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Precisa-se de ordem nas chefias da polícia
Estão a circular, desde a semana passada, informações dando
conta de uma alegada sabotagem ao mandato de Bernardino
Rafael, no Comando Geral da
Polícia da República de Moçambique (PRM). Tal sabotagem estaria, segundo as referidas informações, a ser movida pela
ministra do Interior, Arsénia
Massingue.
A mensagem que circula na Internet, supostamente da autoria
de oficiais da PRM, acusa Arsénia Massingue de ter arquivado
mais de 800 dossiers de promoção e passagem à reserva de
agentes da polícia, alegadamente com intenção de levar a que
estes se revoltem contra o actual
comandante-geral, Bernardino
Rafael.
A mensagem, supostamente lavrada por oficiais, critica
igualmente o desempenho da
ministra do Interior, que é descrita como “corta-fitas” e supostamente pouco actuante. Há
ainda uma referência ao facto
de a mesma estar alegadamente a atacar a etnia makonde, de
que são parte o comandante-geral da PRM e o Presidente da
República.
É certo que não estamos, para
já, em condições de aferir se estes dados constituem verdade
ou não, e rogamos para que se-

jam falsos, pois, de contrário,
estamos perante um cenário, a
todos os níveis, grave e por demais preocupante. É mais grave
numa altura em que o país enfrenta, porventura, os maiores
desafios ao nível do sector de
Defesa e Segurança, nomeadamente o terrorismo que assola
a província de Cabo Delgado,
e com tendência a expandir-se
para Nampula, e a onda de raptos, que já levou a que centenas
de empresários abandonassem
o país, entre outros fenómenos
pouco mediatizados.
Entendemos que urge a necessidade de apurar a veracidade
dos factos e, confirmando-se,
faz-se necessária uma intervenção, igualmente com carácter de
urgência, do Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, devidamente
aconselhado pelo elenco que
compõe o Conselho de Defesa e
Segurança.
Em todo o caso, é preciso referir que, ainda que não se confirmem estas informações, temos
de estar preocupados com a difusão das mesmas. O facto é que,
se elas tiverem partido de oficiais da PRM, como sugere o texto, estamos claramente perante
uma situação de ruptura entre o
Ministério do Interior e os referi-

dos quadros de alto escalão.
O adágio segundo o qual a
união faz a força é importante em
todos os momentos e sectores,
mas sobretudo num sector tão
sensível como é o das Forças de
Defesa e Segurança, numa altura em que a soberania da nação
está realmente posta em causa.
Seria de esperar a união, harmonia e coesão entre o Comando
Geral da PRM e o Ministério do
Interior, em prol do bem comum,
em prol do bem-estar de Moçambique e dos moçambicanos.
As possíveis crispações entre
os líderes destas duas entidades
– Comando Geral da PRM e Ministério do Interior – Fazem-nos,
enquanto cidadãos desta pátria,
recear que a solução dos graves
problemas securitários que nos
assolam possa não estar para
breve. De novo, entendemos
ser este um momento de união
e esperamos que Arsénia Massingue, nomeada no ano passado, e Bernardino Rafael, que viu
a confiança em si renovada há
pouquíssimos meses, tenham
uma relação que concorra para o
êxito dos planos da nação.
Se tal não for possível, terá
de haver coragem por parte de
quem de direito para separar
figuras cuja incompatibilidade
põe em causa os nossos anseios.
serodiotouo@gmail.com
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ENQUANTO DOENTES MORREM NOS HOSPITAIS

Medicamentos deterioram-se nos
armazéns das Alfândegas

D

ossiers & Factos publica nesta
edição alguns dos vários factores que contribuem para a falta
de medicamentos nos hospitais
públicos do país, assim como os que fazem
com que, em certos casos, sejam usados
fármacos fora do prazo. Dados existentes
apontam para aspectos ligados à gestão,
legislação, finanças e burocracia como sendo os que precipitam a desgraça e morte
de doentes nas unidades sanitárias do sector público.
D&F Texto: Serôdio Towo
Recentemente, diferentes quadros dos sectores da
Saúde, Economia e Finanças, despachantes aduaneiros
e parceiros de cooperação do sector da Saúde estiveram
reunidos em Maputo, para discutir, dentre vários aspectos,
o desalfandegamento dos medicamentos e outros materiais e equipamentos hospitalares.
Da referida reunião, fizeram parte, especificamente,
técnicos pertencentes à Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), Central de Abastecimento (CA),
Direcção Nacional de Saúde, representantes do sector de
Transporte e Logística das direcções provinciais de Saúde,
representantes seniores ao nível da Direcção Nacional da
Contabilidade Pública, despachantes aduaneiros, Autoridade Tributária (AT), PMA, Médicos sem Fronteiras, e outros parceiros.
O evento, organizado pela Central de Abastecimento
(CA), tinha como principal agenda debater a complexa situação da falta de medicamentos nas unidades sanitárias
do país, originada, em diversas ocasiões, pelo excesso de
burocracia no processo de desalfandegar, assim como na
disponibilização de fundos para este acto.

Ministro da Saúde, Armindo Tiago
A burocracia que deteriora medicamentos nos
armazéns
Apesar de a nível interno ser sabido que o sector da Saúde é basicamente dependente de apoios externos, ou seja,
que vive sobretudo de donativos, nem sempre os medicamentos e equipamentos chegam aos destinatários, devido

Na época de pico da Covid-19,
por exemplo, muitos fármacos
ficaram no porto e deterioraram-se,
podendo se citar como exemplo tubos paxgeni. Dossiers & Factos sabe
que, recentemente, os Hospitais Geral da Machava, Provincial da Matola
e o Centro de Saúde 1° de Maio usaram este tipo de material fora do prazo, o que origina resultados errados
nos exames.

ao excesso de burocracia existente no processo todo.
Dossiers & Factos apurou que, por exemplo, para o desalfandegamento de qualquer que seja o medicamento ou
material hospitalar, existe um conjunto de procedimentos
a serem observados e que levam o seu tempo, dificultando
a operação.
Por exemplo, os parceiros do sector da Saúde, sobretudo
aqueles com quem o Governo tem intercâmbio diagonal,
têm as suas mercadorias (doações) isentas de pagamentos
de impostos, mas existem outras obrigações a serem pagas, tais como os serviços do scanner da Kudumba, Mcnet,
Manica, entre outros.
As fontes afirmam, em jeito de desabafo, que estes sectores foram idealizados por “alguém”, para que os medicamentos passem por estes serviços e, de alguma forma,
deixem alguma receita. Vale referir que a Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), que é responsável
pela importação de reagentes, medicamentos, e a CA, responsável por tudo que é equipamento hospitalar, são os
dois principais intervenientes neste processo.
Sucede, porém, que, quando os doadores informam da
disponibilidade de medicamentos ou equipamentos hospitalares, por via de uma factura proforma ou comercial,
a CMAM submete a mesma à ANARME, que, por sua vez,
deve autorizar a emissão do Boletim de Inspecção de Especialidades Farmacêuticas (BIEF).
Chegada a encomenda, começa o problema
Segundo relatam as fontes, há uma excessiva e inexplicável burocracia na ANARME, que origina a demora da
saída dos BIEFs, o que faz com que, muitas vezes, os medicamentos fiquem “retidos” no Porto de Maputo, Aeroporto
de Mavalane ou mesmo no Km 4, em Ressano Garcia.
Quando isto acontece, e devido à ausência de armazéns equipados e adequados – vezes sem conta, chegam
medicamentos que necessitam de temperaturas que va-
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riam entre 2° C e 8º C – muitos acabam ficando fora do prazo, e, em certos casos, são
incinerados.
A título de exemplo, na época de pico
da Covid-19, muitos fármacos ficaram no
porto e deterioraram-se, podendo se citar
tubos PAXgeni. Dossiers & Factos sabe ainda que, recentemente, os hospitais Geral da
Machava, Provincial da Matola e o Centro
de Saúde 1.° de Maio usaram esse tipo de
material fora do prazo, o que originou resultados errados dos exames efectuados aos
doentes.
Falta de dinheiro impede saída de ambulância doada
Um outro exemplo que nos é relatado tem que ver com a história de viaturas
a serem usadas como ambulâncias, que
estão no Porto de Maputo à espera de pagamentos de direitos aduaneiros e outros.
As fontes explicam que há uma ambulância
doada ao país e sobre a qual recaem taxas
aduaneiras que se aproximam a seis milhões de meticais.
Para além deste caso, até há algumas
semanas atrás, havia no recinto do Porto de
Maputo outras ambulâncias parqueadas
devido à falta de dinheiro para o desalfandegamento. Aqui importa referir que as
referidas viaturas tinham beneficiado de
isenção, mas porque foi ultrapassado o prazo para parqueamento gratuito, só podiam
ser retiradas de lá depois do pagamento, e
a Contabilidade Pública, tal como sucedeu
noutras ocasiões, alegou não ter orçamento para o efeito.
Alfândegas inflexíveis no
desalfandegamento
As fontes sublinham, por outro lado, que
as Alfândegas de Moçambique, por diversas razões, são inflexíveis no processo. Aliás,
as Alfândegas não podem desembaraçar

fármacos ou equipamentos hospitalares sem o BIEF e a carta de doação, que
confirmam a proveniência das mesmas
mercadorias.
Este processo burocrático, caracterizado por um constante vai-e-vem de documentos, é lesivo ao sector da Saúde. Segundo a Lei 11/2016, de 30 de Dezembro,
que estabelece as regras de desembaraço
aduaneiro, o Ministério da Saúde (MISAU)
só tem direito a 25 dias sem pagar pelo armazenamento dos medicamentos dentro
dos postos fronteiriços. Findo este prazo,
o MISAU deve pagar o armazenamento,
num processo que também leva o seu
tempo.
Uma nota a ter em conta é o facto de,
para se efectivar o processo de pagamento, ser necessária a submissão de um requerimento junto à Direcção Geral das Alfândegas (DGA), solicitando a isenção para
bens do Estado.
Para as nossas fontes, não se entende o
porquê de as Alfândegas não autorizarem
a saída imediata de medicamentos, deixando para uma fase posterior questões
de ordem burocrática, apesar de a resposta ser que a lei assim o determina.
MISAU e DGA fecham-se em copas
Com vista a esclarecer estes casos, e
perceber se haveria algum plano para ultrapassar o actual cenário, que em muito
tem prejudicado os utentes nos hospitais
públicos, na sua maioria sem recursos para
recorrer às unidades privadas, Dossiers &
Factos contactou o Ministério de Saúde e
a Direcção Geral das Alfândegas.
Através dos seus gabinetes de comunicação, as duas instituições solicitaram o
envio de questões por via electrónica, prometendo respondê-las. A verdade é que,
até ao fecho desta edição, três semanas
depois do envio das perguntas, nenhuma
delas tinha cumprido a promessa.

