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FADM merecem mais e melhor
Assinalámos, ontem, 25 de Setembro, o 58.º aniversário das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e do início da Luta
Armada de Libertação Nacional, à
qual devemos a independência do
regime colonial português.
A par das duras batalhas com os
colonialistas, as FADM enfrentam,
hoje, eventualmente, o maior desafio desde a sua fundação, nomeadamente o terrorismo, uma
verdadeira ameaça à integridade
territorial, à harmonia social, ao
desenvolvimento do país e, em última análise, à independência do
Estado moçambicano.
As FADM não claudicaram perante os imperialistas, há seis décadas. Actualmente, também se têm
mostrado bravas e corajosas e dão
tudo o que têm para evitar que o
Estado moçambicano capitule perante os jihadistas, que, aparentemente, contam com patrocinadores fortes, dentro e fora do país.
Somos todos testemunhas do
sacrifício que tem sido a vida dos
integrantes do Exército nacional,
nos últimos cinco anos, e temos
de ser gratos, pelo facto de não virarem as costas à pátria, pese embora esta não saiba, muitas vezes,
estar à altura das circunstâncias.
As Forças Armadas nacionais
estão desprovidas de meios modernos de combate, graças ao desinvestimento de que o sector de
Segurança foi alvo, desde a assinatura do Acordo Geral de Paz, em

1992. As dificuldades que enfrentaram para rechaçar o inimigo durante pouco mais de quatro anos
resultaram precisamente do défice
em termos bélicos e de logística.
Mal equipados, os nossos soldados têm de fazer face a um oponente que tem em mãos armas
sofisticadas e de fazerem inveja
a exércitos regulares. Em várias
ocasiões, reportámos as dificuldades enfrentadas pelas FADM no
Teatro Operacional Norte. Fizemos menção à insuficiência até de
munições, falta de meios de transporte, chegada tardia de reforços
a campos de batalha, entre outros
fenómenos que comprometem o
estado anímico das tropas.
Mais recentemente, reportámos também a existência de um
número significativo de militares
que simplesmente ficaram meses
– cerca de seis – sem receber os
salários a que têm direito. Alguns
dos homens que passaram por
esta situação estavam em contacto com o inimigo quase que numa
base diária, e, ainda assim, nunca
deixaram de dar o seu melhor em
prol da nação.
Confrontados com esta situação, certas hierarquias do Exército
destilam arrogância e insensibilidade, e arrogam-se o direito de
atribuir o rótulo de anti-patriota a
quem reivindica seus direitos. Não
se coíbem de recordar que os soldados juraram à bandeira e que,
como tal, devem manter-se firmes.

Para desvalorizar completamente
as suas demandas, lembram que
eles, os veteranos, combateram
durante 10 anos para libertar o
país, sem salários.
Pronunciam-se nestes termos
com um “à vontade” assustador e
revelador de alguma falta de noção, porque o país por que lutaram
é diferente do que hoje temos. De
resto, nessa altura, sequer havia
Estado.
Como se tudo isso não bastasse,
os jovens das Forças Armadas ainda têm de aturar traições, que, tal
como diversos órgãos de informação já noticiaram, partem de certas chefias. É assim que os terroristas têm informação antecipada
sobre os planos do Exército nacional. Para além disso, conseguem
ter acesso aos novos uniformes
das FADM, antes mesmo que estes cheguem aos seus verdadeiros
e legítimos destinatários.
A despeito de todas estas adversidades, as FADM, assim como
os restantes ramos que compõem
as FDS, não rasgam o compromisso que assumiram, de defender
a integridade territorial contra
qualquer ameaça. Os jovens que
preenchem as fileiras das FADM
são tão heróis quanto aqueles
que, há quase 60 décadas, desencadearam a Luta de Libertação Nacional. Por isso, merecem o
respeito de todos, a começar pelo
Estado.
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COM A ELEIÇÃO DO NOVO CC

Chega o fim de um secretariado
problemático e dividido

A

Frelimo está reunida em seu
12º congresso desde o dia 23
de Setembro, na cidade da Matola, província de Maputo. Entre outros pontos de agenda, o encontro
será marcado pela conclusão do processo de eleição dos membros do Comité
Central e pela constituição do novo Secretariado do órgão, marcando assim o
fim do actual, que quase sempre se mostrou dividido.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Com a continuidade de Nyusi, na liderança do
partido, assegurada na noite de domingo (25 de
Setembro), por unanimidade e aclamação, uma das
principais curiosidades em torno do 12º congresso,
que se vai estender até ao dia 28 de Setembro, é
perceber se o actual secretário-geral, Roque Silva,
voltará a merecer a confiança dos “camaradas” para
permanecer no cargo.
Com ou sem a renovação de Silva, o certo é que
se espera remodelações no Secretariado do Comité
Central, o que faz antever o fim de uma era marcada por desunião entre os seus membros.
Já no final do mandato, o Secretariado do Comité Central da Frelimo era composto por Roque
Silva, Chakil Aboobakar, Sónia Macuvel, Caifadine
Manasse, Leonor Neves Mondlane, Alcídio Nguenha e Francisco Mucanheia. A estes junta-se Raimundo Diomba, que foi secretário para o comité de
verificação.
Um secretariado guiado pelo tribalismo e fofocas
Conforme reportámos no ano passado, a relação
entre os oito membros deste órgão nunca foi sau-

Nyusi segue “de pedra e cal” na liderança do partido
garantir o correcto funcionamento do aparelho do
Partido”.
Roque Silva, com ou sem culpa, foi sendo apontado como um dos responsáveis pelo clima que se
instalou. Para lá da suposta arrogância que lhe era
atribuída, era também acusado de ser militante
em uma das alas, sendo que estava aparentemente virado para o extremo sul, postura que, segundo vários membros da Frelimo, terá dificultado a
reconciliação.
Já o porta-voz e secretário para Mobilização e Propaganda, Caifadine Manasse, era apontado como líder da
ala oposta, que alegadamente incluía figuras tais como
Chakil Aboobakar, Francisco Mucanheia e outros membros de fora do secretariado.
Referir que, de acordo com fontes, dentro do partido
Frelimo sempre houve alguma tendência para o tribalismo, mas tal nunca afectou o funcionamento normal
dos órgãos internos, como terá acontecido nos últimos
anos. É que, pelas informações que colhemos, a divisão
era clara, sendo que se arrastava até para fora do circuito
do Secretariado, afectando outros membros do Comité
Central.
Com a remodelação que inevitavelmente irá ocorrer
no congresso, os membros da Frelimo esperam que a
nova direcção do partido seja capaz de evitar que cenário semelhante se volte a verificar nos próximos anos.
Aliás, esta pretensão foi sempre manifestada durante
os discursos feitos neste congresso, com apelos para a
união e reconciliação dos camaradas do partido

dável, de todo. Falava-se de uma clara divisão em
“grupinhos e alas” e de um ambiente em que reinava a fofoca.
Segundo apuramos nessa altura, o tribalismo,
tema que voltou aos debates nas últimas semanas
por conta de intervenções de Alberto Chipande e
Eduardo Nihia, imperava no seio daquele órgão,
cuja competência é “garantir a execução a todos
os níveis das decisões do Partido, emitindo directivas e instruções e tomando outras medidas para

Comité Central com membros de honra

Decide-se hoje a continuidade ou não de Roque Silva

A Frelimo criou a figura de membros de honra do Comité Central. Os integrantes foram proclamados na manhã de segunda-feira. Trata-se de Manuel Tomé, Eliseu
Machava e Filipe Paunde, antigos secretários-gerais do
partido.
Igualmente, são membros de honra do Comité Central
Feliciano Gundana, Lopes Tembe e João Munguambe.
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tes na Escola Central do Partido Frelimo.
Pede-se purificação e fim dos “não militantes”

Graça Machel, viúva de Samora Moisés Machel
Ainda assim, há preocupações em relação ao
Nyusi perto de “100%” e com desafio de
futuro. Nos corredores do congresso, os membros
reconciliar o partido
do partido do “batuque e maçaroca” receiam que
possa acontecer com Nyusi o mesmo que aconteConforme já referimos, Filipe Nyusi foi reconceu com Armando Guebuza. Na altura, Guebuza foi
duzido, na noite de ontem, ao cargo de presieleito por unanimidade, mas, depois da eleição de
dente da Frelimo. A posse para um novo mandaFilipe Nyusi ao cargo de Presidente da República,
to foi-lhe conferida pelo presidente honorário,
foi convidado a abandonar o posto quando ainda
Joaquim Chissano, que começou por felicitar o
não tinha sequer três anos.
timoneiro por ter alcançado quase os 100%.
A história não se vai repetir com o actual chefe
De seguida, Chissano deixou conselhos ao
do partido? Questionam-se os camaradas presenactual timoneiro do partido e do país. Referiu
que Moçambique continua “conturbado” e que é
necessário consolidar a unidade nacional, o que
passa pela garantia da paz.
“A paz é a base da unidade e a unidade é a
base da paz”, disse Chissano, fazendo depois um
veemente apelo para a reconciliação “a todos os
níveis”.
“Devemos nos reconciliar. Se quisermos combater o tribalismo, temos que nos reconciliar,
para podermos falar com confiança uns com os
outros. Um vai levantar a voz um dia, e outro vai
estremecer, mas um dia poderão abraçar-se e
construir a paz na reconciliação. Reconciliação
fora do partido também. Não queremos unidade só dos membros da Frelimo. Queremos que
esses partidos que vão nascendo e morrendo,
enquanto viverem, sirvam para o desenvolvimento do nosso país, para garantir a unidade
de todo o povo”, exortou.
Chissano desejou sucessos a Nyusi como “representante de África” no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Lembrou tratar-se de
uma grande responsabilidade, acrescentando
ter certeza de que “teremos sucesso porque Filipe Nyusi tem cabeça e pensa bem”

