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Em Moçambique, as dificuldades 
tendem a agravar-se a cada dia. O 
custo de vida está galopante, su-
focando os milhares de cidadãos 
mergulhados na pobreza extrema. 
Recentemente, os preços dos com-
bustíveis subiram substancialmen-
te, e tudo indica que o mesmo irá 
acontecer com os transportes, a 
avaliar pela experiência e pelo fac-
to de já haver movimentações nes-
se sentido por parte das associa-
ções e federações que congregam 
os transportadores.

Como sempre, a subida das tari-
fas no sector dos transportes não 
será acompanhada pela melhoria 
da qualidade dos serviços que têm 
sido oferecidos aos cidadãos. Os 
cidadãos continuarão a ser trans-
portados como se de gado bovi-
no se tratassem, quer nas já insti-
tucionalizadas carrinhas de caixa 
aberta, vulgo my loves, quer nos 
transportes colectivos e semi-co-
lectivos, num país onde as pro-
messas de soluções reais aos pro-
blemas de transporte nunca saem 
do papel.

No sector da Saúde, prevalecem 
as dificuldades de sempre. Vários 
são os cidadãos que não têm aces-
so a esses serviços, uma vez que o 
Estado parece ter dificuldades de 
expandir estas infra-estruturas e 
respectivos profissionais para todo 
o território nacional. Vários hos-
pitais carecem de meios básicos, 
a começar pelos medicamentos, 
que, no entanto, estão sempre dis-
poníveis nas farmácias privadas.

dades de ordem financeira, primei-
ro, porque o orçamento é parco e, 
segundo, porque o dinheiro não é 
alocado a tempo.

Para cúmulo, algumas institui-
ções chegam a ficar sem toner para 
a impressão de simples documen-
tos, e isso não acontece só em en-
tidades de base, sucede também 
ao nível das instituições de topo, 
como é o caso dos ministérios.

Essa situação leva a que insti-
tuições se mergulhem em dívidas 
avultadas para colocar a máquina 
a funcionar, acabando por perder 
a confiança dos fornecedores de 
produtos e serviços. A situação 
é mesmo grave, de tal modo que 
algumas instituições públicas já 
ingressaram na “lista negra” de 
alguns fornecedores privados de 
produtos e serviços.

Um exemplo concreto é o caso 
do Ministério do Interior. As viatu-
ras de patrulha da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) já são 
rejeitadas em algumas bombas de 
combustíveis, precisamente por-
que o dinheiro para tal não é alo-
cado a tempo, o que leva a que a 
PRM, nos mais diferentes níveis, 
tenha dificuldades de honrar os 
compromissos com os fornecedo-
res. Há indicações de que, para 
abastecer os carros e garantir que 
as patrulhas aconteçam com nor-
malidade, os agentes da polícia re-
correm à extorsão de cidadãos na 
via pública. Batemos no fundo. O 
clima e ambiente estão pesados. 

serodiotouo@gmail.com

Em alguns distritos, há unidades 
hospitalares sem corrente eléctri-
ca, tendo os profissionais de saú-
de de recorrer a velas, candeeiros 
ou mesmo a lanternas dos pró-
prios telemóveis para trabalhar no 
período nocturno e assim prover 
assistência a quem dela necessi-
te. São situações que colocam em 
causa o desempenho dos dirigen-
tes do sector, pese embora tenham 
sido exímios na definição de polí-
ticas de combate à Covid-19, como 
podem comprovar os excelentes 
resultados alcançados.

É também escandalosa a situa-
ção do sector da Educação. Em 
tempos lá idos, e no contexto de 
uma pobreza maior que a actual, 
o ministério de tutela alocava giz, 
livros, apagadores e outro tipo de 
material didáctico. Hoje em dia, 
são frequentes os casos em que são 
os próprios professores a comprar 
esse material, recorrendo, para tal, 
à extorsão. Cobram por tudo e por 
nada, até pela realização de um 
simples teste, o que coloca em cau-
sa a ideia de que o ensino básico é 
gratuito em Moçambique.

No capítulo da corrupção, so-
mos simplesmente impecáveis, e 
certamente não há muitos países 
em condições de competir de igual 
para igual connosco. É este o prin-
cipal cancro do país, que nos rouba 
todas as possibilidades de crescer 
e proporcionar uma vida digna aos 
moçambicanos. Vários dirigentes 
conduzem os destinos das suas 
instituições com grandes dificul-
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Moçambique: 46 anos de projectos 
falhados

ALGO A MAIS DEVE SER FEITO

Com 46 anos de independência, Mo-
çambique enferma ainda de graves 
problemas, que se resumem em po-
breza absoluta. A fome é um deno-

minador comum para uma grande franja da 
população, que, sem grandes alternativas, 
sobrevive com menos de um dólar por dia. 
Os sucessivos governos, até aqui todos diri-
gidos pelo Partido Frelimo, têm apresenta-
do, ao longo destes mais de 45 anos, muitos 
programas virados para a área económica, 
mas os mesmos parecem inconsistentes. No 
mínimo, fica a sensação de que não se in-
veste na continuidade dos mesmos, haven-
do ciclicamente mudanças e invenções me-
nos sólidas. Talvez por isso, os resultados 
são pouco convincentes. Nesta edição, o 
Dossiers & Factos traz alguns dos projectos 
ligados à economia do país que foram lan-
çados e não chegaram a ser a solução dos 
principais problemas dos moçambicanos.

Apesar do assinalável crescimento económico re-
gistado nas últimas décadas, Moçambique continua na 
cauda em termos de nível de vida dos seus cidadãos. O 
Relatório do Inquérito sobre Orçamento Familiar (IOF 

2019/2020) é claro nesse aspecto. O documento, lan-
çado em Setembro último, pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE), revela que a população moçambicana 
continua a viver com menos de um dólar por dia.

Estes dados vão ao encontro daqueles que são 
apresentados pelo Relatório de Desenvolvimento Hu-
mano 2020, os quais colocam o país na posição 181º 
ao nível do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
estando apenas acima de Burquina Fasso, Serra Leoa, 
Mali, Burundi, Sudão do Sul, Chade, República Centro 
Africana e Níger. Entre os países falantes da língua por-
tuguesa, Moçambique tem a pior cotação.

Este cenário é revelador de algum fracasso nos 
programas que têm sido desenhados pelos diferentes 
governos visando combater a pobreza no país, e são 
vários, desde a era do partido único a esta parte, em 
que vivemos no sistema multipartidário.

O PPI de Samora

Após longos anos de colonização portuguesa, Mo-
çambique logrou alcançar a independência, em 1975. 
Pela frente, apresentava-se o desafio de construir uma 
nova nação e combater a pobreza. Uma das armas que 
o então Presidente, Samora Moisés Machel, encontrou 
para enfrentar os desafios que se impunham foi o Pla-
no Prospectivo Indicativo (PPI). Descrito como um “con-
junto de metas económicas e sociais, um guia de acção 
e instrumento fundamental para a construção e de-
senvolvimento de uma economia socialista”. Lembre-
-se, o PPI foi criado para um período de 10 anos (1980-
1990), que também chegou a ser designado “Década 
da Erradicação da Pobreza e Subdesenvolvimento”. Em 
consonância com a Constituição de 1975 (e com as sub-
sequentes), o PPI centrava-se sobretudo na agricultu-
ra, considerada a base do desenvolvimento, e um dos 
seus pressupostos era a massificação e mecanização 
do sector agrário. Para tal, grande parte dos recursos 
públicos, na sua maioria resultantes do apoio externo 
proveniente de países de orientação socialista, foi alo-
cada a este sector.

Os resultados não foram brilhantes, de todo, uma 

Samora Machel, primeiro Presidente de Moçambique
Texto: Dossiers & FactosD&F

Joaquim Chissano, primeiro Presidente eleito de Moçambique
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A iniciativa foi elogiada 
em muitos círculos, dado 

que impulsionou projectos 
em todo Moçambique, apesar 
de o Governo sempre se ter 
queixado do fraco reembolso 
por parte dos beneficiários.

vez que houve uma tendência quase generalizada de 
queda da comercialização. Por exemplo, dados exis-
tentes indicam que, de 1980 a 1986, a comercialização 
do arroz no sector estatal saiu de 33 toneladas para 
12,7 toneladas. Já o chá, também no sector estatal, saiu 
de 79,4 toneladas, em 1980, para 6,4 em 1986.

Resultados idênticos aconteceram com o milho, si-
sal, algodão e citrinos, só para mencionar alguns dos 
principais produtos da altura. Samora Machel pode 
ter logrado sucesso relativo na forma como engajou o 
povo a praticar a agricultura, através das cooperativas 
em aldeias comunais, mas no capítulo da mecanização, 
parece ter falhado, e os números acima apresentados 
legitimam esta percepção. Vale referir, no entanto, que, 
nessa altura, o país já se encontrava mergulhado numa 
guerra civil que opunha o Governo à Renamo, o que, 
certamente, terá contribuído para o insucesso de mui-
tos projectos.

Mas nem tudo correu mal. Após a independência, 
Moçambique chegou a ser o maior exportador da cas-
tanha de caju, estatuto que procura reconquistar.

 
Sector industrial em queda

O PPI definiu uma série de medidas com o objectivo 
de proteger o sector industrial nacional. Tomé Miranda 
Maloa escreve que a importação de bens que pudes-
sem concorrer com a produção nacional era proibida, 
tal como era proibida a exportação de matérias-primas 
antes que as fábricas locais estivessem abastecidas.

Só que a produção de matéria-prima caiu e as in-
dústrias, sobretudo aquelas que se encontravam li-
gadas ao sector agrícola, ressentiram-se muito disso. 
Ademais, reza a história que, após a Independência Na-
cional, houve poucos investimentos na indústria, de tal 
sorte que grande parte das unidades industriais opera-
va a menos de 50% da capacidade instalada.

Por outro lado, a falta de competitividade, num ce-
nário em que a economia era centralizada, terá custa-
do caro ao país. É que, conforme referem várias fontes, 
as empresas não se sentiam pressionadas a alcançar 
resultados positivos, uma vez que o Estado injectava 
fundos.

Também terá contribuído para o fracasso a falta de 
domínio da tecnologia, numa altura em que a mão-de-
-obra mais evoluída (a portuguesa), havia sido substi-
tuída pelos nacionais.

O sector da extracção mineira é dos que mais desa-
celerou depois da independência. “A produção mineira 
em 1986 era de cerca de 20% da verificada em 1975, e 
a de carvão não ultrapassava os 11%”, anota Maloa, na 
obra “História da Economia Socialista Moçambicana”.

Chissano e os projectos para FMI

Samora Machel não teve oportunidade para ver a 
conclusão do seu PPI, uma vez que morreu no dia 19 de 
Outubro de 1986 e foi sucedido por Joaquim Chissano, 
que liderou o país num contexto em que já vigorava a 
economia de mercado, após a adesão às Instituições da 
Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial (BM) 
e o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 1984.

A assinatura de acordos com estas entidades repre-
sentava um “golpe” ao socialismo, mas, para muitos 
analistas, era inevitável, face ao fracasso do PPI, para o 
qual também terão contribuído os desastres naturais, 
para além da redução do apoio dos países do leste (so-
cialistas), após Moçambique assumir-se como “país não 
alinhado”.

Veio de seguida a ser implementado o Programa 
de Reabilitação Económica (PRE), que mais tarde seria 
transformado em Programa de Reabilitação Económi-
ca e Social (PRES). Estudos indicam que o PRE foi impor-
tante para inverter a tendência de regressão do Produ-
to Interno Bruto (PIB) per capita, sobretudo a partir do 
fim da guerra civil, em 1992, mas a queda do consumo 
privado per capita manteve-se.

Em finais dos anos 90, o BM e FMI exigiram do Go-
verno liderado por Chissano um plano de combate à 
pobreza como condição para continuar com a assistên-
cia financeira a Moçambique. Foi nesta senda que foi 
desenhado, em 2001, o Plano de Acção para Redução 
da Pobreza Absoluta (PARPA), que vigorou até 2005, e 
o PARPA II (2006 – 2009).

Guebuza e os “seus” 7 milhões

Um dos objectivos presentes nas duas versões do 
PARPA era “reduzir a pobreza, através da redistribuição 
de recursos, que também beneficiariam a população 
mais desfavorecida e pobre”.