Edifício do Ministério da Saúde

SEGUNDA-FEIRA 12 de Setembro de 2022

DESTAQUE

DOSSIERS & FACTOS

5

CONTRABANDO DE FÁRMACOS DE VENTO EM POPA

Governo não tem capacidade de
controlo
•

- Privados pedem poder de inspecção

O

contrabando de medicamentos está a ganhar contornos
alarmantes no país. É um crime cada vez mais sofisticado
e lesa não apenas o Governo, mas também os importadores privados, que se
queixam da existência de fornecedores
que actuam em Moçambique sem efectuar o registo dos fármacos. Quem o diz
é a Presidente da Associação dos Importadores e Produtores de Medicamentos
de Moçambique (AIPROMEM), que lamenta a falta de capacidade de controlo
por parte do Governo.
D&F Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

Para Mariamo Aly Hassane, o contrabando de medicamentos poderia ser minimizado com a atribuição de poderes de inspecção à associação que lidera, sobretudo nas
farmácias.
A fonte, que também é vice-presidente do pelouro de
saúde privada na CTA, avança que esforços estão a ser envidados de modo a que o Governo aceite a colaboração da
AIPROMEM na fiscalização de medicamentos, uma vez que
“não temos direito ou poder de inspeccionar a ninguém.
Entretanto, estamos a trabalhar”, disse.
“Anualmente, o pedido tem sido direccionado ao Governo para que dê algum poder à associação, assim como
funciona em outras áreas, como o sector de transportes.
Neste sector, “ninguém consegue ter licença de transportador sem o parecer da própria associação”, avançou.
A fonte acredita que só com poderes de fazer inspecção
a associação terá controlo das empresas que importam
medicamentos para o solo pátrio, e, desta forma, neutralizar os importadores “fantasma”.
“Neste momento, os nossos promotores de vendas vão
até às farmácias. Muitas vezes, encontram produtos que
nós os importadores conseguimos trazer legalmente, mas
há pessoas que os trazem ilegalmente. Quando encontramos, comunicamos à autoridade reguladora, a ANARME.
Cabe à autoridade reguladora investigar de facto quem
coloca esses fármacos no mercado”, explicou
O processo não tem sido fácil, de tal modo que “já estamos há mais de dez anos e ainda não temos abertura a nível do Governo para nos permitir isso. Isso parte dos Ministérios da Saúde, Justiça, Finanças e outras entidades”, disse.
Falta de qualidade
Aly, que há muito trabalha na área de saúde, reforça a
ideia de obrigatoriedade de rótulos dos medicamentos,
indicando a instituição que importa os fármacos comercializados nas farmácias públicas ou privadas.
“O produto fornecido nas farmácias públicas deve ser
o mesmo encontrado nas farmácias privadas. Mas há importadores que só querem fornecer ao Estado, sobretudo
aos hospitais”, disse, acrescentando que, muitas vezes, os
medicamentos encontrados nas farmácias públicas são de
eficácia questionável.
“As empresas que fornecem os medicamentos têm
nome, estão credenciadas, mas não garantem a qualidade
dos produtos”, reforçou.
Outro embaraço é o contrabando, que no seu entender

Mariamo Aly Hassane– Presidente da AIPROMEM
de Saúde relativamente ao lote importado, cuja comercialização no país deve obedecer aos cálculos obtidos na
aquisição, respeitando de igual modo o câmbio do dia da
compra do produto.
“Ainda que tenhamos o lote no armazém, temos que
vender e terminar. Entretanto, temos este controlo do Ministério de Saúde”, disse.
Apesar dos ganhos, sublinha que o poder de compra
de medicamentos caiu drasticamente com o surgimento
de muitas farmácias em todos os cantos do país.

complica o negócio “porque nós, para trazermos medicamentos a Moçambique, gastamos dinheiro. Seguimos
todos os procedimentos legais, em contrapartida, outro
vem de forma ilegal e adquire os medicamentos sem seguir com todos os procedimentos, sem nenhum custo”,
disse.
Disse ainda que para registar um único medicamento
(paracetamol, por exemplo) a ser importado no período
de cinco anos, cada importador desembolsa cerca de cinco mil meticais.
“E esse paracetamol tem várias dosagens, nomeadamente de 250 miligramas, 500 miligramas. Cada dosagem
tem um valor e para uma empresa funcionar deve ter uma
gama de medicamentos”, elucidou.
Neste momento, a associação tem 19 membros, mas
existem outros importadores que não são membros da
associação, pelo facto de não terem medicamentos colocados no mercado.
“Quando vamos à uma farmácia, não encontramos o
medicamento desse importador. Eles têm licenças apenas
para a participação nos concursos de Estado”, esclareceu.
Lucros dependem da capacidade de cada empresa
A nossa entrevistada abre espaço para falar da logística
e ganhos obtidos pelas empresas que importam medicamentos de diferentes cantos do mundo, com destaque
para Índia e China.
“Há importadoras privadas que, anualmente, conseguem movimentar valor mínimo de 500 mil dólares, aproximadamente 34 milhões de meticais, dependendo do
câmbio do dia”.
Refere ainda haver controlo por parte do Ministério

Subida do preço de petróleo embaraça as
importações
Numa outra abordagem, realçou que a tensão na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, não afecta directamente o
fabrico dos produtos farmacêuticos, mas sim o preço, devido à logística. A subida do preço do petróleo criou muitos
constrangimentos.
“Enquanto pagávamos um contentor de 40 pés cinco
mil dólares, agora estamos a pagar 12 mil dólares, aproximadamente 816 mil meticais por lote, referente apenas ao
transporte. Isso se reflecte no custo dos medicamentos”.
Em relação ao processo alfandegário, começou por recordar que o principal constrangimento era a falta de percepção entre as Alfândegas e os documentos submetidos
pelo Ministério da Saúde.
“Não sei se esse constrangimento era propositado ou
não. Às vezes, tinhas todos documentos, mas o verificador
dizia que tem dúvida neste ou naquele documento exactamente na hora em que o contentor está na porta de saída. Então, tinhas que voltar para verificar, fazendo com que
o contentor ficasse quase três dias na porta de saída”, disse.
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AS RAZÕES DA QUEDA DO SG DA RENAMO

São três os “pecados capitais”
cometidos por Magibire

A

través de um despacho exarado a 05 de Setembro corrente,
o presidente da Renamo, Ossufo Momade, exonerou André
Magibire do cargo de secretário-geral
da Renamo, lugar que vinha ocupando
desde 2019, quando sucedeu a Manuel
Bissopo. Dossiers & Factos vasculhou e
avança aqui os “pecados” que ditaram a
queda daquele que era o número dois
da “perdiz”.

D&F Texto: Dossiers & Factos
Naquela que é a primeira grande mexida desde que foi
eleito presidente da segunda maior força política nacional, Ossufo Momade afastou André Magibire do cargo de
secretário-geral do partido. Fontes internas apontam que
a decisão terá sido influenciada por razões ligadas aos
aspectos administrativos, sociais e ao processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) das
forças residuais da Renamo.
Ao que Dossiers & Factos apurou, o último factor, DDR,
foi o mais determinante. Fontes ligadas ao processo DDR
confidenciaram-nos que André Magibire terá colocado
entre os beneficiários do processo pessoas das suas relações, sem que as mesmas preenchessem os requisitos
necessários para o efeito. Consta ainda que o assunto
chegou aos ouvidos do enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas e chefe do grupo de contacto,
Mirko Manzoni.
Igualmente, há informações que dão conta de que a
própria gestão dos fundos disponibilizados por parceiros
para a materialização do DDR terá suscitado dúvidas e
questionamentos. Refira-se que este é um processo que
envolve somas significativas de dinheiro.
Dossiers & Factos apurou que o partido Renamo, no
ano passado, instaurou um processo disciplinar contra
este quadro, e as razões para isso estarão mesmo associadas aos “pecados” alegadamente por si cometidos no
aspecto social.
De outro lado - nível administrativo - Magibire é acusa-

André Magibire
de comunicação social quando estava aparentemente
embriagado. De resto, o momento, no qual falava sobre o
surgimento da Renamo Democrática, tornou-se viral nas
redes sociais. Aliás, esta não é a primeira vez que Magibire
comete este tipo de comportamento e há ainda registo de, no ano passado, ter sido escorraçado a bordo de
um avião por estar embriagado e a criar desordens. Outras práticas são ainda imputadas a este quadro da perdiz, mas, por razões éticas, Dossiers & Factos prefere não
reproduzi-las.

do de criar algum “mal-estar” dentro do partido concretamente na província de Sofala, seu círculo eleitoral, onde,
segundo as mesmas fontes, Magibire movimentava-se
pelos bastidores para colocar-se como cabeça de lista do
partido com finalidade única de ser candidato a um dos
mais cobiçados cargos eleitorais naquela província.
Já no campo social são-lhe apontados alguns comportamentos considerados censuráveis e com potencial
para manchar a imagem do partido. A título de exemplo,
Magibire deu recentemente uma entrevista aos órgãos

Consta-nos que Osufo Momade
estará a preparar mexidas também no seu gabinete, assim como
numa das delegações províncias da
zona centro do país. Estas decisões
surgem numa altura em que o chefe
da “perdiz” está em modo pré-campanha, fazendo uma digressão pelas
províncias do Norte e Centro.

Sucessor carece de sufragação do Conselho Nacional
Ossufo Momade deve, nos próximos dias, propor
nome(s) da (s) próxima figura que vai ocupar o cargo que
era exercido por André Magibire. Segundo rezam os estatutos deste partido, o nome a ser proposto pelo presidente da Renamo deverá, de seguida, ser aprovado pelo
Conselho Nacional, conforme determina a alínea f) do rol
das competências do órgão.
Composto por 100 membros eleitos pelo congresso, o
Conselho Nacional reúne-se, ordinariamente, duas vezes
por ano, sendo que este ano o órgão, já se reuniu uma
vez, em Maio, na cidade de Maputo. Quer isto dizer que o
próximo número dois pode ser eleito na sessão ordinária
que pode ser convocada a qualquer momento, havendo
ainda espaço de ser convocada uma sessão extraordinária para tratar deste assunto.
Consta-nos que Osufo Momade estará a preparar mexidas também no seu gabinete, assim como numa das
delegações provinciais da zona centro do país. Estas decisões surgem numa altura em que o chefe da “perdiz” está
em modo pré-campanha, fazendo uma digressão pelas
províncias do Norte e Centro do país.
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A derrocada do humanismo
Sérgio dos Céus Nelson

