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Não há qualquer dúvida de que 
a evolução da situação de segu-
rança em Cabo Delgado é anima-
dora para as hostes moçambi-
canas, um alento para um povo 
que dificilmente tem boas notí-
cias. Bastas vezes, o Presidente 
da República e outros elementos 
do Governo vieram dar conta da 
superioridade das Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) no terre-
no, um cenário para o qual muito 
contribuíram as Forças de Defesa 
do Ruanda, bem como as que in-
tegram a Missão da SADC em Mo-
çambique, vulgo SAMIM.

A maior prova deste sucesso é 
o retorno das populações às suas 
zonas de origem, incluindo àque-
las sobre as quais os terroristas 
exerciam grande domínio, como 
é o caso de Mocímboa da Praia. 
Relatórios internacionais – e, por 
isso, à partida isentos – também 
confirmam que Moçambique 
conseguiu reverter a situação no 
Teatro Operacional Norte (TON). 
A Organização das Nações Uni-
das (ONU), por exemplo, indica 
que o efectivo dos Ansar al Sun-
nah estará agora reduzido a 250 
mil homens. Há uns anos, falava-
-se de 2500.

Se a ascensão das tropas nacio-
nais no campo de batalha é um 
dado adquirido, dúvidas perma-
necem em relação ao que poderá 

será a repetição do desleixo ini-
cial, do qual é obrigatório tirar 
ilações.

Acreditamos que, mais do que 
nós, o Estado está ciente da ne-
cessidade de não baixar a guarda 
no TON, sabendo que tal seria um 
tiro no pé, sobretudo numa altu-
ra em que já se começa a especu-
lar datas do possível retorno da 
Total Energies ao projecto de ex-
ploração de Gás Natural Liquefei-
to (LNG) na península de Afungi.

Outro aspecto importante a ter 
em linha de conta é que a insur-
gência em Cabo Delgado abriu 
espaço para a prática ou intensi-
ficação de negócios ilícitos, como 
tráfico de drogas, madeira, e ór-
gãos humanos. Dossiers & Fac-
tos já reportou, por exemplo, o 
envolvimento de altas patentes 
do exército no tráfico da madeira 
nas matas de Cabo Delgado, até 
com recurso a meios de combate 
das FDS.

Quer isto dizer que o clima de 
instabilidade interessa a mais 
gente que, para salvaguardar os 
seus negócios, pode apoiar os ter-
roristas ou criar outros movimen-
tos de insurreição. Neste quadro, 
a vigilância tem de ser a palavra 
de ordem nas FDS e na sociedade 
em geral. Festejos, sim, mas sem 
euforia.
serodiotouo@gmail.com

acontecer nos próximos tempos. 
Ou seja, a actual vantagem no 
terreno não é suficiente para vati-
cinar o fim das acções terroristas 
naquele ponto do país. Não a cur-
to prazo, pelo menos. Diante des-
te cenário, é absolutamente fun-
damental manter a calma e evitar 
a todo o custo embarcar em eu-
forias que podem custar caro ao 
país.

O maior erro cometido neste 
dossier terá sido, eventualmente, 
a forma displicente como foram 
tratados os primeiros sinais de 
radicalização. Vale recordar que, 
no início, havia uma convicção de 
que se estava perante criminali-
dade comum. Mais tarde, perce-
beu-se que não, mas já era tarde. 
É de capital importância não per-
mitir que o inimigo volte a agi-
gantar-se, e, para isso, é preciso 
ser-se mais vigilante do que nun-
ca para abortar possíveis recruta-
mentos, abastecimento logístico 
e construção de novas bases.

As FDS precisam manter o foco 
contra um inimigo que, embora 
fragilizado, está longe de estar 
acabado, sendo disso prova o 
facto de, há semanas, ter levado 
ao encerramento de uma mina de 
ouro concessionada à uma em-
presa detida pelos britânicos da 
Gemfields. Embandeirar em arco 
e reduzir os níveis de vigilância 

Euforia pode ser traiçoeira no 
TON
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LIMPEZA DOS “INCÓMODOS”

Nos últimos anos, alguns mem-
bros do partido Frelimo viram 
processos disciplinares serem 
instaurados contra si, numa 

atitude interpretada dentro do partido 
como forma de cortar os chamados ca-
pim alto, parafraseando o presidente Fi-
lipe Nyusi. Alguns nomes sonantes foram 
alvos dos referidos processos disciplina-
res, mas outros nem por aí, ou seja, não 
enfrentaram acções desta natureza. Fo-
ram, porém, afastados de cargos, ao que 
subentende, para não brilharem e inco-
modar.

Segundo entendem membros deste partido, 
as estratégias para a poda do capim alto incluem, 
por exemplo, o envio de quadros visivelmen-
te fortes para locais distantes do contacto com 
a vida política activa, instauração de processos 
disciplinares, isolamento total e completo das ac-
ções do partido, tratamento vilipendioso e emis-
são de recados através de discursos pouco éticos.

Revivendo os factos

Rosário Fernandes: ex-presidente do Institu-
to Nacional de Estatística (INE), exerceu este car-
go com zelo, competência e verticalidade que 
sempre lhe foram característicos na sua carreira.  
No entanto, foi entendido dentro do partido por 
algumas figuras como tendo esbarrado em inte-
resses partidários, e, como consequência, viu seu 

Edson Macuácua: com a entrada em vigor da 
nova política de descentralização do poder de Es-
tado, teve a “sorte” de ser nomeado para secretário 
de Estado na província de Manica. A movimentação 
deste político foi vista nas alas frelimistas como es-

Mety Gondola: Jovem activo com mui-
tas influências partidárias, mais até do que 

Texto: Mudumela MacassaneD&F

Máquina frelimista intensifica corte de 
“capim alto”

Roque Silva, SG da Frelimo

Filipe Nyusi, presidente da Frelimo

Edson Macuácua Mety Gondola

trabalho e nome serem vilipendiados publicamente, 
em discursos não éticos sobretudo para dirigentes. 
Assim, acabou afastado ou “afastando-se” do cargo 
de presidente do INE.

tratégia para distanciá-lo   do dia-a-dia da vida in-
tensa da política ao alto nível na capital.

• Continua na pag 04



SEGUNDA-FEIRA27 de Fevereiro de 20234 DOSSIERS & FACTOSDESTAQUE

Castigo Langa Caifadine Manasse

Rosário Fernandes

Samora Machel Júnior

é considerado normal tendo em conta a 
sua faixa etária, é reconhecido interna-
mente como um dos que afronta a quem 
quer que seja, mesmo quando se encontra 
a exercer um cargo que se subentende que 
seja de confiança do Chefe de Estado. Efec-
tivamente, nos últimos tempos, foi visto 
como um desalinhado.

A sua sobrevivência e continuidade nas 
hostes do poder era de se recear. Recorde-
-se que, na última Sessão do Comité Cen-
tral (CC), que antecedeu o XII Congresso, 
Gondola foi das vozes conhecidas que não 
concordava com a recondução ou eleição, 
por exemplo, de Roque Silva Manuel ao 
cargo de Secretário-Geral do partido.

Não tendo conseguido, Mety Gondola e 
outros “camaradas”, ver este desejo consu-
mado, nada podia se esperar dele diante de 
uma organização tida como pouco toleran-
te. Resultado final: capim alto foi cortado.

Samora Machel Júnior: Nas vésperas 
das últimas eleições autárquicas, Samo-
ra Machel Júnior, com suporte de muitos 
camaradas a todos os níveis, exceptuando 
quem estava no poder, lutou por um pro-
cesso democrático dentro do partido, para 
se candidatar à presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo. Este não 
foi o entendimento do poder partidário à 
data dos factos. Daí nasceu um combate 

Castigo Langa: Uma figura proeminente 
na Frelimo, ocupou diferentes cargos não 
só no Governo, mas também a nível dos ór-
gãos sociais do partido. Indivíduo reconhe-
cido pela sua destemida forma de abordar 
assuntos internos partidários, cometeu o 
“pecado” de dizer o que as chefias não gos-
tam de ouvir (verdade e transparência).

Foi a escassos dias do último Congresso 
que, em plena Sessão do CC, aconselhou o 
presidente do partido a desistir da supos-
ta ideia do terceiro mandato como Chefe 
de Estado. A seguir, foi o que se viu. Vale 

Caifadine Manasse: Porque o caso ain-
da é fresco e na brasa bem quente, pode-
-se evitar qualquer análise, mas são poucas 
as dúvidas de que, no fim, estará podado 
mais um capim alto, independentemente 
das circunstâncias.

Igualmente certo é que os factos aqui 
mencionados e outros tantos não retrata-
dos neste artigo produzem eco no seio dos 
camaradas, gerando percepção da existên-
cia de intolerância política grave no parti-
do que dirige Moçambique desde que foi 
conquistada a independência nacional.

Grandes reuniões antecedidas de proces-
sos disciplinares

Outra vez, levanta-se a questão da suposta 
intolerância política, desta feita com selo dis-
ciplinar, actos que antes eram menos comuns.

lembrar aqui que este quadro também foi 
amplamente humilhado e várias tácticas 
abjectas foram usadas com vista a lhe tirar 
o valor que tem no partido. Estava, desta 
forma, podado um outro capim alto.

titânico e aberto contra esta figura, num 
processo que, diga-se, pode ter manchado 
a Frelimo. Facto é que, em suma, o capim 
alto foi podado, pese embora o processo 
tenha levado muito tempo e o seu desfe-
cho tenha sido pouco publicitado.   Aliás, 
ao que se diz, acabou arquivado.
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FRELIMO REPROVA EDIL DE MAPUTO

Passados 11 anos depois de ter dei-
xado a edilidade, Eneas Comiche 
voltou, em 2019, ao cargo de pre-
sidente do Conselho Municipal 

da Cidade de Maputo. No comício de lan-
çamento da sua candidatura, prometeu 
“Txunar Maputo”, transformando a capital 
moçambicana numa “referência nacional, 
regional e internacional”. Agora, no últi-
mo ano do seu mandato, muitos conside-
ram que ficou aquém das expectativas que 
criou, incluindo o partido Frelimo, que, na 
reunião para avaliação do desempenho 
dos edis, reprovou o relatório de Eneas 
Comiche.