Talvez tenha sido na lógica da “redistribuição de re-
cursos” que Armando Guebuza, sucessor de Joaquim 
Chissano, em 2004, instituiu os famosos sete milhões, 
que eram “distribuídos” pelos distritos, considerados 

“pólos de desenvolvimento”, com o objectivo de finan-
ciar iniciativas locais.

Dados de um estudo realizado pelo Instituto de 
Estudos Sociais e Económicos (IESE), em 2011, indicam 
que, em cinco anos, o Governo havia alocado aos distri-
tos (na altura eram 128), cerca de USD 200 milhões para 
financiar projectos de produção de comida e geração 
de emprego.

A iniciativa foi elogiada em muitos círculos, dado 
que impulsionou projectos em todo Moçambique, 
apesar de o Governo sempre se ter queixado do fraco 
reembolso por parte dos beneficiários.

Por outro lado, foi alvo de críticas por, alegadamen-
te, usar as cores partidárias como principal critério de 
alocação de fundos. Uma análise do IESE, intitulada “7 
milhões: uma iniciativa condenada ao sucesso”, indica 
isso mesmo. “A revisão revelou que 69% dos projectos 
beneficiários eram de membros da Frelimo ou de as-

Continua na Pag 16

Armando Guebuza, Presidente da República entre 2005 e 2015
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O estranho “confinamento” 
de Nyusi

Presença assídua em 
vários eventos dentro 
de portas, o Presiden-
te da República, Filipe 

Jacinto Nyusi, tem faltado 
aos grandes eventos interna-
cionais, dos quais os seus ho-
mólogos têm tomado parte, 
optando, até porque dentro 
da lei e dos seus poderes, por 
delegar quadros da sua equi-
pa de governação para repre-
sentar Moçambique.

Com a pandemia da Covid-19 
praticamente controlada no mundo, 
pelo menos a avaliar pela redução 
do número de infecções, interna-
mentos e mortes, a tendência é de 
os grandes eventos voltarem a ser 
realizados no formato tradicional: 
presencial.

Depois de, no ano passado, a 75.ª 
Sessão da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas ter acontecido de forma 
virtual, por culpa da Covid-19, este 
ano, os chefes de Estado e de gover-
no do mundo inteiro voltaram a de-
saguar em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos da América, onde fica a sede 
da agremiação. Só que nem todos 
se juntaram à magna reunião dos lí-
deres mundiais, e entre os ausentes 
está Filipe Nyusi.

Para representar Moçambique 
naquele encontro, que decorreu de 
20 a 24 de Setembro, o Presidente 
moçambicano mandatou a ministra 
dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo. Filipe 
Nyusi preferiu tomar parte de even-
tos locais, tendo, no dia 23 de Se-
tembro, presidido as cerimónias de 
inauguração do estúdio digital da 
Televisão de Moçambique em Cabo 
Delgado.

No dia seguinte, 24 de Setembro, 
o Chefe de Estado recebia o seu ho-
mólogo ruandês, Paul Kagame, con-
vidado de honra para as festividades 
do Dia das Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM). Foi ao 
lado de Kagame que Nyusi assistiu 
àquilo a que chamou de “show naval 
da Marinha de Guerra das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique”, 
na cidade de Pemba.

 
Ausente também em Glasgow

Se em Setembro a sua ausência 
na Cimeira das Nações Unidas es-

tivesse justificada com questões 
políticas e de segurança em Cabo 
Delgado, o mesmo não aconteceu 
quando o Presidente da República 
também abdicou de participar da 
Conferência sobre Mudanças Cli-
máticas, que iniciou no domingo, 
31 de Outubro, em Glasgow, capi-
tal da Escócia, no Reino Unido.

Para este evento, mandatou 
uma delegação chefiada pelo Pri-
meiro-Ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário, e que inclui, também, 
os vice-ministros dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação e da Terra 
e Ambiente, Manuel José Gonçal-
ves e Fernando Bemane De Sou-
sa, respectivamente, bem como 
quadros representando institui-
ções do Governo, sector privado e 
sociedade civil, tal como fez saber 
um comunicado de imprensa do 
Gabinete do Primeiro-Ministro en-
viado à nossa Redacção.

Conforme a mesma nota, neste 
evento, serão realizadas as seguin-
tes sessões: Vigésima Sexta Confe-
rência das Partes (COP 26) da Con-
venção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (UN-
FCCC); Décima Sexta Reunião das 
Partes do Protocolo de Kyoto (CMP 
16) e Terceira Reunião das Partes 
do Acordo de Paris (CMA 3).

Refira-se que Moçambique é 
signatário do Acordo de Paris so-
bre Mudanças Climáticas desde 
2015, tendo a Assembleia da Re-
pública ratificado o mesmo em 
2017. O Acordo de Paris, lembre-
-se, impõe medidas de redução de 
emissão de gases de estufa a partir 
de 2020, com o objectivo de con-
ter o aquecimento global abaixo 
de 2 ºC.

Este instrumento pretende, 
paulatinamente, eliminar o uso 
dos combustíveis conhecidos 
como poluentes, com destaque 
para o gás, o carvão mineral e o 
petróleo. Moçambique é detentor 
de carvão mineral nas minas de 
Moatize, na província de Tete, e 
de enormes jazigos de gás natural 
na bacia do Rovuma, na província 
nortenha de Cabo Delgado.

Vice-ministro “baptizado” em 
Glasgow

Menos de 20 dias depois da 
sua nomeação para o cargo de 
vice-ministro da Terra e Ambiente, 
Fernando Bemane De Sousa é en-
viado a uma missão importante no 
concerto das Nações, naquilo que 

Texto: Dossiers & FactosD&F

PR AUSENTE DOS GRANDES EVEN-
TOS MUNDIAIS
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é uma das suas primeiras acções no pelouro. Dos-
siers & Factos sabe que a decisão de enviá-lo à Es-
cócia gerou alguma estranheza no seio do Governo, 
dado que muitas figuras consideram que este ainda 
não possui domínio das matérias do pelouro.

Fernando Bemane De Sousa foi escolhido por 
Nyusi, no dia 13 de Outubro, para coadjuvar Ivete 
Maibaze, preenchendo um lugar que, neste segundo 
mandato de Filipe Nyusi, tinha estado sempre vago. 
A própria subida ao cargo de vice-ministro gerou al-
guma surpresa, até porque De Sousa não é “da área”.

Fernando Bemane De Sousa, que era primeiro se-
cretário da Frelimo em Tete, é professor secundário, 
tendo lecionado a disciplina de história. Também foi 
administrador dos distritos de Zumbo e Angónia, em 
Tete. 

Os comentários de personalidades e a sugestão 
de Manuel de Araújo

A ausência do Chefe do Estado nos “grandes pal-
cos mundiais” tem suscitado alguma especulação na 
sociedade moçambicana, havendo quem considere 
que o facto está intimamente ligado ao julgamento 
do Processo 18/2019-c, conhecido como caso “dívi-
das ocultas”.

Entendem algumas fontes que, pelo facto de ver 
seu nome sistematicamente mencionado no espa-
ço emprestado à Sexta Seccão do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo no Estabelecimento Peniten-
ciário Especial de Máxima Segurança da Machava, 
Filipe Nyusi sente-se bastante exposto, daí preferir 
resguardar-se.

No dia 23 de Setembro, e comentando uma pu-
blicação da página oficial do Presidente, que dava 
conta que este ia proferir uma comunicação à na-
ção, no âmbito da situação de calamidade pública, o 
académico e político Manuel de Araújo, que dirige a 
autarquia de Quelimane, na província da Zambézia, 
sublinhou a importância que, na sua opinião, teria 
tido a presença de Filipe Nyusi na Assembleia Geral 
das Nações Unidas.

Naquilo a que chamou de “pequena sugestão”, 
Araújo escreveu: “Numa altura em que lançamos a 
candidatura do nosso país ao Conselho de Seguran-

ça, não deveria estar em Nova Iorque para, junto dos 
seus pares, assegurar a nossa eleição? Ou o trabalho 
já foi feito e são favas contadas? Lançar nossa candi-
datura daquele púlpito seria bestial”.

Nos últimos meses, o Chefe do Estado não tem 
saído de África. A sua última viagem internacional foi 
para África do Sul, onde participou da cerimónia de 
19 de Outubro, dia marcado pela morte de Samora 
Machel, em 1986, na região de Mbuzini.

Nyusi já tinha estado na África do Sul no dia 06 
de Outubro, onde participou da reunião da Troika 
do Órgão de Defesa e Segurança da Comunidade de 

Fernando Bemane de Sousa, vice-ministro da Terra e Ambiente

Desenvolvimento da África Austral (SADC), que to-
mou a decisão de prorrogar a Missão da SADC que 
ajuda a combater os terroristas em Cabo Delgado.

No dia 17 de Agosto, o Presidente moçambicano 
esteve em Malawi, tendo passado para aquele país 
vizinho a presidência rotativa da SADC, a qual exer-
cia há dois anos.

Nos últimos 
meses, o Che-

fe do Estado não 
tem saído de África. 
A sua última viagem 
internacional foi 
para África do Sul, 
onde participou da 
cerimónia de 19 de 
Outubro, dia mar-
cado pela morte de 
Samora Machel, em 
1986, na região de 
Mbuzini.

Nos últimos meses, o PR tem saído apenas para os países vizinhos
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A arte de saber identificar oportunidades não 
tem espaço, não tem tempo, não tem aviso nem 
mesmo limitações. Precisa-se somente ser criativo, 
e enquanto os outros olham para o vulgar, precisas 
ter um olhar de lupa, capaz de enxergar as pequenas 
coisas que as outras pessoas não as vêem como al-
ternativa de negócio ou de prosperar nas suas vidas.

Acordei hoje pensando, hipoteticamente, num 
leão vegetariano. Nem sei se ele existe, mas se pro-
vavelmente existir, deve sofrer críticas, represálias 
por parte do seu bando, dos seus progenitores que o 
olham como um traidor, diferente, e um defeito no 
meio de sua espécie que é carnívora e vê alimento 
em tudo o que se movimenta.

Falo do leão vegetariano para te fazer perceber 
a “gravidade” de escolheres ser diferente. Porque se 
tu fores diferente, muitos te vão olhar como ameaça 
aos seus ideais/natureza, vão perseguir-te, vão ad-
mirar-te, vão convidar-te a encontros, vão deixar-te 
de lado e vão tentar ofuscar a tua imagem. Mas o 
maior valor disso é que tu tens a capacidade de olhar 
com olhos de ver e, acima de tudo, de traçar os ca-
minhos que te farão sorrir futuramente, quando pu-
deres provar o sabor da tua conquista. Mas até lá, te-
rás um caminho repleto de combates por enfrentar.

Muitos acreditam somente em seguir os sonhos, 
independentemente de qualquer infracção que pos-
sam cometer. Eu sempre acreditei na honra, porque 
a honra nos identifica como merecedores do que 
adquirimos. A honra faz de nós honestos e transpa-
rentes naquilo que lutamos para ter. Mas uma coisa 
é certa: a honra é algo que se nasce com ela, não 
se adquire, mas pode ser perdida se não soubermos 
nos comportar e ser fiéis à nossa palavra.

Alguns eventos da vida enfraquecem-nos de tal 
maneira que esquecemos de onde viemos e para 
onde vamos. Tais eventos são como os dentes da 
criancice, eles sempre caem e deixam na nossa boca 
um vazio. Mas quando se é criança, pode-se ter ain-
da a esperança de ver um novo dente, mas quando 
se é adulto, idoso, a única opção se não quisermos 
ter na boca um campo aberto, é a dentadura.

Falo metaforicamente do dente para fazer per-
ceber que pode haver sempre uma nova chance 
para remodelar os nossos sonhos, redefinir as nos-
sas ambições. Mas nem sempre poderemos ter a tal 
oportunidade, por isso é sempre importante viver 
ao máximo o emprego que tu tens. É importante que 

te identifiques e sejas o melhor (no que tu fazes) no 
meio dos teus colegas, porque é isso que no final 
fará de ti um modelo, um exemplo a seguir.