Definir a essência de um ser humano é muito mais que analisá-lo pelo
sorrir, andar ou pelo que diz (às vezes) – o que me remete a repensar 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 natureza, um
ser insaciável ou insatisfeito.
Acredito que, particularmente, nós,
os países em via de desenvolvimento, precisamos de remodelar a nossa
perspectiva de vida, seja ela política,
económica ou social, por forma a perceber o impacto das atitudes que vamos tomando e as consequências das
decisões que tomamos num futuro
próximo. O nosso erro, neste caso, é
pensarmos previamente no presente
e nos limitarmos em viver o hoje sem
pensar que o amanhã precisa de ser
preparado.
Lutar por uma causa, seja ela humanitária, político-social, etc, significa muito mais que lutar por nossos
direitos, porque é, ao mesmo tempo,
uma demonstração de interesse em
fazer com que os próximos não sofram tantas represálias ou injustiças

por fazerem parte de uma sociedade.
Tais “represálias” que podem ser vistas no contexto de guerras raciais, xenofobias, guerras étnicas, religiosas 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
“elemento” 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 exactamente o surto contínuo e frequente
de diversos atropelos de liberdades
individuais ou ainda contenciosos
que põem em causa o desenvolvimento dos estados. É possível falarmos agora da guerra intra-estados
(dentro dos estados) como forma de
retrocesso do desenvolvimento sustentável? Óbvio que sim, vivemos
num cenário em que o diálogo é um
pacote comprado em tempos de limpar os lábios já avermelhados de tanto comer carnes. O diálogo deixou de
ser um elemento fulcral para a essên-
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cia de definição de um estado e suas
prioridades.
É preciso perceber que, quando
falo de “Do humanismo ao reptilismo
feroz” pretendo problematizar (problematizando) a questão de guerras
inventadas para justificar determinadas atitudes, “programadas” como
“soluções” para tais atitudes previstas. Ou seja, vivemos um cenário em
que a guerra não pode ser vista simplesmente 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 psicológicas. 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 psicológica porque é dessa forma que facilmente se abatem batalhões, exércitos
ou legiões, assim como a crença numa
sociedade que facilmente crê no que
ouve e vê. A estratégia de batalha é
muito fácil de entender quando lemos Sun Tzu (In “A arte da guerra”),
que nos diz que precisamos de transformar o medo em coragem para derrotar o inimigo, mas no contexto actual vivemos num outro cenário.
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A mentira, ciência do poder e negócio do futuro
Nobre Rassul
A mentira continua sendo a melhor ferramenta
para destruir uma nação. Afirmo categoricamente, com licitudes de um eloquente analfabeto rural,
que a magia de uma boa mentira cega até os mais
inteligentes e ludibria uma nação inteira por anos,
até a descoberta da verdade, embora algumas 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 obter riquezas ilícitas a "mentira" é um motor 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 africano tem
marginalizado as classes mais baixas em países pobres como Moçambique, Angola, Malawi, Nigéria,
entre outros.
Parto do princípio de que a falta de moral e ética na perspectiva dos direitos sociais 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, científicas 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 segundo a sua natureza: Mentira liberal, mentira democrática, mentira motivadora, mentira paternalista, mentira técnica, mentira carismática, mentira académica e,
por fim, a mentira especializada! A última é a mais
emblemática de todas.
O poder da mentira é a faculdade de forçar ou
coagir alguém a fazer a vontade do mentiroso sem
se aperceber que foi absurdamente enganado. O
outro lado metafórico 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 imaginava
que este edil havia mentido ao cônsul sobre ainda
ser parte do consórcio daquele estabelecimento.
O edil afirmou ao alto comissário do Japão que o
complexo ainda era dele e que detinha títulos na
sociedade, porém, chegados lá, em uma conversa
informal, a actual proprietária do complexo hoteleiro abre-se ao cônsul para explicar que não havia
sociedade nenhuma, depois do cônsul ter questionado que tipo de sociedades tinha sido estabelecida. Este “entorno 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 construir uma determinada
aparência e criar uma posição forçada e enganadora? Seria este acto do edil falta de carácter? Deveríamos 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 determinado assunto e tomar sua decisão de
modo consciente e alinhado com suas crenças, valores e objectivos chamo atenção para a necessidade 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 evolução 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, inde-
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pendente do propósito!
Seria loucura considerar a possibilidade 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, compreendendo a formulação de políticas públicas e económicas tendenciosas, a manipulação de uma certa
classe ou sociedade que deforma o sentido de justiça social e igualdade de género.
Porque é através de mentiras que nações vendem ou semeiam desgraças a outras nações, 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 desejo 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 problemas ou para criar revoltas. Fazendo
com que na sociedade em que a mentira é inserida,
o povo possa crer em promessas de melhorias de
vida como forma de o colonizar na base de miséria
salarial /educativa e de um plano de saúde em que o
povo acaba 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 escravizador
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 neoliberalismo, as opiniões e reflexões sobre a base da moral construída para que a
mentira 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!
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MAYITABASSA!

Estamos de parabéns!
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Moçambique e moçambicanos, no
pretérito fim-de-semana, renderam-se ao
desempenho do conjunto nacional frente
à sua congénere de Malawi. Naquele jogo,
onde o combinado nacional precisava
apenas de um empate a zero golos para
chancelar sua participação no CHAN Argélia 2022.
Dia 5 de Setembro fica marcado na
mente dos moçambicanos. Afinal, já há
9 anos que tamanha proeza não se repetia. A última participação do combinado
moçambicano nas competições africanas, narra a história ter sido na África
do Sul, no longínquo ano de 2013. Mas
deixemos o passado e vamos no presente
e ainda sob euforia do último jogo. Quero, aqui, dizer que o povo, mais uma vez,
mostrou não ser inimigo desta rapaziada, ao fazer-se presente, e de uma forma
destemida, na catedral do desporto nacional. Vestidos a rigor e todos convencidos da vitória. Para todos, aquele dia era
o dia D.
Em todo o lado, houve fervor. A mobilização foi tão grande de tal forma que até
10 horas, ou seja, 5 horas antes do jogo,
os adeptos já se faziam presentes nas bancadas do Zimpeto. Vénias à Televisão de
Moçambique, que soube, de uma forma
perspicaz, desenvolver um programa do
dia, para, de perto, reportar emoções que
eram atípicas do dia. A TVM conseguiu
servir de elo motivacional ao se posicionar no estádio nacional de Zimpeto, assim como nas sedes provinciais, para reportar o antes, durante e depois do jogo.
No dia 5 de Setembro de 2022, o futebol falou mais alto ao juntar no ENZ,
assim como através de transmissões te-

levisivas, moçambicanos com diferentes
opções políticas, religiosas, mas que com
o futebol foi possível fazer esquecer estas
mesmas diferenças. Vénias vão também
para o Ex capitão dos mambas e atual
treinador da selecção nacional, Chiquinho Conde. O Coach conseguiu conter a
pressão e fazer com que a sua rapaziada
não perdesse a concentração necessária,
tal como se recomenda.
Aos experientes Isac e Telinho, um
obrigado por terem também e na qualidade de líderes do grupo, orientado para
que não entrássemos no tal erro fatal e
principalmente naquele minuto de 90+3,
tal como tem acontecido em algumas das
vezes, claro, momentos inglórios. A mensagem foi bem recebida onde podemos e
com viva voz, vangloriar os esforços do
sector defensivo com o guarda-redes Ernan, a oferecer algum tipo de confiança
ao sector mais recuado da equipe.
A festa foi rija no Zimpeto e em quase
todos os cantos do país, por algum momento, pudemos esquecer das atrocidades que infelizmente, caracterizam o dia-a-dia dos moçambicanos. Foi possível
esquecer momentaneamente o sofrimento com o terrorismo, a falta de transporte, os preços insuportáveis do mercado.
Está de parabéns também a Federação
Moçambicana de Futebol, a Secretaria
da Juventude e Desporto e outros órgãos
que directa ou indirectamente, contribuíram para que esta qualificação fosse
uma realidade.
A selecção nacional está qualificada e a
partir de 4 de Janeiro de 2023, estará nesta festa e é aqui onde queremos já agora,
ousar para levantar questões de reflexão
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Agora as recargas Giro 10, 20, 50, 100 e 200
oferecem-te BÓNUS para falares para todas as redes e
ainda muitos MEGAS e SMS para partilhares momentos
únicos na tua Internet 4.5G.

tais como;
a) Que estratégia a FMF, vai desenvolver para maior mobilização de fundos
e responder às necessidades financeiras
com mais tempo, ou seja, nestes três meses que nos separam do início do campeonato. b) Qual plano de preparação da
selecção, onde a equipe técnica tem espaço de aprimorar os modelos de jogo num
ambiente mais calmo e tranquilo. Existira algum plano dos jogos de rodagem
antes da Argélia 2023.
Moçambique precisa de incutir um
outro espírito vitorioso a todos os nossos
atletas. Até porque é bom conseguirmos
qualquer tipo de qualificação para participar em jogos internacionais, mas precisamos de avançar para o estágio 2. Por
exemplo, na modalidade de boxe, foi brilhante o empenho e dedicação que assistimos dos atletas nos recentes jogos dos
países da Commonwealth.
Precisamos de competir para ganhar e
o futebol pode ser um bom exemplo desta segunda visão objectiva da nossa participação em competições do género.
Deixamos aqui uma forte recomendação para que situações assistidas na
véspera deste jogo contra Malawi, não
voltem a acontecer. Não podemos ter jogadores que usam meios não recomendados para reivindicar este ou aquele direito. Na greve de fome dos Mambas, ficou
claro que faltou uma comunicação sábia
entre a direcção da FMF e os jogadores.
Estas são apenas algumas dicas que
podem ser operacionalizadas para que
tenhamos um futebol que projecta o país
para além-fronteiras.
Estamos de parabéns.
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HISTÓRIAS DE VIDA

História de vida do Jornal Dossiers & Factos (8)
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com
Semana passada, dentre várias
passagens que contámos sobre a história de vida do Dossiers & Factos,
falámos do lançamento oficial deste projecto, acto acontecido em Novembro de 2012, numa sala alugada
da AMASP. Também dissemos que,
quando completámos um ano, convidámos colegas e amigos para connosco festejarem a sobrevivência que
tínhamos conseguido manter. Lourenço Jossias, decano do jornalismo e conceituado editor, foi um dos
convidados que se fez presente nessa
grande festa.
Ora, Lourenço Jossias de certeza
que já deve ter-se esquecido do que
disse na sua intervenção. Nós é que
não nos esquecemos, porque as palavras que ele proferiu, assim como as
que outras pessoas deixaram ficar na
ocasião, ajudaram-nos bastante para
que pudéssemos chegar onde hoje
chegamos.
Lourenço Jossias disse: “é uma
honra estarmos aqui, mas me alegra
muito ter sido um dos convidados
para este evento que, de facto, tem
seus motivos de acontecer, mesmo
que o jornal não possua condições
financeiras, conforme disse Serôdio
no seu discurso. Nós que já andamos
nestas coisas de fazer jornal e ser
dono de jornal, conhecemos bem as
dificuldades que ele contou aqui”.
Os desejos de Jossias e de outros
amigos, como é o caso de Francisco
Carmona, que também esteve na festa, e outros que sempre desejaram-nos muita força e sorte, ainda se fazem sentir. A estas pessoas temos que
agradecer.
Agradecer porque o facto de nos
terem dito “muita força” fez-nos superar os diferentes tipos de constrangimentos e obstáculos que muitas ve-

zes nos têm sido impostos por pessoas
do mal. Os agentes e ardinas são algumas destas pessoas que as caracterizo
como sendo do mal, pois estes, no seu
todo, são os que lutaram de forma tenaz para destruir e levar à falência os
jornais.
Muito dinheiro das vendas dos jornais cai nas mãos dos intermediários
entre ardinas e o dono do jornal. Ora,
permitam-nos que expliquemos este
fenómeno que acaba sendo um tanto quanto caricato. O jornal, quando
saía da gráfica, não ia directamente
ao ardina. Existe um grupo pessoas,
espécie de agentes autorizados, que
recebiam o jornal todo e estes é que
ditavam as ordens.
Eles vendiam o jornal aos ardinas,
ganhavam uma percentagem de dois
meticais por cada jornal e depois, e
quando fosse a vez de prestar contas
ao dono do jornal, do global que tivessem vendido tiravam 10%.
Ora, como se isto não bastasse, o
jornal era entregue a eles, e eles, por
sua vez, vendiam aos revendedores
(ardinas) e o dono do jornal só recebia o dinheiro na outra semana,
quando trouxesse outra edição, e assim sucessivamente.
Nós, Dossiers & Factos, passámos
por este sofrimento, perdemos muito
dinheiro durante cerca de três anos,
porque seguíamos esta orientação e,
como se não bastasse, várias foram as
vezes em que, chegada a hora de pagarem, traziam-nos dinheiro incompleto e acumulavam dívidas que muitas vezes acabavam sendo dívidas não
cobráveis.
Sobre os desfalques provocados aos
donos dos jornais pelos intermediários, preferimos parar por aqui, e vamos dar continuidade nas próximas
páginas.