Na reunião magna da Frelimo, alguns congressistas
falaram da necessidade de se acabar com os membros
que não militam e que passam a vida a comprar lugares nos órgãos do partido. Esta mensagem terá sido reforçada, entre outras figuras, por Graça Machel, antiga
primeira-dama da República.
O apelo está na linha do que foi defendido por Fernando Faustino, na sua mensagem de saudação ao
congresso, na passada sexta-feira. O secretário-geral
da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação
Nacional (ACLLIN) apelou de forma incisiva para a necessidade de “purificação das fileiras”.
“Devemos cerrar e purificar as fileiras contra os infiltrados que usam a capa do partido e têm estado a contribuir para manchar a boa imagem da Frelimo, os seus
membros, militantes e simpatizantes. Por isso, camarada presidente, pedimos que haja purificação das fileiras no seio do partido. Que haja reintrodução da crítica
e auto-crítica”, defendeu Faustino, acrescentando que
“devemos sempre punir exemplarmente todos aqueles
que estiverem fora da linha política do nosso partido”.
Castigo Langa usado como “rampa” de projecção
O congresso agora em curso foi antecedido de uma
sessão extraordinária do Comité Central, que ficou
marcada por uma intervenção de Castigo Langa sobre
o famoso terceiro mandato. Desviando-se da agenda,
Langa aconselhou Nyusi a não embarcar na ideia de
procurar um hipotético terceiro reinado no comando
do país, alertando até para o risco de haver “derramamento de sangue”.
A mensagem rendeu-lhe uma condenação da Comissão Política, naquilo que foi interpretado como
censura.
Dossiers & Factos apurou que a decisão de condenar
Castigo Langa não foi tomada por unanimidade. Uma
parte da CP ainda em exercício tinha ideia contrária,
mas acabou por vencer ou outro lado, que, segundo
nos foi explicado, quis usar o nome de Langa para “cair
nas graças” do presidente e, por essa via, garantir continuidade naquele importante órgão.
Tratou-se, portanto, de uma espécie de conspiração,
garantem nossas fontes.

O medo de que a história se repita
No seio do partido, sobretudo dos delegados ao
congresso, é unânime a ideia de que Filipe Nyusi é
merecedor do terceiro mandato na condução dos
destinos do partido que, este ano, completou 60
anos de existência.

Fernando Faustino, SG da ACLLIN
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Terroristas intensificam perseguição
a cristãos

E

mbora tenham sofrido derrotas
pesadas nos últimos tempos,
graças às acções coordenadas
entre as Forças de Defesa e Segurança (FDS), as Forças de Defesa do
Ruanda e a Missão da SADC em Moçambique (SAMIM), os terroristas não se dão
por vencidos. Nos últimos meses, vêm
adoptando uma estratégia diferente.
Visam preferencialmente civis, ao invés
de elementos do Exército, e multiplicam
acções contra cidadãos cristãos.
D&F Texto: Amad Canda

Nos seus primeiros vídeos, difundidos através das
redes sociais, os terroristas que actuam na zona norte
do país trataram de esclarecer que os seus principais
alvos eram o Estado e os cristãos. Ainda assim, os seus
ataques contra civis eram realizados quase que de forma aleatória, e não propriamente em função da fé que
suas vítimas professavam. Nos últimos meses, porém,
e embora também infrinjam golpes a outros grupos
sociais, os radicais islâmicos têm se mostrado cada vez
mais hostis aos cristãos.
A quantidade de ataques a este segmento vem
crescendo de forma significativa, não só em Cabo Delgado, mas também na vizinha província de Nampula,
que recentemente entrou no mapa dos jihadistas.
Só no presente mês, há registo de quase uma dezena de cristãos assassinados por integrantes do grupo
Ansar al Sunnah. Jasmine Opperman, especialista em
matéria de segurança, que faz compilações semanais
e mensais de actos de violência extrema no sul de
África, reportou, no passado dia 11, que os terroristas
tiraram a vida de três cristãos em Macomia, Nangade
e Nampula.
No dia 08, o grupo matou quatro cristãos no distrito de Eráti, em Nampula, e destruiu 120 casas, ainda
segundo a especialista. Na mesma semana, tinha tido
lugar a incursão de maior repercussão mediática, no
distrito de Memba, também em Nampula.
Os terroristas invadiram a Missão de Chipene, onde
fizeram duas vítimas mortais, incluindo uma missionária italiana de nome Maria de Coppi. De Coppi estava em Moçambique há mais de 50 anos, e, de acordo
com alguma imprensa, teria resistido às ordens dos

Missão de Chipene incendiada pelos terroristas
extremistas, que a executaram sem piedade, tendo interacção que mantiveram com o adolescente, que
igualmente incendiado a Missão de Chipene, perten- seu foco eram os cristãos.
Dados tornados públicos por Jasmin Opperman
cente à congregação Combonianos.
revelam que, entre 05 e 21 de Junho do corrente
ano, o grupo terrorista incendiou nove igrejas em
Uma tendência crescente
vários distritos da província de Cabo Delgado, às
A repercussão do caso chamou atenção para um quais se juntam o assassinato de 33 pessoas, 10 solfenómeno que é cada vez mais uma tendência: a dados e 23 civis.
O Estado Islâmico, através da sua página na Interperseguição aos cristãos, considerados “infiéis” pelos jihadistas. De resto, uma reportagem da STV em net, deu conta da decapitação de “muitos cristãos”
Nampula revelou testemunho de um adolescente no distrito de Nangade (Cabo Delgado), em meados
que chegou a ser capturado pelos terroristas, tendo de Junho.
escapado à morte só porque, quando questionado
Vaticano preocupado
sobre sua crença, revelou ser muçulmano. De acordo com o órgão, os terroristas terão deixado claro, na
O Papa Francisco, que visitou Moçambique em
2019, tem acompanhado com alguma atenção o desenrolar do conflito na zona norte do país. O Sumo
Pontífice falou em memória de Maria de Coppi no
Vaticano, uma missionária que diz ter servido “com
amor, durante quase sessenta anos”.
“Que seu testemunho dê força e coragem aos
cristãos e a todo o povo moçambicano”, acrescentou
o Santo Padre.
Também o arcebispo de Nampula, Inácio Saure, condenou a barbárie protagonizada pelos
terroristas.
“A Igreja Católica sempre condenou esta guerra
muito violenta, uma guerra que tira a vida de muitas
pessoas, especialmente aos pobres que nem sabem
por que esta guerra está a acontecer”, afirmou.

“Que seu testemunho
dê força e coragem aos
cristãos e a todo o povo
moçambicano”
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NGOENHA CRITICA CONCENTRAÇÃO DE PODERES NO PR

“Presidente tem mais poder que Luís
XIV”

C

hamado a abordar o tema
“Constrangimentos e Desafios
para o Futuro da Paz em Moçambique”, o filósofo Severino
Ngoenha defendeu a necessidade de
fortalecer as instituições, dado que,
nas suas palavras, actualmente, se verifica uma excessiva concentração de
poderes na figura do Presidente da República. Ngoenha entende que só instituições realmente fortes podem evitar
“trafulhices” como o escândalo das dívidas ocultas, entre outros.

D&F Texto: Dossiers & Factos

O Reitor da Universidade Técnica de Moçambique (UDM) entende que o país deve tirar proveito das perspectivas, ensinamentos e do caminho
que vem trilhando. Uma das ilações a tirar é a
importância de conferir a necessária robustez às
instituições, conferindo-lhes independência.
“Repiso e faço questão: não há democracia,
paz social nem justiça sem que instituições joguem fortemente o seu papel, em termos de
competência, integridade e independência”, disse o académico.
No actual cenário, defendeu Ngoenha, tal não
se verifica. Pelo contrário, assiste-se à concentração de poderes na figura do Chefe do Estado,
que é igualmente chefe do executivo. Diz mesmo que o Presidente “tem mais poder que Luís
XIV”, monarca absolutista francês, cuja máxima
era “L’état c’est moi”, ou seja, “Estado sou eu”.
Instituições independentes impediriam
“trafulhices”
A separação de poderes é, para Severino
Ngoenha, um aspecto fundamental no processo
de construção do Estado e da consolidação do
Estado Democrático de Direito.
A fonte vinca que a independência das instituições só faz bem às nações. Olhando para Moçambique, acredita que, se houvesse instituições
fortes, teria sido possível evitar aquilo a que chama de “trafulhices” que facilitaram conflitos político-militares, dívidas ocultas e o terrorismo em
Cabo Delgado, que ocorre há cinco anos.
“Instituições fortes, robustas e independentes
são, na minha opinião, o que devemos ter nos
próximos anos, para impedir todas as ‘trafulhices’
que cometemos durante os 30 anos e que facilitaram conflitos político-militares, que facilitaram
as dívidas ocultas e o terrorismo”, defendeu.
“Justiça costureira”
Como forma de eliminar conflitos no futuro,
Severino Ngoenha afirma haver necessidade de
uma “justiça costureira”, que “costure e recosa os

