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Moçambique classifica-se a si 
próprio como um Estado de Direi-
to Democrático, mas não se alinha 
aos princípios inerentes a este tipo 
de Estados. Os últimos dias, espe-
cialmente, tem sido prenhes  em si-
tuações que validam a constatação 
aqui feita, basta lembrar a repres-
são, com recurso à violência exces-
siva, da marcha em homenagem ao 
rapper Mano Azagaia, artista de in-
tervenção social que dedicou a sua 
vida à luta pelos direitos sociais, en-
tre outras garantias. 

Embora plasmado na Constitui-
ção da República, o direito à mani-
festação simplesmente não é res-
peitado, mesmo quando cumpridas 
todas as formalidades que a própria 
lei impõe. Por vezes fica mesmo a 
impressão de que vivemos numa 
democracia aparente, em que o 
único pressuposto realmente res-
peitado é a realização periódica dos 
pleitos eleitorais, ainda assim, in-
quinados de vícios e manipulações.

 Em tudo o resto, há muito que se 
diga. Ora vejamos, na semana pas-
sada, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, deslocou-se à sede do 
Tribunal Administrativo, na capital 
do país, para alegadamente intei-
rar-se do funcionamento daquela 
instituição. Até aí nada a apontar. 
É até saudável este contacto insti-
tucional entre os vários órgãos que 
compõem o nosso Estado. Estranho 

ao Chefe de Estado. Num cenário 
em que é o Presidente da Repúbli-
ca quem nomeia os chefes dos Tri-
bunais, é ingenuidade esperar que 
haja independência. É normal, den-
tro deste quadro anti-democrático, 
que Nyusi se sinta chefe dos juízes e 
que estes, por sua vez, se coloquem 
no lugar de subordinados.

 De resto, o raio de acção do Presi-
dente é grande demais e prejudica 
instituições que deviam, a bem da 
nação, actuar de forma indepen-
dente e imparcial. Não faz sentido, 
por exemplo, que o Procurador-Ge-
ral da República continue a ser es-
colhido a dedo pelo PR e não pelos 
seus pares. O mesmo se pode dizer 
em relação aos reitores das univer-
sidades públicas. No actual contex-
to, jamais sabemos se os escolhidos 
ascendem a tais postos por compe-
tência ou porque garantem lealda-
de ao chefe, mesmo que isso preju-
dique o interesse público.

 Urge, em nossa opinião, avançar 
para um modelo que privilegie a 
meritocracia, e isso pode-se fazer 
de duas formas. A primeira é deixar 
que sejam juízes a escolherem os 
seus próprios líderes ou académi-
cos a escolherem reitores, com base 
em critérios meramente técnicos. A 
segunda seria o concurso público. 
No actual modelo, estamos apenas 
a "brincar às democracias".
serodiotouo@gmail.com

é quando Nyusi veste a toga dos juí-
zes, como se isso fosse a coisa mais 
normal do mundo.

 Apesar de descrito como o mais 
alto magistrado da nação, o Che-
fe de Estado não é parte do poder 
legislativo. Não é, por isso, normal 
o gesto que demonstrou ao país 
e ao mundo. Mas trajar roupa dos 
juízes é, até, algo supérfluo face ao 
que iria acontecer de seguida. Viu-
-se um Presidente da República a 
ocupar a principal posição no en-
contro mantido com o colectivo de 
juízes daquela Corte, claramente 
a comandar a sessão. Ou seja, ocu-
pou o lugar da timoneira do órgão, 
numa clara exibição de superiorida-
de hierárquica.

  Em nações que se dizem demo-
cráticas, o Chefe do poder Executi-
vo não exerce qualquer poder sobre 
os restantes poderes (Legislativo e 
Judiciário), sobretudo quando es-
tamos, no caso em apreço, perante 
um Tribunal cuja principal missão é 
justamente fiscalizar as contas do 
Governo. Obviamente, esse precei-
to é apenas uma miragem em Mo-
çambique, e isso ficou demonstra-
do nesta visita, com o Presidente 
da República a deixar orientações 
travestidas de "sugestões" ao colec-
tivo de juízes.

  Tudo isso decorre, no entanto, 
dos excessivos poderes que a nossa 
Constituição da República confere 

Uma miragem chamada separação 
de poderes
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QUESTIONADO POLITICAMENTE

Numa altura em que os partidos 
políticos vão se fortalecendo 
com vista à sua participação nas 
próximas eleições autárquicas, 

assim como as do próximo ano, o que faz 
com que haja debates em torno de quem 
é que poderá ser candidato para esta ou 
aquela eleição, Dossiers & Factos “foge” 
do maior debate do momento, que tem 
que ver com a possibilidade ou não de 
Nyusi concorrer, e foi vasculhar o “ninho 
da perdiz”, onde o presidente Ossufo Mo-
made é tido por uma parte dos membros 
do partido como sendo figura inquestio-
nável para ser o candidato por esta forma-
ção política. Também não é menos verda-
de que, no seio do mesmo partido, assim 
como na sociedade, em geral, existem vo-
zes contra a candidatura de Momade ao 
cargo de Presidente da República. Foi por 
este motivo que, durante diferentes oca-
siões, Dossiers & Factos manteve conver-
sas em anonimato com figuras do partido 
Renamo, incluindo um dos ex-guarda-
-costas de Afonso Dhlakama. Pretendia a 
nossa reportagem perceber o porquê de, 
apesar de ser supostamente contestado 
pelo eleitorado, pelo menos nas grandes 
urbes, Ossufo Momade continua a ser a 
aposta do seu partido.