Enquanto isso, permitam-nos falar
de um outro problema que enfrentávamos ainda no processo da venda do
jornal. É que o jornal era enviado para
todas as capitais provinciais, uma outra dor de cabeça.
Os agentes que os identificávamos na maior parte das províncias
eram desonestos. De forma “estúpida” acabavam confundindo as coisas,
chegando a crer tratar-se de um favor que nos prestavam. O envio dos
jornais tinha os seus custos junto da
LAM e aeroportos. Eles recebiam jornais, vendiam e declaravam o que lhes
convinha. Depois, abusivamente, não
depositavam nem aquilo que tinham
declarado como vendido.
Nos primeiros 18 meses da nossa
existência, só na cidade da Beira, com
um ardina, perdemos cerca de 67 mil
meticais. Pelo facto de não fazer os
depósitos, acabámos decidindo interromper o envio do jornal para aquele ponto do país. Mas esta não era a
melhor solução, porque estávamos a
cometer o crime de negar a informação ao cidadão, quando é nosso dever
informar.
Meses depois, identificámos um
outro na mesma cidade, por sinal
funcionário da mediacoop. Nos primeiros meses vendia, prestava contas e depositava o que declarava, mas
tempo depois passou a acumular as
edições sem depositar os valores.
Este último chegou a ter uma dívida de pouco mais de 80 mil meticais.
O leitor pode estar a fazer muitas
perguntas acerca destes episódios que
certamente não só aconteceram connosco, mas também com outros parceiros nossos da área.
Por hoje, paramos por aqui, com a
promessa de regressar com outros desenvolvimentos na próxima edição.
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CENÁRIO PERDURA HÁ MESES

Avaria de batelões deixa Mutarara
isolado
•

- Ligação rodoviária é morosa e cara

L

ocalizado a Sudoeste da província
de Tete, na zona central do País, o
distrito de Mutarara faz fronteira,
a sul, com as províncias de Sofala
e Zambézia, e, a Oeste, novamente com
Sofala. Trata-se de um ponto a partir do
qual facilmente se chega às duas províncias, mas também à Manica, sempre através de transporte fluvial, o que não acontece já há largos meses, devido à avaria
dos batelões. A viagem via terrestre é
longa, tortuosa e cara.
D&F Texto: Amad Canda

Um verdadeiro martírio. É assim que se pode
caracterizar a vida dos cidadãos residentes em
Mutarara ou daqueles que, não sendo residentes, frequentam o distrito nos últimos anos.
Por conta da avaria das embarcações, este
ponto da província de Tete está literalmente
isolado e o impacto no dia-a-dia das pessoas
é tremendo.

Mutarara é um distrito vizinho das restantes
províncias da zona central do país, nomeadamente Sofala, Zambézia e Manica. Usando o
transporte fluvial, a distância entre este distrito e Zambézia é de aproximadamente 30
quilómetros. Pela mesma via, pode-se chegar
à Sofala em aproximadamente 20 minutos e à
Manica em cerca de 50 minutos.
Todas essas facilidades são impraticáveis
há alguns meses, por conta da avaria de embarcações que transportavam pessoas e bens,
incluindo viaturas. A embarcação que estabelecia a ligação entre Mutarara-sede e Sena,
através do rio Zambeze, não funciona desde
2020. Tempos depois, também o batelão que
liga Mutarara à Marromeu, por via do rio Chinde, parou, pelas mesmas razões.
Alternativa desgastante e cara
Com o transporte fluvial “fora de jogo”, a única alternativa é o transporte rodoviário, que
tem vários constrangimentos. O cidadão que
pretenda sair de Mutarara para Zambézia, por

exemplo, vê-se obrigado a percorrer cerca de
1500 quilómetros, distância “infinitamente” superior aos 30 quilómetros que seriam percorridos através do transporte fluvial.
Os custos financeiros envolvidos reflectem
bem a diferença em termos de distâncias. Recorrendo aos batelões, gasta-se apenas 200
meticais, valor que atinge os impressionantes
três mil meticais quando se usa a via terrestre.
Só de Tete para o cruzamento de Inchope paga-se 1500 meticais, aos quais se acrescenta mais
de 2000 meticais para se chegar à província da
Zambézia.
Para além disso, as condições da estrada
são péssimas, o que faz com que os carros que
partem de Mutarara tenham de levar um dia
apenas para chegar à cidade de Tete, cenário
que se repete no troço da cidade de Tete-Inchope. Feitas as contas, despendesse, no mínimo, dois dias e meio para completar a viagem
Mutarara-Zambézia.
Esta situação dificulta a vida a todos os níveis. Os cidadãos de Mutarara têm mobilidade
reduzida e os produtos de que o distrito é farto, como é o caso de gergelim, são escoados com
muita dificuldade, havendo indicação de quantidades significativas que
se deterioram por falta de
acesso aos mercados.
Os residentes de Mutarara estão indignados
e, numa reunião com o
partido Frelimo, ameaçaram não votar no mesmo
caso a situação não seja
resolvida.
Administrador ocupado

É nesse estado que se encontra o batelão que garantia a travessia do rio Chinde

Dossiers & Factos contactou
telefonicamente
o administrador de Mutarara, a fim de saber o
que está a ser feito para
ultrapassar esta situação.
No entanto, o governante
recusou-se a falar sobre
o assunto, alegadamente
porque estava a cumprir
uma agenda partidária ligada às eleições internas
na Frelimo.
“Estou 100% concentrado nisso, não posso misturar as coisas”, disse.
Nossas fontes em Tete
dão conta de que o Governo prometeu construir
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POBREZA URBANA ACENTUA-SE EM MAPUTO

“As histórias de quem vive por
reinvenção”

A

situação de vida da maioria dos
moçambicanos vem se deteriorando de forma acentuada nos
últimos anos. Contudo, terá sido
nos últimos três que a miséria mais se aprofundou, mercê das crises sucessivamente
provocadas pela pandemia da Covid-19
e pelo conflito militar que opõe Rússia à
Ucrânia. O custo de vida ficou mais alto, o
poder de compra caiu e, como resultado,
viver tornou-se um exercício verdadeiramente penoso.
D&F Texto: Dossiers & Factos

A cidade de Maputo é o maior centro urbano
do país e tem o peso específico de ser a capital.
Tem edifícios imponentes, alguns herdados da
era colonial e outros que despontam nos últimos
anos, com o boom do sector imobiliário, que provavelmente será dos mais rentáveis.
Uns em decadência, outros no auge da consistência, a verdade é que todos são, à noite, banhados por luzes alimentadas pela energia proveniente da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, que se diz ser
“nossa” desde 2006. A verdade é que há, mesmo
nos arredores da grande metrópole, quem não se
sinta dono daquela que é uma das maiores empresas nacionais, pelo facto de não ter acesso à energia eléctrica.
Delfina Santos
Celina Augusto é uma dessas “proprietárias”
não orgulhosas, pois, até agora, não colhe os be- mas porque se debate com o problema de falta do Infulene, no município da Matola, a mulher ennefícios da infra-estrutura. Não é que não queira, de condições para o efeito. Residente no bairro frenta grandes dificuldades no dia-a-dia para sustentar os seus três filhos.
Desempregada, socorre-se, juntamente com
o marido, do cultivo de hortícolas num pequeno
pedaço de terra, no seu próprio quintal, para ter
o que comer, e vende o excedente para, com o
dinheiro, comprar o que não pode brotar do seu
solo, nomeadamente sabão, roupas, óleo, entre
outros víveres.
Se em outros tempos conseguia ganhar quantidades substanciais de dinheiro com o que vende,
por estes dias o cenário é outro. Os clientes, severamente abalados pela crise financeira e pela inflação galopante, aparecem apenas a “conta-gotas”,
para a tristeza de Celina, que, ainda assim, prefere
continuar a sonhar.
“O meu desejo e do meu marido é de termos
emprego e salário para conseguirmos dar condições, educação e saúde aos nossos filhos”, declara.
Sobreviver por reinvenção