Severino Ngoenha, filósofo

moçambicanos pretos, brancos, albinos, norte,
sul, centro. [É preciso] recoser as relações sociais”.
Abordando o tribalismo, um tema fracturante
e que está em voga nos últimos dias, o filósofo
disse que o mesmo – tribalismo – deve subordinar-se às qualidades humanas e políticas.
Este tema foi recentemente levantado por
dois veteranos da Luta Armada de Libertação de
Moçambique, nomeadamente Alberto Chipande e Eduardo Nihia, que participam, desde o dia
23, no 12.º Congresso da Frelimo, na cidade da
Matola, província de Maputo.
No entender da fonte, o conclave é uma oportunidade soberana para eliminar este “problema”.
“Se o congresso tivesse coragem, deveria anular este pressuposto, deveria recolocar as coisas nos carris”, disse, acrescentando ainda que
“quem tem que governar este país é a pessoa
que encarna, em termos de qualidade humanas,
morais, políticas e tecnicidade, aquilo que é o anseio e desejo das pessoas que são governadas”.
Mais adiante, voltou a insistir no fortalecimento das instituições, e convidou académi-

cos e sociedade civil a mudarem de foco.
“Eu penso que tínhamos que mudar, nós os
académicos, sociedade civil…, e devíamos militar para outra coisa, nós temos que lutar para
fortalecer as instituições, temos que lutar para
diminuir poderes de um só homem, por quantas qualidades que ele possa ter, para manter
o centro de governação em instituições fortes,
robustas e independentes”, realçou.
Para o professor catedrático, a verdadeira
batalha que a política e instituições de Estado
enfrentam actualmente é a descentralização,
mas também representatividade, sobretudo
ao nível do Parlamento.
Ngoenha falava na última semana, durante a IV Conferência Internacional do Instituto
de Estudos Sociais e Económicos (IESE), que
decorreu sob o lema: “Conflitos, Violência e
Desenvolvimento”. No evento, também foram
discutidos temas como: “Desafios da Descentralização em Moçambique”; “Islão, Radicalismo e Segurança”; “Eleições e Violência em
Moçambique”.
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O legado de uma juventude indecisa
Sérgio dos Céus Nelson
Perspectivar o futuro nunca foi/será tão
fácil para uma juventude que não sabe para
que caminho deve seguir. Crescemos numa
juventude do “deixa para depois”, uma juventude que vê uma oportunidade à sua
frente, mas adia para depois, uma juventude que é desafiada a crescer, mas insiste em
continuar inocente por medo de quebrar as
suas mãos.
É importante perceber que a regra do
sucesso das coisas tem a ver com a forma
como cada um de nós se entrega aos desafios e olha para o futuro com uma “fome”
capaz de devorar, por inteiro, um elefante.
É preciso ser rigoroso na sua forma de sonhar e usar o seu tempo para fazer coisas
que lhe sejam úteis e ampliem a sua visão
do futuro.
É difícil identificar-se na batalha dos melhores se continua a hipotecar seus sonhos
e a viver por aquilo em que os outros lhe viciam/acostumam a ser. Ser um ser humano
diferente, indescritível, corajoso, capaz de
fazer coisas darem certo, demanda a capacidade de saber tomar as decisões, porque
cada decisão falhada, e tomada de forma
apressada, pode arruinar uma muralha de
sonhos.
É complicado quando olhamos para as
ruas, semáforos, e vemos jovens com tanta
força ainda por ser explorada mendigando, derrotados, enfraquecidos pelo medo
de superarem as suas metas. Esse é o medo
que lhe vai condicionar na forma e no momento em que você vai conquistar as suas
medalhas da vida.
Falar do legado de uma juventude indecisa significa falar de uma juventude que não
se permite fazer, uma juventude que não
permite que a dor signifique a realização
de grandes ganhos, uma juventude que não
sabe se assimilar às condições que a vida
lhe impõe, uma juventude que não sabe

confrontar as dificuldades, uma juventude
que dificilmente sabe definir como vai tomar os passos a seguir ou sonhar diferente,
ainda que o tempo esteja contra si.
Certamente que nem sempre é motivação que falta na juventude. Os jovens não
estão obcecados com o sucesso, não estão
ávidos pelo momento de glória, não estão
com sede da vitória, não estão com a voz
firme para lutar por seus direitos e nem estão prontos para criar algo que seja o legado através do qual o mundo se vai lembrar
deles.
Falta-nos coragem de acreditar em nós
mesmos e no poder de se criar algo novo.
Mas o maior problema é viver uma juventude que não consegue identificar a sua luta, o
motivo de acordar cedo, o motivo de querer
ser mais, por isso nunca encontra uma forma de superar e arquitectar uma nova manobra rumo às suas realizações.
É importante perceber que estamos
numa juventude com uma mente programada a temer obstáculos, jovens que não investem por medo de falharem. Não há vitórias
sem nenhuma perda. Em cada conquista, há
sempre um pouco que se perde no decorrer
da luta/persistência.
Vive num emprego que lhe aprisiona porque acredita que não tem saída, mesmo vendo a porta da liberdade à sua frente. Tudo
porque olha para sua vida e vê como se tudo
estivesse quebrado, falido, desconectado e
despedaçado. Quando acreditar que está
derrotado, então aí desistirá de criar a sua
própria marca e se acostumará a ser um jovem que faz cópias, que faz réplicas e nunca
consegue mostrar a sua originalidade.
É preciso parar com o seguidismo (fazer
o que os outros fazem e porque os outros
fazem), parar de “escovar”, para poder investir em tudo o que tem – para poder ser
mais, para poder estudar suas habilidades
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e manipular seus medos para maximizar o
seu potencial.
Não há legado gratificante que se possa
esperar de uma juventude indecisa sobre
aquilo que quer ser, sobre como e em que
momento sonhar em ser mais. O que se pode
esperar dessa juventude é uma colmeia de
gente que espera ser estudada para se perceber o porquê de os seres humanos não
serem capazes de realizar os seus sonhos e
perspectivarem um novo ângulo de vida.
A nossa vida é o que nós esperamos dela.
Então, se você se sente desconfortável, é
preciso quebrar a desculpa de que não foi
feito para vencer. Claro que foi feito para
vencer, mas para tal precisa olhar ao seu redor e encontrar os ingredientes certos para
terminar com a sua fórmula do sucesso.
Às vezes, é preciso ser um estranho, distante da multidão, para poder criar um pensamento original. Muitas vezes, só criamos
medos que só atrasam os nossos planos,
mas tais medos são de preguiça, de uma juventude indecisa, uma juventude que ainda não percebeu que o tempo de desejar já
passou, porque estamos agora numa fase de
fazer/alcançar e realizar os nossos sonhos.
É preciso quebrar o pensamento de que
só se pode seguir a quem já está realizado
para poder nos dar emprego, porque você
pode criar o seu próprio caminho e “ser a
diferença que quer ver no mundo”. É preciso sair da zona de conforto e investir em ser
diferente e ter fé nas suas ideias. É preciso
acreditar em si para poder ser realizado
nas suas pesquisas pelo sucesso.
A regra da vitória é ter a capacidade de
ver o futuro antes dele acontecer, montar
as estratégias que façam os seus desejos
florescerem, porque você é maior que as
circunstâncias que enfrenta. Fique firme e
pronto para tomar as decisões certas. Invista no seu potencial e seja vencedor.
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PRIMEIRO PONTO

Diagnosticar a corrupção, a bizantina do sector
administrativo
Nobre Rassul
O diagnóstico de uma sociedade doentia pode ser determinado pela saúde psíquica da sua população. Em alguns países,
a aplicação de leis e normas que visam a
privação do seu povo de certas liberdades
é considerada fundamental no âmbito da
massificação do bem-estar comum.
Somos então conduzidos a avaliar o
diagnóstico da gestão estatal e tratamento das crises sociais e das tensões políticas como receita médica para expurgar
os males que emperram o crescimento do
país, aproveitando-se das fragilidades administrativas em Moçambique. Em um
ângulo de reflexão mais aberto, proponho
a análise das assimetrias do poder existentes entre os governantes e os governados em Moçambique, no contexto de avaliação dos pressupostos que levariam a
um desenvolvimento promissor do sector
público nas componentes de benfeitorias
para as populações (flexibilidade de serviços, mobilidade interna e externa, redução de burocracias, colaboração activa
e emergente entre instituições estatais).
Os actores políticos e administrativos
em Moçambique confundem-se nos modelos de cooperação entre eles, sendo que
todos os administrativos são subjugados
a aceitar as amarras políticas como forma
de prevalecer na administração pública,
como já é amplamente sabido. Todavia,
o estatuto institucional das políticas do
aparelho do estado Moçambicano tem
vindo a sofrer revés devido à pressão externa (das instituições de apoio ao orçamento do Estado) para a mudança de paradigma de gestão, que tem sido a razão