No ano em que têm lugar as VI Eleições Autárquicas 
no país, o partido Frelimo realizou o processo de ava-
liação do desempenho dos seus edis nas autarquias 
sob sua jurisdição, através de Comissões de Avaliação 
criadas para o efeito.

A nível da cidade de Maputo, que é a maior autar-
quia do país, a prestação do veterano Eneas Comiche 
não convenceu os “camaradas”, quando se está a sen-
sivelmente nove meses do fim da sua segunda passa-
gem pelo posto de “Mayor” da capital.

A Comissão de Avaliação concluiu que o edil, com 
83 anos de idade, teve uma actuação decepcionante, 
na medida em que não concretizou a maior parte das 
promessas que corporizaram o manifesto eleitoral 
que saiu vitorioso do escrutínio de 2018. No geral, o 
compromisso de Comiche era  “modernizar” e tornar 
“limpa” a capital, o que, na opinião dos frelimistas, 
neste caso, não aconteceu.

Segundo alguns “camaradas”, os principais proble-
mas da gestão Comiche encontram-se nas áreas de 

Infra-estruturas, Planeamento e Orde-
namento Territorial, cujos vereadores-
-técnicos são apontados como estan-
do a encaminhar o edil para o “mato”. 
Apesar desta alegação dos camaradas, 
Eneas Comiche mantém grande con-
fiança nestes vereadores.

 
Comiche atacado por todos os lados

Na reunião de avaliação, havida há 
dias, o condutor dos destinos da cida-
de de Maputo, em jeito de resposta, 
tentou tranquilizar os seus pares, pro-
metendo redobrar esforços nos meses 
que ainda lhe restam na edilidade, mas 
nem assim conseguiu evitar “ataques” 
vindos de todas as direcções, desde os 
mais novos, mamanas e os mais anti-
gos, todos camaradas da mesma casa 
– Frelimo.

Para além do desempenho em si, 
que foi, na mesma avaliação, considerado fraco, as 
críticas dos membros do partido do “batuque e ma-
çaroca” a Comiche são motivadas pelo facto de, su-
postamente, não se pronunciar nos moldes adequa-
dos quando tenta fundamentar algumas medidas e 
propostas.

Ao que apuramos, um dos episódios que 
mais desagrado gerou foi o que ocorreu em 
Dezembro de 2022, quando o edil manifestou 
a intenção de eliminar os parques de venda 
de viaturas usadas, por considerar que as 
mesmas são “lixo”.

 
Pedidos de respeito

Em meio a críticas, há camaradas que con-
sideram exagerada a forma como Comiche 
foi “atacado” aquando da referida reunião de 
balanço de desempenho da edilidade. Os que 

assim pensam lembram que Comiche 
deu bastante contributo para a nação 
ao longo da sua carreira.

Refira-se que Comiche já exerceu as 
funções de governador do Banco de 
Moçambique, ministro das Finanças, 
ministro na Presidência para Assuntos 
Económicos e Sociais e presidente da 
Comissão do Plano e Orçamento da As-
sembleia da República, entre outras.

 
Comiche acusou falta de dinheiro

Fontes do Dossiers & Factos, que 
procuram suavizar o fracasso do edil, conside-
ram que Eneas Comiche não realizou a maior 
parte dos projectos que previamente desenhou 
devido à suposta falta de orçamento.

Aliás, os mesmos “camaradas” vão longe, sa-
lientando que o edil cessante, David Simango, 
conseguiu governar porque encontrou os co-
fres do município “bem-recheados” de dinheiro 
proveniente de parceiros, com destaque para o 
Banco Mundial, negociados antes por Eneas Co-
miche, aquando da sua primeira passagem pela 
edilidade.

  Sucede, porém, que no seu regresso, em 
2019, Comiche não teve a mesma sorte. Afir-

mam que os cofres estavam vazios, por culpa de pro-
blemas de gestão que, na opinião das mesmas fontes, 
deviam ter empurrado Simango para mais do que um 
processo judicial, tendo escapado por alegadamente 
gozar de protecção de alguns superiores da Frelimo, a 

Texto: Mudumela MacassaneD&F

 “Camaradas” já não querem Eneas 
Comiche

Edifício do Conselho Municipalw

Imundice nos bairros da cidade de Maputo

Eneas Comiche, edil de Maputo

quem serviu para certos interesses.
Dossiers & Factos soube destes mesmos frelimistas 

que só em finais do ano passado o Banco Mundial ga-
rantiu disponibilizar fundos para os diversos projec-
tos da edilidade de Maputo. Um dos projectos a ser 
financiado pelo Banco Mundial, orçado em USD 250 
milhões, é o da organização do seu sistema de trans-
porte públicos, mas o próprio autarca já veio assumir 
que o tempo que lhe resta na presidência não lhe per-
mite implementar cabalmente o projecto, podendo 
ser continuado por um outro edil.

Entendem alguns sectores da Frelimo que, por es-
tas e outras razões, Eneas Comiche deve sair da vida 
pública com dignidade, e não vilipendiado.
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CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTECÇÃO COSTEIRA

O presidente do Conselho Munici-
pal da Cidade da Beira, Albano 
Carige, acusa o Governo Central 
de congelar fundos destinados à 

construção do muro de protecção costeira 
naquela urbe, inviabilizando o projecto. 
Segundo o edil, as verbas em causa já fo-
ram disponibilizadas pelos parceiros inter-
nacionais, entre os quais o Banco Mundial.

Em Março de 2022, Albano Carige garantia que, 
no segundo semestre do mesmo ano, arrancariam as 
obras de construção do muro de protecção costeira, 
destruído pelos ciclones Idai, Chalane e Eloíse. Nes-
sa altura, fez saber que estavam disponíveis USD 60 
milhões dos USD 90 milhões de que necessitava para 
levar a cabo o projecto.

Um ano depois, o projecto continua “preso” ao pa-
pel e Carige garante que a culpa não é sua, mas do 
Governo Central. É que, segundo o edil, é o Executivo 
que está a inviabilizar o processo, uma vez que os fun-
dos já estão disponíveis nas contas do Estado. Trata-
-se, segundo a fonte, de USD 60 milhões, dos quais 
USD 30 milhões disponibilizados pelo Banco Mundial, 
USD 15 milhões pelo Reino dos Países Baixos e o re-
manescente pelo Banco de Desenvolvimento da Ale-
manha (KFW).

A época chuvosa e ciclónica ora em curso é um 
lembrete da urgência de pôr o plano em prática. “Há 
uma obrigatoriedade da nossa parte de corrermos 

com as obras, pois estamos num período chuvoso e 
as águas do mar podem encontrar uma brecha e cau-
sar estragos à cidade”, disse Albano Carige, que falava 
em exclusivo à nossa equipa de reportagem.

Nos dias que correm, a ausência do muro de pro-
tecção costeira permite que, em dias de maré alta, 

as águas cheguem à terra firme, provocando danos 
sobretudo na avenida das FPLM, para além de condi-
cionar a circulação de pessoas e bens.

 
Projecto complexo

De acordo com o edil da Beira, as obras irão con-
templar a construção de um muro de betão armado 
num percurso de 4 quilómetros, e reabilitação da ave-
nida Marginal, que está totalmente esburacada. Na 
“Marginal”, o plano é tirar o actual tapete de alcatrão, 
substituindo-o por pavês. Está igualmente prevista a 
criação de zonas turísticas e de lazer, para o turismo.

  Entretanto, ao todo, as obras em alusão, que in-
cluem a construção de esporões gigantes, vão cobrir 
uma extensão de 25 quilómetros subdivididos em 
quatro troços, nomeadamente Porto da Beira-Praia 
Nova, Praia Nova – Palácio dos Casamentos, Palácio 
dos Casamentos - Farol de Estoril e Farol de Estoril - 
Rio Maria.

“Para a concretização do projecto, já foram realiza-
dos estudos geofísicos para a construção de diques 
com uma defesa essencialmente para evitar a invasão 
das águas do mar ao continente”, afirmou Carige.

O político disse à nossa equipa que recebeu há dias 
uma missão do KFW, num encontro que serviu para 
passar em revista o estágio dos preparativos para o 
arranque do empreendimento. Os termos de refe-
rência e o concurso público estão, segundo a fonte, 
na responsabilidade da Administração de Infra-es-
truturas de Água e Saneamento (AIAS), do Ministério 
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH).

A situação de perigo na Beira atingiu proporções 
alarmantes quando a “bravura” do mar destruiu as du-
nas naturais e artificiais, galgando algumas moradias 
nos bairros da Ponta-Gêa e Praia Nova. Técnicos japo-
neses fizeram mapeamento dos riscos, tendo realiza-
do um estudo científico no qual ficou demonstrado 
que as águas do Oceano Índico subiram cerca de 30 
centímetros nos últimos anos.

Texto: Faruk Alberto, BeiraD&F

Carige acusa Governo de congelar 
fundos

Actualmente, a situação é de acentuada vulnerabilidade

 Albano Carige, edil da Beira
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A vida em sociedade é uma es-
pécie de desafio a todo aquele que 
nela se encontra. Por ser-se cida-
dão, existem diversos desafios e 
regras que cada um (de nós) pre-
cisa seguir para melhor conviver 
em sociedade. Nesta mesma pers-
pectiva, a todo aquele que impõe 
leis e restrições a um indivíduo ou 
colectividade também lhe recaem 
responsabilidades que estão estri-
tamente ligadas à necessidade de 
salvaguardar o bem-estar social.

Quando penso em liderança, 
penso em como a sociedade pode 
estar a banalizar um termo tão fá-
cil de se pronunciar, mas também 
difícil, na medida que carrega con-
sigo certas responsabilidades e 
deveres em relação ao comporta-
mento que cada um deve demons-
trar socialmente.