Perceba uma coisa: Se quiseres uma parte da vi-
tória, tens que lutar por ela. Mas não esquece, quan-
do se perde uma batalha nem sempre se terá aquela 
força para voltar a correr novamente, porque come-
çar de novo não é coisa fácil a se fazer quando se 
perdeu tudo. Mas temos que dar a volta por cima e 
refazer os nossos planos, porque não se constrói um 
destino fugindo dos nossos medos.

Não desperdice nada que tu gostas em detrimen-
to da outra. Apenas saiba o momento certo de dar 
atenção a uma delas. Se gostas de ver jogos de fute-
bol às segundas-feiras, então saiba que só podes ver 
no horário do intervalo se fores um trabalhador. En-
tão perceba quando fazer algo sem necessariamente 
abdicar da outra.

Assim como nunca existirá um país soberano en-
quanto estiver dependente economicamente de um 
outro, também nunca concretizarás o teu sonho es-
perando que as pessoas te ensinem a dar prioridades 
e a decidires sobre o que tu queres conquistar.

É importante perceberes que quando não se tem 
como sobreviver, a ambição é o melhor caminho 
para fugir do sofrimento, digo isto porque se tu não 
tens “nada”, se não tens um emprego, uma amizade 
confiável, é porque ainda tens muito que provar às 
pessoas com as quais convives. O mundo é assim. 
Precisamos viver cada minuto sabendo que tudo o 
que fazemos tem repercussões no pensamento do 
outro que assiste aos nossos passos.

Não duvides: cada um na vida tem uma opor-
tunidade de brilhar e mostrar o seu potencial. Mas 
tens que perceber também que é impossível não ter 
nenhuma razão pela qual possamos lutar, daí que é 
importante perceber que muitas vezes precisamos 
ter em mente os motivos que nos fazem ir a batalha 
para melhor nos comprometermos e estarmos fir-
mes nas nossas lutas. Pois se lutas sem saber a quem 
queres libertar ou se tens um motivo para lutar, com 
certeza, se não perderes, vais desistir facilmente da 
batalha. Assim como o indivíduo que aceita a ergo-
fobia mesmo tendo diversas oportunidades de em-
prego na sua frente: tudo tem a ver com o foco que 
cada um tem nas coisas que almeja conquistar.

Fica difícil agradecer pelas coisas pequenas 
quando se tem um infinito poder nas mãos, mas é 

importante perceber que há momentos (por exem-
plo de crise) que 50 centavos podem ter mais valor 
do que mil meticais em tempos de bonança, pois é 
em momentos de crise que as pessoas abrem suas 
carteiras com parcimónia e muitas das vezes podem 
não te emprestar nenhum valor porque elas também 
estão sem muitos fundos.

Perceba que ser único é uma dádiva que nem to-
dos podem ter, mas ser vulgar é a consequência acei-
tada da civilização. Então não te misture muito na 
civilização ao ponto de esqueceres quem tu és. Viva 
a sociedade, mas nunca deixes de viver quem tu és 
de verdade. Mas tenha atenção: Não mude porque 
queres mostrar às pessoas que és capaz de o fazer. 
Mude porque é necessário ou porque tens motivos 
para mudar, seja de atitude ou de um pensamento.

Muitas vezes falhamos porque ignoramos o que 
o mundo diz sobre nós, mas é importante saber 
que ao escutarmos o que o mundo diz sobre nós, 
damo-nos uma oportunidade para limar os nossos 
defeitos.

Nunca é demais reconhecer que perdeste as for-
ças e que não sabes por onde continuar, pois isso faz 
parte de um bom lutador que se redefine e traça no-
vas estratégias para lutar contra o seu maior inimigo 
ou alcançar o prazer/objectivo desejado.

Por vezes precisamos ter a determinação de 
Amyr Klink (primeiro a atravessar o oceano atlân-
tico num barco), porque fazer coisas nunca feitas, 
ter uma ousadia de arriscar tudo que se tem por um 
único objectivo, fazer aquilo em que nós acredita-
mos, fazer aquilo que nos fará felizes e realizados, 
é a melhor chave que se pode ter quando se almeja 
o sucesso.

Se fores um trabalhador, não te prendas no salá-
rio como o primeiro factor. Eu olho para o salário 
como o 4º elemento que faz com que eu permaneça 
numa empresa. Antes dele (o salário), há factores 
como a inovação, o desafio e a perspectiva de cres-
cimento profissional que me fazem sentir motiva-
do na empresa onde trabalho. Perceba que ter esse 
pensamento pode ajudar-te a ser mais profissional, 
a teres vontade de crescer profissionalmente e a al-
cançar bónus do teu trabalho.

O segredo para ser vitorioso não reside somen-
te no sucesso, mas sim nas pequenas superações e 
desafios enfeitados de muita luta que nos fazem ser 
mais firmes e vorazes no que queremos.

Enquanto outros choram, saiba aproveitar 
suas lágrimas para vender lenços

ACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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Juventude angolana e as falsas 
promessas de João Lourenço

MALWANDLA

Fernando Benzane 

O Presidente ruandês trouxe uma 
deixa que devia servir de alerta para 
a perseverança das lideranças gover-
namentais africanas, principalmente 
do meu Moçambique! Paul Kagamé 
homem inabalável nas suas convic-
ções. Para explicar as motivações 
que nortearam o envio da sua força 
militar para combater o terrorismo 
em Cabo Delgado, disse: “quando a 
barba do vizinho arde, mergulhe a 
sua no copo de água”. 

Agora, será que o partido gover-
namental moçambicano está atento 
aos actuais acontecimentos no país 
irmão, Angola? Que acções estão 
sendo levadas a cabo para que ma-
nifestações similares não fustiguem 
o país, pois parece que o vento sopra 
do norte. Tentar ignorar esta reali-
dade é o mesmo que tentar tapar o 
sol com a peneira.

As situações que afectam a popu-
lação juvenil angolana são também 
uma cópia do que acontece com a 
juventude moçambicana. Em ambas 
as realidades, a juventude enfrenta 
mesmos problemas, talvez por culpa 
da conjuntura internacional, e não 
necessariamente do partido no po-
der. Só que o partido no poder tem 
culpa no cartório, porque é quem 
prometeu durante a campanha elei-
toral e os jovens vêem-se ludibria-
dos. Mesmo tendo certeza que a 
nova liderança do país não trará so-
lução para os vários problemas que 
os afectam, preferem forçar a barra 
para, com seus olhos, verem se algo 
muda ou não nas suas vidas.

É preciso acreditar que o que está 
a acontecer em Angola não é brinca-
deira. Na verdade, estamos perante 
manobras de desgaste à imagem do 
partido MPLA, pelo não cumpri-

mento das promessas que até mo-
vimentou milhões de jovens para 
as divulgar em tempos de “caça ao 
voto”.  Hoje, esses mesmos jovens 
estão relegados ao esquecimento e 
querem usar o mesmo potencial para 
derrubá-lo e colocá-lo na oposição. 
É preciso acreditar que, a qualquer 
momento, o MPLA despertará na 
oposição.

Muitos dos partidos libertado-
res têm esta ousadia de esquecer o 
povo que os vota em épocas eleito-
rais, tornando-se mentirosos cróni-
cos, e relegando as preocupações da 
população para o segundo plano, o 
que resulta numa insatisfação gene-
ralizada, que culmina em manifes-
tações, como as que assistimos, de 
uma juventude organizada e bem 
decidida a inverter o cenário políti-
co em Angola.

Os políticos não devem usar abu-
sivamente os jovens, prometendo-
-lhes céus e fundos durante as cam-
panhas eleitorais, as quais depois não 
as cumprem, sujeitando os jovens à 
desgraça, daí que João Lourenço está 
a colher o que plantou e, em definiti-
vo, o MPLA deverá se preparar para 
ir à oposição. É a solução encontra-
da pela juventude angolana, farta 
de assistir o enriquecimento de um 
grupo de indivíduos e seus familia-
res, um enriquecimento que nunca 
cria oportunidades de emprego para 
os cidadãos.

Nas campanhas eleitorais, à seme-
lhança do serviço militar, nunca es-
tiveram os filhos da elite, mas depois 
do escrutínio eleitoral e da tomada 
de posse, são os primeiros a aparece-
rem em viaturas de grande cilindra-
gem e a gozarem com o pobre jovem 
que garantiu a vitória para que o seu 

progenitor estivesse no poder.
Lembrar que algumas das mani-

festações que fustigam alguns países 
são organizadas no exterior, isto é, 
os seus líderes têm cara oculta, po-
rém, encontram-se no exterior e vão 
orientando todos os movimentos à 
distância. A repreensão armada e 
outras formas só adiam a solução de 
um problema e nunca resolvem por 
completo o diferendo que opõe a po-
pulação ao seu governo.

Dêem oportunidades de emprego 
aos jovens, o que pode ser feito atra-
vés do financiamento de seus peque-
nos projectos geradores de emprego. 
Assim terão silenciado manifesta-
ções e as terão cortado pela raiz. 

Os jovens em Angola exigem al-
ternância na goveração, não porque 
seja isso que lhes interessa, porém 
como forma de exigir que se olhe 
pelo futuro deles. Não quiseram sur-
preender o MPLA nas urnas e estão 
cientes que, aparecendo solução para 
os seus problemas, a questão alter-
nância estará totalmente adiada. A 
bola está neste momento do lado do 
MPLA. Se é que está interessado em 
continuar a governar o país, deverá 
entregar a resposta sobre as preocu-
pações da juventude.

Mesmo sabendo que o novo a 
quem vão votar não terá solução 
para os inúmeros problemas que o 
país acumula e sufocam a juventude 
angolana desde à independência na-
cional em 1975, os jovens mudarão a 
tendência de voto em castigo aos ac-
tuais governantes angolanos. Talvez 
os demais fossem a tempo de evitar 
prometer e não cumprir e entulhar o 
povo com altos preços de um pouco 
de tudo, incluindo do que é produto 
nacional.    
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“Massunguiro” - Uma prática cultural em 
prejuízo da rapariga.

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

Perda de virgindade gera dinheiro e 
professores são as maiores vítimas.

Massunguiro constitui uma das práti-
cas culturais implementadas com maior 
incidência nas zonas rurais das províncias 
de Sofala e Manica. A prática consiste em 
proceder a cobranças de vulto a todo aque-
le que, por acidente, se envolver com uma 
rapariga e, por conta desse envolvimento, 
haver no meio alguma relação sexual com 
esta. Massunguiro faz parte das práticas 
que mantêm as comunidades atentas para 
tirar algum proveito nos casos em que ra-
parigas da zona são assediadas ou são alvo 
de alguma cobiça de natureza sexual. Fun-
cionários públicos nos distritos adentro, 
com destaque para professores, constituem 
a maior clientela dessas famílias (pais) de 
raparigas que se envolvem, com aparente 
“consentimento”, com aqueles técnicos.

Segundo histórias dessas áreas, a rapa-
riga, antes de se envolver sexualmente com 
este ou aquele professor, precisa de pedir 
e ter autorização dos seus pais. Só depois 
disso ela pode dar início  à actividade se-
xual. Os pais ficam atentos aos movimen-
tos da rapariga e tudo fazem para arrancar 
a verdade de qualquer relação desconfiada. 
Aos pais não interessa a idade nem o con-
sentimento da vítima, o que equivale a di-
zer… “entrou, foi descoberto, então paga”.

Para que a rapariga confesse, é subme-
tida a maus-tratos, o que inclui a violên-
cia física e psicológica. Algumas famílias 
nessas áreas restringem o acesso à alimen-
tação das raparigas e põem-nas em isola-
mento até que confessem que se envolve-
ram com este ou aquele professor ou outro 
técnico servidor local. Para a família, esta 

informação é deveras importante, porque, 
através da mesma, já se pode caçar o in-
fractor e proceder ao ajuste de contas.

Madodas locais colocam o infractor 
em julgamento até que este confesse que 
se envolveu com a rapariga. São vários os 
truques usados pelos madodas para que se 
arranque esta verdade. Ameaças e intimi-
dações tais como: “vamos apresentar quei-
xa às autoridades” e “conhecemos o seu lo-
cal de trabalho, vamos denunciar-lhe aos 
seus superiores hierárquicos”. Colocam o 
infractor em pânico, acabando por aceitar 
qualquer tipo de multa que lhe seja im-
posta. As multas por massunguiro podem 
fixar-se em até 20.000,00 meticais.