Há ideologias internas e muito fortes no seio do 
partido Renamo que justificam o porquê de Ossufo 
Momade, apesar de aparentemente não revelar ca-
risma e pujança de liderança do partido ou que ga-
ranta à sociedade, no geral, que ali existe um líder 
capaz de ombrear com a Frelimo, ser visto como 
o candidato “ideal” pela Renamo. Tal como expli-
cam as fontes, dentre elas quadros seniores prove-
nientes da ala militar e não só, incluindo um dos 
ex-guarda-costas da confiança do saudoso líder, 
Afonso Dhlakama terá de facto, a seu estilo, prepa-
rado o actual presidente da Renamo, Ossufo Mo-
made, para que pudesse ser seu eventual sucessor.

A nossa conversa com estas fontes foi em oca-
siões separadas, mas todas elas deram a entender 
que Momade era o “bom menino” de Dhlakama. 
Por exemplo, o ex-guarda-costas do falecido líder 
explica que Ossufo Momade era um dos homens 
de confiança máxima de Afonso Dhlakama na clas-
se dos militares generais, havendo também ou-
tras figuras na mesma ala, mas abaixo do actual 
presidente.

Nesta senda de homens de confiança, existiam 
também os da ala dos civis, sendo de referir Fer-
nando Mazanga (considerado pela fonte o homem 
de muitos segredos do líder). Esta fonte explica 
que Dhlakama, ao telefone, conversava mais tem-
po com Ossufo Momade, debruçando-se sobre es-

tratégias políticas e militares com este, a par do que 
fazia com Fernando Mazanga. Aliás, sustenta a fonte 
que nos “nos encontros, o presidente [Dhlakama] cha-
mava todos os delegados e ficavam ali ao redor, mas 
o actual presidente, Ossufo Momade, sempre era indi-
cado a dedo para estar ao lado dele”.

 Profecia que veio a acontecer

De acordo com o que as fontes foram revelando, 
Afonso Dhlakama nunca afirmou de forma aberta 
que via em Ossufo Momade uma espécie de delfim. 
E eventualmente, o próprio Ossufo Momade tam-

Texto: Mudumela MacassaneD&F

“Ossufo Momade era o escolhido de 
Dhlakama”

Afonso Dhlakama, ex-líder da perdiz

• - Afirmam figuras próximas aos dois presidentes

Afonso Dhlakama, em vida, rodeado de seus quadros
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EM NOVA IORQUE

bém não fizesse ideia de que era o “escolhido” do 
então líder, mas quem convivia com ambos na vida 
do partido facilmente podia entender os desvendá-
veis sinais.

Recorda uma das fontes, por sinal membro do ac-
tual Conselho Nacional da Renamo, que quando Os-

sufo Momade era secretário-geral do partido, Dhlaka-
ma reunia-se várias vezes a três, isto é, Momade e 
Mazanga. Esta afirmação sustenta o que o ex-guarda-
-costa do líder disse quando fazia menção aos ho-
mens de maior confiança de Afonso Dhlakama. Entre-
tanto, desenvolve a fonte que em uma reunião havida 

num dos hotéis em Nampula, com vários membros, 
depois de vários cenários, no intervalo, um dos par-
ticipantes cuja identidade não nos foi revelada, terá 
dito a Momade, perante vários presentes: “prepara-te, 
serás o substituto”, uma profecia que mais tarde, com 
a morte de Afonso Dhlakama, veio a acontecer.

 
“Quando o respeito pelos mortos impera”

Mesmo não concordando com a aposta em Moma-
de para candidato por este partido, outros elemen-
tos da Renamo reconhecem que Momade granjeou 
muita simpatia de Afonso Dhlakama e que a mesma 
provém de uma conjugação de factores, a começar 
pela aparente fidelidade, lembrando que, nas suas 
palavras, Dhlakama descrevia Ossufo Momade como 
“bom rapaz e fiel em tudo”.

Ainda nesta senda, esta fonte questiona:  “Que tipo 
de substituto você ia precisar senão alguém que te 
seja fiel a ti e à causa?”. “O presidente Ossufo Momade 
não é pessoa de tomar decisões sozinho e era isto que 
o presidente Dhlakama estava a construir”. 

Para além dos aspectos acima mencionados, nos-
sas fontes entendem que o facto de Momade circular 
nas duas alas tradicionais da “perdiz” (a militar e a po-
lítica) contribuiu fortemente para que fosse o preferi-
do de Dhlakama, em vida, e muito mais tarde dos de-
legados que o elegeram para presidência da Renamo.

 “Ele conhece tudo. A parte política, porque foi dele-
gado provincial, delegado regional e secretário-geral. 
Na parte militar, foi comandante do norte, general de 
três estrelas. Quer dizer, quem seria essa pessoa que 
poderia congregar a parte política e militar? Todos es-
ses elementos são suficientes para se dizer que se o 
presidente Dhlakama ficasse a saber que Ossufo Mo-
made é a figura que lhe substituiu ficaria descansado”.

Acrescentam as fontes que uma das evidências de 
que Momade é mesmo fiel à linha de orientação dei-
xada por Dhlakama é o facto de estar empenhado nos 
esforços de busca da paz e reconciliação.

Ossufo Momade, presidente da Renamo

Nyusi dirige painéis de alto nível
O Presidente da República, Filipe 

Nyusi, chegou na noite do úl-
timo domingo, 26 de Março, à 
Nova Iorque, para cumprir uma 

agenda de trabalho de cinco dias, na sede 
das Nações Unidas.