Não podemos apenas partir do 
pressuposto de que é líder aquele 
que ocupa um cargo de maior rele-
vância, muito menos podemos ter 
esse raciocínio em relação àque-
le que demasiadamente discursa 
socialmente. Há um dever moral, 
num líder, que jamais se pode/
deve olvidar: o comprometimen-
to e entrega em relação às causas 
de uma certa colectividade e/ou 
da sociedade no geral. Liderança 
adquire-se e é um merecimento, 
de certa forma, pois é preciso sa-
ber deixar um legado e permitir 
que os seus seguidores, por mais 
que não estejas por perto, possam 
executar as actividades com maior 
perfeição.

Na Teoria da Atribuição da Li-
derança, percebemos a liderança 
como algo que se “dá” ou que se é 

merecido. Um caso mais claro é o 
de Winston Churchill, que conse-
guiu liderar o Reino Unido aquan-
do da segunda guerra mundial, 
mas este veio a perder certa “cre-
dibilidade” ao perder as eleições. 

Com a banalização do conceito 
liderança, abrimos mazelas para 
que, num futuro breve, este con-
ceito precise ser reformulado ou 
esteja atrofiado porque, até lá, não 
saberemos quem realmente re-
presenta as preocupações de uma 
colectividade.

Quando digo que “Liderar não 
é tarefa fácil”, pretendo dizer que 
não é fácil representar uma so-
ciedade agastada, uma sociedade 
esfomeada, analfabeta, indecisa, 
desnutrida, amedrontada e cada 
vez mais crítica, assim como não 
é fácil (e jamais deveria se con-
siderar fácil) governar um povo 
marcado por diversidades étnicas, 
culturais e raciais. Vivemos numa 
altura em que, com o advento da 
globalização, a sociedade mundial 
despertou e está cada vez mais a 
pedir por liberdades de expres-
são, direitos individuais/funda-
mentais, respeito pelos direitos 
humanos, legalização do aborto, 
respeito pelas “minorias” sexuais, 
etc. Esses todos factores nos deve-
riam fazer reflectir e repensar na 
forma como implementamos e de-
senhamos as políticas que regem 
as sociedades, pois já não é altura 
de nos basearmos em políticas be-
licistas que não se comprometem 
a escutar a opinião social para 
tomar decisões que sejam para o 
bem social do povo.

Há uma necessidade de se ser 

sério para saber liderar, para re-
solver os problemas que afligem 
as massas. Não podemos ainda nos 
cingir nos discursos apenas mate-
máticos (que de certa forma ex-
cluem os não letrados), esquecen-
do que vivemos numa sociedade 
feita de emoções, com gente que 
almeja estar inserida em cada dis-
curso socialmente “proliferado”. É 
contraditório querer representar 
uma colectividade que não se res-
peita, assim como não se pode lu-
tar contra o crime enquanto hou-
ver fácil acesso às armas. 

Uma coisa que se aprende com 
falsas lideranças é que, na falta 
de uma boa liderança, as pessoas, 
o povo sempre vai acreditar em 
qualquer um que for a abrir a boca. 
É um jogo de “vingança”, de certa 
forma. O que pretendo assim dizer 
é que o processo de liderar signifi-
ca dar prioridade, prestar atenção 
e se propor a resolver os diversos 
problemas/aflições da sociedade 
na qual se vive.

Quando paro e olho para a De-
claração da ONU, de 1945, sobre 
a necessidade de autodetermina-
ção dos povos, questiono-me se a 
sociedade africana percebeu que 
precisa aprender a decidir o seu 
rumo, por si só, ou se entendeu 
como autodeterminação a liberda-
de de deixar que o exterior nos ve-
nha governar. Jamais haverá uma 
soberania absoluta num país que 
é política, cultural, social e econo-
micamente endividado. Há, nesta 
perspectiva, aquilo que Raymond 
Aron diz no seu livro (Paz e Guerra 
entre as Nações) sobre a dispensa-
bilidade das nações.

Os desafios da liderança (parte 1)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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 Nobre Rassul

Quero aqui confrontar o velho 
dogma que diz “de pequeno se tor-
ce o pepino”. Esta frase submete-
-nos a uma reflexão profunda em 
torno da construção das linhas 
de crescimento da educação das 
crianças no nosso país. Todavia, é 
de se questionar até que ponto a 
política de igualdade de oportuni-
dades em Moçambique verifica-se 
na educação.

Talvez pouco. Pois, o que vemos 
é que ela impõe limites às políticas 
sociais, já enfraquecidas, elevando 
os índices de marginalidade e ati-
rando o desenvolvimento nacional 
a um nível miserável.

Há que reflectir sobre as saídas 
que podem ser achadas para a re-
solução deste conflito de gestão 
e governação que gera uma elite 
protegida, justificadora, milagrosa 
e marionete da sua própria condu-
ta, prejudicando toda a nação atra-
vés da banalização da qualidade de 
ensino, que hoje exibe fragilidades 
vergonhosas.

Quando dizem que “a sua casa 
está suja”, há que procurar perce-
ber de que tipo de sujidade se trata 
e como limpar para que a sua casa 
seja um exemplo entre a vizinhan-
ça. A nossa educação é vital no pro-
cesso de produção de novos crimi-
nosos e maus gestores das coisas 
públicas e privadas. A construção 
basilar da nossa nação passaria 
pelo restart e formatação de práti-
cas pedagógicas e governativas.

Até que ponto estamos prepa-
rados para a mudança sistemática 
da nossa educação? Até que pon-
to a sociedade contribui para a sua 
fragmentação? Até que ponto as 
mudanças urgentes podem trazer 
melhorias e de quem é a responsa-
bilidade? De onde provém a culpa? 
E que estratégias pontuais podem 
ser aplicadas?

Inicialmente, é importante des-
tacar a evolução legal dos direitos 
das crianças e dos adolescentes. A 
legislação internacional começou 
a tratar do tema antes mesmo da 
ONU, já que em 1924 a Liga das 
Nações aprovou a Declaração dos 
Direitos da Criança, em Genebra, 
e fez algumas recomendações aos 
estados para que buscassem aten-
der às necessidades das crianças e 
adolescentes.

Com isso, deu-se início a uma 
fase que visava acautelar várias 
preocupações relacionadas com 
os direitos e deveres de menores 
e adolescentes e, depois disso, di-
versas outras legislações surgiram 
com o mesmo intuito e Moçambi-
que concebeu a lei por ser um ins-
trumento vital e fundamental para 
a defesa do bem-estar das crianças 
e adolescentes.

Reconhecer a situação actual de 
vulnerabilidade das crianças e ado-
lescentes é um passo importante 
para se rever as legislações capazes 
de atender aos anseios sociais de 
um desenvolvimento progressivo 

da nação moçambicana, baseado 
na protecção e melhoria dos as-
pectos educacionais de menores. O 
problema recorrente é que muitas 
vezes, apesar da legislação criada, 
a aplicação prática dos direitos em 
questão ainda é deficitária.

Vale ressaltar que além de uma 
legislação que atenda às necessida-
des específicas das crianças e ado-
lescentes, também se faz necessária 
a criação de meios que viabilizem a 
aplicação desses direitos. 

A educação com valores locais 
e alteração constante do currículo 
escolar, sem que se siga os pressu-
postos pedagógicos da realidade 
de cada comunidade e um mode-
lo educacional que não tenha uma 
consciência social e cultural em-
purram deliberadamente o ensino 
ao fracasso.

A falta de comprometimento por 
parte dos pais, no que diz respeito 
à vida escolar dos seus filhos, as-
sim como a falta de envolvimento 
da sociedade local também pouco 
ajudam.

No que se refere ao docente, em 
Moçambique, a falta de perspectiva 
de sucesso social para investir mais 
no seu futuro, os salários baixos, 
a falta de um estudo virado para 
o seu aperfeiçoamento enquanto 
profissional e a falta de protagonis-
mo para a viabilização de um mo-
delo de educação melhorado e ino-
vador condicionam a eficiência nos 
resultados do processo de ensino.

Até que ponto?
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Tribunal devolve honra e bom nome ao
 Diogo Milagre

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

De repente foi citado pelas fontes de 
informação, viu ser espalhada difama-
ção e calúnia contra si, e sua honra e 
dignidade postas em causa. Maltratado 
e desacreditado até por aqueles que de-
viam ser mais solidários e protectores. 
Foi isto o que passou com uma figura 
por mim bastante respeitada. Foi, de al-
guma forma, um balde de água fria sa-
ber dos maus tratos e desvalorização da 
honra, algo que se constrói com muito 
esforço e sacrifício. Não importa relem-
brar as causas que contribuíram para 
que a ex-empresa tomasse tal decisão, 
mas importa, sim, ressalvar a garra e 
o foco que caracterizaram a vida deste 
ilustre amigo.

O direito ao bom nome e reputação 
"consiste essencialmente no direito a 
não ser ofendido ou lesado na sua hon-
ra, dignidade ou consideração social 
mediante imputação feita por outrem, 
bem como no direito a defender-se des-
sa ofensa e a obter a competente repara-
ção". Foi isto que, graças a Deus, acon-
teceu. Diogo Milagre é um “jovem” que 
pela sua forma de ser e de estar inspi-
rou ou ainda inspira milhares de jovens 
comprometidos com a causa do bem-
-estar, trabalhando e colaborando com 
diferentes interessados para um pro-
grama de saúde pública de qualidade a 
todos os níveis.

O percurso histórico do DM, no for-
talecimento de sistemas de saúde ao ní-
vel institucional e comunitário, fez com 
que este líder granjeasse simpatia de 
qualquer um com quem ele colaborasse. 
A figura do Diogo Milagre é prestigiada 
desde os tempos da mocidade. Pessoas 
próximas e que com ele caminharam 
da juventude até então abordam quali-
dades desta figura com muita paixão e, 
hoje, alguns de nós têm a oportunidade 
de confirmar isso, baseado no tipo de 
relações profissionais e sociais estabele-
cidas com o DM.

Apesar destas qualidades aqui men-

cionadas, a figura do Diogo Milagre foi 
beliscada com o propalar duma infor-
mação que hoje confirma-se ter sido de 
má-fé e que pretendia, a todo o custo, 
sujar a imagem e reputação deste con-
cidadão. A entidade na qual colaborava 
o destratou de tal forma que isto terá 
chegado aos ouvidos de qualquer um, 
criando, sem dúvida, algum tipo de 
desconforto.