Depois de pagar, cabe ao infractor de-
cidir se quer ter a rapariga como sua es-
posa, o que, em muitos dos casos, não tem 
acontecido. A rapariga é aqui vista como 
fonte de rendimento da família, e o seu fu-
turo com o namorado pouco importa. Ser 
ou passar por um processo para a preser-
vação da pureza desta rapariga, se ainda 
fosse um ritual de consenso com normas 
e princípios que desde cedo educam a ra-
pariga para que saiba se proteger e guardar 
sua virgindade desde tenra idade, seria, 
sem dúvida, algo de se apreciar e valori-
zar, como uma prática de educação sexual 
a essas jovens. Porém, sucede que, durante 
a fase de crescimento dessa rapariga, este 
espaço de diálogo quase não existe e, no 
primeiro acto, está encontrada a forma de 
resolver ou minimizar os problemas finan-
ceiros que a família tem.

Massunguiro é uma prática que atenta 
contra a liberdade sexual da rapariga. Es-
tas, em muitos dos casos, entram em con-

senso com seus pares. Trata-se, às vezes, 
de relações amorosas afectivas e sem sinais 
de coação ou violação. As partes sentam-
-se e há um acordo para este tipo de rela-
ção. São aqui observadas questões de von-
tade própria, idade e outros valores que 
determinam a liberdade destas raparigas. 
Porém, a aceitação de uma relação sexual 
pode constituir um grave problema para 
quem a comete.

É preciso que as autoridades locais in-
tervenham, como forma de parar práticas 
do género. A rapariga não pode ser vista 
como fonte de rendimento, porque lhe foi 
subtraída sua virgindade.

Os valores cobrados ao namorado nun-
ca chegam a ser para o benefício da rapa-
riga, e uma vez cobrados, desencorajam 
o jovem de prosseguir com o que podia 
ser um verdadeiro plano de construção 
de uma relação sólida com a rapariga. 
Satisfeito o massunguiro, outras práticas 
de responsabilização também se seguem, 
como é o caso do lobolo. Se no lobolo as 
partes podem negociar o valor e modali-
dades de pagamento, no massunguiro a 
imposição é perfeita.

____
Celebramos o Outubro Rosa… engaje-

mo-nos na luta contra o cancro da mama. 
A todas as mulheres e homens vítimas 
deste malefício, queremos expressar nosso 
apoio, força e coragem. Vamos fazer o tes-
te/rastreio do cancro da mama.

A COVID-19 constitui a maior ameaça 
de todos os tempos. Vamos todos contri-
buir para a redução de novas infecções, se-
guindo as directrizes do MISAU.

O nosso maior segredo é a vida.

MAYITABASSA!

Anúncio publicitário
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Ler versus interpretar uma norma 
jurídica 

JUSTIÇA NA PERIFERIA

Por Salvador Nkamate

Numa altura em que um dos principais 
debates na sociedade moçambicana, pelo 
menos a que gravita em torno do grande 
Maputo e dos principais centros urbanos do 
país (sem excluir os que intervêm a partir da 
diáspora), está ligado a questões de natureza 
jurídica, não fornecer subsídios que contri-
buam para a "higienização" deste debate re-
presenta uma autêntica capitulação perante 
o dever constitucional de servir à comunida-
de nacional, "pondo ao seu serviço as capaci-
dades físicas e intelectuais", conforme resulta 
da al. a) do art. 45 da Constituição da Repú-
blica de Moçambique (CRM).

Na verdade, como a maior parte dos mo-
çambicanos é hoje alfabetizada (apesar dos 
altos índices de analfabetismo, que se situam 
em 45% da população adulta, segundo dados 
da UNESCO de 2019), existe a natural ten-
tação de qualquer um reivindicar espaço no 
debate jurídico, uma vez que qualquer pes-
soa alfabetizada facilmente alcança a letra da 
lei e, a partir daí, pode alcançar o seu sentido.

Numa sociedade civilizada, que se pre-
tende um Estado de Direito Democrático ou 
Estado Democrático de Direito, é desejável 
que assim seja, pois, desta forma, facilmen-
te caminha-se para o alcance do bem co-
mum que constitui um ideal e objectivo da 
colectividade.

Contudo, sem se pretender defender a 
existência de uma sociedade ajurídica, im-
porta precisar que esta tentação natural de as 
pessoas alfabetizadas reivindicarem domí-
nio da técnica da interpretação das normas 
jurídicas pode conduzir a frustrações das as-
pirações pessoais e da colectividade.

Ora, entre ler e interpretar uma lei ou 
norma jurídica existe uma grande distância, 
ainda que a leitura seja a premissa inicial que 
conduz à interpretação de uma norma jurí-
dica, com a leitura alcança-se a letra e talvez 
o sentido da lei, contudo, muitas vezes, o 
alcance do sentido e do espírito da lei exi-
ge o domínio das técnicas da hermenêutica 
jurídica, cuja aquisição implica a frequência 
a formações destinadas a dotar a pessoa de 
habilidades para o efeito.

O sistema jurídico moçambicano enqua-
dra-se na família romano-germânica e, por 
influência da escola alemã, para a herme-

nêutica jurídica recorre sobretudo à técnica 
da exegese, cujos fundamentos se situam na 
inexistência de contradições lógicas entre as 
normas. Contudo, como as normas jurídicas 
são feitas e destinadas principalmente para a 
pessoa humana, é também importante que, 
na interpretação das normas jurídicas, não 
existam contradições antropológicas.

Obviamente que, não sendo os sistemas 
jurídicos fechados e estáticos, estes comu-
nicam-se e influenciam-se mutuamente, em 
consequência das dinâmicas próprias do 
mundo global, daí que, para além da técnica 
da exegese, pode-se associar a técnica utili-
tarista, desenvolvida nos sistemas da família 
anglo-saxónica, na busca do espírito e senti-
do das leis.

Na busca do sentido das normas jurídicas 
é igualmente de suma importância ter pre-
sente aquilo que Ronald Dworkin  chamou 
de diferença lógica entre princípios e regras, 
porquanto os “princípios são aplicados de 
forma ponderada, enquanto as regras são 
aplicadas de maneira do tudo ou nada”.

Portanto, quando buscamos o sentido das 
leis tendo por base as técnicas da exegese, 
deve-se ter presente que uma lei inferior que 
contraria uma lei superior não pode ser apli-
cada, v.g, todas as leis contrárias à Constitui-
ção não sobrevivem. A lei nova prevalece so-
bre a lei anterior de igual dignidade jurídica 
e a lei especial prevalece sobre a lei geral.

Paralelamente a estas considerações ló-
gicas, não se deve, na busca do sentido das 
leis, perder de vista a necessidade de se bus-
car o respeito pela dignidade da pessoa hu-
mana, enquanto destinatário final das leis, e 
a utilidade que o sentido que se busca pode 
proporcionar ao indivíduo e a comunidade 
na qual este se insere, conforme advoga o 
utilitarismo.

Portanto, na interpretação e aplicação da 
norma jurídica (regra ou princípio), exige-
-se a definição do “caso” e a “adequação da 
norma ao caso”. Esta aplicação, este juízo de 
adequação, é uma decisão, não inferência. 
Este juízo concreto, que consiste afinal na 
tarefa principal do jurista, não se dá apenas 
na esfera da lógica das proposições, ocorre, 
sobretudo, na esfera da lógica dos termos. 
Saber se é ou não o caso “A” e, portanto, se a 

norma é aplicável (seja regra ou princípio) é 
uma decisão .

Como observa Hans Kelsen, “a relação 
entre o escalão superior e o escalão infe-
rior da ordem jurídica, como a relação entre 
Constituição e lei, ou lei e sentença judicial, é 
uma relação de determinação ou vinculação 
”. No entanto, sustenta ainda o renomado 
autor alemão que “esta determinação nun-
ca é, porém, completa. A norma do escalão 
superior não pode vincular todas as direc-
ções (sob todos os aspectos) o acto através 
do qual é aplicado ”.Partindo do pressupos-
to que a interpretação da norma é também 
um momento de assunção e decisão de que 
a norma é incompleta, é de concluir que, no 
momento da interpretação e a subsequente 
aplicação da norma, o aplicador da lei tem 
várias possibilidades, nas quais vai optar por 
uma.

No entanto, a opção que no ordenamen-
to jurídico se espera do aplicador da lei ou 
do intérprete não é uma opção contrária à 
vinculação das normas, sejam princípios ou 
regras. Kelsen, enquanto positivista, confia 
que o aplicador deve sempre dar prevalência 
à aplicação das normas expressas nos textos 
legais.

Contudo, ainda que o positivismo pro-
porcione uma “comodidade fascinante” na 
interpretação das normas jurídicas, o intér-
prete deve também orientar-se pelo pós-po-
sitivismo, pois apenas este permite o alcance 
da justiça quando esta não coincide com a 
legalidade. 

Portanto, a interpretação das normas ju-
rídicas pode, casuisticamente, assumir-se 
extralegal, não sendo, contudo, uma inter-
pretação extra-jurídica, tampouco contra-
-jurídica. Entretanto, não se deixa de realçar 
que, por uma questão de defesa da justiça, 
deve-se abandonar a interpretação literal das 
normas jurídicas, procurar-se o seu conteú-
do material e conferir relevância prática aos 
princípios, enquanto normas integrantes do 
ordenamento jurídico.

São estes os subsídios que se destinam a 
todos que, por diversas aspirações e impe-
rativos próprios do momento em que nos 
encontramos, se envolvem em debates jurí-
dicos reais ou fictícios. 
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“Se Dhlakama morre, os seus homens 
não obedecerão a ninguém”
Em 2015, a deputada pela Bancada 

Parlamentar da Renamo Ivone Soa-
res falava do risco de, em caso de 
morte de Afonso Dhlakama, as suas 

forças residuais não obedecerem a mais 
ninguém. A dissidência de Mariano Nyon-
go, entretanto abatido, e os homens que 
este comandava na sua Junta Militar, pra-
ticamente confirmam, em parte, a profecia 
de Soares. Na entrevista que nos concedeu 
e que foi publicada na edição 154, em 23 
de Novembro de 2015, a sobrinha do ex-lí-
der da Renamo abordou também aspectos 
da vida pessoal bem como política do país. 
A reposição desta entrevista enquadra-se 
na caminhada rumo aos 10 anos do Dos-
siers & Factos.

Dossiers & Factos (D&F) – Aparece na arena 
política de forma meteórica e ascende a cargos 
cimeiros. Pode falar-nos um pouco de si?

Ivone Soares (IS) – Chamo-me Maria Ivone 
Soares, sou natural de Maputo, o meu pai é da 
Zambézia e a minha mãe de Sofala. Comecei a in-
teressar-me pela política praticamente desde tenra 

idade, a minha mãe é antiga combatente da luta 
pela Independência Nacional, e isso em parte me 
influenciou muito. Cresci a ouvir histórias dela so-
bre como entrou para a luta armada, ela também 
começou muito nova. Foi à Tanzânia aos 12 anos 
de idade lutar pela independência, juntamente 
com os irmãos. Contaram-me que enganaram os 
pais e os avós dizendo que iam assistir a um jogo 
de futebol, para depois só regressarem à casa de-
pois da Independência Nacional. Estas aventuras 
que me contavam da luta de resistência, busca de 
justiça e melhores condições para os moçambica-
nos mexeram muito comigo.

 D&F – Mexeram a ponto de te influenciar no 
sentido de ainda nova perceber que tinha voca-
ção para política?

IS – Sim! Na altura, ouvia dizer que tenho um 
tio que estava a lutar nas matas pela democracia e 
liberdade. Tratava-se do presidente Dhlakama, por 
isso, posso dizer que estou ligada a ele desde pe-
quenina, apesar de, naquela altura, não o conhecer. 
Mas tinha na minha mente que tenho um tio que 
está a lutar para que haja liberdade. Quando a luta 
começou, eu nem tinha nascido, só vim a conhecer 
o líder da Renamo em 1992, depois da assinatura 
do Acordo Geral de Paz. Mas, na escola era chama-
da de Matsangaíssa e não sabia por que assim me 
chamavam. Mas disseram para não me preocupar, 

Ivone Soares é uma das políticas mais destacadas do país

Texto: Bernardo BembeleD&F

O ALERTA QUE A SOBRINHA DO LÍDER DEIXOU EM 2015

porque a luta do meu tio era justa, por isso, nunca 
tive complexos nem traumas por ser chamada de 
bandida armada.