Filipe Nyusi està Estados Unidos para, no contexto 
da presidência de Moçambique, no Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas, este mês, presidir alguns 
eventos de alto nível.

O destaque vai para o Debate sobre o Terrorismo e 
o Extremismo Violento, esta ter ça-feira, evento no qual 
o país deverá apresentar a sua experiência na matéria 
e partilhar, com os membros do Conselho de Seguran-
ça e convidados, as suas posições em relação ao tópico 
cuja importância tem estado a crescer, à escala global.

Em destaque, nesta presença do Presidente da Re-
pública, em Nova Iorque, está igualmente o Debate a 
ser presidido pelo Chefe do Estado sobre o impacto 
das políticas de desenvolvimento na implementação 
da Iniciativa Continental do Silenciar de Armas.

Esta segunda-feira, o Chefe do Estado cumpre uma 
agenda marcada por um encontro com o Secretário-
-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Admi-
nistrador do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento PNUD, Achim Steiner.

Filipe Nyusi vai ainda receber cumprimentos dos 
representantes permanentes dos países da SADC e da 
CPLP junto das Nações Unidas. (RM /Nova Iorque) Nyusi está em NY numa altura em que Moçambique lidera CS
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DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS “DA FRELIMO”

O partido Frelimo realizou nos dias 
24 e 25 de Março (sexta-feira e 
sábado), na cidade da Matola, a II 
Sessão Ordinária do Comité Cen-

tral, ocasião que serviu para aprovação de 
vários instrumentos e para reflexão em tor-
no da vida daquela formação política. No 
último dia de trabalhos, o presidente do 
partido, Filipe Jacinto Nyusi, mostrou-se 
satisfeito com a gestão dos municípios co-
mandados pela Frelimo, considerando que 
“registaram um crescimento notável no 
que tange ao cumprimento dos manifes-
tos”. A avaliação contrasta com a realidade 
no terreno.

O partido Frelimo está satisfeito com o desempenho 
das autarquias sob o seu comando. Este sentimento foi 
partilhado pelo próprio presidente da formação do “batu-
que e maçaroca”, no discurso que marcou o encerramento 
da II Sessão Ordinária do Comité Central, na noite do últi-
mo sábado, 25 de Março.

“Nesta II Sessão do Comité Central, fizemos uma análise 
profunda do desempenho da nossa governação munici-
pal, em preparação das VI Eleições Autárquicas aprazadas 
para 11 de Outubro de 2023. Concluímos, com satisfação, 
que ao longo do mandato, as 44 autarquias sob gestão da 
Frelimo registaram um crescimento notável no que tange 
ao cumprimento dos manifestos”, declarou Filipe Nyusi.

Segundo o presidente da Frelimo, que é cumulativa-
mente Presidente da República, os edis desta formação 
política souberam contornar as adversidades, permitindo 
que o partido lograsse “resultados satisfatórios”, demons-
trando aos munícipes que, “quando a Frelimo promete, 

cumpre”.
Realidade mostra-se diferente

No terreno, o discurso triunfalista de Filipe Nyusi parece 
estar longe de encontrar correspondência com a realidade 
e até mesmo com o sentimento dos munícipes, salvo em 
raras excepções. É que a generalidade das autarquias do 
país actua num quadro adverso, caracterizado por falta de 
fundos que possibilitem a prossecução dos planos cons-
tantes dos manifestos eleitorais.

De resto, Dossiers & Factos já noticiou, por várias oca-

siões, a falta de desembolso ou desembolso tardio, por 
parte do Governo Central, do Fundo de Compensação 
Autárquica (FCA), do Fundo de Investimento e Iniciativa 
Autárquica (FIIA) e ainda do Fundo de Estradas (FE). Esta 
situação, muitas vezes denunciada pelos edis dos municí-
pios geridos pelos partidos da oposição, afecta igualmen-
te os territórios sob gestão da Frelimo, levando a que os 
edis deste partido se queixem em surdina, supostamente 
por temerem represálias.

Os gestores autárquicos apontam o congelamento 
destes fundos como um dos principais responsáveis pela 
não execução de trabalhos, sobretudo em áreas sensíveis, 
como ordenamento territorial, saneamento do meio, for-
necimento de água e construção de vias de acesso. Este úl-
timo item (construção de vias de acesso) é descrito como 
crítico, visto que quase nenhuma autarquia conseguiu, no 
presente mandato, cumprir 50% do que prometeu, sendo 
a falta de Fundo de Estradas a principal justificação.

Escassez de receitas

O FCA, FIIA E FE servem essencialmente para comple-
mentar as receitas colectadas pelas edilidades, conferindo 
a estas instituições de governação descentralizada maior 
robustez. Sucede que, até neste aspecto, o desempenho 
está aquém do desejado, segundo os próprios presiden-
tes das autarquias.

Em termos gerais, os edis consideram que há falta de 
cultura de pagamento de impostos no país, o que compli-
ca sobremaneira a gestão municipal, visto que as receitas 
constituem, por regra, a principal fonte de financiamento. 
Perante esta situação, as parcas receitas que os municí-
pios conseguem cobrar são provenientes das empresas 
e do comércio informal, sectores que viram a sua pro-
dutividade afectada nos dois anos do auge da Covid-19, 
diminuindo, assim, sua capacidade contributiva. Há, aliás, 
casos de empresas que fecharam as portas.