 
Há informações que dão conta de um 

tratamento marginal, sem qualquer in-
tenção de que este pudesse contrapor ou 
provar a sua inocência e honra perante 
tamanha barbaridade. Emociona-nos 
saber que a lei foi feita para os homens, e 
quando a justiça é bem-feita, vale a pena 
ser cidadão deste belo Moçambique.

A imagem pálida deixada sob a figu-
ra deste grande ilustre deixava em nós 
algum desconforto. Naquela nossa ro-
tina – cruzamo-nos naquelas habituais 
esquinas – isto podia causar algum frio 
na barriga. Encontrar DM sempre foi 
um prazer. Ele consegue e põe sempre o 
papo em dia, conversava animadamen-
te como quem nada lhe ruísse por den-
tro. O homem oferecia toda a tranquili-
dade possível a quem com ele interagia, 
porém, os mais sofredores éramos nós, 
pois ficamos sem saber por onde come-
çar aquela conversa que talvez termina-
ria com um abraço, sinal de transmis-
são de energia positiva e certeza de que 
o mal será ultrapassado.   A nódoa na 
pessoa e personalidade do Diogo foi tão 
grande de tal maneira que, ao ouvirmos 
e vermos o posicionamento do tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo, isto 
pela imprensa, sentimos um verdadeiro 
alívio.

Diogo Milagre, matreiro em matéria 
de direito, deve, sim, ter apostado e usa-
do todas as armas para que seu nome 
voltasse limpo a esta praça. Investiu na 
inocência, que, segundo o professor Vi-
nícius Barros, é o princípio fundamen-

tal de todo o sistema de justiça demo-
crático. Na sua obra, o professor revisita 
o seu conteúdo lógico com base no Ra-
cionalismo Crítico e na Teoria Neo-ins-
titucionalista do Processo. Após des-
mistificar os “Saberes Dogmatizados 
sobre Direito e Processo”, o professor 
demonstra que a inocência garante a 
hermenêutica isomênica, submetendo 
o discurso acusatório ao teste de falibi-
lidade, negatividade e cepticismo sem 
se preocupar com uma hipotética ver-
dade absolutória.

Penso que foi nesta esteira que Diogo 
Milagre se embrulhou na luta e defesa 
do seu bom nome e honra como instru-
mentos que devem reconfirmar que foi 
vítima de um sistema de fraca capacida-
de de investigar e concluir casos do gé-
nero dentro daquela entidade patronal 
de que fazia parte. Pode-se dizer que a 
precipitação e a falta de competência 
para conduzir processos do género por 
pouco levava o Diogo à lama.

 
Parabéns, Diogo Milagre, e parabéns 

a toda sua equipa de defesa, grupo este 
que mostrou o porquê de precisarmos 
de advogados como importante asset 
para que a razão seja resposta.

Não existirá valor nenhum que lhe 
possa recompensar pela difamação, 
mas o poder judiciário devolveu a si e 
a nós o direito ao bom nome e honra 
perante os seus. A empresa deve, exem-
plarmente, ser responsabilizada para 
que atrocidades do género não tenham 
mais espaço.

Mesmo sabendo que está no seu di-
reito de manter esta novela no modo 
privado e silencioso pela tristeza e es-
tranheza que causou em nós, como seu 
admirador e amigo, desafio-lhe, Diogo 
Milagre, a proferir uma daquelas aulas 
de sapiência, quiçá com o título: “Diogo 
Milagre, o inocentado”.

Haverá plateia. Pode crer!
Aquele abraço!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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NO CAMPO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Num mundo onde a tecnologia está 
cada vez mais no centro das aten-
ções, os crimes cibernéticos são 
uma realidade incontornável e 

que demanda acções concretas do Estado. 
Em 2022, Moçambique foi alvo de um ata-
que informático que pôs abaixo vários si-
tes governamentais, fazendo soar os alar-
mes que alertam para a vulnerabilidade do 
país. A solução passa por formar equipas 
de “segurança ofensiva” que possam con-
figurar sistemas de defesa, sugere Américo 
Samuel Chacate Júnior, formado em Enge-
nharia Informática e Telecomunicações.

A tecnologia tomou conta do mundo e dela é 
praticamente impossível dissociar-se. Só que, como 
qualquer outra ferramenta, ela é usada para o bem 
e para o mal. Ao mesmo tempo que oferece soluções 
práticas e inovadoras para problemas estruturantes, a 
tecnologia pode ser usada para os fins mais sórdidos, 
como os crimes de natureza cibernética.

Nos últimos tempos, proliferam notícias de bur-
las praticadas com recursos às novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação, com os criminosos a en-
contrarem nas redes sociais um campo fértil para o 
alcance dos seus desideratos.

“Cometem esses crimes através da ‘‘engenharia 
social”. Trata-se de grupos de hackers que enganam 
pessoas para conseguirem certos fins, esses fins po-
dem variar. Podem ser bens ou informações consi-
deravelmente importantes”, descreve-os Américo 
Júnior, para quem é fundamental consciencializar 
as pessoas, explicando-as como detectar sinais de 
burlas.

Atraso digital salvou Moçambique
Nem os Estados Unidos da América escapam aos 

crimes e ataques de natureza cibernética, pelo que a 

segurança nesse domínio assume grande importân-
cia também na defesa da soberania e da integridade 
territorial. Moçambique é uma prova concreta disso 
mesmo. Em Fevereiro do ano passado, 30 portais de 
instituições governamentais foram hackeados por 
piratas informáticos, tendo ficado inacessíveis por 
cerca de quatro horas de tempo.

O país não teve de pagar resgate para voltar a ter 
domínio dos sites, nem perdeu informações impor-
tantes, o que, na opinião de Américo Júnior, deveu-
-se ao facto de Moçambique ainda estar agarrado 
ao hábito da documentação física. Por conta disso, 
explica a fonte, “o ataque não teve um impacto tão 
grande”. O facto de os piratas que visaram os sites 
moçambicanos serem “inexperientes” também cons-

pirou a favor de Moçambique, acrescenta.
Seja como for, Júnior entende que o episódio foi 

uma lição e deve servir para alertar sobre os ataques 
cibernéticos. “O Governo deve-se preocupar ainda 
mais com a questão da segurança cibernética”.

Para Américo Júnior, o ataque de Fevereiro de 2022 
mostrou de forma inequívoca as fragilidades do Go-
verno moçambicano em matéria de segurança ciber-
nética. Recorda que os criminosos só tomaram um 
servidor, que, por sinal, continha todos os websites, o 
que, de per si, demonstra que o Executivo usou “práti-
cas erradas” para hospedar os sites.

O erro, esclarece o nosso interlocutor, não está pro-
priamente no uso de um único servidor, mas na cir-
cunstância de se não ter usado tecnologia para isolar 
o mesmo.

 
Soberania em causa

Em contexto de guerra, aspectos de natureza ciber-
nética ganham ainda mais relevância, como se pode 
assistir no conflito entre Rússia e Ucrânia. Transpor-
tando esta realidade para Moçambique, nossa fonte 
sublinha a necessidade de se correr contra o tempo, 
atendendo ao facto de o país estar a braços com o 
terrorismo.

Faz notar que, numa hipotética situação de invasão 
dos escritórios do Ministério da Defesa, por exemplo, 
o inimigo poderia usar computadores como escutas, 
acedendo a informações estratégicas em tempo real, o 
que dificultaria a luta do Estado moçambicano.

Para evitar males maiores, urge fazer investimento 
tecnológico e apostar em especialistas do ramo, o que, 
até agora, não tem acontecido, quando há, segundo a 
fonte, muitos quadros no mercado, alguns até em car-
reiras totalmente distintas, por falta de oportunidades. 

“Hoje são poucas as vagas, por exemplo, nas empre-
sas, para especialistas em ataques cibernéticos. Como 
tal, existe a necessidade de o Governo montar equipes 
especialmente para a protecção e configuração dos 

Texto: Hélio  de CarlosD&F

“Moçambique está altamente
vulnerável”

País deve estar atento a cibercrime

De acordo com o informático, 
caso esta fragilidade não seja 

colmatada com celeridade, os impac-
tos poderão ser catastróficos para o 
país, pois os criminosos podem ter 
acesso aos computadores dos escri-
tórios do Governo e, a partir daí, às in-
formações confidenciais e sensíveis.
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gundo filho foi obrigada a dar à luz dentro de uma 
viatura a caminho do hospital. Ela conseguiu salvar-
-se a si e ao bebé graças a pronta intervenção de 
pessoas de boa vontade.

"A pessoa tem que sair daqui até Mangungumete, 
que dista a cerca de 30 km. Isso é difícil porque é 
preciso dinheiro, sem dinheiro não é possível ir ao 
hospital. A maioria de nós sobrevive na base da pes-
ca e não são todos os dias que conseguimos pescar, 
há dias em que dormimos sem comer porque houve 
mau tempo ou por causa do período da veda”, conta.

Alice Alexandre também é mãe e, neste momen-
to, está à espera do seu terceiro filho. Seu semblante 
fica carregado ao se lembrar das dificuldades que 
terá de enfrentar para conseguir chegar à materni-
dade. A sua história é semelhante à de Amina, a dife-
rença é que o seu primeiro filho nasceu mesmo em 
casa, porque o seu esposo não tinha dinheiro para 
alugar uma viatura para levá-la à maternidade, uma 
situação que quase colocava em risco a sua própria 
vida.

"Essa tem sido a nossa rotina todos os dias, per-
corrermos longas distâncias à pé para ter acesso à 
uma unidade sanitária, o meu primeiro filho nasceu 
em casa porque eu e o meu marido não tínhamos di-
nheiro para alugar o transporte, pois coincidiu num 
dia da semana em que os carros não circulavam. Meu 
marido teve que ir chamar a minha tia para ajudar-
-me no trabalho de parto, isso é preocupante. Hoje, 
por exemplo, estou grávida de novo, o que vai ser de 
mim nos próximos dias?", questiona.