 D&F – Como é que chega à Liga da Juventude 
da Renamo?

IS – Através de alguns amigos. A delegação po-
lítica da cidade tinha um escritório no Alto- -Maé, e 
lá para a zona da Belita havia um edifício onde os 
jovens da liga sempre se reuniam. Porque eu me 
identificava realmente com a Renamo, comecei a 
seguir esses jovens para participar das reuniões, a 
fim de compreender mais sobre o partido. Antes 
ouvia muita coisa pela rádio, mas como já tinha 
informação dos meus familiares sobre a Renamo, 
sabia distinguir o útil do inútil. Por ser menor, só 
participava nas reuniões, mas não podia ter cartão 
de membro, razão pela qual quando completei 18 
anos, decidi ter o meu cartão. Saí de casa sem dizer 
a ninguém para onde ia, não queria que ninguém 
me influenciasse negativamente, porque dentro da 
minha família também existem os pró-Frelimo. En-
tão, eu não queria ser influenciada nem pelos prós 
nem pelos contras. Queria liberdade para escolher, 
fiz a escolha e tenho estado a militar no Partido Re-
namo desde os 18 anos.

“Ministros do governo de Chissano tinham 
espírito de inclusão”

 
D&F – Fala de associativismo e pertencen-

do à Liga da Juventude da Renamo, liderou 
este movimento, foi presidente da União para 
o Desenvolvimento Estudantil (UNDE). Isto 
não atrapalhava a agremiação, sabido que 
naquele tempo ser da oposição era quase 
“proibido”?

IS – Quando eu estivesse na Liga da Juventu-
de da Renamo, os assuntos eram completamen-
te partidários, discutíamos questões que tinham 
que ver com os nossos estatutos, a nossa agenda 
política. Quando eu estivesse nas associações ou 
organizações juvenis, a agenda era outra e não 
tinha que ver com a política. Na altura, os gover-
nantes entendiam isso e  respeitavam-nos. Re-
cordo-me que o então ministro da Juventude e 
Desportos, Joel Libombo, não sei quantas vezes, 
veio ver os nossos seminários, e ele vinha porque 
estava convencido de que os jovens precisavam 
dele, independentemente de lá estarem jovens 
pertencentes à Frelimo ou à Renamo. Mas, essa 
postura foi se perdendo, porque os nossos mi-
nistros olham para as associações da Frelimo e 
não olham para associações de moçambicanos. 
Se numa organização existe alguém que milita 
num partido da oposição, esta vai para a lista 
negra. 

D&F – Quando é que esta forma de estar 
vigorou?

IS – Os ministros do tempo do Presidente 
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Nhongo foi o rosto da desobediência que Ivone Soares profetizou

“A Frelimo impedia-nos a hospedagem 
em casas vocacionadas”

 
D&F – A sua ascensão política parece ter 

sido meteórica. Pode explicar-nos como 
chega à chefia da Bancada da Renamo?

 IS – Foi um processo. Também só me vi 
dentro, se calhar não me lembre de todas as 
etapas, porque quando trabalhas, só vês as 
coisas a acontecerem e nem te dás conta dis-
so. Agora é que começo a sentir o peso da res-
ponsabilidade, porque não é fácil dirigir uma 
bancada parlamentar, ainda por cima estando 
na oposição. As pessoas olham e dizem: ‘vai 
abrir a sessão, o que a Renamo vai dizer?’. En-
tão tem que se pensar, reflectir, depois há de-
bates, há leis que têm de ser aprovadas. Temos 
que ver o nosso sentido de voto e quais são as 
implicações. Temos que estudar, fazer consul-
tas com a liderança do partido, ter orientação, 
conciliar estas orientações com aquilo que é o 
fruto do debate no terreno e naquela hora em 
que não estás com nenhum chefe para con-
sultar rapidamente. Portanto, é o desafio que 
realmente me faz sentir uma moçambicana 
incansável na luta pelo bem-estar do povo.

 D&F – Como e quando entra na Comissão 
Política da Renamo?

 IS – Estou na Comissão Política da Renamo 
desde 2008. Em 2007, eu era praticamente a 
pessoa que estava a trabalhar na preparação 
das eleições autárquicas. Em 2008, fui integra-
da no Gabinete Central de Eleições, e, quan-

Chissano é que tinham esta postura de inclusão, 
não sei se é porque o Presidente aconselhava 
para a necessidade duma reconciliação nacio-
nal ou porque cada um sentia que estávamos 
a sair de uma guerra e que era chegada a hora 
de nos tratarmos todos de igual maneira. O mi-
nistro Joel Libombo, pessoa com quem mais 
trabalhámos, nunca nos tratou como estranhos, 
entrávamos no ministério como se estivéssemos 
a entrar numa delegação da Renamo ou numa 
delegação da Frelimo, cada um entrava como se 
estivesse a entrar na sua própria casa. Havia um 
respeito que já não vejo em nenhum ministério.

 D&F – O que terá acontecido para que este 
modo de estar se quebrasse?

IS – Entrou o Presidente Guebuza, e as coisas 
começaram a ter uma outra dinâmica. Passou a 
haver muita intolerância... Não sei se ele é que 
dizia às pessoas que com ele governavam para 
serem intolerantes ou elas simplesmente deci-
diram ser arrogantes. A verdade é que as coisas 
começaram a mudar de figura e agora temos a 
continuidade. É lamentável, porque o facto de 
um grupo ser declarado Governo não lhe dá o 
direito de ser arrogante e discriminar as pessoas, 
do tipo se não estás connosco és contra nós, se 
estás connosco vais ter boa vida, se estás contra 
nós vais minguar. Então, eu sinto saudades da-
quele tempo em que o presidente Dhlakama 
acordava, tinha uma preocupação e podia ligar 
para o Presidente Chissano e discutiam, encon-
travam uma solução. E assim ficámos durante 21 
anos a coabitar pacificamente.

do estávamos mesmo para começar com o 
processo todo, tínhamos que ter um porta-
-voz que ia dar as incidências do que estava 
a acontecer com o processo eleitoral, então 
foi-me dada essa responsabilidade. Tinha 
que fazer conferências de imprensa, porque 
me colocaram como porta-voz do Gabinete 
Central de Eleições. Apesar de desde nova es-
tar habituada a dar entrevistas, percebi que 
a responsabilidade era completamente dife-
rente. Não sabia o que iria fazer caso os jorna-
listas fizessem perguntas que eu não soubes-
se responder. Sabemos que algumas vezes os 
jornalistas fazem perguntas que embaraçam. 
Então estava com um medo terrível e sem 
saber o que iria acontecer. Mas eu disse para 
mim mesma: Ivone, respira e fale o que tens a 
falar e responda apenas o que tiver a ver com 
o que falaste, pelo que para evitar entrar em 
terreno lamacento, decidi não sair do conteú-
do do que ia falar e sempre que me fizessem 
uma pergunta que estivesse fora do contex-
to, respondia que não vim para falar dessa 
matéria. Mas sempre com muita educação.

Em 2009, foi-me dada a tarefa de prepa-
rar as eleições presidenciais, e cada membro 
da Comissão Política tinha a missão de tra-
balhar numa das províncias do país. Todos 
foram indicados as respectivas províncias, a 
missão era monitorar e avaliar a situação no 
terreno. Faltava uma pessoa para andar com 
o candidato durante os 45 dias de campanha 
eleitoral. Então, todos viraram-se para mim. 

Assim fui indicada para acompanhar a cam-
panha eleitoral do líder por todo o país. Este 
era outro desafio, tinha que garantir o acesso 
à informação aos jornalistas, sobretudo sobre 
onde é que o candidato estaria e o que iria fa-
zer, as conferências de imprensa que ele fizes-
se. Para mim, foi uma grande escola, porque 
foi a primeira vez que fazia aquele trabalho 
todo sem passar por um período probatório 
ou de estágio. Aprendi fazendo. 

 D&F – Como foram esses 45 dias de 
campanha¬?

IS – Foram de aprendizagem, andámos 
por todo o país, passámos por muitas vi-
cissitudes. Passámos por situações em que 
tínhamos a acomodação garantida e a Fre-
limo ia lá dizer à gerência da estância para 
devolver o dinheiro e dizer que estava tudo 
ocupado. Muitas vezes, tínhamos que acam-
par em casas de membros do partido. Foi 
uma campanha terrível. Isto foi na campa-
nha de 2009. Ficámos a pensar que com o 
Presidente Chissano seria diferente. Ele ti-
nha os seus defeitos, não era perfeito, mas 
estas coisas de impedir acomodação para 
o líder da oposição, mandar prender mem-
bros, como acontece hoje, mandar incendiar 
casas, perseguir os guardas da Renamo para 
lhes arrancar arm¬as à força não fazia. Com 
o Presidente Chissano coabitávamos, havia 
respeito mútuo e lutávamos por um único 
objectivo – o bem-estar do povo. Continua 
na próxima edição
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Cobrança de dívida salva 12 mil 
beneficiários
A campanha de cobrança de dí-

vida de contribuintes ao Sis-
tema da Segurança Social na 
província de Maputo já está 

a surtir efeitos positivos, em termos 
sociais, com a garantia de pagamento 
de prestações a mais de 12.103 bene-
ficiários que estavam em risco, devido 
à falta de canalização de contribuições 
ao sistema, por parte dos seus empre-
gadores.

Trata-se de um grupo de beneficiários (trabalha-
dores e pensionistas) que estava em risco de não usu-
fruírem dos benefícios que o Sistema oferece, caso o 
dinheiro em dívida não tivesse sido recuperado, uma 
vez que para eles receberem é preciso que as contri-
buições sejam canalizadas.

A satisfação foi feita na Quarta-feira passada, em 
Xinavane, no distrito da Manhiça, pelo delegado 
provincial do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) em Maputo, Paulo Sérgio Brito dos Santos, 

durante um seminário de divulgação do Decreto 
29/2021, de 12 de Maio, aprovado pelo Conselho de 
Ministros, que estabelece o perdão de multas e redu-
ção de juros de mora aos contribuintes endividados 
no sistema, cujo objectivo é de aliviar essas empre-
sas, para fazerem face às dificuldades económicas e 
financeiras que enfrentam, devido à pandemia do co-
ronavírus e outros factores decorrentes do mercado. 

Ainda de acordo com Sérgio Brito, o balanço 
desta primeira fase da campanha, que decorreu de 
Setembro a esta parte, é positivo, período durante 
o qual a delegação provincial do INSS de Maputo 
realizou 15 seminários e palestras de disseminação 
da medida tomada pelo Governo central, de apoiar 
aos contribuintes em dificuldades económico-finan-
ceiras, abrangendo cerca de 2.300 participantes. E, 
como resultado destas acções, de uma dívida glo-
bal de mais de 358 milhões de meticais, a província 
de Maputo reduziu pouco mais de 126 milhões de 
meticais, encontrando-se agora em 232 milhões de 
meticais.  

O delegado do INSS chamou atenção aos parti-
cipantes sobre as consequências que advêm da fal-
ta de regularização das dívidas de contribuições ao 
Sistema, como é o caso, entre outros, da inelegibili-
dade dos contribuintes para a contratação de mão-
-de-obra estrangeira, bem como de participarem em 

concursos públicos. Mas, a consequência social mais 
grave é, acima de tudo, a privação dos trabalhadores 
do direito aos benefícios da Segurança Social, princi-
palmente nas situações de falta ou incapacidade para 
o trabalho.

O seminário de Xinavane foi organizado pelo INSS 
e pela Inspecção-Geral do Trabalho (IGT), tendo con-
tado com a participação, para além dos empregado-
res e dos trabalhadores, incluindo os trabalhadores 
por conta própria (TCP), do chefe do Posto Adminis-
trativo de Xinavane, Manuel Wanzo Júnior, do pre-
sidente do Conselho Empresarial de Xinavane, João 
Cardoso, bem como do representante do secretário 
do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Açucarei-
ra, José Timane.