Se ao nível das grandes autarquias a crise pode ser 
pouco visível, ela é indisfarçável em várias vilas munici-
pais que enfrentam dificuldades até para o pagamento 
de salários aos colaboradores. Com quatro meses de or-
denados em atraso, o Município da Vila da Namaacha, por 
sinal gerido pelo partido no poder, é um dos exemplos 
mais claros.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Realidade desmente narrativa de Nyusi

Estradas são um “calcanhar de Aquiles” para os edis

Filipe Nyusi, presidente da Frelimo 
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Circulam, nas redes sociais, áudios e 
textos dando conta da invasão dos 
insurgentes à província de Inham-
bane, concretamente aos distritos 

de Morrumbene, Maxixe, Massinga e Ho-
moine. Há, inclusive, relatos assustadores 
de assassinatos de pessoas inocentes e 
indefesas. No entanto, autoridades go-
vernamentais, ao nível dos distritos su-
postamente afectados, desmentem estas 
informações e asseguram que a situação 
da ordem e segurança pública está boa. 
Falam mesmo em “boato” com o objectivo 
de “desestabilizar a província”.

Vários áudios e textos circulam nas redes sociais des-
de a última semana, assinalando a presença de supostos 
terroristas na “terra de boa gente”, especificamente nos 
distritos de Morrumbene, Maxixe, Massinga e Homoine. 
Segundo estes registos, feitos por indivíduos que se di-
zem residentes destes territórios, os supostos terroristas 
actuam na calada da noite, altura em que, alegadamen-
te, sequestram e assassinam pessoas inocentes.

Trata-se de relatos verdadeiramente arrepiantes e 
que geraram muita preocupação no seio da sociedade 
moçambicana. Em alguns dos distritos alegadamente 
afectados, a população, em pânico, chegou mesmo a 
amotinar-se defronte às esquadras da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) para exigir reposição da or-
dem e tranquilidade públicas.

“Boatos para retrair investimentos”
A fim de apurar a veracidade destas informações, a 

equipa de reportagem do Dossiers & Factos, em Inham-
bane, encetou contactos telefónicos com os adminis-

tradores dos distritos alegadamente invadidos pelos 
supostos insurgentes, tendo sido atendida pelos timo-
neiros de Maxixe e Morrumbene, Maria do Céu e Mor-
gan Candeeiro, respectivamente.

A condutora dos destinos de Maxixe garantiu que o 
ambiente que se vive naquele distrito é de total tranqui-
lidade, e que ainda não lhe foi reportado nenhum des-
ses casos que são referidos nas redes sociais.

"Não posso dizer sim ou não. Eu também estou a ver 
nas redes sociais. A PRM está a fazer o seu trabalho e até 
então (sexta-feira, 24 de Março) ainda não me informou 

nada. Não temos informações da existência de terroris-
tas ou mesmo de vítimas. A nossa polícia está a trabalhar 
em colaboração com as estruturas do bairro e com a po-
pulação”, afirmou Maria do Céu.

Do Céu não escondeu a sua indignação face ao com-
portamento de certas pessoas que, na sua percepção, 
vivem propalando informações falsas nas redes sociais 
supostamente com o objectivo de colocar em pânico a 
população, retraindo desta forma investimentos no país, 
em particular na província de Inhambane.

Indignado está também o seu homólogo de Mor-
rumbene, Morgan Candeeiro, que também desmentiu 
as informações postas a circular por via das redes sociais. 
"Aqui ainda não temos nenhum caso de “homens-cata-
na”. Algumas pessoas disseram que lá no campo havia 
“homens-catana” e ainda confirmaram que tinham vis-
to um corpo estatelado no chão. Eu, pessoalmente, no 
mesmo dia, saí de casa e fui para lá. Não encontrei nin-
guém. Quando perguntei onde estava o tal corpo dis-
seram ‘ah, talvez a pessoa não estava morta e acordou 
e fugiu’, disse.

Candeeiro afirma ainda que, na semana passada, en-
quanto orientava um comício popular num dos povoa-
dos do distrito, recebeu uma chamada, tendo sido noti-
ficado da entrada de pacientes com ferimentos graves 
no Hospital Distrital de Morrumbene. Perante à informa-
ção, diz ter ligado de imediato para o médico-chefe, que 
desmentiu tudo.

O governante até admite a existência de assassinatos 
no território sob sua jurisdição, mas garante que não 
tem qualquer reacção com o terrorismo.

"Os casos que mais se registam no nosso distrito são 
de conflitos de terra e passionais, que depois resultam 
em morte. Estamos a falar de três pessoas", elucidou.

  A primeira vítima, segundo a fonte, foi encontrada 
sem vida dentro de uma banca depois de um convívio 
com amigos. Já a segunda e a terceira foram mortas na 
sequência de disputa de terra com vizinhos. “Mesmo 
assim, algumas pessoas espalharam boatos”, criticou o 
responsável.

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F

Autoridades dizem ser “boatos” para 
“desestabilizar”

Ambiente tranquilo na Maxixe, segundo a administradora

Maria do Céu, administradora de Maxixe 

RELATOS DE TERRORISMO EM INHAMBANE
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Dan Brown (DB) faz-me repensar, nalgum 
momento, no sentido da crença e daquilo a que 
eu chamaria de “seguidismo” religioso. Quando 
DB problematiza o Santo Graal, em seu livro 
Código Da Vinci, remete-me à ideia não só de 
repensar nos crimes da Opus Dei, mas também 
de compreender o motivo pelo qual as pessoas 
tanto “acreditam” nas obras de Cristo ou pelo 
menos na ideia de que elas lhes podem trazer 
sucesso nas suas vidas.

