalista 
procura informação que tem impacto, o apresenta-
dor de TV procura artistas que vão conseguir fazer as 
pessoas se sentarem em casa para assistir. O promotor 
procura o artista que puxa massas, porque está a fazer 
investimento”, diz a fonte.

Relativamente ao caché, Magoxa entende que de-
pende muito da “estrutura” do próprio artista. “Há ar-
tistas que marcam o caché consoante a fome que têm 
nesse dia, mas há artistas que não fazem as coisas des-
sa maneira, têm tabela”, argumenta, vincando que os 
valores dos contratos são definidos pela envergadura 
dos artistas.

Magoxa não alinha na choradeira a que se tem as-
sistido por parte dos músicos. Pelo contrário, defende 
que a classe deve trabalhar e mostrar “estrutura” para 
merecer “respeito”. Neste capítulo, há um artista para 
quem o músico olha como um exemplo a seguir.

“Sou admirador do Mc Roger. Muitos não o enten-
dem, mas o que ele fez ontem os artistas precisam 
aprender a fazer hoje”.

Há vários anos no mercado musical, Magoxa não 
depende propriamente da música para sobreviver, 
mas defende que a mesma deve ser feita com profis-
sionalismo, algo que tem faltado em Moçambique.

“Ao mesmo tempo quero trazer 
ao povo moçambicano a ideia de 

que você que trabalha, que tem foco, 
determinação, objectivos claros e men-
te iluminada não pode dobrar o seu 
joelho porque as pessoas te estão a ri-
dicularizar. Deve continuar a trabalhar 
firme”
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Mano Mané full de
incongruências 

Discursos perigosos

Macron que vá tomar 
ali atrás 

Garganta ficou ansioso 
quando ficou a saber que o tio 
da capital das bicicletas iria 
estar no programa do puto 
mais fofo da África Austral. 
Primeiro, dar os parabéns ao 
jovem apresentador, por dar 
um salto e mudar de paradigma 
na sua visão de fazer televisão, 
pois sai daquele quadrado que 
é o showbizz e começa a pisar 
outros matopes. O convidado 
foi Mano Mané, e este falou 
coisas boas, mas hiiii, tio Mané 
também paulou maningue. O 
puto fofo questionou sobre a 
saúde da sua edilidade. Mané 
não se fez de rogado e disse 
que a mesma não está como 
ele quer, devido às dívidas 
ocultas e, a partir daí, à mistura 
com muita gritaria, falou 
muita coisa que diz respeito ao 
Governo Central e em momento 
algum se focou naquilo que ele 

O discurso de tribalismo e 
regionalismo nunca é bom, 
pois cria divisionismo e cisões. É 
importante que sejam os nossos 
mais velhos, as nossas reservas 
morais, a guiar a sociedade e 
passar palavras de incentivo. 
E hoje a nossa sociedade está 
totalmente fraccionada e mal 
dividida. Discursos do tipo 
“agora é nossa vez” têm que 
ser desincentivados. A vez é 
de todos nós,   moçambicanos. 
“Haa porque os jovens em Cabo 
Delgado não têm oportunidades, 
por isso entram no terrorismo, 
só têm oportunidades os do sul”. 
É verdade isso? Boa parte dos 
cidadãos instrumentalizados 
são de regiões como Mocímboa 
da Praia, Macomia e boa parte 
dos jovens daquelas regiões 
tem sim actividade, a maior 
parte desenvolvia a pesca e com 
ela alimentava a família. Pelo 
contrário, é nos centros urbanos, 
como Maputo, onde existe 
pobreza extrema, mendicidade, 
o que dificilmente Garganta vê 
nos distritos, pois cada um está 
lá a produzir na machamba, 
a vender crédito, a vender 
produtos da terra, e viemos nós 
querer envenenar as mentes de 
quem está a produzir! Se der uma 
volta pelas instituições públicas 