da franca corrupção institucionalizada
em todos sectores do Estado, incluindo
aqueles que deviam combater este mal.
Todos os poderes do Governo originalmente residem no corpo do povo, e
quando se indica certas pessoas para administrar o Governo, delega-se todos os
poderes do Governo não expressamente reservados. Por conseguinte, em Moçambique, este poder não assenta sobre o
povo, razão pela qual a Constituição da
República é violada sorrateiramente porque tem o dever moral e obrigatório de
velar por este princípio.
A corrupção tem sido uma prática uniforme e as decisões políticas de combater os vários casos têm sido “duvidosas”,
tendo em conta que os decisores são frágeis aos malefícios da corrupção. É, portanto, impertinente perguntar com que
direito o Governo exerce poderes, se não
tem o propósito de o executar? As queixas contra o Governo nas instituições
internacionais ou de justiça do país, feitas mesmo por parte dos amigos do orçamento do Estado não são de que eles não
tenham poder suficiente, mas de que eles
estão a fazer um mau uso do poder de que
dispõem.
Obviamente, há um mau raciocínio por
parte da nossa liderança, que sente intromissão das instituições internacionais em
assuntos internos, uma vez que a visão do
nosso governante visa edificar um Governo dotado de poderes muito mais amplos
do que os actuais, porém, sujeito à freios
muito menores na sua execução.
Os conflitos que naturalmente per-
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meiam o processo de conformação institucional das novas instituições do estado
( Secretarias do Estado, assim como dos
Governos Provinciais, direcções provinciais e o novo modelo de administradores distritais) deviam ser resolvidos mediante a negociação e a acomodação de
interesses e entendimentos existentes em
cada caso histórico particular.
A forma como se tomam as decisões
do Governo do dia influencia no processo da boa administração do aparelho do
estado, criando brecha para os desvios de
fundos, sonegação de impostos e lavagem
de dinheiro. Isso decorre da minha preocupação com este relacionamento entre
governantes, a célebre teoria da separação dos poderes tão cara à tradição constitucionalista liberal da democracia.
A redução das burocracias internas e
melhoria de componentes de gestão, com
instalação de novas componentes financeiras, que incluam modernização e assistência contínua dos modelos de gestão
financeira do Estado e descongestionamento do actual padrão financeiro de gestão centralizada, ajudariam a dinamizar
o processo de auditoria institucional, clarificando a aplicabilidade e a natureza da
fraude, assim como os convénios que pretendam cometer algum acto de corrupção
ou fraude financeira.
Quanto maior a burocracia processual
necessária para a aprovação de qualquer
coisa, maiores os custos desse processo, já
que aumenta o poder de decisão de qualquer indivíduo, dada a sua maior importância relativamente aos demais.
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MAYITABASSA!

Acção diplomática Moçambique – Tanzânia: agora
sim!
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

A recente visita da estadista tanzaniana
ao nosso país é claramente um sinal de algum tipo de conforto nos esforços colectivos
de combate ao terrorismo na zona norte de
Cabo Delgado. Se já nos bastidores algum
tipo de desconfiança diplomática se fazia
sentir, pois ficava muito estranho o tipo de
silêncio que perdurava face à situação do
terrorismo na zona norte do país, com este
encontro, ficam dissipadas todas as dúvidas,
se se considerar que o nível de compromisso
assumido pelos dois chefes de Estado, e tornado público, traz linhas mestras para que o
desenvolvimento social e económico encontre seu efectivo espaço.
A presidente da República Unida da Tanzânia realizou uma importante visita à República de Moçambique, isto no quadro das
relações diplomáticas entre os dois países.
Aliás, é preciso referenciar que a República
Unida da Tanzânia é considerada a segunda
casa do povo moçambicano. Foi a Tanzânia
que aceitou hospedar os interesses da Frente de Libertação de Moçambique durante a
guerra de libertação nacional contra o colonialismo português, contribuindo para que
a nossa independência fosse total e completa
no seu verdadeiro sentido.
Em 2017, surgem os primeiros sinais de
terrorismo, opiniões divergiram sobre a origem deste movimento preparado para saquear e tirar vidas. Testemunhas e vítimas
dos primeiros actos bárbaros deste grupo
confirmavam, na altura, que uma das características comuns do grupo, era o uso da língua Swahili, dando a entender que a maior
parte dos jovens terroristas tinha como zona
de origem o outro lado da fronteira. Um outro dado menos importante prende-se com
a existência, na zona norte de Cabo Delgado, de um movimento extensivo de jovens
garimpeiros que, sistematicamente, fazem a
extracção de recursos minerais sob um ale-

gado comando de empresários provenientes
da República Unida da Tanzânia. Estes jovens afirmam que são fornecidos todos os
instrumentos de trabalho, incluindo valores
monetários, como garantia de que qualquer
recurso importante retirado desta zona deve
ser canalizado a estes mandantes. Estes dois
exemplos alimentaram a dúvida sobre a lealdade nas relações entre estes dois povos.
O silêncio diplomático também contribuía para que cada um de nós continuasse
a construir a sua própria análise, terminando isto em conclusões precipitadas. Estão de
parabéns os dois governos, pois ainda que
seja um pouco tarde, estes concluíram que a
situação de instabilidade política na região
norte do país deve ser uma preocupação comum. Se o terrorismo tem como ponto de
saída ou entrada um dos países, isto tem actualmente pouca importância. Precisamos,
sim, que os dois Estados desenvolvam uma
resposta duradoura para que em nenhum
dos lados este movimento possa continuar
com as suas incursões.
Caros Presidentes Filipe Jacinto Nyusi e
Samia Hassan Suluhu, vossos povos estão
preocupados com a situação de instabilidade e, dentre vários protocolos assinados,
importa-nos realçar mais medidas robustas para que se estanque a insegurança que
ainda prevalece em Mueda, Palma, Nangade e outras regiões da zona norte do país.
Se outrora Tanzânia vinha se solidarizando e apoiando, através da força conjunta da
SADC, foi boa notícia saber que agora se diz
disposta e pronta a intervir directamente.
Para a Comunidade do Desenvolvimento
da África Austral - SADC, é preciso que se
imponha uma cultura de solidariedade e acções combinadas como estratégia de enfraquecer esta tendência de grupos terroristas
ao nível da região. Numa das intervenções
públicas do Presidente da República, Filipe
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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.

Nyusi, ele sublinhou a pronta resposta do
governo de Ruanda face ao pedido feito no
sentido de apoiar Moçambique no combate
a este mal.
O Presidente da República não se cansa
de elogiar a atitude do presidente Paul Kagame na resposta à acção inimiga do terrorista, porém, Tanzânia e outros membros
do bloco, pelo recado do Presidente, pode-se perceber que responderam a este pedido,
mas de uma forma tímida. São sinais como
estes que devem servir de ponto de fortalecimento das relações diplomáticas dos membros do bloco, como forma de evitar a escalada de acções de instabilidade regional por
conta do terrorismo e outros actos contra a
soberania dos povos.
Não aconteceu tarde esta cimeira, assim
como não aconteceu tarde a reflexão sectorial de cada área considerada estratégica
para responder cabalmente ao desenvolvimento económico e social dos dois povos.
Não foi tarde também quando ouvimos da
estadista tanzaniana o convite ao sector empresarial de Moçambique para que aumente
o volume de negócios junto daquele país.
Na recepção da chave da cidade de Maputo, como personalidade de honra para a
cidade, a estadista Tanzânia desafiou também o Governo da Cidade de Maputo para
que acarinhe e crie condições favoráveis
para que cidadãos do seu país e residentes
nesta cidade possam, e num ambiente tranquilo, desenvolver os seus negócios a todos
os níveis.
Esta cimeira, suas decisões e protocolos
assinados, ao serem tornados realidade, podemos lograr resultados que satisfaçam as
duas partes e que resgatem os princípios de
irmandade das duas nações, concordados
pelos já falecidos e respeitados presidentes,
Samora Moisés Machel e Julius Kambarage
Nyerere.
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HISTÓRIAS DE VIDA

História de vida do Jornal Dossiers & Factos (9)
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 vezes
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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ALERTA CHEFE DE ESTADO

Ameaça à independência não é só
militar

N

o dia – 25 de Setembro – consagrado às Forças Armadas
de Defesa de Moçambique
(FADM), o Presidente da República fez o rescaldo dos últimos desenvolvimentos no Teatro Operacional
Norte, dando conta do regresso dos terroristas que atacaram Nampula e Cabo
Delgado, como resultado da resposta
das Forças de Defesa e Segurança. Filipe Nyusi chamou atenção para o facto
de a ameaça à soberania nacional não
se resumir ao campo militar.
D&F Texto: Amad Canda

Filipe Nyusi interrompeu a sua participação no XII
Congresso da Frelimo, que decorre na cidade da Matola, para deslocar-se à praça dos Heróis, na cidade
de Maputo, a fim de orientar as cerimónias centrais
do dia das FADM.
Como seria de esperar, o terrorismo que afecta a
zona norte do país foi a nota dominante do discurso
do Chefe de Estado. O Comandante em Chefe das
Forças de Defesa e Segurança (FDS) deu nota dos
últimos avanços das FDS no combate ao jihadismo, tendo anunciado, entre outras novidades, que
o grupo que, nas últimas semanas, vem causando
terror em Nampula, está agora em fuga e de regresso a Cabo Delgado, mercê da réplica do exército
nacional.
“As Forças Armadas de Defesa de Moçambique
entraram em contacto com o inimigo em Nangade,
e estão a perseguir o grupo que está de regresso de
Nampula, na zona de Napipe, no distrito de Quissanga. O que quer dizer que as nossas forças não estão
paradas, estão em operações”, disse o Presidente.
Nyusi não poupou elogios às FADM, cuja história
considera ser “repleta de glória”. Para sustentar a sua
afirmação, fez uma viagem ao passado e recordou

Nyusi, à sua chegada à Praça dos Heróis
os triunfos sobre o colonialismo português, bem para proteger e defender a vida e o bem-estar do
como a resistência ao regime segregacionista do nosso povo. Estaremos sempre prontos para, junto das Forças Armadas de Defesa de Moçambique,
Apartheid.
“Os jovens das Forças Armadas de Moçambique encontrar as melhores formas de elevar a moral dos
continuam, hoje, um exemplo e dão o seu máximo homens e mulheres na linha da frente e aumentar a
capacidade combativa”, assegurou.