Na segunda e última etapa deste ciclo de seminá-
rios, em Novembro e Dezembro próximos, ainda no 
contexto desta campanha, a província de Maputo pla-
nificou a realização de outros 15 encontros de divul-
gação do Decreto 29/2021, de 12 de Maio, que apro-
va o perdão de multas e redução de juros de mora, a 
terem lugar nos distritos de Magude, Boane, Ressano 
Garcia, Manhiça, Marracuene, Matola, Moamba e Ma-
nhiça, com o mesmo objectivo de persuadir os contri-
buintes devedores ao Sistema de Segurança Social a 
aderirem à campanha de perdão de multas e redução 
de juros de mora aos contribuintes devedores.

INSS segue acompanhando de perto a situação dos contribuintes
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO 

99% de mulheres com filhos deficientes 
são abandonadas
99% das mulheres são abandona-

das pelos maridos ou familiares 
após trazerem ao mundo filhos 
deficientes. Há casos em que as 

próprias mulheres abandonam as crian-
ças com os maridos, alegando ser caso de 
feitiçaria na família do cônjuge. A estatís-
tica foi trazida pela esposa do governador 
da província de Maputo, Naidy Parruque, 
que falava no distrito de Boane no âmbito 
de uma campanha de sensibilização aos 
líderes comunitários.

A situação deriva da falta de cuidados dos bebés 
pelos pais durante a gravidez, o que culmina com a 
má formação das crianças, como também situações de 
problemas psicomotoras. 

A informação foi avançada há dias por Naidy Par-
ruque, no quadro do programa de sensibilização dos 
líderes comunitários sobre o desenvolvimento da pri-
meira infância, evento que começou no distrito de 
Boane, estendendo-se para os distritos de Namaacha 
e Moamba. 

É neste contexto que a direcção provincial de saú-
de e o gabinete da esposa do governador da provín-
cia de Maputo, com o apoio técnico e financeiro da 
PATH, quis sensibilizar os líderes comunitários, por te-

rem um papel fundamental na defesa dos interesses 
da coletividade e na melhoria das condições de vida 
de uma sociedade. Para além disso, considera-se que 
tenham a capacidade de influenciar na mudança do 
comportamento.

O evento tinha como objectivo munir líderes co-
munitários em matérias da primeira infância, para que 
estes possam levar a mensagem para as comunidades 
locais, através de palestras, seja nos hospitais ou nas 
comunidades.

Na ocasião, Naidy Parruque começou por dizer que 
a primeira infância é um momento importante para o 
crescimento sadio das crianças, como também um 
ciclo de rápido crescimento destes. Explicou aos líde-
res comunitários que uma criança em bom ambiente 
facilmente alcança o desenvolvimento linguístico, co-
municativo e outras habilidades importantes no pro-
cesso de crescimento.

Disse ainda que as crianças aprendem também no 
útero das mães, daí que urge a necessidade de os pais 
cultivarem o hábito de conversar com o bebé ainda 
na barriga da mãe para estas alcançarem uma boa 
formação.

Realçou que esta fase é marcada por um padrão 
de mudanças que ocorrem à medida que a criança 
desenvolve a capacidade de ter um pensamento e ra-
ciocínio lógico. “Na primeira infância, desenvolve-se 
ainda a capacidade de comunicar, de se movimentar, 
aprende-se a ser e estar e a controlar as emoções”, 
disse.

Para Naidy Parruque, as crianças que vivem em am-

bientes saudáveis e seguros têm maior probabilidade 
de alcançar o seu potencial de desenvolvimento físico, 
cognitivo, linguístico e sócio-emocional, sendo que o 
desenvolvimento de uma criança depende tanto das 
características inatas como das experiências que vive.

“A ciência indica-nos que, por volta de seis meses 
de gravidez, o bebé já é capaz de ouvir a voz da mãe 
e outros sons do ambiente externo, e tem potencial 
para estabelecer comunicação e reter memórias afecti-
vas, como comprovam os estudos”, explicou ao líderes 
comunitários.

Envolvimento dos homens nos cuidados da criança

Na ocasião, Filimone Zibia – Chefe de departamen-
to de saúde pública na Direcção Provincial de Saúde 
(DPS), disse que a nível da província de Maputo está 
sendo levada a cabo a estratégia de engajamento mas-
culino nos cuidados da criança 

“Queremos que os homens tenham iniciativas de 
levar os filhos ao hospital, como também saber e ter os 
cuidados que as mulheres têm”.

No entanto, acrescentou haver estigma em locais 
de trabalho quando o homem pede dispensa no sen-
tido de cuidar ou levar criança ao hospital. “Alguns di-
zem que o homem deve estar na “garrafa” pelo facto 
de levar uma criança a unidade sanitária”, disse.

Salma Bobo, responsável de saúde materna-infantil 
na Direcção Provincial de Saúde (DPS), fez notar que, 
da mesma forma que uma planta precisa de água, sol 
e adubos, as crianças precisam de boa saúde, alimenta-
ção e de alguém em quem possam confiar. 

Nesse sentido, disse, há necessidade de os pais e 
encarregados de educação aproveitarem o tempo de 
que dispõem para brincar, cuidar e conversar com as 
crianças durante os afazeres diários. “Sempre saiba 
onde e com quem a criança está. As crianças peque-
nas, sobretudo as órfãs, são fáceis de ser maltratadas. 
É necessário prestar atenção às queixas ou medos da 
criança” disse.  

Naidy Parruque – esposa do governador da província de Maputo

Texto: Quelto JaneiroD&F

“a ciência indi-
ca-nos que por 

volta de seis meses 
de gravidez, o bebé já 
é capaz de ouvir a voz 
da mãe e outros sons 
do ambiente externo, 
e tem potencial pata 
estabelecer comunica-
ção e reter memorias 
afetivas como com-
provada por estudos”
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sociações chefiadas por membros da Frelimo – e, mais 
provável ainda, se nós pudéssemos ter verificado a afi-
liação partidária de todos 192, seriam 79% (se projec-
tássemos a mesma taxa percentual aos restantes quin-
ze)”, escrevia o IESE, mostrando o cenário constatado 
em alguns distritos do país.

Agricultura: muitos programas e pouca produção

Em Moçambique, o sector agrário é, eventualmen-
te, aquele que mais programas viu nascer. De acordo 
com o boletim informativo do Centro para Democracia 
e Desenvolvimento (CDD), de 05 de Agosto de 2020, o 
primeiro deles foi a Política Agrária e as respectivas Es-
tratégias de Implementação (PAEI), aprovadas em 1995.

Seguiu-se o Programa Nacional de Desenvolvimen-
to da Agricultura – PROAGRI I (1998 - 2004). “Com um 
orçamento de mais de 202 milhões de dólares, o PROA-
GRI I foi o primeiro programa nacional de investimen-
to no sector agrário, mas a sua implementação não 
envolveu a participação da sociedade civil e do sector 
privado. Outra crítica que se faz é que maior parte do 
dinheiro do PROAGRI I foi investido na capacitação 
institucional e não necessariamente no aumento da 
produção e produtividade, incluindo a capacitação dos 
produtores”, assinala o CDD.

O PROAGRI teve uma segunda fase (2007-2016), 
priorizando “abordagens de extensão em apoio ao 
processo de desconcentração e maior eficiência e au-
mento da cobertura da provisão de serviços múltiplos 
de extensão”.

Vários outros planos e estratégias foram desenha-
dos com o objectivo de impulsionar o sector agrário. 
Mais importa aqui referir alguns dos mais destacados, 
a começar pelo sonho de produção da jatropha, pelo 
qual o Presidente Armando Guebuza tanto lutou.

Com origem na América Central, a jatropha é usada 
na produção de biocombustíveis, e, na perspectiva de 
Armando Guebuza, ajudaria a resolver os problemas 
de energia em Moçambique, mas tal não se verificou. 
Um estudo da União Nacional dos Camponeses de 
Moçambique e da organização ambiental internacio-
nal Friends of the Earth, publicado em 2011, indicava 
que “dos 438 mil hectares reservados em Moçambique 
para a plantação de jatropha, em 2009, foram cultiva-
dos apenas pouco menos de 10 mil hectares, portanto, 
menos de 3%”. Mais do que isso, refere aquele órgão, 
na maior parte dos casos, a planta secou antes mesmo 
de florescer, fazendo com que o sonho de Guebuza se 
transformasse num “pesadelo”.

 
O controverso ProSavana

À sua chegada ao poder, Filipe Nyusi teve que lidar 
com a polémica criada à volta do ProSavana, um pro-
grama tripartido envolvendo Moçambique, Brasil e Ja-
pão, com a pretensão de desenvolver a agricultura no 
corredor de Nacala.

O programa não caiu nas graças das organizações 
da sociedade civil dos três países, que alegaram que 
o mesmo ia culminar com a usurpação das terras dos 
camponeses. Alertavam também para a possibilidade 
de promover culturas únicas (monoculturas) para a ex-
portação, ignorando os restantes produtos. Face aos 
apelos da sociedade civil para que o programa fosse 
suspenso, o Governo mostrou-se relutante.

“Vamos continuar a trabalhar. Está aí o labora-
tório de análises de plantas e solos [inaugurado em 
Junho do ano passado pelo Presidente Filipe Nyusi 
e que custou 28 milhões de meticais, com fundos do 
Japão] que está a servir às comunidades do corredor 
de Nacala. Estamos a implementar o que é possível 
implementar. Não tenho dúvida sobre isso. A infra-
-estrutura, o equipamento e os investigadores estão 

lá”, disse, em 2017, o então coordenador do programa 
em Nampula, Américo Uaciquete.

Só que, em 2020, os três governos, Moçambique, 
Brasil e Japão, anunciavam o fim do ProSavana, sem 
indícios de que tenha alcançado sucesso.

É, agora, a vez do SUSTENTA. “Em cinco anos, o Minis-
tério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) 
prevê que o crescimento do sector agrícola irá sair dos 
actuais 2.6% para 8% por ano, gerando um excedente 
agrícola comercializável de cerca de 92 mil milhões de 
meticais, contra os actuais 34 mil milhões de meticais; es-
pera reduzir o índice da pobreza rural dos actuais 46.1% 
para 31.2%; e reduzir o índice de desnutrição crónica dos 
actuais 43% para 35% em 2024”, lê-se no sítio do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento Sustentável.

A necessidade do restart

Conforme indicam os dados do INE acima citados, 
os níveis de pobreza em Moçambique continuam altos 
e, face à subida galopante dos preços, tornou-se ainda 
mais difícil viver para a maioria dos moçambicanos. Tal 
revela, no mínimo, que os vários programas de desen-
volvimento criados pelos diferentes governos não tive-
ram, até aqui, os efeitos desejados.

Muitos economistas entendem que o verdadeiro po-
tencial de Moçambique reside no sector agrário, tendo 
em conta o facto de possuir imensas terras aráveis, mão-
-de-obra em abundância, para além de um clima favorá-
vel. Apesar disso, indicam que, dos 36 milhões de terra 
arável que o país possui, pouco menos de 3% estão a ser 
explorados.

Como tal, e apesar de todas as condições favoráveis, 
o país não produz o suficiente para abastecer o mercado 
nacional, tendo de recorrer à vizinha África do Sul, entre 
outros mercados, para a aquisição de produtos básicos.

Desde o PPI de Samora Machel que se fala de me-
canização da agricultura, mas, até aos dias que correm, 
ela continua rudimentar, praticada com enxada de cabo 
curto e quase totalmente dependente da chuva.

Tal só pode ser revelador de sucessivos falhanços nos 
programas desenhados para o sector e não só, pelo que 
se faz necessário “fechar as portas” do país, repensar nas 
melhores estratégias e recomeçar. Precisamos de um 
restart.

Desde o PPI de Samora Ma-
chel que se fala de mecaniza-

ção da agricultura, mas, até aos 
dias que correm, ela continua 
rudimentar, praticada com en-
xada de cabo curto e quase to-
talmente dependente da chuva.

Filipe Nyusi, Presidente da República
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Sector da agricultura tende a crescer 
no distrito
A actividade agrícola no distrito de 

Moamba, na província de Mapu-
to, está a registar níveis de cresci-
mento, segundo avançou a admi-

nistradora, Teresa Mauaie, no evento em 
que a Central Térmica de Ressano Garcia 
(CTRG) ofereceu insumos agrícolas ao Ins-
tituto Agro-Industrial da Moamba e mate-
rial de protecção contra a Covid-19 a cerca 
de 300 profissionais afectos a 11 unidades 
sanitárias.