Celina Augusto

Delfina Santos é outra chefe de família para
quem o futuro está cada vez mais “incerto”, em
virtude de não ver luz no fundo do túnel. A mulher tem também crianças por sustentar (duas),
um exercício que não tem sido fácil, dado que
também depende do comércio informal, no bairro
T3, onde enfrenta dois inimigos: a falta de clientes e a Polícia Municipal, que é hostil a vendedores
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ambulantes.
“Agora não sabemos como vamos viver, está difícil, estamos a ajeitar”, diz a mulher, que dá graças
a Deus pelo facto de os seus filhos estarem ainda
na escola primária, tendo, por isso, despesas menos gordas. Quando atingirem o próximo estágio,
não sabe o que fará, mas não revela sinais de desespero, pois já há muito sobrevive “por reinvenção”.
Bruno Cardoso, do mesmo bairro, secunda-a.
Apesar de estar numa situação relativamente melhor que a de Delfina, pois tem emprego fixo numa
empresa privada, o jovem, que também é chefe de
família, revela estar num momento crítico, derivado da subida dos produtos alimentícios, sendo
que seus rendimentos são parcos.
Falta de oportunidades
Depois de passar uma temporada trabalhando
na África do Sul, Anselmo Cumbula regressou a
Moçambique na esperança de dar seguimento aos
seus projectos de vida. Mas as boas notícias sobre
Martinha José
o crescimento acentuado da economia moçambiSegundo o PNUD, acima de 70% da população contra-se a viver em dificuldades, sendo que 63%
cana, que o convenceram a voltar à terra natal, em
moçambicana
(mais de 22 milhões de pessoas) en- estão abaixo da linha de pobreza. Estes números
2007, não se traduzem em oportunidades.
fazem de Moçambique o pior país entre os falantes da língua portuguesa.
Essa realidade é reforçada pelo Relatório do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da
mesma instituição. Numa análise à situação dos
países desde o ano de 1992 a 2019 coloca Moçambique entre os 10 países com pior índice.
“Ainda que se verifique crescimento do IDH em
todas as províncias e zonas e, consequentemente,
a nível nacional, a posição de crescimento médio
anual do IDH é cada vez menor. O crescimento
médio anual do IDH, verificado na primeira década (entre 1990 e 2000) foi de 3,07% por ano, na
década seguinte (entre 2000 e 2010) 2,71% e, na
última década (entre 2010 e 2019), foi de 1,44%
por ano”, aponta o relatório publicado este ano.
O Banco Mundial, por sua vez, considera que
Moçambique é o terceiro país mais pobre do
mundo, estando apenas atrás de nações como
Somália e Burundi, tidos como Estados falhados.
Ironicamente, a Pérola do Índico é detentora
de uma “infinidade” de riquezas naturais, destacando-se o gás abundante na bacia do Rovuma,
cujas primeiras exportações estão para breve.
Bruno Cardoso
Por via disso, viu-se, também ele, obrigado a
desenrascar. Sem emprego e, consequentemente,
sem rendimentos fixos, sobrevive de biscates e é
assim que cuida dos seus filhos.
Cumbula vive no Zimpeto, bairro que compartilha com Martinha José, uma mulher assolada
pela miséria. A sua situação é crítica de tal sorte
que teve de pôr os seus seis filhos a morarem com
os avós.
Para garantir sua própria sobrevivência, vende
carne de frango pronta a comer, nas bermas da Estrada Nacional Número 1 (EN1), exposta a todo o
tipo de perigos. “A situação está má. Antes, o óleo
estava barato, comprava a 400 meticais, mas agora
está acima de 1000. A vida está difícil”, desabafa
a mulher, que ainda assim dá graças a Deus por
conseguir comprar material escolar para os filhos.
Ricos e empobrecidos
A pobreza é um verdadeiro flagelo em Moçambique, à semelhança do que acontece na maioria
dos países da África Subsaariana. Dados divulgados em Julho do ano passado, pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), mostram um cenário aterrador.

Anselmo Cambula
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EM INHAMBANE

Recuperados 17 milhões devidos à
segurança social

A

administradora e membro do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS), em representação do Estado, Cidália Chaúque Oliveira, que igualmente assiste à província de Inhambane,
instou a delegação provincial da instituição
a continuar com a cobrança da dívida ainda
não sanada por alguns contribuintes ao sistema de segurança social obrigatória, gerido pelo INSS, não obstante a meta estabelecida para este ano ter sido ultrapassada.
D&F Texto: Cortesia

Cidália Chaúque apontou a aposta durante a visita
que realizou, há dias, àquela província do sul do país,
com o objectivo de verificar o grau de cumprimento
das actividades desenvolvidas pela delegação provincial do INSS, bem como auscultar as preocupações e
anseios dos parceiros sociais e dos utentes do sistema.
Para o corrente ano, a delegação provincial
de Inhambane tinha planificado a cobrança de
16.811.616,92 meticais. Contudo, até ao passado mês
de Agosto já tinham sido cobrados 16.896.509,31 meticais, ou seja, superada a meta estabelecida para os
12 meses do ano de 2022. Daí que a administradora
que representa o Estado na estrutura gestora do INSS
desafiou a equipa local que continue a ir atrás do dinheiro que ainda falta canalizar ao sistema. A dívida
total, acumulada pelos contribuintes de diversos ramos de actividade para com o sistema de segurança
social na província de Inhambane, até Agosto passado, era de 126.386.852,92 meticais.
Face a esta realidade, Chaúque instou às empresas
devedoras de contribuições ao INSS no sentido de regularizarem a sua situação, como forma de salvaguardar a protecção social dos trabalhadores e dos seus
dependentes, por serem essas mesmas contribuições
que asseguram a instituição para o cumprimento das
suas obrigações, nomeadamente o pagamento de
prestações previstas por lei, mais concretamente pelo
Regulamento da Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto
nº 51/2017, de 9 de Outubro.
Em Inhambane, Cidália Chaúque reuniu-se com o

Recuperação atesta bom trabalho do INSS
colectivo da direcção do INSS, tendo-se inteirado
do plano de actividades do corrente ano e sublinhada a necessidade de se intensificar a inscrição
de mais beneficiários, sobretudo os trabalhadores
por conta própria, massificando a divulgação das
facilidades criadas para a inscrição de trabalhadores, incluindo os que, mesmo perdendo o emprego,
podem manter-se no sistema de segurança social,
conforme prevê o instrumento regulamentar atrás

O Conselho Económico Provincial
(CEP) em Inhambane, em representação da CTA, aproveitou a visita da administradora do INSS à província para
apresentar algumas sugestões, nomeadamente para que mais devedores ao
sistema regularizem a sua situação.

referido.
O Conselho Económico Provincial (CEP) em
Inhambane, em representação da CTA, aproveitou
a visita da administradora do INSS à província para
apresentar algumas sugestões, nomeadamente para
que mais devedores ao sistema regularizem a sua
situação.
O presidente do CEP naquela província, Abdul
Razaque, que agradeceu à política do INSS, de manter boas relações com as representações empresariais das províncias, incluindo Inhambane, pediu, em
nome da sua agremiação, que se prorrogue ou se
aprove um novo Decreto sobre perdão de multas e a
redução de juros de mora, pelo facto de o que caducou em Maio passado ter sido implementado numa
altura em que as empresas estavam sufocadas, economicamente, devido à pandemia da Covid-19. Com
o actual momento, em que as empresas vivem um
relativo alívio, acreditou, aquele responsável empresarial, que as devedoras iriam aderir em massa.
Ainda no âmbito da visita, que durou três dias,
a administradora do INSS visitou as futuras instalações do Posto de Atendimento do INSS de Massinga,
tendo de seguida oferecido cabaz a um pensionista de velhice, na Cidade da Maxixe, constituído por
diversos produtos alimentícios. Na mesma senda,
Cidália Chaúque participou na oferta de 04 congeladores ao Concelho de Pescas de Muelé, na Cidade
de Inhambane, e de uma máquina de costura a uma
beneficiária enquadrada no regime dos TCP.
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PARA MELHORAR A TRANSITABILIDADE EM MAPUTO E MATOLA

TRAC vai ampliar EN4

O

ministro das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos,
Carlos Mesquita, procedeu, na
última segunda-feira, 05, ao lançamento da primeira pedra para obras de
reabilitação e alargamento do troço entre
Novare Mall e o nó de Tchumene.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Trata-se de obras de ampliação de um total de 9
km da Secção 17 da EN4, que passará a contar com
quatro faixas de rodagem, sendo duas em cada sentido, com um separador central. Nesta asfaltagem,
serão providas estradas de serviços em ambos os
lados, para permitir um acesso formal às várias empresas e áreas residenciais ao longo da estrada.
No seu discurso, Carlos Mesquita disse que o
alargamento vai permitir a fluidez da mobilidade
de camiões de mercadoria, bem como impulsionar
a economia e melhoramento da rede de estradas.
Para Carlos Mesquita, as obras surgem também
como resposta à subida do índice de sinistralidade,
pelo que o Governo e a TRAC estão a apostar numa
estrada de qualidade.
“Temos de chegar a uma conclusão em que
se reduza dramaticamente o nível de acidentes”,
afirmou.
Carlos Mesquita disse ainda que o utente deve

ser “amigo da estrada”, no sentido de haver parques de estacionamento alargados.
“Quando há avaria de um carro, a largura da
estrada não nos permite estacionar. As nossas estradas devem privilegiar esta componente”, disse.
O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos deixou ficar que decorrem obras
de reabilitação de vias de acesso em Tete, Nampula, Cabo-delgado, Zambézia e Niassa. Segundo o ministro, há uma preocupação com a EN7,
nos troços de Vanduzi, Tete, Zóbuè, Cuchamano e
Cachaquitize.
É uma via internacional com um tráfego elevado, detalha Mesquita, razão pela qual o Ministério
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
já está a rever os planos de reabilitação, para evitar
a “cópia da EN1”.
Para a Trans African Concessions (TRAC), as
condições do troço da N4, Secção 17, entre o nó
do Tchumene e o semáforo do Centro Comercial
do Novare, não são boas.
Segundo Fenias Mazive, porta-voz da TRAC, a
capacidade da referida estrada já atingiu o seu limite e a tendência do tráfego é crescente, o que
causa congestionamentos e atrasos no trânsito.
Um dos motivos que levam a TRAC a estender a Secção 17 é o cruzamento da Avenida das
Indústrias, que, segundo a TRAC, constitui o nó de
estrangulamento da mobilidade ao longo da N4,

pois é no referido cruzamento que a circulação tem
sido comprometida.
No mesmo projecto, serão construídas paragens, para manter as drenagens, que servirão para
canalizar as águas para as sarjetas. Ainda serão
construídas valetas não revestidas, de modo a canalizar a água da chuva nos pontos mais baixos.
A empreitada das obras está adjudicada à empresa moçambicana INYATSI Moçambique, e prevê-se que as obras durem 12 meses. Segundo Fenias
Mazive, o valor total para todas as componentes
dos projectos está avaliado em 1, 65 bilhão de
meticais.
Acordo de concessão de financiamento
Segundo Carlos Mesquita, dentro de 30 dias,
será assinado com a administração do Banco Mundial (BM) um acordo de concessão de financiamento, sendo que actualmente decorrem os processos
preparatórios documentais. O ministro fez crer que
também decorrem “meros formalismos”, entre o Ministério da Economia e Finanças e o Banco Mundial.
“Neste momento, está a decorrer todo o processo preparatório, que é documental, porque a decisão já foi tomada junto ao Conselho de Administração do Banco Mundial”, disse.
Quanto ao projecto da EN1, o ministro das
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos afirmou que, no momento, já decorrem trabalhos, o
que se segue é somente a assinatura. Ao nível técnico, segundo Mesquita, a Administração Nacional
de Estradas (ANE) está a trabalhar no cronograma
de actividades, com um estudo profundo ao longo
da EN1, principalmente nos troços críticos que iniciam do distrito de Papara até Nicoadala, e depois
do rio Lúrio até Pemba.
“Cada troço tem sua especificidade de solo e danos. É preciso avaliar em detalhe todos esses aspectos, realizar estudos e depois lançar um concurso”,
realçou Carlos Mesquita, confirmando novamente
que as obras da EN1 terão início em meados de
2023, em que estarão envolvidos vários empreiteiros simultaneamente, no sentido de se “ganhar
tempo e extensão de trabalhos”.
Concursos cancelados

Lançamento da primeira pedra coube à Carlos Mesquita

Era suposto que já decorressem as obras de
reabilitação das estradas Marracuene-Xai-xai, que
compreendiam o alargamento do troço Boane-Namaacha e o troço Impaputo-Komba, mas devido
às cláusulas que não correspondiam àquilo que se
pretendia, de acordo com o ministro das Obras Públicas, os concursos foram cancelados, sendo que
brevemente o Governo poderá lançar outros concursos para as mesmas estradas.
“Tivemos que cancelar os concursos que já tínhamos lançado para a reabilitação da estrada Marracuene-Xai-xai, que compreendia o alargamento da
estrada. Relativamente ao troço Boane-Namaacha
e Impaputo-Komba, tivemos de cancelar, porque
não correspondia àquilo que se pretendia”, revelou.
Noutra lógica, Carlos Mesquita revelou que o
executivo está em processo de compreender o que
um dos parceiros pretende fazer na estrada Mapinhane-Pafuri, uma estrada com parceria privada
em regime de concessão. Quanto às outras estradas, segundo clarificou, “virão no devido momento”.