Se por um lado temos novos pastores que são 
dados o dom da palavra pelo seu Deus em noites 
de sonos longos, temos por outro lado os pasto-
res ou padres que vêem na igreja a sua última 
alternativa de sobrevivência. No meio desses, 
há aqueles que se definem como crentes, aque-
les que dizem que acreditam em Cristo. Mas até 
que ponto podemos aqui falar da crença ou da 
adoração ao altíssimo dos Céus?

Nos últimos tempos, o mundo vem sendo 
fustigado por diversas febres e doenças que dizi-
mam milhares de gente. Já tivemos o caso do ví-
rus Zika, a ébola, assim como existe o HIV cuja 
cura, por mais que exista, não será divulgada 
porque a doença tem justificado muita riqueza 
e muitos fundos a entidades e nações que elabo-
ram projectos e enriquecem enquanto fazem pa-
lestras sobre o uso do preservativo ou castidade 
para não ter o HIV/SIDA. Mas, no meio dessas 
doenças todas, a que mais me preocupa é a da 
manipulação ou formatação da mente social. Se 
formos a perceber a teoria de Émile Durkheim, 
quando falava da estrutura social, percebemos 
um mundo em que os indivíduos se definem na 
estrutura social onde se encontram.

Quando falo da formatação do conscien-
te social, falo da capacidade que as igrejas têm 
de mudar a visão dos indivíduos, de limitar a 
capacidade de compreensão da realidade so-
cial, da capacidade que os pastores/padres têm 
de influenciar, certas vezes, de forma negativa, 
na forma como os indivíduos concebem o ter-
mo convivência em sociedade ou ainda a forma 
como permitem que a sua crença influencie-os 
em tudo quanto fazem.

A forma como o mundo passou a idolatrar as 
entidades religiosas ou os que as fazem faz-me 
não só relembrar a "A adoração do Bezerro de 
Ouro", de Nicolas Poussin, mas também faz-me 
indagar se o mundo estaria a pensar seriamente 
na gravidade que as últimas manifestações po-
dem causar na forma como nos vemos como 
viventes sociais.

Se por um lado temos a IURD, que faz gente 
vestir sacos de arroz para rezar contra a fome, 
por outro lado temos a emergência das novas 

igrejas adventistas, que fornecem laços de pro-
tecção contra os diversos perigos sociais. Então, 
devemos pensar quem seria o verdadeiro men-
sageiro de Cristo, ou se Cristo decidiu diversi-
ficar a liberdade de escolha, fundando novas 
igrejas que muitas vezes fomentam divisionismo 
entre famílias no lugar de criar um pensamen-
to que ajude as sociedades a perceberem o real 
sentido que, para mim, a igreja tem: lutar con-
tra o “mal”. Coloco aqui o mal entre parênteses 
porque o mundo religioso precisa perceber que, 
com as ondas de contradições que verificamos, 
crentes que ridicularizam crentes de outras igre-
jas, vamos abrir num futuro breve a “guerra dos 
seguidores de cristo”. Porque se os crentes não 
percebem o motivo que os leva para a igreja, en-
tão, facilmente terão as palavras de seus pasto-
res/padres como fórmula vital de suas vidas.

Na verdade, falo do igrejismo do apocalip-
se mais no sentido de problematizar as últimas 
emergências religiosas nas nossas sociedades. A 
quem damos o poder de abrir uma igreja? Quais 
são os critérios para ser-se homem de Deus? 
Bastará simplesmente ter uma boa retórica ou o 
poder de ludibriar? Se for, então, amanhã tam-
bém vou abrir uma nova igreja denominada “A 
campainha do senhor”.

Recentemente, vi novos nomes de igrejas 
nas ruelas por onde passo, tem de tudo, “Salva-
ção de Deus”, “Ministério água viva”, entre ou-
tras fórmulas religiosas que perigam o convívio 
das sociedades. Pergunto que ensinamentos se 
podem esperar de uma igreja que critica as ou-
tras igrejas e faz de seus crentes fuziladores dos 
outros? Que ensinamentos podemos colher de 
uma igreja que faz gente dizimar forçadamente 
a última moeda que tinha para pagar o jantar 
dos filhos? Que ensinamentos podemos colher 
de uma entidade religiosa onde pastores dizem 
às mulheres que só podem casar com homens da 
mesma igreja? Não estaríamos a criar assim um 
divisionismo social ou um “racismo cristónico”?

O que mais me inquieta é a capacidade que 
nós os indivíduos temos de não abrirmos ne-
nhuma margem para dúvidas, como se tudo 
que nos é dito pelos pastores fosse a profunda 
verdade, até que chegamos ao ponto de sairmos 
de nossas casas porque achamos que nossas fa-
mílias não são dignas de estar ao nosso lado ou 
porque as achamos infestadas de pragas.

As letras do abecedário já se tornaram ma-
rketing para muitas igrejas que criaram os dias 
“A”, “C”, etc., no sentido de criar mais atenção, 
galvanizar atenção do público sofredor para, 
com uma lata de emoção, segui-las na esperan-
ça de, em um só dia, construir mansões, chegar 

ao topo do arranha-céu, ou mesmo comprar os 
carros do último grito. Qual é o valor ou perigo 
de ser crente nos últimos dias? Qual é o perigo 
de nos limitarmos psicologicamente, de sermos 
menos produtivos por causa das nossas aspira-
ções religiosas?