A administradora de Moamba considera que 
as sementes recebidas vão permitir que “os nos-
sos agricultores produzam para abastecer Moam-
ba e outros pontos do nosso país”.

 O kit, composto por motobomba e tubos, 
constitui uma mais-valia, disse a administrado-
ra, referindo que o distrito se ressentia da falta 
desse material. Com este reforço, as perspectivas 
são bastante boas num distrito que é conhecido 
como grande produtor de batata. 

“Tínhamos um plano de 19 mil toneladas de 
produção de batata-reno, e até ao momento co-
lhemos cerca de 18 mil”, disse a fonte, acrescen-
tando que, para além da batata “temos produção 
de várias hortícolas, como pimento, pepino e 
tomate. Chegámos até ao ponto de o tomate ser 
vendido a 50 meticais/caixa, o que demanda um 
frigorífico para o armazenamento dos produtos”.

 Dados fornecidos por Mauaie dão conta que 
Moamba também produz grandes quantidades 

de papaia. “Por dia, exportamos cerca de 54 a 60 
toneladas, e no que concerne à banana exporta-
mos cerca de 90 toneladas”.

 Para a administradora, Moamba é um  distrito 
com carências claras, mas que,  com mais apoio, 
aumentaria exponencialmente a produtividade. 
“Precisamos de máquinas para ajudar o sector fa-
miliar. Aqui temos 80 tractores, mas se tivéssemos 
mais, acredito que podíamos avançar”.

 Para a administradora do distrito, a venda 
dos produtos reflecte-se directamente na vida 
dos agricultores, que aumentam a sua renda e 
empregam vários cidadãos.

 “Com o andar do tempo, quando o agricultor 
for cada vez mais profissional, podemos cobrar 
impostos e apoiar o Governo, que pode criar ou-
tras infra-estruturas”, perspectivou.

 Em relação ao material recebido para a Saú-
de, que compreende produtos de prevenção e 
combate ao novo coronavírus, Mauaie refere que 
é uma grande ajuda, porque, apesar dos níveis 
da Covid-19 terem baixado, não significa que a 
doença tenha passado. “Por isso temos que estar 
sempre em prontidão e continuar a higienizar as 
mãos”, apelou, antes de sublinhar a eficácia das 
medidas de prevenção.

 “É só reparar que agora que estamos com 
máscaras, as tosses e gripes diminuíram muito, 
bem como as infecções da tuberculose, porque 
as pessoas estão a proteger-se”, observou, para 
depois argumentar que os produtos vão permi-
tir que as unidades sanitárias tenham condições 
de desinfecção e, assim, garantir a protecção dos 
próprios funcionários da Saúde, que são os pri-
meiros na linha da frente do combate à Covid-19.

 Um dos médicos presentes no acto congra-
tulou a iniciativa, e disse ser “um gesto huma-
no significativo, pois estamos nesta luta contra 
doenças respiratórias, pelo que o material vai au-
mentar a nossa capacidade de resposta a essas 
patologias”.

 Já Marília Manhiça, directora administrativa e 
de responsabilidade social da CTRG, disse que a 
oferta se enquadra na responsabilidade social da 
empresa. “Pretendemos criar mecanismos para 
que a mulher rural tenha emprego, sobretudo 
nas quatro localidades de Moamba”.

Teresa Mauaie, administradora de Moamba

Texto: Arão NualaneD&F

DIZ ADMINISTRADORA DE MOAMBA

“Tínhamos um plano de 19 mil 
toneladas de produção de batata-

-reno, e até ao momento colhemos cer-
ca de 18 mil”, disse a fonte, acrescen-
tando que, para além da batata “temos 
produção de várias hortícolas, como 
pimento, pepino e tomate. Chegámos 
até ao ponto de o tomate ser vendido 
a 50 meticais/caixa, o que demanda um 
frigorífico para o armazenamento dos 
produtos”.
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Na ocasião, e interagindo com a população, Júlio 
Parruque saudou o distrito pela organização no orde-
namento territorial e no desenvolvimento do posto 
administrativo da Matola-rio, aproximando os servi-
ços à população, e encorajou-a a continuar a produzir 
de forma que Matola-rio cresça e tenha um ambiente 
agradável.

O Governador de Maputo apelou à população para 
usar da melhor forma os terrenos, realçando que o aces-
so à terra na província de Maputo não pode ser “um so-
frimento”, mas sim um direito como moçambicano de 
modo a minimizar a procura de terra para habitação.

Parruque explicou que em 2022 será construído um 
sistema de água com capacidade para atender às neces-
sidades de 5 mil famílias Matola-Rio. Este projecto será 
realizado com o apoio dos parceiros de cooperação.

Júlio Parruque explicou a população que o Governo 
de Moçambique está a fazer um trabalho muito forte 
no que tange ao transporte, e encorajou o Governo lo-

Júlio Parruque quer melhorias no 
ordenamento territorial
O Governador da Província de Ma-

puto, Júlio Parruque, está muito 
preocupado com a questão do 
ordenamento territorial nos no-

vos bairros. Parruque manifestou tal sen-
timento na quinta-feira, 28 de Outubro do 
ano corrente, no posto administrativo da 
Matola-rio, distrito de Boane, no âmbito 
da governação local.

Jacinto Loureiro, presidente do município de Boane

Júlio Parruque interagindo com a população

Texto: Quelto JaneiroD&F

cal a mobilizar parcerias de modo a resolver o problema 
de transporte no distrito de Boane.

O Governante instou aos encarregados de educa-
ção e a população em geral a serem mais vigilantes nas 
comunidades e na Escola, de modo que não haja sinais 
de consumo ilícito de drogas e bebidas alcoólicas. Con-
vidou aos presentes para continuarem a prevenir-se 
da Covid-19, obedecendo e seguindo os protocolos da 
saúde.

Entregues cheques e DUATS aos comerciantes de 
Umpala

Um pouco antes, Júlio Parruque procedeu a entre-
ga de Documentos de Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUATs) e cheques gigantes aos agentes económicos 
locais beneficiários e equipamentos diversos de reco-
lha de resíduos sólidos no Centro Comercial de Boane.

Na ocasião, Júlio Parruque saudou o Município de 
Boane pelo ordenamento do comércio informal, consi-
derando ser muito importante naquele local, onde há 
cerca de 600 hectares de área para o comércio.

Parruque apelou aos agentes económicos a não 
venderem os espaços, mais sim a usarem os mesmos 
para fazer negócio, criando assim mais postos de em-
prego para as comunidades que tanto precisam de 
uma ocupação para o seu sustento. Encorajou-os a se-
guir o padrão definido pelo Executivo Municipal.

O Governador de Maputo realçou que a entrega de 
DUATs e cheques para financiamento disponibilizado 
pelo GAPI é um conforto para o Governo que dirige, 
porque assinala o compromisso de desenvolvimen-
to para com a população de Boane. Instou os agentes 
económicos a fazerem o bom uso dos equipamentos 
e do financiamento para investir no negócio de modo 
a fazer uma melhor abordagem e criar mais postos de 
emprego.

NO POSTO ADMINISTRATIVO DA MATOLA-RIO
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Salário de Chiquinho Conde é “segredo 
dos deuses”
O valor envolvido na contratação 

de Chiquinho Conde para o car-
go de seleccionador nacional de 
Moçambique não foi revelado 

no dia em que este foi apresentado como 
substituto de Horácio Gonçalves. Face à 
pergunta dos jornalistas, o presidente 
da Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF), Feizal Sidat, limitou-se a dizer que 
a operação cabe no orçamento daquele or-
ganismo.

A última semana foi de muita alegria para os que 
vêem em Chiquinho Conde o antídoto para debelar 
os problemas dos Mambas e devolver a alegria aos 
moçambicanos, a mesma alegria que deu enquanto 
jogador e capitão da selecção nacional.

Chiquinho Conde é o escolhido de Feizal Sidat 
para dirigir o banco técnico dos Mambas, tendo sido 
apresentado na última semana, em conferência de 
imprensa, na sede da Federação Moçambicana de 
Futebol. E como em processos do género apregoa-
-se a transparência, a comunicação social quis saber 
do órgão máximo que gere o futebol no país as con-
dições financeiras e o salário que o novo timoneiro e 
a sua equipa técnica irão auferir.

Apesar da insistência dos jornalistas, Feizal Sidat, 
presidente da Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF), foi ambíguo na resposta, afirmando apenas 
que o valor não foge muito do que tiveram os outros 
e que cabe no orçamento da instituição.

A FMF também não revelou o ordenado que ga-
nhava Horácio Gonçalves, mas fontes próximas àque-
la instituição afiançaram-nos que ganhava abaixo de 
Luís Gonçalves e Abel Xavier, seleccionadores da era 
Alberto Simango Júnior. Luís Gonçalves, recorde-se, 
embolsava 12 mil dólares por mês, o que, ao câmbio 
do dia 31 de Outubro, corresponde a 765 960 meti-
cais. Já Abel Xavier levava para casa 15 mil dólares, 

o mesmo que dizer 957 450 meticais, também com 
base na taxa de câmbio de 31 de Outubro.

 
Selecção passa a ser “Dominguez mais 10”

A chegada de Chiquinho Conde ao comando da 
selecção nacional também marca o regresso de um 
naipe de jogadores experientes que eram sistemati-
camente preteridos pelo anterior seleccionador na-
cional. Conde deixou essa garantia na conferência da 
imprensa, destacando, de modo particular, o capitão 
Dominguez.

Mambas serão “Dominguez mais 10”, disse o anti-
go craque. De resto, Conde prometeu e cumpriu. Logo 
na sua primeira pré-convocatória para os últimos jo-
gos de qualificação para o Mundial, resgatou todos 

os proscritos de Horácio Gonçalves, com destaque 
para Dominguez, Mexer, Edmilson Dove, Geraldo 
Matsinhe, Witi, Reginaldo, Clésio e Kamo-Kamo.

O antigo jogador do Vitória de Setúbal, entre 
outros clubes, garantiu que, havendo condições, vai 
“tocar a guitarra”, mas sublinhou a importância do 
trabalho de equipa. “O treinador não está sozinho, e 
num contexto de selecção é muito fundamental ter 
uma equipa e uma estrutura para que possa supor-
tar aquilo que é o foco do treinador”.

Deixou também uma palavra de reconhecimen-
to ao trabalho realizado pelos seus antecessores, 
considerando que cada um “conquistou o seu espa-
ço” e conseguiu “transmitir o que pretendia”, mes-
mo que em contextos diferentes.

É preciso ter qualidade para fazer parte da 
selecção

Abordada na conferência de imprensa de apre-
sentação foi a renovação da selecção. Chiquinho 
Conde disse que os únicos critérios para se jogar na 
selecção são: “ser moçambicano e ter qualidade”.

Reconhece ser imperioso renovar o conjunto 
nacional, mas recusa-se a fechar as portas aos joga-
dores que estiverem em condições de representar o 
país, mesmo que tenham uma idade avançada.

“A renovação é um processo, temos que res-
peitar que a selecção tem que funcionar como um 
grupo. Os melhores jogadores virão para a selecção 
nacional, se tiverem 15, 18 ou 38 anos e estiverem 
em condições, se estiverem a jogar, serão sempre 
convocados”, disse Conde. 

O primeiro teste de Chiquinho Conde na selec-
ção será contra a Costa do Marfim e terá lugar no 
Benim, concretamente no dia 13 de Novembro. Três 
dias depois, também no Benim, Moçambique re-
cebe o Malawi. As partidas são pontuáveis para as 
duas últimas jornadas do grupo D da zona africana 
de qualificação para o Mundial de 2022.