Macron é presidente da 
França e, para ele, os Estados 
africanos devem condenar 
em bloco a Rússia, por estar a 
invadir a Ucrânia. Ou Macron 
é maluco ou ele acha que os 
malucos somos nós. Bom, 
prefiro acreditar na segunda 
hipótese. A França e seus 
vizinhos, durante centenas 
de anos, escravizaram-nos, 
venderam-nos como lixo, 
segregaram-nos. Onde o 
branco estava o preto não 
podia estar. O preto não podia 
partilhar do mesmo ar que os 

realmente está ou deve fazer. 
Garganta crê que nem ao puto 
fofo Mané conseguiu ludibriar. 
Perdeu tempo, pois podia ter 
aproveitado o tempo de antena 
para fidelizar e conquistar 
simpatias do público juvenil. 
Como? Explicando como é que 
se gere um município, como 
tem sido a sua cobrança de 
taxas, que desafios enfrenta 
com os taxis-bicicletas, uma 
vez que existe neste grupo um 
alto índice de sinistralidade, 
devido ao desconhecimento 
das regras de trânsito. Mas 
não, escudou-se nas dívidas 
ocultas, achando que está a 
falar para um público imberbe. 
Depois vão às eleições e são 
sancionados. Garganta ficou 
desapontado, pois vê naquele 
político muito potencial, mas 
exige-se melhor qualidade nas 
abordagens.

em Maputo irá encontrar massa 
laboral de todo Moçambique. 
Não é possível, não podemos 
ser todos presidentes, ministros, 
directores, jogadores, e não 
podemos achar que aquele 
que está a vender crédito é 
ou está infeliz. Há gente que 
construiu império a trabalhar 
com recargas de telefone,    a 
vender caldo, a vender gelo, a 
fazer fotocópias. O melhor piri-
piri de Moçambique vem de 
Nhacoongo e é da dona Rachida. 
A melhor tangerina vem de 
Inhambane, o melhor alho vem 
do Niassa,    a melhor batata-
doce vem de Gaza, e são locais 
que estão a produzir. Portanto, 
não podemos passar para este 
povo a mensagem de que não 
é possível, quando ele está lá 
a fazer acontecer. Garganta 
quer ouvir discursos positivos 
e estimulantes por parte dos 
nossos líderes. Sejamos bons 
em avançar com soluções para 
os nossos problemas e os mais 
novos seguirão. Há coisas 
que deviam fazer as pessoas 
levarem choque na boca cada 
vez que as abordassem. Alguns 
já nem teriam boca, como seria 
o caso do General Chipande, 
que nos parece estar a instar o 
divisionismo.

senhores ocidentais. Pilharam 
os nossos países, extraindo 
tudo que é riqueza, construíram 
os seus impérios à custa do 
nosso sangue, suor e lágrimas, 
e nunca sequer se dignaram a 
pedir desculpas. Pelo contrário, 
imprimiram mais dinâmica, 
voltaram à carga,    arranjaram 
outras formas de exploração, 
instalam guerras nos nossos 
países e depois vêm como 
salvadores, condicionando 
assim os nossos recursos 
naturais. Pelo contrário, a 
Rússia nunca nos colonizou, 
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nunca nos vendeu como 
escravos nem nos comprou. 
Até apoiou-nos na luta de 
libertação, para nos livrarmos 
da opressão ocidental, de tipos 
como Macron. Tudo começa 
na designação. Enquanto o 
ocidental se auto-intitulou 
colono, doaDOR, o russo esse 
era cooperante, de cooperar. 
É sabido por todos que tudo 
o que a França toca quebra, 
onde ela está, há guerra, com 

enfoque para o terrorismo. 
Quase todos países africanos 
colonizados pela França e 
possuidores de riquezas 
sofrem deste mal. Portanto, 
primeiro os Estados europeus 
devem auto-condenar-se, 
para poderem exigir tal coisa 
aos países africanos. Não 
devem nem de longe se achar 
perfeitos, porque não o são. 
Que se olhem ao espelho 
primeiro.