 
Salve-se quem puder

Jacinto Vilanculos também vive no povoado de 
Nhagondzo há mais de 30 anos. Perdeu a conta das 
vezes em que viu os seus amigos perderem a vida 
vítimas de doenças, uma situação que teria sido evi-
tada se houvesse uma unidade sanitária por perto. 
Conta que não tem sido fácil ter que gastar dinheiro 

População de Nhagondzo distante de 
tudo e todos
A população do povoado de Nha-

gondzo, no distrito de Inhassoro, 
em Inhambane, vive um verda-
deiro drama, caracterizado por 

falta de quase tudo, com destaque para 
os serviços sociais básicos. Para ter acesso 
a uma unidade sanitária, por exemplo, é 
obrigada a percorrer vários quilómetros 
de distância a pé, com o risco de, chegado 
ao local, deparar-se com o cenário de falta 
de medicamentos.

A mais de 30 km da vila-sede do distrito de 
Inhassoro e com uma população estimada em mais 
de cinco mil habitantes, dos quais boa parte dedi-
ca-se à actividade pesqueira, localiza-se o povoado 
de Nhagondzo, na localidade de Maimelane.

Naquela região, vive-se um verdadeiro drama, 
caracterizado por falta de quase tudo, com desta-
que para serviços sociais básicos, incluindo a rede 
de telefonia móvel. A população está literalmente 
privada de gozar dos seus próprios direitos, até 
mesmo o direito à assistência sanitária.

Em caso de doenças, os cidadãos são obrigados 
a percorrer vários quilómetros de distância a pé, 
isso porque os meios de transportes não circulam 
todos os dias. As mulheres grávidas são as princi-
pais vítimas, havendo relatos de serviços de partos 
na rua, a caminho da maternidade.

Situação dramática para as mulheres

Amina Afonso é exemplo de tantas mulheres que 
carregam consigo algumas cicatrizes do passado, 
causadas pelas dores de parto. Ela é mãe de dois 
filhos. Conta que quando esteve grávida do seu se-

Amina Afonso

Chaquil Albano

SITUAÇÃO DRAMÁTICA EM INHASSORO

Texto: Anastácio Chirrute, em 
InhambaneD&F
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"Eu tenho congeladores, tenho máquinas de sol-
dar, mas não tenho como usar, pois, não há energia 
aqui. É difícil viver nessas condições. Por exemplo, 

nós, quando queremos tomar alguma 
coisa gelada, temos que ir até à vila, aqui 
só vivemos de bebidas tradicionais".

 
Via de acesso em péssimo estado

Viajar da vila-sede do distrito de 
Inhassoro com destino ao povoado de 
Nhagondzo tem sido um verdadeiro pe-
sadelo. O transporte só é assegurado por 
viaturas do tipo caixa-aberta que, mes-
mo assim, circulam apenas duas vezes 
por semana (quartas e sextas-feiras). Os 
passageiros, além de serem obrigados 
a inalar poeira, convivem com as dores 
causadas pelos buracos que estão espa-
lhados por quase toda a via.

Na verdade, trata-se de uma via mui-
to estreita, que permite a circulação de 
apenas uma viatura por cada vez. Em 
caso de coincidirem duas viaturas, que 
seguem em direcções contrárias, um dos 
condutores deve encostar a sua viatura 
no interior de uma mata, da qual não é 
fácil retirá-la.

A situação complica-se ainda mais 
no período chuvoso. As viaturas ficam 
condicionadas de circular, sendo que os 
mais prejudicados são os automobilis-
tas, que vêem as peças das suas viaturas 
se danificarem diariamente, comprome-
tendo a receita.

A região em causa parece ser uma 
ilha abandonada. Até a comunicação é 
assegurada por uma e única rede de te-
lefonia móvel. Um verdadeiro martírio!

Alice Alexandre

Predominam infra-estruturas de construção precária

alimentares, e o segundo era de abertura de uma ofi-
cina de serralharia, mas ambos projectos foram por 
água abaixo devido à falta de energia eléctrica.

e tempo deslocando-se a Mangungumete ou à vila-
-sede à procura de uma unidade sanitária e depois 
deparar-se com a falta de medicamentos, aliada ao 
mau atendimento protagonizado por alguns profis-
sionais de saúde.

"São muitos os amigos e familiares que perdi por-
que não conseguiram chegar a tempo no hospital. 
Outros até chegaram a tempo, mas não encontraram 
medicamentos. Foram dados apenas receitas e os 
medicamentos tinham que ir procurar nas farmácias 
privadas e lá não é qualquer um que entra, tem que 
ter muito dinheiro", explicou.

É um pesadelo que dificilmente vai-se apagar da 
memória dos homens e mulheres que vivem naque-
le povoado aparentemente esquecido e abandona-
do pelas autoridades. Com vista a reverter o cenário, 
as fontes pedem a construção de um posto de saúde.

 
Absentismo escolar em alta

Em Nhagondzo, não há ensino secundário. A úni-
ca escola que lá existe é do ensino primário, que lec-
ciona da 1ª a 6a classe. Para terem acesso ao ensino 
secundário completo, os alunos devem “acampar” na 
vila-sede do distrito ou em Mangungumete, sendo 
esta uma das razões de desistência escolar.

Aliás, em Nhagondzo, boa parte das crianças não 
é escolarizada, facto que motiva casamentos prema-
turos e trabalhos infantis. Chaquil Albano é pai de 
sete filhos, dos quais três já terminaram a 7ª classe 
e os restantes ainda estão a frequentar as aulas. Seu 
sonho era que todos os seus filhos continuassem 
com os estudos, mas a falta de condições financeiras 
falou mais alto, o que lhe impossibilitou de matricu-
lar os seus filhos no ensino secundário.

A falta de energia eléctrica é outro problema que 
preocupa os moradores daquele povoado. É que, por 
conta disso, vários projectos estão comprometidos.

João Machatine tinha dois sonhos. O primeiro era 
de abrir um pequeno negócio de venda de produtos 
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sistema. Enalteceu o facto de, apesar dos ataques terro-
ristas que a província vive, o INSS ter conseguido realizar 
as suas actividades para além da metade da meta. Neste 
contexto, André destacou os 72,8% alcançados na inscrição 
de contribuintes (empresas), 85,3% na inscrição de benefi-
ciários (trabalhadores), 99,39% de trabalhadores por con-
ta própria, bem como os 145% na cobrança de dívida de 
contribuições.

Não obstante a satisfação, o secretário executivo da 
OTM-CS reiterou a necessidade de o INSS e os parceiros so-
ciais trabalharem de forma conjunta, bem como realizando 
palestras junto às entidades empregadoras e outros orga-
nismos de interesse comum, para difundir a legislação so-
bre a segurança social e os benefícios que o sistema ofere-
ce aos inscritos, porque só assim alcançar-se-á o objectivo 
final, que é a protecção dos trabalhadores e os seus fami-
liares, sobretudo em caso de incapacidade para o trabalho.

Na mesma linha de propostas, os participantes do en-
contro defenderam, dentre vários aspectos, a necessidade 
de o INSS, apesar do importantíssimo passo que deu na 
modernização dos seus serviços, continuar a trabalhar no 
aprimoramento da excelência em atendimento aos uten-
tes do sistema e de quem procura os seus serviços, obser-
vando o carácter especial de alguns destes, tendo em con-
ta que parte dos beneficiários e pensionistas do sistema é 
composta por pessoas iletradas e que necessitam de um 
acompanhamento mais personalizado por parte dos téc-
nicos do INSS.

Em Cabo Delgado, o INSS e parcei-
ros sociais, nomeadamente o movi-
mento sindical e o sector privado, 
comprometeram-se, recentemente, 

a continuar com o modelo de diálogo que 
vem sendo observado nos últimos tem-
pos entre as partes, no âmbito do funcio-
namento do Sistema de Segurança social, 
assente numa interacção permanente e 
encontros periódicos para a análise de as-
pectos relacionados com a vida do Siste-
ma.

O encontro, dirigido pelo delegado provincial do INSS em 
Cabo Delgado, Chomar Selemane, contou com a participa-
ção dos membros dos secretariados provinciais da Organi-
zação dos Trabalhadores de Moçambique – Central Sindical 
(OTM - CS) e da Confederação dos Sindicatos Independentes 
e Livres de Moçambique (CONSILMO), bem como do Conse-
lho Empresarial Provincial (CEP), durante o qual o INSS parti-
lhou os resultados das actividades desenvolvidas no período 
em alusão.

Após apresentar os resultados alcançados, Chomar 
Selemane abordou com os parceiros sociais alguns de-
safios da instituição, como a cobrança da dívida de con-
tribuições e a operacionalização do decreto de perdão 
de multas e redução de juros de mora, aprovado no ano 
passado pelo Conselho de Ministros e que, de forma es-
pecial para Cabo Delgado, ainda está em vigor, em virtu-
de do sector empresarial local se encontrar a reerguer a 
sua economia, depois da paralisação das suas actividades 
em alguns distritos, como resultado de ataques terroris-
tas que aquela província do extremo norte do país tem 
sido alvo.

No encontro, foram também delineadas as novas 
estratégias que visam encontrar um equilíbrio entre os 
beneficiários e os trabalhadores por conta própria (TCP) 
inscritos e os activos, ou seja, aqueles que, efectivamente, 
remetem as suas contribuições no sistema de seguran-
ça social e os que, apesar de inscritos no sistema, não o 
fazem.

 
Enaltecidas as iniciativas do INSS

Falando em representação dos parceiros sociais, o se-
cretário executivo da OTM – CS, a nível de Cabo Delgado, 
Manuel André, enalteceu a iniciativa do INSS, de se reunir 
periodicamente com os parceiros sociais, para divulgar 
as suas actividades e discutir soluções para potenciais 
dificuldades enfrentadas durante o funcionamento do 

Texto: Dossier EconómicoD&F

INSS e parceiros renovam modelo de 
diálogo

INSS – Cabo Delgado

EM CABO DELGADO
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sistemas de defesa. Estou a falar de equipes de se-
gurança ofensiva”.