“Os jovens das Forças Armadas de
Moçambique continuam, hoje, um
exemplo e dão o seu máximo para proteger
e defender a vida e o bem-estar do nosso
povo. Estaremos sempre prontos para, junto das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, encontrar as melhores formas
de elevar a moral dos homens e mulheres
na linha da frente e aumentar a capacidade
combativa”

Ameaças dos tempos actuais
Grupos armados aparentemente ligados ao Estado Islâmico aterrorizam Cabo Delgado desde 2017,
mas Filipe Nyusi aproveitou as festividades dos 58
anos das FADM, cuja data de fundação coincide com
a do início da Luta Armada de Libertação de Moçambique, para avisar que as armas estão longe de ser a
única ameaça à integridade da nação moçambicana.
“Com o advento da globalização, as ameaças à
nossa independência e integridade territorial não
são simplesmente militares. As ameaças cibernéticas, ideológicas, ambientais, pandémicas, entre
outras, são tão perigosas quanto às militares. Por
isso, o nosso Governo tem vindo a prestar atenção
especial às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, elevando a sua capacidade interventiva e
de recursos, garantindo um treinamento especializado, de modo a posicionarem-se com cada vez
melhores condições de respostas a esses desafios”,
sublinhou o PR.
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ELEIÇÕES BRASIL

Lula vs Bolsonaro: uma polarização
baseada no ódio

O

Brasil realiza eleições presidenciais no próximo dia 02 de Outubro. Trata-se de um pleito com
11 propostas, das quais apenas
duas têm verdadeiras chances de triunfar.
Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias
Bolsonaro (PL) são os rostos de uma polarização em que a negação do outro sobrepõe-se ao amor-próprio. O candidato do
PT lidera as sondagens, mas o resultado é
uma incógnita. (Quase) certo é que haverá
segunda volta e que os brasileiros não escolherão o melhor candidato, mas o menos
mau entre os dois rivais.
D&F Texto: Amad Canda

“Triste Brasil, que tem que escolher entre dois escândalos, do Petrolão e da Educação”. Estas palavras,
da candidata Simone Tebet, do MDB, mais do que denunciar uma resignação tácita, espelham bem o ambiente de polarização que domina o Brasil de alguns
anos a esta parte.
Lula da Silva e Jair Bolsonaro – esquerda e direita
– comandam a cena política e são os favoritos à vitória na corrida eleitoral deste ano. No domingo (25 de
Setembro), e apesar de ter faltado ao debate do canal
SBT, na noite de sábado, Lula continuava na liderança
na pesquisa do IPEC, com 46%, contra 37% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet surgiam, pela
primeira vez, empatados, com 5% cada.
“O voto do ódio”
Ironicamente, Lula e Bolsonaro são os candidatos
com os índices de rejeição mais elevados. Em Julho,

Lula quer regressar “à cena do crime”, dizem apoiantes de Bolsonaro
uma pesquisa do XP/IPESPE colocava o actual presidente da república com 58% e o seu rival com 43%.

Estes dados são interpretados como sinal de que, entre os dois, os eleitores não votarão por convicção de
que determinado programa seja o ideal para o país,
mas para impedir que o Brasil seja dirigido por um ou
por outro.
“Os dois não têm credibilidade perante parte significativa da população”, assinala Flúvio dos Santos
Guedes, professor brasileiro, formado em Letras pela
Universidade Cruzeiro do Sul.
Na base da notável rejeição estarão os escândalos
de corrupção que pesam sobre ambos. Chefe de Estado entre 2003 e 2011, o socialista Lula da Silva granjeou a simpatia dos pobres, graças a programas como
“Bolsa Família”, recuperado por Bolsonaro e rebaptizado com o nome de “Auxílio Brasil”.
O petista orgulha-se de ter colocado o país a crescer a ponto de se tornar credor do Fundo Monetário Internacional, mas seu reinado fica marcado por escândalos de corrupção, um dos quais relacionado com o
recebimento de um apartamento tríplex, em Guarujá,
oferecido pela construtora Odebrecht, supostamente
em forma de suborno para a obtenção de contratos.
De resto, este é um dos casos que deu azo ao processo “Lava Jato”, que culminou com a prisão do antigo
sindicalista, em 2018, mas foi também na sua administração que tiveram lugar escândalos como o Petrolão
e o Mensalão.
O rasgado a rir-se do roto

Jair Bolsonaro tenta segundo mandato

Ladrão e ex-presidiário. É desta forma que Jair Bolsonaro se refere a Lula da Silva, em decorrência dos
escândalos acima descritos. Mas o direitista está longe
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Lula, por sua vez, contrapõe com apoios de peso.
Fernando Haddad e Marina Silva foram ambos candidatos à presidência no passado e estão ao lado do socialista. Recentemente, o antigo presidente do Brasil,
Fernando Henrique Cardoso, mesmo que de forma
implícita, declarou seu apoio à candidatura de Lula,
que tem como vice um antigo rival, Geraldo Alckmin.
“Peço aos eleitores para que votem, no dia 2 de
Outubro, em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais
para todos independentemente da raça e orientação
sexual, e orgulha-se da diversidade cultural da nação
brasileira”, exortou Fernando Henrique Cardoso.
Violência pós-eleitoral

Flúvio Guedes, professor
de ter uma carreira imaculada, quer na política, quer
nas Forças Armadas. “Ele já foi preso por atentado contra a corporação e tem a cara de pau de chamar Lula de
ex-presidiário”, recorda Flúvio Guedes.
Recentemente, uma reportagem do portal UOL
denunciou a compra de pelo menos 51 imóveis por
parte da família Bolsonaro usando dinheiro vivo, o que
levanta suspeitas de branqueamento de capitais. Bolsonaro é igualmente assombrado pelo “orçamento secreto” – bilhões de reais destinados à compra de apoio
político dos parlamentares – para além de um escândalo de subornos no Ministério da Educação, com o
dinheiro a ser escondido no pneu de um camião.
A gestão da pandemia da Covid-19 também prejudicou a imagem do presidente, naquele que foi um
dos países mais castigados pelo vírus. Bolsonaro é
acusado de negligência por, alegadamente, não ter
comprado as vacinas em momento adequado, mesmo tendo tido oportunidade para tal. As cenas em
que simula dificuldades de respiração, zombando dos
milhares de infectados pelo vírus, renderam-lhe duras
críticas e aumento do nível de rejeição.

campanha. O exemplo mais flagrante terá sido a celebração do 7 de Setembro – dia do bicentenário da
independência do Brasil – um acto de Estado que se
converteu num comício popular, em Brasília e em Rio
de Janeiro, na praia da Copacabana.
Devido ao seu carácter eleitoralista, o evento foi
boicotado pelos chefes dos restantes poderes – legislativo e judiciário. Acto contínuo, Bolsonaro aproveitou
a viagem de Estado que efectuou ao Reino Unido para
realizar actos propagandísticos com seus apoiantes em
pleno edifício da embaixada do Brasil.

À medida que se aproxima a data da primeira volta, a tensão sobe e a rivalidade entre lulistas e bolsonaristas escalda. Há já vários registos de violência
de parte a parte, mas são mais as vezes em que os
protagonistas de actos de agressão são os apoiantes
do actual timoneiro da nação brasileira.
Jair Bolsonaro é tido como catalisador de ódio,
através de discursos que colocam em causa o Tribunal Superior Eleitoral, bem como a credibilidade das
urnas electrónicas. “Ele sabe de algo. Como os media
estão a favor de Lula, ele tem medo de perder, pois
ganhou assim, com urnas duvidosas”, assinala Flúvio
Guedes.
Bolsonaro, que defende armamento da população, já disse esperar uma vitória com 60% dos votos e que, caso não alcance esse objectivo, “algo
de anormal” terá acontecido no Tribunal Superior
Eleitoral.
Esta e outras atitudes fazem antever um cenário
de “pequena guerra civil’, diz Flúvio Guedes, vincando que “o povo não entende de política, mas defende seu candidato”.
Na noite de sábado, vários cidadãos brasileiros
receberam uma mensagem (SMS) com teor golpista em caso de derrota da candidatura de Bolsonaro:
“Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senão, vamos
à rua para protestar! Vamos invadir o congresso, o
STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nós”, lê-se na mensagem enviada por um número que, segundo relatos, é usado pelo governo.