SEGUNDA-FEIRA 12 de Setembro de 2022

ECONOMIA

DOSSIERS & FACTOS

17

ADIN COM DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAR PROJECTOS

Armindo Ngunga diz não haver dinheiro

A

Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), instituição que lidera a empreitada de reconstrução de Cabo Delgado, está
a braços com problemas financeiros, que a
impossibilitam de pôr em andamento muitos dos seus projectos. O mais vistoso deles
é de construção de cidadelas, com todo o
tipo de infra-estruturas, nomeadamente
casas, espaços verdes, escolas, hospitais,
entre outras, no distrito de Ancuabe. O
Presidente do Conselho de Administração
da ADIN, Armindo Ngunga, estima em 48
milhões de meticais o dinheiro necessário
para a materialização deste desiderato.
D&F

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

Criada em 2020, com o objectivo de aproveitar as potencialidades e os recursos naturais existentes na região norte
do país, a ADIN tem o condão de ser uma “arma económica”
contra o terrorismo, partindo do pressuposto de que a falta
de oportunidades torna os jovens mais vulneráveis ao aliciamento para engrossar as fileiras do grupo extremista que
actua em Cabo Delgado.
ADIN é uma das instituições responsáveis pela implementação do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado
(PRCD), orçado em USD 300 milhões. Um dos projectos que
a entidade tem em manga consiste na construção de uma
cidadela no distrito de Ancuabe, por sinal um dos locais
mais fustigados pelos terroristas nos últimos tempos.
“Este é o maior desafio que temos, de transformar as
pequenas aldeias, não em cidade, mas em locais onde as
pessoas possam viver bem”, disse Armindo Ngunga, defendendo a necessidade de evitar o êxodo rural, o que, na sua
perspectiva, passa pela provisão de condições às popula-

Armindo Ngunga – Presidente da ADIN
ções, nomeadamente energia eléctrica, emprego, escolas,
saúde, hospitais, e muito mais.
“Infelizmente, pensa-se que tudo que é vila deve crescer para ser cidade. Então, onde é que faremos as machambas, o que vamos comer, onde iremos criar os gados? Deve
haver uma zona agrícola, residencial, industrial. O que não
deve acontecer é o facto da pessoa que vive no campo ter
uma vida pior que os que vivem na cidade. Se isso acontecer, eles vêm para a cidade, ficam frustrados, engrossam o
grupo de marginais, não têm o que comer e, como resultado, 90% dos que estão na cadeia vêm do campo”, elucidou
o responsável.
É também para pôr termo a esta situação que a ADIN

desenhou o referido projecto, que só não está a avançar
porque “nós, como ADIN, não temos dinheiro”. O PCA, que
falava em exclusivo ao Dossier Económico, disse que está
em curso o trabalho de buscar parcerias para angariar os
48 milhões de meticais necessários para a materialização da
iniciativa.
Uma questão complexa
Para Armindo Ngunga, que é professor catedrático, o
desenvolvimento é até uma matéria complexa e exige equilíbrio, tendo em vista garantir o bem-estar das pessoas.
“Num país como o nosso, as pessoas pensam que só
em Maputo há desenvolvimento. Entretanto, pensam assim
porque é onde há centros culturais, centros urbanos mais
desenvolvidos, centros diplomáticos e outros”, explicou, assinalando que esta evolução é consequência da existência
de vias de acesso e de outras infra-estruturas.
A cidade, defende a fonte, não pode ser encarada como
uma componente ou irmã mais velha da aldeia. “O urbano
não tem a ambição de eliminar o rural”, sublinha, insistindo
na ideia de que o que deve ser feito é criar condições para
que a vida no campo seja boa.
O projecto que a ADIN pretende desenvolver em Ancuabe inclui escola, hospital, mesquita, igreja, campo de
futebol, área verde, ruas alargadas e estradas.
E os fundos anunciados?

Eis o projecto a ser desenvolvido em Ancuabe

Refira-se que, em Abril de 2021, o ministro da
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, anunciou a assinatura de um acordo com o
Banco Mundial que permitia o encaixe de USD
100 milhões para o financiamento de programas
humanitários e de desenvolvimento da ADIN.
Na altura, Celso Correia deu conta de que
outro acordo seria rubricado, com a mesma instituição, fazendo com que o financiamento ascendesse a USD 1.1 mil milhões.
Por outro lado, o Centro de Integridade Pública denunciou, este ano, que o Plano de Reconstrução de Cabo Delgado estaria centrado
nas áreas próximas ao local onde são desenvolvidos projectos de exploração de Gás Natural
Liquefeito, ignorando as restantes.
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MEXIDAS EM GAZA E MAPUTO

Manhiça tem nova administradora

O

distrito da Manhiça, província
de Maputo, conta a partir desta
segunda-feira (12 de Setembro)
com uma nova administradora
distrital. Trata-se de Maria Fernanda Moçambique, que vem transferida do recém-criado distrito de Limpopo, província de
Gaza. Além de lutar contra a onda dos acidentes de viação, a nova administradora
terá pela frente o desafio de atrair novos
investimentos com vista ao desenvolvimento do distrito e consequente melhoria
das condições de vida das populações locais.
D&F Texto: Dossiers & Factos

O acto de tomada de posse é hoje orientado pela secretária de Estado na província de
Maputo, Vitória Diogo. A nova administradora
do distrito da Manhiça tem o desafio de trabalhar na busca de soluções que visam a melhoria
das condições de vida das populações locais. De
Maria Moçambique espera-se igualmente um
trabalho de sensibilização da população e automobilistas, de modo particular, no sentido de colaborarem na redução dos acidentes de viação,
um fenómeno que continua a ceifar várias vidas
humanas.

"Queremos transformar o distrito da Manhiça numa zona de referência em termos de negócio, vamos
divulgar aquilo que são as potencialidades que existem neste distrito de
modo a alavancar a economia do nosso
distrito. Estou consciente dos desafios
que irei enfrentar, mas com a colaboração de todos será possível alcançarmos os objectivos"

Dosiers & Factos conversou com a governan- com humildade, comprometendo-se a dar contite, tendo esta afirmado que aceitou o desafio e nuidade ao trabalho que foi deixado pelo seu antecessor. Transformar Manhiça
num polo de desenvolvimento
é o seu principal objectivo, mas
para que tal facto aconteça diz
contar com a colaboração de todos (funcionários e população).
"Queremos transformar o
distrito da Manhiça numa zona
de referência em termos de negócio, vamos divulgar aquilo
que são as potencialidades que
existem neste distrito de modo
a alavancar a economia do nosso distrito. Estou consciente dos
desafios que irei enfrentar, mas
com a colaboração de todos
será possível alcançarmos os objectivos", declarou.
Com relação aos acidentes de
viação, que acontecem com frequência, sobretudo na zona de
Maluana, criando luto nas famílias, a governante compromete-se a tudo fazer para, junto de
todas as forças vivas da sociedade, encontrar o antídoto para
reverter o cenário.
"O combate aos acidentes de
viação é responsabilidade de todos nós, por isso, quero exortar
aos automobilistas que conduzam com prudência, respeitando todas as regras que aprenderam na escola de condução,
chega de sangue nas estradas",
disse.
Maria Fernando Moçambique

SEGUNDA-FEIRA 12 de Setembro de 2022

SOCIEDADE

DOSSIERS & FACTOS

Anúncio publicitário

IV
CONFERÊNCIA
NACIONAL DAS
TELECOMUNICAÇÕES
14 & 15 DE SETEMBRO | MONTEBELO HOTEL

NA NONA CONFERÊNCIA DA CRIANÇA AFRICANA

Governo reafirma
compromisso com
crianças vulneráveis

A

Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze,
representou Moçambique na nona Conferência Internacional de Políticas
sobre a Criança Africana, que
decorreu na semana finda, em
Addis Abeba, Etiópia. No evento, reforçou o compromisso do
Governo de Moçambique em
prestar assistência às crianças
vulneráveis.
D&F Texto: Dossiers & Factos

O mote desta reunião internacional era reflectir em torno da
situação da criança africana face
aos desafios que o continente e
o mundo vivem. Ivete Maibaze
apresentou uma intervenção voltada ao tema “Impacto das Mudanças Climáticas nas Populações

ENG. TUAHA MOTE

Presidente do Conselho
de Administração do INCM

PROF. ESSELINA MACOME
CEO da FSDMOC

DR.MOHAMED JUSOB

Presidente do Conselho de
Administração da TMCEL

DR. JOHN OMO

Secretário-Geral da ATU

DR. SIMON KARIKARI

Presidente da Comissão
Executiva da Vodacom

ENG. FARGANI TAMBEAYUK
Director para a Conectividade
de África na META
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Vulneráveis, especialmente em
Moçambique”.
Na ocasião, a ministra reafirmou o compromisso do Governo em prestar ajuda às crianças
em situação de risco de fome e
outras calamidades.
Para os próximos anos, o Governo compromete-se a “reforçar as acções de sensibilização
e educação ambiental das crianças sobre mudanças climáticas”.
Refira-se que Moçambique
tem sido um dos países mais
afectados por desastres ligados
às mudanças climáticas e aquecimento global. Só na última
década, o país foi fustigado por
cerca de 5 ciclones, que resultaram em mortes, deslocamentos
e destruição de bens e infra-estruturas, o que colocou milhares
de crianças em situação de risco.