Igualmente importante para a segurança dos 
países, e de Moçambique, em particular, é testar os 
níveis de segurança, sendo que, para tal, é funda-
mental trabalhar com hackers. “Hoje em dia existem 
países que contratam hackers para poderem testar 
a segurança. Até  posso colocar uma boa fechadura 
na porta, mas se não a testo para saber se é  possível 
arrombar, estaria perante uma possível fraqueza na 
segurança e que me pode custar caro’’, alerta.

De acordo com o informático, caso esta fragilida-
de não seja colmatada com celeridade, os impactos 
poderão ser catastróficos para o país, pois os crimi-
nosos podem ter acesso aos computadores dos es-
critórios do Governo e, a partir daí, às informações 
confidenciais e sensíveis.

Consciencialização a todos os níveis

No entender da nossa fonte, o trabalho de cons-
ciencialização é impreterível, sendo que deve ter 
como público-alvo também os funcionários públi-
cos. É preciso mostrar-lhes os sistemas informáticos 
que são mais seguros, defende.

“Nos escritórios do Governo, devia haver dias em 
que se ensina aos funcionários como usar os sis-
temas de forma segura. Por exemplo,   não baixar 
quaisquer arquivos e ou acessar a quaisquer links, 
entre outras lições”.

 
Empresas em risco

A ameaça paira também sobre as empresas, que, 
em caso de ataques cibernéticos, arriscam-se a per-
der valor no mercado, o que pode levar à falência. É 
que, através da invasão de sistemas, os piratas infor-
máticos podem ter acesso a informações sensíveis e 

que, se tornadas públicas, podem conduzir à que-
da de acções, prejudicando accionistas e afastando 
investidores.

Os riscos não ficam por aí. Nossa fonte faz notar 
que os criminosos podem simplesmente optar por 
“sacar” dinheiro dos clientes ou até  mesmo da pró-
pria empresa.

Por outro lado, as informações confidenciais das 

empresas podem ser vendidas a outras concorrentes, 
numa prática a que Américo Júnior chama “espionagem 
industrial”. A fonte lamenta que as firmas nacionais, even-
tualmente por falta de noção dos perigos a que estão su-
jeitas, não levem à sério o tema da segurança cibernética.

 ‘‘Isso não é positivo para nós como país. É como se diz, 
mais vale prevenir do que remediar,   porque poderá ser 
tarde para agir”, adverte.

Américo Samuel Chacate Júnior, informático

Moçambique comanda CS da ONU

Moçambique assumiu, na sema-
na finda, a liderança do Con-
selho de Segurança (CS) das 
Nações Unidas, órgão do qual 

é membro não permanente desde o início 
do presente ano. A presidência rotativa do 
país incidirá sobre assuntos de paz, reve-
lou há dias o Presidente da República, Fili-
pe Jacinto Nyusi. 

Há poucas semanas no CS das Nações Unidas, Moçam-
bique assumiu na semana finda a presidência rotativa do 
órgão, um acto assinalado pelo Chefe de Estado, nas suas 
páginas oficiais. 

"Moçambique inicia a presidência rotativa do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas, na sua qualidade de 
membro não permanente deste órgão global", disse o Pre-
sidente da República, lançando, de seguida, o tom para o 
período em que o País estará no comando daquele órgão. 

"A nossa presidência incidirá nos assuntos estratégicos 
de paz e segurança internacionais, sobretudo o combate 
ao terrorismo e extremismo violento, mudanças climáticas, 
o papel da mulher e dos jovens na manutenção da paz". 

Nyusi lançou ainda um apelo a cada moçambicano no 
país e na diáspora a contribuir incondicionalmente para 
que a presidência de Moçambique durante o mês de Mar-
ço e o mandato de membro não permanente no biénio 
2023-2024 sejam coroados de êxitos e marquem indele-
velmente a história de Moçambique como nação indepen-
dente e soberana. Nyusi no pódio da ONU

Texto: José de CastroD&F

POR UM MÊS
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Ambientalista prevê despovoamento 
do Triunfo em 20 anos

Texto: José de CastroD&F

Nos dias que correm, Moçambique 
tem sido um verdadeiro “cami-
nho” de vários tipos de intempé-
ries ambientais, fenómenos natu-

rais igualmente instigados pela acção do 
homem. O aumento das áreas urbanas e de 
veículos, o uso irresponsável dos recursos, 
o consumo exagerado de bens materiais e a 
produção constante de lixo são alguns dos 
actos catalisadores da degradação do meio 
ambiente.

O activista ambiental Rui Silva considera que as 
consequências das alterações climáticas que Moçam-
bique tem sofrido não se prendem com o mau com-
portamento de certos cidadãos moçambicanos, mas 
do planeta na sua globalidade.

 De resto, o activista garante que Moçambique é um 
dos países que menos exerce actividades que poluem 
o meio ambiente, todavia, é dos mais vulneráveis às 
alterações climáticas. "Nós sofremos mais pelos erros 
dos outros do que pelos nossos. Mas isso não nos livra 
da responsabilidade de acatar os apelos para a mu-
dança de comportamente", defende. 

Questionado sobre as possíveis soluções, Silva dis-
se que não há uma solução definitiva, a não ser mu-
dança de comportamento das pessoas em termos 
ambientais, o que pode reduzir os impactos. A palavra 
é mesmo essa: “reduzir”, visto que o que está a acon-
tecer é inevitável. "O que nós podemos fazer a nível 
global é a mudança de comportamento das pessoas. 
É preciso abandonar práticas como o mau descarte 
do lixo, o consumo excessivo de energia, de água, e o 
desperdício".

 
 Cidade de Maputo despreparada

  Na entrevista, abordámos também a situação das 
cidades, com destaque para a capital moçambicana. O 
ambientalista considera que a cidade das acácias não 
está preparada para os efeitos das mudanças climáti-
cas. O primeiro grande problema nesta cidade deriva 
da superlotação.

 "A cidade de Maputo não é uma cidade preparada 
para ter acima de um milhão de pessoas, mas para 400 
a 500 mil pessoas. Então, depois da guerra, a popula-
ção veio e construiu em zonas de mangais, que são 
uma das barreiras naturais que fazem divisão entre a 
zona marinha e a terrestre e as construções ilegais que 
foram feitas influenciaram, de certa forma, para a situa-
ção actual", explica.

  Ainda na cidade de Maputo, Rui Silva prevê que, 
num espaço de 20 anos, o bairro de Triunfo estará des-
povoado devido a várias razões, desde o aumento do 
nível das águas do mar, as construções ilegais, o facto 
de ter sido construído em zonas de mangais, o que vai 
fazer com que o bairro permaneça inundado. De resto, 
esta foi uma das zonas mais afectadas pelas chuvas ao 
longo das últimas semanas.

 
Muita lei e pouca acção

De acordo com a nossa fonte, as leis em vigor, em 
Moçambique, estão ajustadas ao momento actual, 
mas o país continua a pecar no capítulo da sua imple-
mentação. A par disso, acrescenta, é preciso reforçar a 
consciencialização.

Nesse capítulo, lança um apelo à indústria do plás-
tico para que procure fontes alternativas de sustento, 
tendo em conta que o país deve aprovar em breve a 
lei que passará a proibir o uso deste item, que é tido 
como nocivo ao meio ambiente.

"Nenhuma destas indústrias deve aparecer a dizer 
que não está preparada, não será uma surpresa isso, 
pois a lei está a ser discutida desde 2015, e já se pas-
sam oito anos e a indústria de saco plástico sabe que 
isso vai acontecer", adverte.

 
“Ilha do lixo” preocupa

 
Actuante, o ambientalista já denunciou vários pro-

blemas nos quais considera que as Nações Unidas de-
viam ser chamadas a intervir. Um deles tem que ver 
com a “ilha do lixo”, localizada no Pacífico do Norte. A 
mesma é formada por 80% de plástico que provém de 
10 rios asiáticos. "Se houvesse uma penalização por 
parte das Nações Unidas, íamos reduzir brutalmente a 
quantidade de plástico que existe no Oceano", disse. 

As perspectivas não são positivas. De acordo com a 
fonte, até em 2050, haverá mais peso de plástico nos 
oceanos do que peso de peixe. Outra consequência 
disso é que o plástico tornar-se-á cada vez mais parte 
da cadeia alimentar do homem, pois “ingerimos micro-
-plástico através de peixe, sal marinho e ar”, alerta.Ilha do Lixo

Rui Silva, ambientalista

DEVIDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS



17SEGUNDA-FEIRA 27  de Fevereiro de 2023 DOSSIERS & FACTOS ANÚNCIO PUBLICITÁRIO



SEGUNDA-FEIRA27 de Fevereiro de 202318 DOSSIERS & FACTOSMAPUTO PROVÍNCIA

O Conselho Municipal da Cidade da 
Matola tem estado, nos últimos 
dias, a intensificar trabalhos de 
desobstrução de redes de drena-

gem e bombagem das águas pluviais. Na 
última sexta-feira (03 de Março), por exem-
plo, as actividades estiveram centradas na 
Avenida 05 de Fevereiro e ruas adjacentes.

De acordo com a nota da edilidade, publica-
da na sua página oficial do Facebook, os traba-
lhos ora em curso visam a melhoria do sistema 
de escoamento de águas pluviais e a mobilidade 
urbana.

 Estas acções, que visam igualmente evitar que 
as águas danifiquem casas e o asfalto, estão a ser 
conduzidas por equipas de serviços da Empre-
sa Municipal de Águas e Saneamento da Matola 
(EMAS).

  Um dos mais fustigados pelas chuvas que 
têm caído com frequência nas últimas semanas, 
o Município da Matola assiste ao cenário de inun-
dações em vários bairros, sendo disso exemplo 
Liberdade, Tsalala e Nkobe.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Vítimas das cheias
recebem apoio alimentar

Edilidade da Matola intensifica bombagem 
das águas

As vítimas das cheias e inunda-
ções em Mantimana, Macize, 
Machubo-sede e Macanza, 
no distrito de Marracuene, 

província de Maputo, receberam no úl-
timo fim-de-semana kits alimentares 
para minimizar a situação em que se 
encontram.