Se para uns o sábado é dia do senhor, e por 
causa disso não vão aos seus serviços, até mesmo 
correndo risco de serem demitidos, para outros 
o sábado é um dia em que não se pode cozinhar, 
fazer compras, estar ao lado de uma mulher e 
muito menos pecar como fizeram Adão e Eva 
quando o fogo foi mais forte que a sua textura 
(pele) física.

O ponto é o seguinte: há que se perceber que 
precisamos discutir o divisionismo religioso, as-
sim como discutimos os outros temas, como a 
política. Pois as igrejas viraram uma arma mor-
tal que pode criar racismo e segmentação das 
sociedades. Se os muçulmanos devem casar en-
tre eles, então, estamos perante um mundo em 
que vivemos um racismo aceitado e ao mesmo 
tempo respeitado, sob o pretexto de termos um 
estado laico. Até onde vai a laicidade de um es-
tado? Afinal de contas, quais são os fins de uma 
igreja? Criar homens ferozes que discutem entre 
si porque acham que a sua igreja é a mais correc-
ta ou “purificar” a mente dos mesmos para que 
sejam mais unidos e irmãos?

A verdade é uma: a linguagem é o melhor 
aliado para que os homens acreditem cegamente 
no que querem ouvir dos outros. A linguagem 
tornou-se desde então um meio de colonização 
maciça, que faz o pobre pensar em enriquecer 
sem necessariamente ter trabalhado, e o faz 
acreditar que poderá sair da casa alugada, passar 
a comer framboesas, sem ter demonstrado espí-
rito de trabalho duro. O que me leva a crer que 
as igrejas estão mais para criar ergófobos (pre-
guiçosos) que nada fazem para melhorar as suas 
vidas e limitam-se a rezar na esperança de que 
um dia as coisas vão mudar. Tenha certeza de 
uma coisa: nunca terás um carro de luxo se não 
fores trabalhar. Precisas mostrar que és capaz de 
fazer algo proveitoso para que o mundo reco-
nheça as tuas habilidades. O que tento fazer não 
é te impedir de seguir as doutrinas religiosas, 
estou, sim, a dizer que é preciso ter a capacida-
de de balancear os mundos (material e divino), 
sem necessariamente ter um sobrepondo-se ao 
outro.

Acredite em Deus (se fores crente), mas não 
deixes que as palavras dos pastores/padres o 
fragmentem da família e da sociedade, sob o 
risco de te tornarem uma nova raça perdida na 
sociedade onde habitas.

O igrejismo do apocalipse:
Do cálice de cristo à construção dos novos tempos sagrados

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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 Nobre Rassul

O lado legal, moral, cultural e religio-
so, em meio aos malefícios do aborto, na 
nova sociedade moçambicana, constitui 
um fenómeno recorrente e transversal-
mente preocupante. Pode-se afirmar 
que a prática do aborto, expontâneo ou 
intencional (aborto induzido), sempre 
esteve presente na história da humani-
dade e tornou-se um tema complexo e 
bastante estigmatizado pela sociedade.

No âmbito do quadro legal, até 2014, 
o aborto era proibido em Moçambique, 
conforme ditava o Diploma Ministerial 
n.º 60/2017, que deu origem ao Código 
Penal aprovado pela Lei n.º 34/2014, de 
31 de Dezembro, conjugado com o De-
creto Presidencial n.º 34/2015, de 23 de 
Novembro. 

Mais tarde, a lei veio permitir a inter-
rupção voluntária da gravidez em casos 
de perigo de vida da mulher, perigo de 
lesão grave e duradoura na saúde física e 
psíquica da mulher, mal-formação fetal 
ou quando a gravidez resultar de uma 
violação sexual.

Este aspecto [o aborto] deve ser en-
tendido como uma escolha pessoal e so-
cial que permite que o feto seja relegável 
para o segundo plano para salvaguardar 
interesses do ser humano já nascido. O 
objectivo deste artigo é fazer uma ava-
liação dos costumes considerados hoje 
dissolutos. Algumas leis servem para 
marginalizar ainda mais a sociedade e 
tirar a moralidade dos hábitos e costu-
mes locais.

A legislação, embora permita o alar-
gamento do prazo para a interrupção 
em casos de mal-formação fetal e em 
situações de “crime contra a liberdade 
e auto-determinação sexual da mulher”, 
não procura salvaguardar aspectos mo-
rais e culturais. Todavia, a lei, no seu 
art. 2, alinha f), abre brecha para que a 

mulher que é portadora de HIV possa 
fazer aborto, o que por si só constitui 
estigmatização.

Diga-se, porém, que o facto de a lei 
sobre o aborto abrir a possibilidade de se 
realizarem interrupções de gravidez foi a 
pedido das mulheres e organizações não 
governamentais, condicionado por altos 
índices de aborto ilegal e mortes devido 
à prática do aborto clandestino. Em re-
sumo, com esta lei, a interrupção da gra-
videz constitui o único meio de eliminar 
o perigo de morte ou de grave e irrever-
sível lesão para o corpo ou para a saúde 
física ou psíquica da mulher grávida.

 Assim, a lei não explica a razão deste 
quadro incluir as mulheres portadoras 
de HIV. Com isso, pretendo mostrar que 
certas coisas que parecem exigências e 
práticas de mudança sistémica são, na 
verdade, as razões de incongruências 
e da falta de moral social e cultural no 
país.