PROF. JOÃO C.DE MATOS
Presidente da ANACOM

DR. VICTOR TIMÓTEO

Presidente do Conselho de
Administração da Movitel

DRA. BRIGITTE LINZIE
Secretária-Executiva
da CRASA

Ivete Maibaze, ministra da Terra e Ambiente
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NICO DANGER MAN DESILUDIDO COM FUTEBOLISTAS ACTUAIS

“Não justificam o que ganham”

N

ão é doutor, mas também não é
analfabeto. Nico Danger Man, um
antigo craque dos relvados, diz-se decepcionado com a actual
geração de futebolistas moçambicanos,
pois apesar de terem bons salários, carros
e casas, “não justificam” no terreno. Mas
há excepções, como é o caso do lateral do
Atlético de Madrid, Reinildo Mandava, ou
mesmo Edmilson Dove, que há pouco trocou a União Desportiva de Songo pelo Kaizer Chiefs, da África do Sul. Danger Man
teceu essas considerações numa conversa
que manteve com Dossiers & Factos na terra do rand, que é sua casa há 35 anos. Fala
quase sobre tudo e manifesta o desejo de
voltar a Moçambique. “Terra é terra”, sublinha.
D&F Texto: Serôdio Towo
Dossiers & Factos (D&F): Jogou futebol nos anos
80/90. Tem alguma recordação que quer partilhar
com os leitores sobre os bons e maus momentos?
Nico Danger Man (NDM): Ser convocado à selecção nacional contra os Camarões, a jogar na segunda
divisão, foi a minha maior honra. Dos convocados, não
fiz parte dos 16, mas só ser convocado para aquele
jogo foi um dos meus melhores momentos.
D&F: Chegou de viajar para os Camarões?
NDM: Não, não cheguei de viajar.
D&F: Teriam dois jogos com a selecção nacional...
NDM: Sim. Fazer parte daquela selecção de jogadores que eu admirava e partilhar os balneários com eles
foi uma grande honra para mim.
D&F: Depois foste apelidado de Danger Man...
NDM: Sim, já em outra fase, pois o Gildo já não estava a jogar. O Consa também já não estava no país e foi
a primeira vez que a nossa selecção fez um resultado
esperançoso contra Malawi naquele tempo.
D&F: O golo foi teu?
NDM: Sim, empatámos 1-1, em Lenom.
D&F: Quantos anos jogou em Moçambique e
como sai para África do Sul?
NDM: Não posso dizer taxativamente. Eu comecei
a jogar futebol em 76/77, no Rebenta Flor. Uma equipa
da segunda divisão. Era júnior na Beira e já fazia jogos
para seniores. Daí fui para o Beira-mar e tomei alinhamento para o Téxtil de Púngue, que foi campeão nacional. Em 81, vim para Maputo, depois para uma das
melhores equipas daqui do Mpumalanga, que é o Danger, uma equipa local. Danger que significa escuridão
perigosa. Depois a equipa desapareceu em 93, mas até
hoje fala-se desta equipa, por isso me sinto honrado
por estar nessa província de Mpumalanga, porque até
hoje as pessoas ainda reconhecem aquilo que eu fiz.
D&F: Como é que vai para África do Sul?
NDM: Eles tinham pessoas que viviam em Maputo.
Eram do ANC e eles acompanhavam o futebol. Coisa
curiosa é que o clube tinha sete jogos por fazer, se perdesse 3 ou 4, descia de divisão. Eles vieram ter comigo
e eu disse a eles que não podia abandonar o país porque era militar e eles então disseram que há um projecto. O camarada presidente Samora Machel disse ‘não
podes admitir que o teu vizinho esteja a sofrer, ajuda-o’.
Foi uma das coisas que me fez vir para aqui, e ajudei,
porque o clube não desceu de divisão. Ganhamos quatro jogos e ficamos na primeira divisão e descemos no

Nico Danger Man
je já não era muito bom. Há quantos anos o Matchedje
ano seguinte, em 92.
está na segunda divisão? Quando o ambiente de um
clube começa a estar muito conturbado, é melhor largar.
Major do futebol
D&F: Não está arrependido de ter abandonado o
D&F: Como foi a tua vida no Matchedje, em Ma- Matchedje?
NDM: Não, não estou. Acredite, não estou arrepenputo? Tinha patente?
NDM: Acho que tínhamos patente, mas não de ofi- dido, porque consigo fazer o balanço quando falo com
cial. O nosso serviço era futebol e os nossos adeptos certos amigos que ainda estão lá. Alguns eram juniores
chamavam-me de major-general por aquilo que fazía- e agora seniores. Vim para aqui e aprendi muita coisa,
mos no futebol e não aquela patente de facto. Militar- para além da cultura sul-africana.
mente, não tínhamos nenhuma patente.
“Terra é terra”
D&F: Mas chegou a ser militar?
NDM: Nós fizemos treino político-militar. Depois da
D&F: Sente-se mais moçambicano ou
preparação, fomos jogar futebol.
D&F: Não foi patenteado oficialmente como sul-africano?
NDM: Sinto-me mais moçambicano. Terra é terra.
Major?
D&F: Está na África do Sul há quantos anos, 35
NDM: Não fui patenteado.
D&F: Este é um esclarecimento. Só está a deixar anos?
NDM: Sim, eu cheguei em 91, estou aqui.
hoje?
D&F: Nico, qual é o teu dia-a-dia agora?
NDM: Exactamente. Eu fui apelidado Major General
NDM: Eu sou um guia turístico, ajudo muita gente,
por adeptos, por aquilo que eu fazia dentro do campo.
D&F: Ganhou muito dinheiro com o futebol na muitos moçambicanos que precisam dos meus serviços.
Eu faço acomodação para hotéis, carros, até ajudo estuÁfrica do Sul?
NDM: Como pode ver, o futebol sul-africano começa dantes a procurar escolas. Este é o meu dia-a-dia.
D&F: A tua família está sediada cá ou em
a pagar agora. Mesmo aqueles antigos jogadores que
estiveram naquela fase não tiveram muita coisa. Quan- Moçambique?
NDM: Estou separado. Divorciado, na verdade, mas
do vim para aqui, não se pagava muito. A única equipa
que existia e que pagava era o Sandalo, mas agora já há os meus filhos estão em Moçambique. Graças a Deus estão bem e eu aqui vou fazendo a vida.
muito dinheiro.
D&F: Aqui vive solteiro?
D&F: Quanto é que ganhou quando chegou à
NDM: Sim, sou solteiro.
África do Sul?
D&F: É fácil?
NDM: Eram 1500 rands por mês.
NDM: Não é fácil, mas antes sozinho do que mal
D&F: Isso era melhor do que o que se ganhava em
acompanhado.
Moçambique?
D&F: Dizia que se sente mais moçambicano que
NDM: Para mim, era porque o ambiente no Matched-
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sul-africano, já admitiu a hipótese de voltar a residir
em Moçambique?
NDM: Sempre disse que gostaria de voltar. Casa é
casa. Desde o momento que me apareça oportunidade,
a gente pega com duas mãos, sempre fiz questão de dizer que voltar para casa é o meu desejo, sempre manifestei vontade de voltar para casa.
D&F: Voltemos ao futebol. Por quantos anos jogou aqui na África do Sul?
NDM: 10 Anos.
D&F: Naquela época que "foge" de Moçambique
para África do Sul, quem foram os seus acompanhantes. Digo, as pessoas com quem saíste na mesma altura?
NDM: O Hassane, um jovem do Águia de Ouro, Zefanias e o Manuel Nhassengo, que era do Estrela.
Objectivo atingido nas terras do rand
D&F: E todos brilharam aqui?
NDM: Sim, o Hassane até hoje está aqui, Anselmo
não está.
D&F: O vosso propósito ao vir à África do Sul foi
atingido?
NDM: Eu penso que alcançámos porque não era fácil ser de Moçambique, consoante o próprio regime que
não deixava os jogadores saírem. Nós tínhamos qualidade para jogar fora e aproveitamos aquela oportunidade.
O único lugar perto onde podíamos jogar era a África
do Sul.
D&F: Na altura, quanto tempo ficaram na África
do Sul sem poder pisar Moçambique por culpa das
condicionantes que existiam?
NDM: Eu tive a felicidade de regressar dois anos depois, logo após o acordo de paz. Fui a Moçambique e
vi as condições. Fui jogar para o Maxaquene, de Maxaquene fui para o Primeiro de Maio e tive que regressar
novamente porque apareceu outro convite da mesma
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Na base de conversas com certas pessoas das vezes que vou à Moçambique,
concluo que o futebol decresceu bastante,
mas, em contrapartida, há muito dinheiro em
volta e não percebo o porquê de hoje os jogadores, sendo bem pagos comparativamente
aos nossos tempos, aliado às condições que
têm, nomeadamente carros e até casas, no
terreno não conseguirem justificar o que lhes
é pago pelos clubes
equipa, que estava na segunda divisão. Até hoje estou
aqui.
D&F: Tens acompanhado a vida política de
Moçambique?
NDM: Através de jornais, quando me aparecem.
Acompanho das vezes que faço questão. Todos os que
vêm de Moçambique me trazem jornal, mesmo jornal
antigo dá para ler e perceber o que está a acontecer. Não
sou político, mas é sempre bom perceber o que está a
acontecer no país.
“Futebol decresceu muito”
D&F: O que acha do futebol em Moçambique?

Nico ganhou a patente de “Major-General’ em campo

NDM: Não tenho muita certeza, mas por aquilo que
tenho conversado com certas pessoas das vezes que
vou à Moçambique, o futebol decresceu muito e há dinheiro. Não vejo o porquê hoje os jogadores são pagos,
bem-pagos, têm carros, casas, mas no terreno não justificam, por aquilo que eu vejo.
D&F: Decepcionam?
NDM: Muito, muito mesmo.
D&F: Nico, qual é o seu desejo em relação ao futebol moçambicano?
NDM: Eu sempre disse em Moçambique que nós
temos uma potência aqui perto, que é a África do Sul.
Organizaram campeonato africano, campeonato do
mundo. É um vizinho que veio nos ajudar muito e nós
não estamos a acompanhar este desenvolvimento sul-africano, porque eles têm tudo. E eu sempre disse
porque nós não trazemos nossos miúdos para aqui, os
jovens para começarem aqui, estão todos seduzidos e
querem ir a Portugal, mas temos um vizinho que é uma
potência aqui na África e no mundo.
D&F: Acompanha a evolução dos jogadores moçambicanos em Portugal?
NDM: Acompanho pouco porque na televisão sul-africana não transmitem muitos jogos de Portugal. Mas
um dos jogadores que acompanho está a jogar em um
clube que está na Liga dos Campeões, o Reinildo. Gosto do jogo dele, estou satisfeito com o patamar em que
está agora.
D&F: E sobre jogadores moçambicanos que militam na África do Sul?
NDM: Dominguês. Acompanhei a carreira do Tico-Tico, a carreira do Paxela, o Lito quando cá chegou, Mano-Mano, eu acompanho os jogos.
D&F: E que leitura fazes deles?
NDM: Boa prestação. Sempre digo aos sul-africanos
‘vocês têm um mercado próximo, aberto, que não é
muito longe, vão para Moçambique e tragam jogadores
que já provaram que podem. Que podem fazer maravilhas, como é o caso de Edmilson.
D&F: A vida para si aqui na África do Sul está boa?
NDM: Eu digo que sim. Não ando aqui na estrada a
mendigar, acordo e sei fazer meu papel e vou fazendo.
D&F: Nico, sabemos que recebe pensão militar...
NDM: Sim, fui desmobilizado depois do Acordo de
Paz. Consegui uma desmobilização. Não é muito, mas
dá para ter qualquer coisa.
D&F: Não esteve em causa a sua deserção?
NDM: Não, não esteve em causa porque tínhamos
de preencher certos requisitos. Queria ainda estar no
exército, mas eu vi que nunca foi uma carreira profissional para mim, meu trabalho é futebol.
D&F: Nico estudou até que classe?
NDM: 9 classe, na actual Escola Industrial da Beira.
Não sou doutor mas também não sou analfabeto.