São, ao todo, cerca de 2.000 as famílias ví-
timas das cheias resultantes das chuvas e da 
abertura de comportas de algumas barragens 
nacionais e internacionais. Todas elas foram 
contempladas pelo apoio em kits alimentares, 
numa operação que uniu várias forças vivas da 
sociedade.

 Aliás, a operação envolveu cerca de 40 via-
turas 4x4, umas do Governo Distrital de Mar-
racuene e outras, no caso a maioria, de indi-
víduos e de Organizações da Sociedade Civil. 
As viaturas desempenharam um papel impor-
tante, num quadro de dificuldades de acesso 
aos locais onde vivem ou estão refugiadas as 
populações afectadas. A dificuldade foi tal que 
a operação iniciou às 6h e só chegou ao fim às 
22h.15min.

  “Vai aqui o nosso obrigado a todos que 
apoiaram esta causa não só com viaturas, mas 
também ao prover alimentação às nossas po-
pulações”, agradeceu o executivo liderado por 
Shafee Sidat, em mensagem publicada na sua 
página oficial na rede social Facebook.

Bombagem facilita a transitabilidade

Acção constitui alívio para população

Texto: CortesiaD&F

EM MARRACUENE

DEPOIS DAS CHUVAS
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Técnicos do INGD interagindo com a população afectada

Afectadas mais de 800 famílias
RESCALDO DAS CHUVAS EM INHAMBANE

Dados preliminares divulgados 
pelo Instituto Nacional de Gestão 
e Redução de Riscos de Desastres 
(INGD) indicam que 820 famílias 

foram afectadas pelas inundações a nível 
de toda a província de Inhambane. Por sua 
vez, a Administração Nacional de Estradas 
(ANE) dá conta de sete estradas com transi-
tabilidade condicionada devido ao alaga-
mento das plataformas e erosão das ber-
mas. Há distritos, principalmente no Norte 
da província, que estão isolados do resto 
daquela que é considerada a “terra de boa 
gente”.

Até ao fecho desta edição, no sábado (05 de Mar-
ço), continuava a chover torrencialmente em quase 
todos os 14 distritos da província de Inhambane, 
uma situação que está a preocupar as autoridades 
governamentais, tendo em conta os danos que as 
chuvas têm causado às infra-estruturas sociais e 
económicas.

Segundo dados partilhados pela Administração 
Nacional de Estrada (ANE), em Inhambane, há regis-
to de sete estradas intransitáveis devido ao alaga-
mento das plataformas e à erosão das bermas. Trata-
-se das vias Mapinhane-Mabote, Homoine-Maxixe, 
Nhague Viga-Marengo, Chicuque-Mongue, Inhasso-
ro-Nhamabwe e Cruzamento-Mucumbini.

Se antes havia comunicação entre os 14 distritos 

da província de Inhambane, agora está cortada. 
Distritos como Mabote, Inhassoro e Govuro estão 
numa situação considerada crítica, com o acesso 
ao interior das mesmas a ser feita apenas por via-
turas com alta suspensão e com tracção às quatro 
rodas.

O INGD, que também está no terreno a fazer o 
levantamento dos danos causados pelas chuvas e 
pela Tempestade Tropical Moderada Freddy, classi-

Texto: Anastácio Chirrute, em 
InhambaneD&F

fica a situação de crítica. Centenas de casas construí-
das com base no material precário foram totalmente 
destruídas, deixando ao relento mais de 820 famílias, 
o equivalente a 4099 mil pessoas em toda a província.

Em jeito de resposta, foram criados em todos os 14 
distritos cerca de 21 centros de acolhimentos provi-
sórios. Cândido Mapute, delegado regional do INGD, 
explica como estão divididos os centros ora criados.

  "Maxixe têm dois centros criados, com um total 
de 41 famílias. Em Vilankulo, temos 
também dois centros, com 244 fa-
mílias. No distrito de Inhassoro, te-
mos cerca de 11 centros, onde es-
tão abrigadas mais de 400 famílias. 
Em Inhambane, temos três centros, 
com 49 famílias, em Govuro, criá-
mos apenas um centro, que funcio-
na com 18 famílias e, finalmente, 
em Mabote, temos quatro centros, 
com um total de 255 famílias".

No que concerne às infra-es-
truturas sociais, mais de 164 salas 
de aula foram destruídas total e 
parcialmente em decorrência das 
chuvas intensas e da Tempestade 
Tropical Moderada Freddy. Este úl-
timo fenómeno, que aconteceu na 
semana finda, afectou os distritos 
de Massinga, Vilankulo e Inhassoro.

"Para garantir que as aulas não 
parem, disponibilizámos mais de 
34 tendas nas escolas afectadas 
para que sejam usadas como salas 
de aula improvisadas, e entrega-
mos igualmente alguns atados de 
lona para cobrir as salas cujo tecto 
desabou", garantiu Mapute.

Porque as chuvas continuam a 
cair com maior intensidade, Mapu-
te apela às populações, sobretudo 
as que vivem em zonas de risco, 
no sentido de acatarem com as 
recomendações emanadas pelas 
autoridades.

"Para garantir que as aulas 
não parem, disponibilizámos 

mais de 34 tendas nas escolas 
afectadas para que sejam usadas 
como salas de aula improvisadas, 
e entregámos igualmente alguns 
atados de lona para cobrir as sa-
las cujo tecto desabou"
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Para além disso, a viagem 
foi atribulada e com muitas 

paragens, de tal sorte que, até 
às 20h:38, não tinha feito o tra-
jecto Maputo-Estacão da Liber-
dade, e só às 21h:07 entrava na 
Estacão da Matola-Gare, tendo 
a chegada a Tenga ocorrido às 
21h:24.

CFM não cumprem horários em Maputo
Numa altura em que o transporte 

rodoviário está mais condiciona-
do do que nunca, devido à chuvas 
que caem quase que sem cessar, 

o transporte ferroviário tem cada vez mais 
adesão. Os resultados, no entanto, são pra-
ticamente os mesmos. Pelo menos na linha 
Maputo-Ressano Garcia, os atrasos são 
frequentes, o que compromete a vida dos 
passageiros e, em certos casos, ameaça até 
o seu futuro. 

O comboio de passageiros que circula entre de Ma-
puto e Ressano Garcia tem sido uma verdadeira dor de 
cabeça para os utentes nos últimos tempos. Em causa 
está o incumprimento de horários de chegada às esta-
ções, derivado das frequentes avarias. 

Consequentemente, os utentes deste serviço de 
transporte chegam atrasados aos seus postos de traba-
lho, correndo, por isso, o risco de sofrer descontos sala-
riais e até de serem demitidos por alegada indisciplina. 

Em condições normais, a chegada do comboio vin-
do de Ressano Garcia à estacão de Tenga, distrito de 
Moamba, no período de manhã,  deve acontecer às 
5h:30. Já no período nocturno, a chegada ao mesmo 
ponto deve ocorrer às 19h:45.

Isso raramente tem acontecido nos últimos tem-
pos. São repetitivos os casos de atrasos quer num, quer 
noutro sentido.  

No último dia 23 de Fevereiro, por exemplo, Dossier 
Económico fez-se ao terreno e constatou que o com-
boio de passageiros do percurso, do período nocturno, 
não arrancou da Estacão de Maputo às 18h:15, como 

PREJUDICANDO UTENTES

Texto: Dossier Económico D&F

Comboio dos CFM

Murmúrios e questionamentos são frequentes 
entre os passageiros. Telefonicamente, nossa equipa 
de reportagem contactou o sector da comunicação 
dos CFM-Sul com vista a colher esclarecimentos, mas 
tal não foi possível. Depois de prometer conceder-
-nos uma entrevista, o sector passou a ignorar nossas 
chamadas. 

tem sido habitual, mas sim às 19h:37, em direcção à 
Ressano Garcia.  

Para além disso, a viagem foi atribulada e com mui-
tas paragens, de tal sorte que, até às 20h:38, não tinha 
feito o trajecto Maputo-Estacão da Liberdade, e só às 
21h:07 entrava na Estacão da Matola-Gare, tendo a 
chegada a Tenga ocorrido às 21h:24.



21SEGUNDA-FEIRA 27  de Fevereiro de 2023 DOSSIERS & FACTOS DESPORTO

Moçambique sobe quatro lugares no 
ranking FIBA

A selecção nacional de bas-
quetebol sénior femini-
no de Moçambique subiu 
quatro lugares no Ranking 

da FIBA – Federação Internacional 
de Basquetebol, passando a ocupar 
o 43º lugar, segundo a atualização 
divulgada nesta sexta-feira, 3 de 
Março, pelo organismo máximo da 
bola-ao-cesto mundial.

A escalada do cinco moçambicano na classifi-
cação mundial está relacionada com a excelente 
prestação tida pela equipa de Carlos Aik na recém-
-terminada fase de qualificação para o AfroBasket 
2023, em que Moçambique registou a impressio-
nante marca de sete vitórias em igual número de 
jogos realizados.

 A FIBA destaca o facto de Moçambique ter ul-
trapassado a rival Angola para levar o único bilhete 
em oferta e, posteriormente, para o Campeonato 
Africano das Nações e o efeito foi a subida de qua-
tro lugares para 43º com 148,6 pontos.

  Feito idêntico teve a selecção do Egipto que 
venceu o Uganda nas eliminatórias do AfroBasket 

Selecção nacional brilhou em Bulawayo (Lance)

EM FEMININOS

O Ranking continua a ser 
liderado pelos Estados Uni-

dos da América com 848.8 pon-
tos, a China segue na segun-
da posição com 676.5 pontos e 
a Austrália é terceira colocada 
com 668.3, completando o pó-
dio desta classificação mundial.
em Kampala e isso contribuiu para que as egípcias 
subissem três posições para 39º com 156,1 pontos.

  Ao nível do continente africano, Moçambique 
mantém a quinta posição. A Nigéria é a selecção 

melhor posicionada no 16º lugar 
com 378.3 pontos (desceu um lu-
gar), Mali segue na 27ª posição 
com 254.5 pontos (também bai-
xou um lugar), Senegal é o ter-
ceiro melhor colocado e segue na 
31ª posição com 223.3 pontos e o 
Egipto está na quarta posição.  