Media e empresários medem forças
A força dos dois candidatos com maiores índices
de rejeição provém, para além do carisma, dos apoios
de que beneficiam. “Bolsonaro tem apoio de empresários”, faz notar o professor Flúvio Guedes, acrescentando que Lula, por sua vez, conta com apoio da
Imprensa.
“A [tv] Globo é o mais potente meio de comunicação aberto, e Bolsonaro cortou sua verba. Então ela
quer acabar com ele e eleger Lula, pois fizeram acordos com ele, que tem uma parte da população pobre
a seu favor”, aponta.
Bolsonaro conta igualmente com o apoio dos
evangélicos, que ficou evidenciado quando viajou ao
Reino Unido, para o funeral da rainha Isabel II, na companhia do pastor Silas Malafaia. “Aqui no Brasil, pastor
também é empresário, rouba dinheiro dos pobres”, diz
a nossa fonte.
Actual detentor do poder executivo, Bolsonaro
também usa dos meios do Estado para fazer a sua

A mensagem golpista difundida no último sábado
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NA KENMARE, EM NAMPULA

Trabalhadores esclarecem-se sobre os
benefícios da Segurança Social

T

rabalhadores da empresa que explora as areias pesadas no distrito
de Larde, a Kenmare Moma Mining,
esclareceram-se, há dias, sobre algumas inquietações e questões que ainda
não eram do seu domínio, no âmbito dos
benefícios que o Sistema de Segurança Social oferece aos seus utentes, sobretudo os
beneficiários e pensionistas.
D&F Texto: Cortesia

Para o efeito, uma brigada da delegação provincial do Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) de Nampula esteve naquela unidade industrial, localizada a sul da mesma província, no âmbito da semana das comemorações dos 33 anos
da criação do Sistema de Segurança Social no país,
assinalados no passado dia 18 de Setembro.
Durante a palestra, os trabalhadores da Kenmare foram igualmente sensibilizados sobre o
processo de actualização de dados dos trabalhadores da firma, tendo em conta os avanços ferramentais registados na gestão do Sistema de Segurança Social.
A actualização, que incluiu a atribuição de cartões de beneficiários, consiste em inserir no Sistema as informações decorrentes das alterações
dos seus dados, no decurso da sua inscrição na
Segurança Social, essencialmente os respectivos
documentos de identificação, o NUIT, para além
de documentos do agregado familiar ou equivalentes, ou seja, englobando todos os contribuintes

Funcionários da Kenmare tiram dúvidas sobre a segurança social

e beneficiários.
Foram levantadas questões sobre os procedimentos para o pagamento de prestações aos
agregados familiares com direito aos subsídios
por doença, internamento hospitalar, materni-

dade, morte, bem como as pensões por velhice,
invalidez e sobrevivência. Espera-se que, até ao
final do processo de actualização de dados dos
trabalhadores daquela empresa, sejam abrangidos 1.527 beneficiários (trabalhadores).

INSS EM FESTA

Sistema de Segurança Social foi criado há 33 anos

C

omemora-se este domingo o 33º
aniversário da criação do Sistema
de Segurança Social no país, efeméride que constitui, para o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS),
um momento de reflexão sobre o percurso
e os avanços alcançados na nobre missão
de assistir os trabalhadores e suas famílias.

mo compreende os regimes de Trabalhadores por Conta
de Outrem (TCO) e Trabalhadores por Conta Própria (TCP).
Em termos de cobertura geográfica, o Sistema de Segurança Social está, desde a sua criação, em 1989, implantado em todo o país, conta com 11 delegações provinciais,

24 direcções distritais e 45 representações distritais.
O sistema de segurança social cobre, volvidos 33 anos,
mais de 2.400.000 beneficiários, mais de 39.000 TCP, acima
de 153.000 contribuintes, assim como presta assistência a
mais de 120.000 pensionistas.

D&F Texto: Cortesia
Para assinalar a data, decorrem ao nível das delegações
provinciais do INSS actividades de divulgação do Sistema,
através de debates públicos e palestras junto dos contribuintes e beneficiários.
Ainda no quadro das festividades de mais um aniversário do sistema, quadros do INSS participaram em programas
radiofónicos e televisivos para a divulgação do Sistema de
Segurança Social, sobretudo as actividades de impacto realizadas e em curso.
O sistema de segurança social foi criado por Lei nº 5/89,
de 18 de Setembro, com o objectivo de garantir a subsistência de trabalhadores nas situações de falta ou diminuição
de capacidade para o trabalho e garantir a subsistência dos
familiares, por morte do trabalhador ou pensionista. O mes-

INSS celebra a efeméride ensinando a mais contribuintes
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PÂNICO NA BEIRA

Descobertas ossadas humanas num terreno  

F

oram encontradas, na passada quinta-feira, 22 de Setembro, na cidade da Beira, ossadas humanas num terreno
situado algures no bairro de Chaimite.
D&F Texto: Dossiers & Factos
O esqueleto foi descoberto por um grupo de jovens que se dedica à lavagem de carros naquela zona,
enquanto faziam limpeza no referido espaço.
Chico Luís, uma das testemunhas entrevistadas,
explicou que se deparou com as ossadas quando estava a cortar capim naquele terreno e, de seguida, alertou os seus amigos sobre o que teria visto.
“Fomos contratados por um senhor para fazer
limpeza no seu espaço, porque pretende transformar
o local numa oficina de viaturas, mas, durante o trabalho, vi o esqueleto. Fiquei assustado. Paralisámos a
actividade e informámos ao dono sobre o sucedido”,
contou.
“Informámos à 1ª Esquadra da PRM sobre a situação, o que culminou com a remoção das ossadas. Lavámos carros nas proximidades, mas nunca vimos movimento aqui, é estranho”, disse.
Entretanto, o porta-voz do Serviço Nacional de
Investigação Criminal (SERNIC) de Sofala, Alfeu Sitoe,
quando abordado pelo Dossiers & Factos sobre o assunto, confirmou tratar-se de ossadas humanas de um
adulto.
“Quando fomos informados sobre a existência de

ossadas na zona de Chaimite, uma equipa do Serviço
Nacional de Investigação Criminal, junto da Polícia
da República de Moçambique (1ª Esquadra), ter-se-ia deslocado até ao local. Feita a perícia, constatou-se tratar-se de ossadas humanas de um adulto, isso

pela consistência que o crânio encontrado apresentava”,
disse o porta-voz do SERNIC
Entretanto, o SERNIC avança que as ossadas foram levadas para um laboratório de estudo especializado, para se
apurar os motivos e a causa da morte do referido indivíduo.
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NA CIDADE DA BEIRA

Edilidade abre buracos nas ruas e põe
munícipes em perigo

N

a capital provincial de Sofala, os
automobilistas mostram-se agastados com o bloqueio de algumas
vias públicas, por muito tempo
e sem sinalização, devido às obras de melhoramento do sistema de esgoto, levadas
a cabo pelo Conselho Autárquico da Beira,
o que está a perigar a vida dos munícipes,
sobretudo nas noites.
D&F Texto: Dossiers & Factos

A situação é mais crítica na rua Costa Duarte, no bairro de Matacuane, que dá acesso à
Universidade Zambeze, ao quartel das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique e à 3ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique
(PRM).
Quando se dirigiu ao local, a nossa equipa de
reportagem constatou a existência de um buraco de quase dois metros de profundidade, bem
como a inexistência de indicações que chamam
atenção aos utentes para o facto de haver obras
em curso na via, o que pode contribuir para a

ocorrência de incidentes.
Cenário idêntico é notório na rua Correia
de Brito, no bairro da Ponta-Gêa.
Condutores entrevistados pela nossa equipa de reportagem, no Matacuane, afirmaram
que já se passa mais de um mês após a obstrução da via, mas tais obras não estão a decorrer,
o que é constrangedor, sobretudo numa altura
em que a cidade não tem estradas alternativas
em boas condições.
Eles afirmam ainda que a edilidade não devia condicionar a normal circulação dos munícipes quando não está organizada para trabalhos de intervenção. Igualmente, pedem que
seja fechado o buraco, visando permitir a retomada do trânsito.
Dércio Mussa, por exemplo, contou que o
município abandonou a cova há três semanas
e não sinalizou a rua para que se tenha cuidado durante o percurso.
“Só tenho a lamentar a situação. É uma rua
muito frequentada, quer por veículos, quer

buracos representam perigo à integridade física dos munícipes

por peões. Estamos perante um perigo, porque
a qualquer momento pode [a cova] provocar
danos”, afirmou.
“É constrangedor ter uma via pública bloqueada e sem sinalização. Estou muito preocupado porque, nas noites, o buraco poderá
originar acidentes ou queda de pessoas”, precisou Robate Candieiro, outro automobilista
entrevistado.
Ivánio Chau, por seu turno, revelou que o
município deveria urgentemente resolver este
problema, avisando que a cova iria criar fatalidades a qualquer momento.
“Estou muito chateado por causa do bloqueio. Sou obrigado a dar voltas todos os dias
para chegar ao meu local de trabalho. O pior
de tudo é que não há sinalização. Isso é uma
armadilha no meio da rua para os residentes”,
anotou.
Entretanto, o vereador para a área de Construção e Urbanização no Conselho Autárquico
da Beira, Augusto Manhoca, quando contactado para reagir em torno do assunto, explicou
que estão em curso trabalhos de reparação de
condutas de saneamento
ao nível da urbe antes da
época chuvosa, visto que
alguns canais sofreram.
“Estamos a atender colapsos que aconteceram
no tempo chuvoso. Algumas condutas de esgotos
estão reflectidas, porque
a pressão das águas residuais foi maior. Temos que
abrir covas para encontrar
os tubos, com vista a substituí-los antes do período
da queda das chuvas, que
se avizinha”, avançou.
Questionado sobre a
falta de sinalização após
abertura de buracos no
Matacuane, Augusto Manhoca prometeu inteirar-se do assunto no terreno
junto dos técnicos para
que se corrija a situação, visando a tomada de
precaução por parte dos
munícipes.
“Não vou precisar o tempo de conclusão das obras,
porque tenho que verificar
o que foi feito, através do
plano de intervenção, mas
tudo depende da capacidade financeira. Temos um
total de cinco colapsos na
mesma situação, mas agora estamos a intervencionar três”, finalizou.
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MEMBROS DA FRELIMO COM ESPERANÇA NO 12º CONGRESSO