22

ALVOS

A TERRA E OS HOMENS

DOSSIERS & FACTOS

12 de Setembro de 2022 SEGUNDA-FEIRA

Fotos de Albino Mahumana
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CONSIDERA A ASSOCIAÇÃO HODI

Subvenções dão “saúde” à cultura

A

Associação Cultural Hodi Maputo Afro Swing foi fundada a
14 de Março de 2014, por jovens
guiados pela crença de que, com
a cultura, é possível mudar o mundo. Eram
jovens artistas multidisciplinares e multifacetados, e hoje são “senhores” e têm muito
a dizer sobre o fazer arte em Moçambique.
Na altura em que criaram a associação, já
se exibiam no panorama artístico. Decidiram dar as mãos e formar uma única frente
para fazer cumprir o ditado segundo o qual
“a união faz a força” e, assim, encarrar os
desafios que lhes eram (e são) comuns. Em
conversa com Dossiers & Factos, o presidente da Associação Cultural HODI recordou
momentos, reviveu experiências, e partilha
com os leitores acontecimentos tatuados na
memória. É Elias Manhiça, na primeira pessoa, a abrir-se ao mundo.
D&F Texto de Albino Mahumana

Dossiers & Factos (D&F): Quais são os principais objectivos?
Elias Manhiça (EM): Pesquisa, preservação
e divulgação da cultura e arte moçambicanas.
Concretamente a dança, instrumentos musicais
tradicionais de Moçambique, bem como as danças afro-americanas. A ideia é também criar espaços recreativos para adolescentes e jovens, de
modo a facilitar o acesso às artes para as novas
gerações. Trabalhamos com formação artística,
no que concernente à música, produção e reparação de instrumentos musicais tradicionais, técnicas de dança, criação, coreografia e mais. Com
isto tudo, uma outra pretensão é internacionalizar a música e dança moçambicanas, através da
promoção dos artistas e projecção internacional
dos seus trabalhos.
D&F: Quem são os membros da associação?
EM: A associação conta com 74 membros,
no total, que estão subdivididos em vários grupos, como a Companhia de canto e dança Hodi,
Banda Hodi, Makwaela Hodi, Hodi Júnior, Teatro
Hodi e Coral Hodi.
D&F: O que cada um desses grupos faz?
EM: Têm em comum a missão de fazer a recolha, prática, preservação e difusão de ritmos e
estilos tradicionais moçambicanos. Também fazem intervenções sociais, que concorrem para a
mudança de comportamento da sociedade moçambicana, e já têm presença nacional e internacional. Trabalham na lapidação de jovens criativos, dinâmicos e com sonhos de fazer da dança e
música o seu ganha-pão e já actuaram em países
de todos os continentes.
D&F: Onde é que a associação arranja
fundos?
EM: Para sustentar os grupos e seus artistas,
a associação recorre a investimentos próprios,
doações nacionais e internacionais, venda dos
seus produtos artístico-culturais, entre outras
fontes.
D&F: Alguma experiência internacional?
EM: A Associação Cultural Hodi Maputo Afro

Elias Manhiça
Swing teve o privilégio de subir grandes palcos
e representar condignamente Moçambique. Em
2013, participamos no maior festival de danças
afro-americanas (Swing) HARRENG , SUÉCIA. 2014
Foi a vez do Festival Frankie 100, em Nova York, Estados unidos da América. 2017, 2018 e 2019 participamos no Festival Mother Hop City, em Cape Town,
RSA. Depois fomos duas vezes à China, em 2018,
para o primeiro encontro de culturas, em Macau,
e para a Parada Internacional de Macau. 2018 foi
o ano da nossa primeira digressão mundial, denominada "Yikone". Actuamos e realizamos aulas de
danças e ritmos tradicionais moçambicanos na Bélgica, Suécia, Dinamarca, França, China, Alemanha
e Holanda. Em 2020, fomos ao MASA, em Abidjan,
Costa do Marfim. Ano passado teve mais uma digressão pela Europa, participando em vários festivais na Alemanha, França e Holanda, dentre vários
outros festivais.
D&F: Nos tempos de Covid-19, muitas associações culturais foram afectadas financeiramente. Foi o vosso caso?
EM: Realmente fomos afectados, uma vez que
literalmente tudo fechou em 2020 e um pouco em
2021, e não foi fácil dar andamento às actividades
e ainda conseguir auto-sustentabilidade. Mas, porque a vontade de trabalhar é o que nos caracteriza,
nós não ficamos de braços cruzados.
D&F: Que avaliação faz da saúde das associações culturais em Moçambique?
EM: As associações culturais em Moçambique

gozam de uma boa saúde, principalmente agora
com o surgimento de mais subvenções, editais e
fundos virados para as artes, como é o exemplo
do PROCULTURA. A minha única preocupação tem
a ver com a ganância pelo poder nas associações,
assim como o desequilíbrio no género, principalmente na liderança. Acho que é tempo de sermos
mais envolventes e sermos líderes que inspiram as
novas gerações no assunto liderança.
D&F: Como conseguem sustentar as actuações dos grupos integrantes da vossa
associação?
EM: Através da venda dos nossos serviços
artístico-culturais. Gostaria de salientar que a Associação Cultural Hodi Maputo Afro Swing está
aberta a receber projectos, apoios e toda assistência técnica necessária para dar continuidade à
busca de formas de desenvolver cada vez mais a
nossa cultura.
D&F: Sabemos que tem alguns prémios
conquistados…
EM: Prémio de melhor grupo de dança, ganho pelo grupo Hodi Júnior no concurso ILHC (International Lindy Hop Championship), realizado
virtualmente em 2020 nos Estados Unidos da
América. O de primeiro classificado no concurso
de música BATALHA DAS BANDAS, realizado em
2015 pela Kuzula Produções, no âmbito do Festival Azgo. Segundo classificado no Festival CROSSROADS, realizado em 2019, em Maputo, entre
outros.
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Factos

Magibire já era

Epa! O secretário-geral da
perdiz caiu. E foi pelo punho
do seu presidente que veio o
despacho. Magibire dançou.
Nos bastidores, dizem que
o que precipitou a sua
queda foi a sua aparição em
Quelimane, onde se mostrava
visivelmente “cansado” por
conta das festividades locais.
A ser verdade, há muito
que se pode aprender com
esta situação. Primeiro, é
importante os dirigentes
perceberem
que
álcool
e câmaras de televisão
nunca
dão
boa
coisa,
será que não assistem ao
roadblock,
programa de
um canal televisivo em que
os “bêbados" divertem os
telespectadores todas as
semanas? Se bebeu, fique
longe das câmaras, continue
a beber, não sabe que bebida
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&

Dossiers

dá coragem de fazer ou falar
tudo aquilo que não falaria
lúcido? Segundo, essa nova
moda de falar de qualquer
maneira, tem consequências,
e esta é uma delas, terceiro,
quando é que a RENAMO se
vai democratizar? Até hoje
o SG ainda é nomeado pelo
Presidente? Este partido não
assiste ao show democrático
relativamente às conferências
de zona, distritais e provinciais
do seu rival político?
Já
agora, especulando, algo diz
a Garganta que o próximo
secretário-geral será um
senhor cabeludo, que, para
além de deputado, é pastor
de uma igreja, está valendo
a sua campanha individual
nas redes sociais, onde faz
comunicações aos internautas
a partir dos bancos de um
jardim. A ver vamos.

A palavra de ordem é
vigilância

Garganta dizia, na semana
passada, que não vê as
incursões dos terroristas
em Nampula como um
avanço, mas sim como
uma fuga para frente. A
situação não é favorável
para estes bandidos em
Cabo Delgado, pois o campo
de acção reduziu bastante
e
agora
experimentam
outras bandas e Nampula
foi a região azarada. Mas
antes tentaram entrar em
Niassa e não conseguiram

alcançar sucesso porque não
encontraram conforto na
população e é importante
que em Nampula igualmente
não encontrem alicerces
na população. Neguem até
onde quiserem, mas neste
fenómeno há sim ligações
fortes com uma certa religião
e, em Niassa, felizmente não
conseguiram fazer o link
porque não houve adesão
ao movimento terrorista.
É aí onde Garganta fala do
“conforto" da população. Há,

por isso, necessidade de se
fazer um trabalho intenso
de sensibilização junto da
população, e felizmente temse visto o Governo a abraçar
este desiderato e a apelar para
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Mambas estão de volta

Quando
já
ninguém
acreditava nos Mambas, eis
que de repente phaaa…,
estamos no CHAN. Depois
de
termos
atravessado
um grande calvário com
treinaDORES
renomados,
com currículos invejáveis,
tipos com um salário gordo
e tudo pago, sendo que
alguns até juravam que
não podiam fazer omeletes
sem ovos, porque o talento
escasseava
de
forma
gritante, a esperança nasce
com um filho da casa e esse
filho tem nome, o nosso
grande capitão e um dos
melhores jogadores de
todos tempos, Chiquinho
Conde. Era normal ver todo
o tipo de narrativas para
defender a incompetência
de alguns treinaDORES que
passaram pelos mambas,
haaaa porque a formação
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vigilância, palavra de ordem
tem que ser esta, vigilância
na comunidade, empoderar
os líderes tradicionais para
que realmente exerçam esse
papel junto do seu povo.

não é boa, haaaa porque o
biótipo dos nossos atletas,
são
fraquinhos,
haaa
porque
campos,
haaaa
porque Moçambola não
ajuda, ntlaaaa. Chiquinho
veio deixar cair todas essas
teorias e Garganta espera
que esteja a ser merecedor
do
mesmo
tratamento
que alguns brincalhões
que passaram à frente dos
Mambas tiveram. Estranho,
mas parece que a direcção
da FMF gosta de sofrer
e, nesse comportamento
masoquista, leva o povo
com ela. Basta de decisões
impopulares e estranhas.
Felizmente, houve bom
senso para acabar com o
“estrangeirismo” que mora
nos líderes daquela casa.
Garganta não tem dúvidas,
com Chiquinho Conde é pra
fazer história.

Mensagem para dentro

O líder máximo do partido
invicto e glorioso mandou
algumas mensagens para
dentro,
principalmente
para aqueles membros do
seu partido que nas redes
sociais atacam o mesmo.
Esses membros que, na
visão do líder, não respeitam
as directivas partidárias,

passam tempo nas redes
sociais a dizer tudo e mais
alguma coisa, sentemse acima dos demais,
puxam para si o centro
gravitacional com doses
exacerbadas de narcisismo,
porque o saber mora neles.
Fiquem sabendo, estão
devidamente mapeados.