  O Uganda (no 80º lugar) e o 
Sudão do Sul (na 104ª posição) são 
as selecções africanas que mais 
subiram no Ranking, tendo regis-
tado uma escala de nove posições, 
enquanto que áfrica do Sul (115º 
lugar e desceu 14 posições), Repú-
blica Democrática do Congo (74º 
lugar tendo descido 4 posições), 
Ruanda (91º com uma queda de 
três lugares) e Angola (48ª posicio-
nada estando duas posições abai-
xo da classificação anterior) são as 
selecções que registaram a maior 
queda.

  O Ranking continua a ser li-
derado pelos Estados Unidos da 
América com 848.8 pontos, a Chi-
na segue na segunda posição com 
676.5 pontos e a Austrália é tercei-
ra colocada com 668.3, comple-
tando o pódio desta classificação 
mundial. 

Desde a atualização anterior 
do Ranking Mundial Feminino da 
FIBA, apresentado pela Nike, ape-
nas equipes europeias e africanas 
participaram de eventos oficiais 
da FIBA. Não houve competições 
nas Américas, Ásia ou Oceânia. 
(LANCEMZ)
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

 Instantâneos no centro de acolhimento de 
vítimas das cheias - Boane
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ferente e a expectativa do artista é de que os pró-
ximos tempos sejam mesmo de superação. Ao 

falar em superação, de-
manda especialmente 
mais oportunidades de 
trabalho abrangentes, 
nomeadamente feiras, 
exposições, concertos, 
festivais, etc.

  “Sinto que neste 
momento a indús-
tria cultural está a 
reerguer-se, principal-
mente em relação às 
danças tradicionais e a 
alguns músicos da ve-
lha guarda, tais como o 
Pai Leão, Stima e Aleixo 
Júnior. Na pintura, ain-
da não senti nenhum 
movimento, uma vez 
que estou há um ano 
cá em Dondo [um dos 
distritos da província 
de Sofala]”, disse.

    Apesar dos desa-
fios na sua nova mora-
dia, o artista diz estar 
a vender as obras que 
produz com muito 
amor e carinho. “Ven-
do, sim, participo em 
feiras mensais na cida-
de da Beira e aproveito 
conhecer lá alguns ar-
tistas”, realçou.

“Sinto que a indústria está a
reerguer-se”
O espaço artístico viveu momen-

tos de turbulência nos últimos 
anos, depois que se viu forte-
mente abalado pela pandemia 

da Covid-19. Foram momentos difíceis, 
nos quais a necessidade de restrições co-
locou a indústria artístico-cultural numa 
prolongada estagnação, da qual só se co-
meçou a retirar em meados do ano passa-
do. De lá até esta parte, este ramo está a 
reerguer-se, diz o artista plástico Sabino 
Amisse, que olha para o futuro com bas-
tante optimismo.

Um ano de superação, é assim que o artista 
plástico Sabino Amisse descreve 2023, que já vai 
no seu terceiro mês. As suas palavras são a ex-
pressão de um desejo profundo e natural, depois 
de períodos tumultuosos no auge da pandemia 
da Covid-19.

 “Os anos em que estivemos em calamidade 
da Covid-19 foram muito difíceis de gerir. Havia 
pouca produção devido ao ambiente de restri-
ções”, lembra Amisse, para quem a maior preocu-
pação dos artistas, nessa altura, era como sair da 

situação de confinamento.
 Actualmente, o cenário já é completamente di-

SABINO AMISSE SATISFEITO COM A ARTE

Texto: Albino MahumanaD&F

Sabino Amisse, artista plástico,

“Sinto que neste momento a in-
dústria cultural está a reerguer-

-se, principalmente em relação às 
danças tradicionais e a alguns músi-
cos da velha guarda, tais como o Pai 
Leão, Stima e Aleixo Júnior. Na pintura 
ainda não senti nenhum movimento, 
uma vez que estou há um ano cá em 
Dondo [um dos distritos da província 
de Sofala]”
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INTERNACIONAL
ONU alcança acordo 
histórico

Após 15 anos de negociações, os 
estados-membros da ONU chegaram 
a acordo sobre o primeiro tratado in-
ternacional de protecção do alto mar. 
O objectivo é enfrentar as ameaças 

Os estados-membros 
da ONU chegaram a 
acordo, este sábado, 
sobre o primeiro tra-

tado internacional de protec-
ção do alto mar. O documento 
define as bases para o estabe-
lecimento de áreas marítimas 
protegidas, com a ambição 
de salvaguardar até 30% dos 
oceanos até 2030.

que pesam sobre ecossistemas vi-
tais para a humanidade e, para isso, 
o documento define as bases para o 
estabelecimento de áreas marítimas 
protegidas com a ambição de salva-
guardar, pelo menos, 30% dos ocea-
nos até 2030.

Ainda que o texto tenha sido fi-
nalizado e não deva sofrer alterações 
substanciais, ele apenas deverá ser 
formalmente adoptado mais tarde, 
depois de ser revisto pelos serviços 
jurídicos e traduzido nas seis línguas 
oficiais da ONU.

O conteúdo exacto do documen-
to não foi imediatamente publicado, 
mas os activistas saudaram-no como 
um passo decisivo para a protecção 
da biodiversidade.

Eleições distritais,
não!

Caso Man Genas

onde há locais onde o Estado 
não consegue entrar. Aliás, a Ni-
géria é o único país africano que 
enveredou pelo Federalismo e 
este modelo (poder a três níveis: 
Central, Provincial e Municipal; e 
agora local, com o que se preten-
de aqui) é inspirado no modelo 
federal. Tens que ser muito ma-
duro, aliás, só estados maduros 
é que conseguem viver neste 
modelo, e, para Moçambique, no 
estágio em que vivemos actual-
mente, com terrorismo, sede pelo 
poder e enriquecimento a todo 
o custo, este país estaria sim se 
partindo de vez. Por outro lado, 
a descentralização significa di-
nheiro. Aquando da criação dos 
municípios, o Estado descentra-
lizou impostos para os municí-
pios como fonte de subsistência 
dos mesmos, o que não aconte-
ceu com as províncias, Aliás, a 
arrecadação do Estado diminui-
ria, o que seria muito mau para 
o OGE. Em paralelo, viriam mais 
estruturas inoperantes nos dis-
tritos tornando a máquina mais 
pesada e obsoleta, máquina 
essa mantida a partir dos impos-
tos pagos pelos moçambicanos, 
num período em que o Estado 
passa por necessidades finan-

Perguntaram a 
Garganta sobre o 

seu parecer em relação às elei-
ções distritais, ao que Garganta 
respondeu: avançar para eleições 
distritais é partir o país. Se a ní-
vel provincial tivemos tanta con-
fusão, sendo que até hoje não se 
percebe bem o papel do Gover-

Viralizou esta semana o caso 
do angolano Man Genas, com a 
sua mulher a filmar a partir da 
esquadra a situação a que ela, o 
marido e os filhos estão sujeitos. 
Diz a moça que estão a ser desal-
madamente perseguidos porque 
o santinho do seu marido denun-
ciou altos dirigentes angolanos 
envolvidos no tráfico de droga e 
agora eles são um alvo a abater. 
Mas como Man Genas chegou lá, 
quem é Man Genas? Este jovem 
é membro da maior gang de An-
gola, gang de jovens arruaceiros 
envolvidos no tráfico de drogas, 
assassinatos e muita, mas muita 
confusão. A gang chama-se HDA 
e tem no jovem Leandro Arrop 
o seu líder, que está foragido de 
Angola juntamente com os seus 
irmãos, por terem assassinado 
um jovem angolano de nome 

ceiras. Garganta é da opinião de 
que este assunto pode-se adiar 
para nunca, “tchau para nunca”. 
Juntar todos os modelos existen-
tes e propor para Moçambique é 
a treva. Alguns podem dizer que 
Portugal, Cabo Verde e blá blá 
estão organizados em distritos, 
sim, são países pequenos, não se 
justifica terem províncias. Portu-
gal é do tamanho de Cabo Del-
gado, Cabo Verde é do tamanho 
do distrito de Ancuabe. Outros 
podem argumentar que o mode-
lo federal é o melhor, mas esque-
cem que no mundo existem só 16 
países que optaram por este mo-
delo. O tamanho do país pesou 
para a escolha. A maior parte são 
países muito grandes e com uma 
democracia muito madura, tiran-
do a Nigéria, por isso, faz sentido 
Moçambique estar no meio. O 
modelo que tínhamos antes das 
eleições provinciais era perfei-
tamente aceitável para a nossa 
realidade. Fizemos projectos a 
correr para acomodar as vonta-
des do falecido líder da RENAMO, 
mas este já era e com ele deveria 
ir o projecto, porque a realidade 
já mostrou que não estamos pre-
parados. ELEIÇÕES DISTRITAIS, 
NÃO!

nador (sim, porque este foi eleito 
e, no entanto, não tem poder, não 
tem dinheiro para funcionamen-
to), imagina levar essa confusão 
para os distritos! Claramente, é 
colocar no país pequenos focos 
de fogo que culminarão com a 
ingovernabilidade do Estado, 
como acontece na Nigéria, país 

Teodoro, numa briga em uma 
festa. São actualmente procura-
dos para responder à justiça e 
Man Genas é integrante activo 
desta gang. Trata-se do grupo 
de marginais mais perigoso de 
Angola, jovens urbanos bem-
-vestidos, inclusive o líder, agora 
foragido, era um alto funcionário 
das Alfândegas de Angola. Como 
podeis visualizar, não estamos 
na presença de um santo. Alguns 
moçambicanos foram convoca-
dos pela mulher deste para virem 
em defesa do mesmo e fizeram-
-no em lives. Só que nenhum de-
les recolheu o file de Man Genas. 
Pronto, que defendam até onde 
puderem, gritem, esperneiem e 
se descabelem, desde que não 
venham aqui com barulho do 
tipo trata-se de um indivíduo 
imaculado.
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