Chiquinho Conde assume a selecção quando já não há esperanças de qualificação para o Mundial

Texto: Arão Nualane

Fotos: Salomão Mavale
D&F

“A renovação é um processo, te-
mos que respeitar que a selecção 

tem que funcionar como um grupo. 
Os melhores jogadores virão para a 
selecção nacional, se tiverem 15, 18 
ou 38 anos e estiverem em condições, 
se estiverem a jogar, serão sempre 
convocados”
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Sammy Mavale

ALVOS

Chuvas "desafiam" municípios do país
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Clemente Carlos prepara “o militar”

Texto: Quelto JaneiroD&F

Clemente Carlos começou por falar do 
romance “Três Primas Vendidas a Dinheiro 
Vivo”, salvaguardando ser a sua primeira pro-
posta no mundo das letras. Aparentemente, a 
obra é um romance, porém, o autor faz notar 
que denuncia as fragilidades das nossas fron-
teiras, o tráfico de pessoas, conflitos familiares, 
a violência doméstica e a ganância. O livro foi 
lançado em Outubro do ano em curso, mas o 
autor começou a construí-lo em 2010.

“Três Primas é uma trilogia. Lancei o pri-
meiro, que retrata a venda de meninas na 

África do Sul, o segundo, o Resgate da Lurdes, 
retrata a história de uma das primas vendidas 
em Cape Town. E no terceiro conta a história 
da Diana, sobretudo da sua prisão”, disse.

Para o escritor, uma das formas de mudar a 
situação do tráfico de seres humanos e outros 
males da sociedade é investir na cultura, por-
que “se conseguirmos profissionalizar a escri-
ta, o canto e as artes no geral, haverá mais pos-
sibilidade de emprego, e as pessoas irão deixar 
de ver África do Sul como o eldorado”.     

Já no livro “O Militar”, o escritor denuncia 
esquadrões da morte, visto que, no país, “o 
jornalista, o docente e qualquer outro profis-
sional não podem fazer o seu trabalho à von-
tade”. Nesta obra, conta a história de um jovem 
jornalista que fazia trabalho de investigação. 
No decorrer da investigação, ele torna-se alvo 
dos esquadrões da morte, que procuram assas-
siná-lo. “Na tentativa de assassiná-lo , quem 
acaba morrendo é a esposa. Nesse enredo, ele 
entra na vida militar de propósito para tentar 
descobrir quem o perseguia, e descobriu que a 
morte foi encomendada”, narrou.

Para Clemente Carlos, esse tipo de denún-
cia em forma de romance chama atenção à 
sociedade e às Nações Unidas sobre a liberda-
de dos profissionais que desejam se expressar 
livremente, mas que não podem o fazer por 

conta dos esquadrões da morte e de todo um 
clima de intimidação e perseguição.

Sem avançar as datas, o escritor prevê lan-
çar o livro o mais breve possível, até para estar 
dentro daquilo que traçou como “plano estra-
tégico”. “Quero lançar, no mínimo, três livros 
e, no máximo, cinco livros em cada ano”.

Natural de Maputo, o nosso entrevistado 
viveu uma parte da sua infância na vizinha 
África do Sul, país onde adquiriu o gosto pela 
leitura e, por via disso, começou a escrever a 
sua primeira obra, intitulada “A Trilha em Di-
recção ao Meu Futuro”, um romance que narra 
realidades ligadas à vida e situações estranhas.

Uma das histórias que conta é de um jovem 
que cresce como mendigo, na sequência do 
divórcio dos seus pais. Desorientado, tem um 
conjunto de escolhas que lhe proporcionaram 
um final triste. Mas “coloquei esse projecto de 
lado, por entender que o tráfico humano deve 
ser abordado rapidamente, antes mesmo dessa 
questão das nossas escolhas. E para terminar 
este livro, talvez daqui a dois ou três anos”.

O jornalista já idealiza um romance basea-
do nas famosas dívidas ocultas, que até ao mo-
mento mexem com a sociedade moçambica-
na. “Pretendo escrever este romance não para 
vangloriar a corrupção, mas para condenar e 
ensinar a sociedade no geral que o crime não 
compensa”, disse, acrescentando que as pes-
soas que neste momento estão a ser julgadas 
certamente já têm os seus nomes sujos por 
causa da ganância.

Depois de lançar a obra “ Três Pri-
mas Vendidas a Dinheiro Vivo”, 
o jornalista e escritor Clemente 
Carlos prepara-se para abaste-

cer as livrarias com mais obras literárias, 
nomeadamente, “O Militar”, “O Resgate da 
Lurdes” e a “Prisão da Diana”, para além de 
um romance baseado nas dívidas ocultas. 
Segundo explicou, pretende retratar em 
romance este caso, para desencorajar as 
pessoas à prática da corrupção, que, nas 
suas palavras, impede que escolas, hospi-
tais e outras infra-estruturas úteis sejam 
construídas.

Clemente Carlos – jornalista e escritor

LITERATURA

“Se conse-
guirmos pro-

fissionalizar a es-
crita, o canto e as 
artes no geral, ha-
verá mais possibi-
lidade de empre-
go, e as pessoas 
irão deixar de ver 
a África do Sul 
como o eldorado”
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INTERNACIONAL
B o m b a r d e a m e n t o s 
continuam no Tigray

O governo etíope declarou que 
o bombardeamento ocorrido nesta 
quinta-feira, o último de uma série 
de ataques aéreos efectuados 
desde o passado dia 18 de Outubro, 
visava uma fábrica utilizada pelos 
separatistas da TPLF, Frente de 
Libertação do Povo do Tigray, para a 
manutenção dos seus equipamentos 
militares.

Por seu lado, os rebeldes 
denunciaram um bombardeamento 
contra uma zona residencial sem 
contudo dar pormenores. O Tigray 
tem sido alvo de bombardeamentos 
quase quotidianos nestes últimos 
dias. A ONU indica que dois 
bombardeamentos mataram 3 
crianças e provocaram vários feridos 
no passado dia 18 de Outubro.

Dentro de um pouco menos de 
uma semana, dia 4 de Novembro, vai 
fazer um ano que o Tigray é palco de 
um conflito que o governo etíope 
tinha inicialmente apresentado como 
uma acção de curta duração visando 
desalojar os dirigentes da TPLF 
que acusava de estar por detrás do 
bombardeamento de duas bases do 
exército federal.

Pouco depois do início da 
operação, no dia 28 de Novembro, 
o Primeiro-ministro etíope, Abiy 
Ahmed, Prémio Nobel da Paz em 
2019, anunciou que o seu exército 
tinha tomado o controlo da capital 
do Tigray e que a ofensiva estava 
"terminada".

Contudo, os combates 
continuaram e até passaram a 
envolver militares da vizinha Eritreia. 
No passado mês de Fevereiro, a 
Amnistia Internacional acusou os 
soldados da Eritreia de ter "morto 
centenas de civis" em Novembro 
de 2020 em Aksum, no norte do 
Tigray. Um massacre em seguida 
confirmado pela Comissão Etíope 
dos Direitos Humanos.

Em Março, ao denunciar "actos 
de limpeza étnica" naquela região, 
os Estados Unidos apelaram à 
retirada das tropas da Eritreia. Mas 
a região literalmente isolada do 
resto do mundo, sem comunicação, 
sem electricidade, sem serviços 
básicos e com restrições de acesso 
aos jornalistas, viu os combates 
intensificarem-se em finais de Junho, 
quando os separatistas lançaram 
uma ofensiva visando obrigar o 
"inimigo" a abandonar o território, 
apesar de um cessar-fogo unilateral 
de Addis Abeba.

No passado mês de Julho, para 
além dos milhares de vítimas 
mortais, violações e centenas de 
milhares de deslocados provocados 
pelo conflito que entretanto alastrou 
para as vizinhas regiões de Amhara 
e Afar, a ONU contabilizou mais de 
400 mil pessoas com fome no Tigray.

Esta organização estima que 
uma centena de camiões de ajuda 
humanitária deveriam diariamente 
chegar ao Tigray para responder 
às necessidades das populações 
locais, a ONU referindo que apenas 
15% deste valor foi alcançado, 
sendo que documentos internos 
de organizações humanitárias 
no terreno referem que a fome já 
provocou óbitos na região.rfi

O exército etíope efec-
tuou ontem bombar-
deamentos em Meke-
le, capital do Tigray, 

região do norte da Etiópia, pro-
vocando pelo menos 10 mortos 
e dezenas de feridos, segundo 
fontes hospitalares. Desde há 
quase um ano, o Tigray tem 
sido palco de um conflito entre 
os separatistas locais e o exér-
cito etíope que para além das 
numerosas vítimas mortais, 
provocou milhares de desloca-
dos e travou a acção humanitá-
ria ao ponto de colocar mais de 
400 mil pessoas em situação de 
fome.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Nivaldo Thierry 
 
Nivaldo Thierry é um estilista 

moçambicano que está em voga. 
Garganta Funda está maravilhado 
com o trabalho deste jovem. 
Enquanto muitos estilistas se 
vangloriam de vender em Angola, 
Europa e pelo mundo fora, Nivaldo 
teve o mérito de conseguir pôr 
a sociedade moçambicana, os 
jovens, principalmente da zona 
urbana, a vestirem a marca 
moçambicana. Como fez isso? 
Aliou a qualidade a um preço 
justo e acessível para o bolso de 
qualquer um, criou uma identidade 
para a sua marca, e hoje, para todo 
o jovem, é top ter um acessório 
de Nivaldo no seu guarda-roupa, 
acessórios como chapéus, lençóis, 
cintos, e por aí fora. Falando em 
chapéus, Garganta, apesar de 
“kota”, sempre foi fã de chapéus, 
e os de Nivaldo são “chefes”, 
Garganta adora. Na edição de hoje, 
Garganta quer homenagear este 
jovem que tem sido um exemplo 
de empreendedorismo e atitude, 
tudo na dose certa.

 
“Dominguez mais 10”

 
São palavras do novo coach 

da Selecção Nacional de Futebol, 
o dito cujo, glorioso, saudoso, 
imperioso, sumptuoso, majestoso, 
brioso Chiquinho Conde. E quem 
assim fala gago não é. Ao fazer isto, 
o grande, o enorme, o gigante, o 
incomparável Chiquinho Conde, 
mais novo do clã Conde, está 
a dar chance ao nosso capitão 
Dominguez de terminar a sua 
carreira com alguma honra, 
principalmente ao nível da selecção. 
No caso de Chiquinho, alguém o 
deixou jogar até onde ele quisesse, 
e nunca houve discursos negativos 
à volta dele, se calhar porque os 
momentos são diferentes, hoje 
temos uma ferramenta que ontem 
não existia, que são as redes 
sociais, concretamente o Facebook, 
o Whatsapp e o Instagram. Foi 
assim também com Tico-Tico e 

com Dário Monteiro,  jogaram até 
dizer chega, mas com Dominguez 
é diferente, há um grupinho 
de pessoas que não quer ver o 
sempre “puto maravilha” a brilhar, 
talvez porque financeiramente já 
não lhes ajuda para o business. 
Dominguez sempre foi humilde 
e comprometido com o seu país,  
nunca andou com qualquer tipo 
de história de passaporte, visto, 
bilhete, ou seja lá o que for, esteve 
“always there when you call, always 
on time”. Pelo mundo fora, há 
muitos Dominguezes. Em Portugal, 
temos o CR7, quando começou 
a haver vozes em Portugal que 
defendiam a exclusão deste, o 
treinador da selecção fez perceber 
que iria até ao fim com ele, e está 
lá o homem a bater recordes, e 
CC tomou a mesma atitude, tipo 
“Dominguez é meu e vou com ele 
até ao fim”. Pronto, hoje Garganta 
não quer falar muito, simplesmente 
quer cantar hosanas e olés a 
Chiquinho Conde por ter protegido 
Dominguez, o nosso capitão.  

Black Bull põe a mão no Canecão

Chegou chegando. Chegou, 
viu e venceu. Há que parabenizar 
este clube, especialmente a 
sua gestão, pelo excelente 
trabalho que estão a realizar, 
a todos níveis. Em pouco 
tempo, construiu um complexo 
desportivo, tirou jogadores para 
o profissionalismo e na semana 
finda brindou os atletas com 
um autocarro, de fazer inveja 
a qualquer clube do “primeiro” 
mundo. Que não haja equívocos, 
meus senhores gestores 
desportivos, o modelo é este, 
copiem e multipliquem que o 
modelo é este, deixem de bla bla 
bla e filosofias. Que este Black 
Bulls não seja réplica de projectos 
que nasceram com muita força e 
morreram precocemente logo a 
seguir, como a Liga Muçulmana, 
Vilankulos FC. Vamos acarinhar 
e proteger, não vale inveja. 
OLEEEEE….

ETIÓPIA