"É o congresso do progresso"

M

embros e simpatizantes do partido Frelimo consideram que o
12º Congresso do partido, que
decorre desde o passado dia
23, na cidade da Matola, província de Maputo, é um encontro que resultará em progressos para aquela formação política e,
consequentemente, para o país.
D&F

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

Foi no primeiro dia do 12° Congresso do
partido Frelimo que Filipe Nyusi destacou que
aquele encontro é revestido de grande história,
por coincidir com os 60 anos da organização e
com a realização do seu primeiro congresso.
Nyusi destacou que o encontro acontece
numa altura de grandes dificuldades, provocadas pela pandemia da Covid-19, pelo terrorismo, entre outros males. Ainda assim, houve
várias realizações nos últimos anos, resultantes
da implementação do Programa Quinquenal do
Governo (PQG), aprovado pelo partido no 11º
Congresso.
"O país viveu realizações no âmbito do programa nacional Industrializar Moçambique,
Energia Para Todos, Programa Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, Programa
Nacional de Integração de Agricultura na Cadeia de Valor", referiu o também Presidente da
República.
À margem do evento, Oswaldo Petersburgo,
Secretário de Estado da Juventude e Emprego
(SEJE), explicou que o congresso visava analisar as realizações em prol do povo moçambi-

Filipe Nyusi - Presidente da República
cano e buscar resposta aos desafios que ainda sico, abordou o terrorismo que assola o extremo
norte do país, vincando a necessidade de encapersistem.
“Desta reunião, sairão novos programas para rá-lo como um “fenómeno global”.
os próximos cinco anos, nos quais estarão reflec“De certa maneira, este terrorismo não tem
tidas soluções em todas as vertentes, incluindo a ver com o islamismo interno e nem com muitos dos aspectos adiantados pela mídia, pois,
para a juventude", explicou.
se formos a ver, não é matando pessoas que se
resolvem os problemas", disse, acrescentando
"Congresso fortificará o nosso partido"
tratar-se de uma sabotagem à governação, à moPor sua vez, o presidente do Conselho çambicanidade e ao território nacional.
Autárquico da Matola, Calisto Costa, afirmou ter a máxima certeza de
que “sairemos deste congresso com
ideias que irão nortear os destinos
do nosso país".
Cossa anotou que a reunião,
cujo fim está previsto para a próxima quarta-feira, "fortificará o nosso
partido rumo aos desafios que se
seguem. Como se sabe, dentro de
alguns meses, teremos os pleitos
eleitorais, concretamente em 2023
e 2024. É o lema do nosso partido
que a vitória prepara-se. Por isso, estamos neste processo e esperamos
sair daqui muito mais fortalecidos,
não só como partido, mas também
como nação moçambicana", disse.
Já na visão de Roberto Chitsondzo, o 12° congresso da Frelimo traduz-se na unidade nacional. "Como
sabem, a Frelimo vem de três organizações que se uniram com o propósito de libertar a terra e os homens.
O partido já tem 60 anos de existência e toda a experiência acumulada
é relevante para a sociedade".
Oswaldo Petersburgo - Secretário de Estado da Juventude e
Chitsondzo, que também é múEmprego
Roberto Chitsondzo - músico e membro da Frelimo

SEGUNDA-FEIRA 26 de Setembro de 2022

SOCIEDADE

DOSSIERS & FACTOS

19

NA ÁREA DE ALIMENTOS E SAÚDE

SMS lidera Comissão de Normalização
e Qualidade
A directora da Qualidade e Safety da
SMS Catering, Salma Somar, foi recentemente eleita presidente da Comissão Técnica de Normalização e Qualidade na área
de Alimentos e Saúde (CTN 1), no Instituto Nacional de Normalização e Qualidade
(INNOQ).
Nesta comissão, composta por 22 personalidades provenientes de várias instituições e áreas de saber técnico, que deliberam sobre várias questões nos seus
encontros periódicos, discute-se e dá-se o
parecer sobre o conteúdo técnico de diferentes fases de criação e desenvolvimento
de normas no país.
Salma Somar, que faz parte do órgão
desde 2011, tem experiência acumulada
de muitos anos ao serviço da SMS Catering,
a lidar com questões ligadas à Qualidade e
Segurança, essencialmente na área de alimentos, naquela que é a maior fábrica de
refeições do país, o que foi fundamental
para a sua eleição para o cargo.
“A eleição significa um crescimento,
mas também um desafio, porque faço parte da comissão desde 2011. Entrei para a
SMS, na altura, como elo de ligação no âmbito da implementação da ISO 22000. Fui
ganhando experiência e valores da SMS, e
quando vi o anúncio no jornal para integrar a Comissão Técnica não pensei duas
vezes”, destacou Salma, salientando que a

SMS é uma referência na área da restauração

sua eleição é, em parte, em reconhecimen-

“A eleição significa um crescimento, mas também um desafio,
porque faço parte da comissão desde 2011. Entrei para a SMS, na altura, como elo de ligação no âmbito da
implementação da ISO 22000. Fui ganhando experiência e valores da SMS,
e quando vi o anúncio no jornal para
integrar a Comissão Técnica não pensei duas vezes”

to da sua excelência e qualidade, e agradece o apoio incondicional da SMS.
Salma assume que há ainda muitos desafios e que o país precisa trabalhar mais para
o conhecimento das Normas de Qualidade,
aumento da participação do sector público
e privado na elaboração das normas moçambicanas, fazer reflectir estas normas nos
Regulamentos Técnicos, o que implica responder às necessidades dos vários sectores,
no sentido de elaborar as normas pretendidas e consequentemente aumentar o seu
uso, devido a persistência da concorrência
desleal, falta de noção por parte da sociedade, da Segurança dos Alimentos e dos
riscos/perigos à saúde pública.
Refira-se que o INNOQ tem como principal papel implementar a Política da Qualidade e estabelecer, fomentar e actualizar
as normas nacionais dos produtos que circulam no mercado nacional. Esta Comissão Técnica é responsável pela elaboração
das normas com base em Padrões Internacionais definidos pela Codex Alimentarium e ISO (Organização Internacional de
Normalização).
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PARA REABILITAR CASAS AFECTADAS PELOS CICLONES

GREPOC revela défice orçamental

O

Gabinete de Reconstrução Pós
Ciclones (GREPOC) anunciou
esta quinta-feira, 22 de Setembro, na cidade da Beira, ter défice orçamental para a reabilitação das 290
mil casas destruídas pelo ciclone Idai, em
2019.
D&F Texto: Dossier Económico

“Tendo em conta que os fundos disponibilizados pelos parceiros são exíguos, nós havíamos planificado cerca de 800 milhões de dólares para a reabilitação das 290 mil casas em
todas as províncias afectadas pelo ciclone Idai.
Mas os parceiros deram-nos apenas cerca de
100 milhões de dólares, e isto obrigou-nos a fazer novas ginásticas”, disse o director executivo
do do GREPOC, Luís Paulo Mandlate.
Luís Mandlate, que falava a jornalistas na
Beira, aquando da entrega das três unidades sanitárias e uma escola, reabilitadas pelo GREPOC,
avançou que, neste momento, a instituição tem
disponíveis 42 milhões de dólares destinados

Os trabalhos tiveram duração de dois meses e permitiram que se chegasse à conclusão
da existência de mais de 15 mil famílias que precisam de assistência
urgente na reabilitação das suas
infra-estruturas.
à reconstrução de 15 mil habitações destruídas pelo Idai, cuja selecção de igual número de
agregados familiares já arrancou nos distritos
de Dondo, Búzi, Nhamatanda e Beira.