A maneira como as redes sociais per-
cebem e interpretam o comportamento 
sexual e reprodutivo, em particular,  a 
gravidez de jovens e adolescentes, de-
termina a forma de agir, pensar e o sen-
timento psicológico da jovem sobre a 
sua gravidez. Assim, os valores morais 
e culturais resultantes fazem com que 
a adolescente tenha consciência da ati-
tude anémica que deve tomar para tirar 
a gravidez que, presumivelmente, cons-
tituirá um problema no meio familiar, 
escolar ou universitário, bem como na 
sociedade onde vive a rapariga.

Este e outros factores fazem com que 
os índices urbanos e rurais do aborto 
em Moçambique tendam a crescer de 
forma significativa nos últimos anos, se-
gundo diversos estudos. O que acontece 
é que a forma de erradicar o problema 
está distante das soluções de desenvol-

vimento do país, tendo em conta a di-
nâmica de educação moral e cultural da 
nova sociedade e a falta de trabalho pro-
fundo entre os ministérios que tutelam a 
Saúde e Educação, no contexto de pro-
dução de programas de pesquisa e sua 
aplicabilidade. 

A condição social da rapariga ou do 
jovem, embora possa ser a razão do 
crescimento do índice do aborto, é ig-
norada pela lei não prevê este aspecto. A 
real condição de vida do moçambicano 
sempre dificulta a vida das crianças, mas 
tal não dá direito aos progenitores para 
tirarem a vida ao filho.

É essencial reconhecer os factos aci-
ma porque, se quisermos reconhecer 
uma sociedade livre e moralmente está-
vel, então, temos o dever moral de criar 
e melhorar os procedimentos passíveis 
de minimizar o sofrimento humano 
inerente ao aborto ou à razão do aborto. 

Há um exercício religioso de persona-
lização trágica de quem comete o aborto 
induzido, e os males ou pecados prove-
nientes deste acto, baseados na crença 
religiosa de que a vida é sagrada e não 
pode ser eliminada independentemente 
da condição, “feto o não”.  Com base nis-
so, a religião defende que um feto tem 
direito à vida, independentemente da 
razão da gravidez ou das condições da 
mulher.  Isso nos lembra o génio ameri-
cano que teve mal-formação, mas se tor-
nou no principal inventor de fórmulas e 
tecnologias emergentes. 

Finalizado, isso não resolve o proble-
ma de base. O que se deve melhorar e 
aprimorar é o sistema de ensino e pro-
curar-se controlar as práticas do sexo 
entre jovens, a criminalidade sexual na 
sociedade moçambicana e vulgarização 
dos sites pornográficos e outros tipos de 
malefícios transmitidos pela media.

A perversão moçambicana e a falta de cultura 
moral
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Não se deve calar a voz do povo

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

A Constituição da República de Moçam-
bique estabelece no seu artigo 1º que  a Re-
pública de Moçambique é um Estado inde-
pendente, soberano, democrático e de justiça 
social. O artigo 2º (Soberania e legalidade) 
determina que (1) a soberania reside no povo; 
(2) o povo moçambicano exerce a soberania 
segundo as formas fixadas na Constituição; 
(3) o Estado subordina-se à Constituição e 
funda-se na legalidade; e (4) as normas cons-
titucionais prevalecem sobre todas as restan-
tes normas do ordenamento jurídico. Por sua 
vez, o artigo 3º (Estado de Direito Democrá-
tico) Iindica que a República de Moçambique 
é um Estado de Direito, baseado no pluralis-
mo de expressão, na organização política de-
mocrática, no respeito e garantia dos direitos 
e liberdades fundamentais do Homem. Já o 
artigo 51º (Direito à liberdade de reunião e 
de manifestação) plasma que todos os cida-
dãos têm direito à liberdade de reunião e ma-
nifestação nos termos da lei. Enquanto isso, 
o artigo 58º (Direito à indemnização e res-
ponsabilidade do Estado) diz que (1) a todos 
é reconhecido o direito de exigir, nos termos 
da lei, indemnização pelos prejuízos que fo-
rem causados pela violação dos seus direitos 
fundamentais; (2) o Estado é responsável pe-
los danos causados por actos ilegais dos seus 
agentes, no exercício das suas funções, sem 
prejuízo do direito de regresso nos termos da 
lei.

Ou será que faltou algum conhecimento 
profundo sobre o conceito de manifestação 
pacífica. Ok, vamos assumir que sim. Por 
isso, naveguemos na construção de um posi-
cionamento comunal sobre este conceito:

Manifestação pacífica é aquela manifes-
tação que não tem violência física nem actos 
de vandalismo contra bens públicos (ou pri-
vados). E não tem bala de borracha. Infeliz-
mente, este conceito é contrariado pelo que 
se viu no dia 18 de Março em quase todo o 
país. A 9 de Março, Moçambique registou 
uma das maiores e irreparáveis perdas na 
história. Foi nesta data que o jovem-mor, Ed-
son da Luz/Azagaia, perdeu a vida, vítima de 
doença. Este compositor de música de estilo 
Hip Hop ou Rap usou da sua sabedoria para 
informar, mobilizar, sensibilizar os moçam-
bicanos a saírem da sonolência da escravidão 

política e económica em que se encontram já 
há bastante tempo. O desaparecimento físico 
do filho querido serviu de “bomba-relógio”, 
pois bastou o calar da voz para vermos um 
povo indignado com as sevícias da vida e esta 
indignação tem como fonte de inspiração o 
cântico de Azagaia que espevita uma cons-
ciência crítica em relação à pobreza, miséria, 
corrupção, nepotismo e outros males que são 
do domínio público.