Beira foi a cidade mais sacrificada pelo ciclone Idai

O levantamento e apuramento das 15 mil famílias para esta primeira fase do programa obedeceram a critérios de vulnerabilidade climática (maior exposição às calamidades naturais),
níveis de pobreza e de destruição das habitações e acesso às infra-estruturas básicas.
Com efeito, realizou-se um inquérito
porta a porta por 555 inquiridores contratados e treinados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE). Os trabalhos tiveram
duração de dois meses e permitiram que
se chegasse à conclusão da existência de
mais de 15 mil famílias que precisam de assistência urgente na reabilitação das suas
infra-estruturas.
Mandlate explicou que, para além da
componente habitacional, que será coberta pelo financiamento do Banco Mundial, no valor de 42 milhões de dólares,
o GREPOC tem disponíveis outros 58 milhões de dólares destinados à restauração
e/ou construção de 43 edifícios públicos
arruinados na Beira, Dondo, Búzi e Nhamatanda, quatro mercados destruídos no
Búzi, Dondo e Nhamatanda e uma ponte
cais, no Búzi.
O responsável revelou que, após a conclusão da inquirição, seguiu-se à fase da
selecção de Organizações Não Governamentais (ONGs) que apoiarão o processo
de reconstrução e de treinamento de artesãos que vão assistir os agregados familiares na reedificação das suas casas.
“Estimamos que a selecção das famílias,
ONG (ONGs) e de artesãos seja concluída
em alguns meses, para, em seguida, iniciar-se com as intervenções de reabilitação propriamente ditas. A mobilização de
fundos junto aos parceiros vai continuar
com vista a cobrir o défice. Como devem
saber, as necessidades de reconstrução
pós-ciclones situam-se na ordem de 3.2
mil milhões de dólares. A disponibilidade
é de apenas 1.6 mil milhões de dólares”,
disse.
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RUMO AO CAN SUB 23

Mambinhas vencem Maurícias por
3-0

A

selecção nacional de futebol na
categoria de sub-23 começou da
melhor maneira possível a sua caminhada para o campeonato africano, ao vencer a sua congénere das Ilhas
Maurícias, por 3-0, em partida inserida na
primeira mão da primeira eliminatória.
Entre avanços e recuos, os Mambinhas deram um
importante passo rumo ao CAN da categoria, prova que
vai ter lugar em Marrocos, no próximo ano.
Com uma selecção composta por jogadores que ainda estão à procura de um lugar ao sol, Chiquinho Conde
abordou o jogo de forma inteligente, colocando as suas
melhores pedras nos devidos lugares.
Jogando em casa, os Mambinhas assumiram as despesas do jogo, facto que concorreu para que, à passagem do minuto 13, abrisse o activo, através de Pinho,
que surgiu desguarnecido a encostar o esférico no fundo das malhas, depois de uma assistência de Horácio.
Os jogadores do combinado das Maurícias mostravam-se impotentes para fazer frente à equipa de Chiquinho Conde, na medida em que não conseguia explanar
o seu jogo. Em contrapartida, os Mambinhas chegam
sempre com perigo à baliza adversária, embora não
conseguissem concretizar.
Num momento de inspiração, Gianluca, e como que

Os jogadores do combinado das
Maurícias mostravam-se impotentes para fazer frente à equipa de Chiquinho Conde, na medida em que não
conseguia explanar o seu jogo.
justificar a camisola set nas costas, levantou o estádio.
O pequeno grande jogador ganhou a bola do lado esquerdo, tirou dois adversários do caminho e finalizou
com classe. Estava feito o segundo golo da partida. Sem
esboçar nenhuma reacção, as Maurícias limitavam-se
apenas a acompanhar a banda.
Das poucas vezes que os mauricianos tentam passar
a linha divisória do campo, as suas chamadas esbarravam na cortina defensiva formada por Chiquinho Conde, que tinha como líder o defesa central do Ferroviário
da Beira, Fóia. A primeira parte terminou com os Mambinhas em vantagem no marcador.
Na segunda parte, as Maurícias entraram melhor
que na primeira, tendo em conta que conseguiam ela-

Mambinhas entraram com pé direito

borar o seu jogo, facto consubstanciado pelas visitas
constantes à baliza defendida por Teixeira. Não obstante
esse ascendente dos mauricianos, foram os Mambinhas
que chegaram ao terceiro golo.
Moçambique ganha uma falta na grande área. Na
cobrança, Gianluca marca, mas o árbitro entendeu que
deveria repetir, ao que fez. Sucede que, na segunda, a
tentativa falhou.
Os treinados de Chiquinho Conde marcaram, com
este resultado, um significativo passo rumo ao campeonato africano da categoria. Os Mambinhas voltam a
jogar, esta terça-feira, em Port Louis. O combinado moçambicano partiu hoje para as Maurícias, sendo que a
chegada está prevista para esta segunfa-feira.O País
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DEFENDE JOÃO BIAS

"Projectos culturais devem alcançar
nível comunitário"

D

ando continuidade à auscultação aos fazedores da arte, na
busca de subsídios para a dinamização das suas actividades,
conversámos com o artista plástico João
Bias, que defende a massificação da cultura sobretudo nas comunidades.
D&F Texto e fotos de Albino

Mahumana

Para o artista plástico João Bias, não se justifica o retrocesso da área cultural, principalmente
em casos como o de Moçambique, onde existe
um potencial enorme. Esse potencial é, no entanto, pelo facto de "ainda não existirem muitos
recursos e não haver uma indústria cultural que
seja capaz de contribuir para o Produto Interno
Bruto (PIB)".
Segundo dados do Banco de Moçambique, o
contributo do sector da Cultura para o PIB é residual, significando que não atinge nem mesmo os
2%. Por essa razão, o Orçamento Geral do Estado
aposta muito pouco neste sector.
Embora assim seja, os intervenientes têm persistido em levar a cabo o seu trabalho, por um
lado através do apoio financeiro privado e, por
outro, com a colaboração do Ministério da Cultura e Turismo, explicou Bias.
Olhando para este cenário, e tentando encontrar a melhor forma de o Estado apoiar os gestores culturais, sugere que sejam definidas prioridades em termos de investimentos, que possam
criar retorno e potenciar economicamente a área
cultural. Também é muito importante envolver
sempre a componente formativa do cidadão em
aspectos culturais, bem como criar espaços de

João Bias – artista plástico
conta o auto-sustento das actividades a longo
intercâmbio desde o nível local até ao mais alto.
prazo e os projectos deveriam realizar-se ao ní"O apoio deveria ser disponibilizado tendo em
vel comunitário. Isto de modo a permitir a maior
inclusão das massas e também responder à crescente demanda em termos de produtos culturais
e à necessidade de oferta por parte dos criadores”,
disse.
Todo este esforço deve ser acompanhado de
formações constantes nas áreas de produção,
promoção, entre outros aspectos relevantes, tais
como uma boa produção gráfica, envolvendo suportes físicos de qualidade e a difusão nas redes
sociais, entre outros canais, o que permitiria uma
boa base de promoção dos produtos e serviços
culturais de qualidade.

" O apoio deveria ser disponibilizado tendo em conta o auto-sustento das actividades a longo prazo e os projectos deveriam realizar-se
ao nível comunitário. Isto de modo a
permitir a maior inclusão das massas
e também responder à crescente demanda em termos de produtos culturais e à necessidade de oferta por parte dos criadores"

"O artista deve ser ambicioso"
Por sua vez, o artista, dentro de qualquer tipo
de produção e para a sua própria realização, em
primeiro lugar, deve almejar que seu trabalho seja
conhecido pelo maior número possível de pessoas, por isso deve colaborar fornecendo os seus
serviços, materiais e conhecimento, defende Bias.
O artista tem que ser activo e também propor os
seus projectos junto dos gestores, produtores e
demais colaboradores, insiste.
"Na medida do possível, fazer dos seus locais
de trabalho também lugares de interacção, partilha e actuação", finalizou.
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NTERNACIONAL

ITÁLIA

Coligação de direita vence
eleições

A

confirmar-se o que
indicam as projecções, o partido de
extrema-direita liderado por Giorgia Meloni
vai ser o partido mais votado, com 22% a 26% dos votos. O Partido Democrático,
de centro-esquerda, é o segundo 17% a 21% dos votos.

Quanto aos parceiros de coligação de Meloni, o melhor resultado deverá pertencer a Matteo

Salvini da Liga Norte, com 8,5%
e 12,5% das preferências. Já o
antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, do Força
Itália, não vai além dos 8% das
preferências.
Salvini foi mesmo o primeiro
político a reagir, numa publicação no Twitter onde destaca a
"clara vantagem tanto na Câmara quanto no Senado" e antecipa
uma noite longa.
O partido populista Movimento Cinco Estrelas conseguiu
ter um resultado entre 13,5% e

Gioria Meloni

17,5% dos votos.
A confirmarem-se estes resultados, Meloni será a primeira
mulher a chefiar um Governo em
Itália.
Os números da abstenção foram maiores do que no ato eleitoral anterior, com 36% de acordo com o Ministério do Interior
da Itália. Os níveis de votação
foram especialmente baixos nas
regiões do sul, incluindo a Sicília.
Tradicionalmente, os líderes
dos partidos italianos só comentam os resultados definitivos das

eleições, pelo que as primeiras
reações políticas às eleições só
devem acontecer amanhã.
As assembleias de voto para
as legislativas em Itália encerraram às 23:00 locais (22:00 em
Lisboa). Mais de 50 milhões de
italianos começaram este domingo a votar às 07:00 (06:00 em
Lisboa) para eleger um novo parlamento e, até às 19:00 locais, a
taxa de participação era de 51%,
menos sete pontos do que nas
eleições de 2018.
Recorde-se que direita e a extrema-direita conseguiram um
acordo de coligação que poderá
levar Giorgia Meloni ao poder,
juntamente com o partido conservador Força Itália, do ex-primeiro-ministro Sílvio Berlusconi, e da Liga, de Matteo Salvini,
conhecido pela sua política dura
contra a imigração.
Em tese, o mandato do Governo acompanha o mandato do
parlamento, que é de cinco anos,
mas a Itália é conhecida pelas
crises políticas e pelos muitos
governos.
Desde as eleições de 2018,
os italianos tiveram três governos: dois chefiados pelo líder do
Movimento 5 Estrelas, Giuseppe
Conte, e outro por Mário Draghi.
As eleições de hoje foram
marcadas depois de o Movimento 5 Estrelas ter decidido abandonar a coligação governamental. O primeiro-ministro, Mário
Draghi, optou por renunciar, em
julho passado, fazendo cair o
Governo, dois anos após a sua
constituição. CNN Portugal