Todos cantamos hoje o povo no poder 
como reflexo de um alerta jamais visto. Sa-
mora Machel, primeiro Presidente de Mo-
çambique independente e falecido há 37 
anos, usou este termo para chamar atenção 
a diferentes segmentos políticos no trata-
mento das necessidades do povo. Foi Samo-
ra Machel quem proferiu a airosa frase povo 
no poder e, hoje, graças ao Edson da Luz, 
este lembrete está aceso. O povo organizou-
-se para, de uma forma pacífica, reconhecer 
os feitos deste músico. A coragem e a bra-
vura do mesmo em relação à forma sábia e 
destemida de chamar atenção para que al-
guém no poder parasse com a corrupção, 
nepotismo, neocolonização e outros tantos 
males que enfermam a sociedade. Azagaia 
ganhou a coragem que falta a muitos de nós 
e despreocupou-se em construir músicas de 
amor e romantismo, tal como se pode verifi-
car noutros jovens da presente geração. São 
estes feitos que fizeram de Azagaia um herói 
aclamado em Moçambique e em alguns paí-
ses de expressão da língua portuguesa.

Quiseram os moçambicanos que o descan-
so eterno do filho do povo fosse uma opor-
tunidade de puxão de orelha aos que conti-
nuam a perpetuar a exclusão e discriminação 
económica e social dos moçambicanos, mas 
infelizmente nossas Forças de Defesa e Segu-
rança pouco perceberam desta necessidade. 
Era uma manifestação devidamente autori-
zada. Eufóricos, os jovens estavam para de-
monstrar o amor à pátria.

Não foi o que se viu naquele factídico sá-
bado. Os jovens foram recebidos à bala, gás 
lacrimogénio, tortura física e outros formas 
de violência. Os jovens foram seriamente im-
pedidos de gozarem do seu direito plasmado 
no artigo 51º da Constituição da República 
de Moçambique. Durante a marcha, faltou 

sabedoria aos responsáveis pela manutenção 
da ordem pública para que exemplos de ci-
vismo e cidadania observados na cidade de 
Quelimane pudessem fluir em outras cida-
des. Os jovens foram alvos de maus tratos, 
incluindo detenções arbitrárias nas cidades 
de Maputo, Nampula, Chimoio, Xai-Xai e 
em outros cantos do país. A polícia aplicou 
medidas de proporcionalidade inversa, se 
se comparar o tipo de instrumentos bélicos 
usados para obstruir a marcha dos jovens 
que, como arma, só traziam o trecho musical 
povo no poder.

São preocupantes e chocantes as imagens 
postas a circular nas redes sociais, em que 
testemunhamos a crueldade e falta de com-
paixão de quem jurou defender a pátria e 
os moçambicanos. Condenamos veemente-
mente a atitude da polícia e, nesta condena-
ção, instamos para que entidades de defesa 
e protecção dos direitos humanos intentem 
acções que obriguem  à responsabilização do 
Governo, para que repare os danos. Há víti-
mas que precisam de ser indemnizadas pelo 
Estado. Ainda bem que o Presidente da Re-
pública, na sua intervenção aquando do en-
cerramento do curso da Polícia na ACIPOL, 
falou da necessidade de uma investigação 
profunda no seio da polícia para que os im-
plicados ou prevaricadores sejam exemplar-
mente responsabilizados.

É preciso que não tenhamos medo nem 
receio de discutir o óbvio. Não é novidade 
para ninguém que os jovens são as maiores 
vítimas desta vida custosa. Estes têm poucas 
oportunidades de acesso ao ensino superior, 
emprego, habitação e outros incentivos ne-
cessários. Ademais, não se pode ignorar que 
o grupo representa uma significativa parte da 
população em termos de estatística nacional, 
o que vale dizer que, havendo condições des-
tes participarem activamente da nossa eco-
nomia, pode-se ter um rumo bem diferente.

Queremos lutar contra as desigualdades, 
exclusão e marginalização social. Para que 
isso aconteça, optemos por um Moçambique 
novo, onde vale a pena repensar na agenda 
nacional, pura e genuína para o bem-estar 
social, político e económico de todos.

@Povo no poder! Verdadeira marca de 
luta contra a opressão.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!



SEGUNDA-FEIRA27 de Março de 202310 DOSSIERS & FACTOSANÚNCIO PUBLICITÁRIO



11SEGUNDA-FEIRA 27  de Março de 2023 DOSSIERS & FACTOS OPINIÃO

Nato exibe sinais de preocupação
Por:Ângelo Edson André Fremo

Desde a década de 90, o mun-
do tem um problema que não 
conseguiu resolver. Certos paí-
ses, como a Rússia, China, Cuba 
e a Coreia do Norte, continuam 
sendo países socialistas, mesmo 
que não pratiquem o socialismo 
puro. O regime capitalista, re-
presentado pelos aliados do blo-
co dos vencedores da II Guerra 
Mundial, excepto Rússia, for-
mou a NATO – Organização do 
Tratado Atlântico Norte – onde 
conjuga os mesmos interesses, 
que se resumem no slogan ‘Um 
por Todos e Todos por Um’. Es-
ses dois blocos estão nos dias que 
correm a usar a Ucrânia para re-
solverem os seus problemas e a 
aproximação da China à Rússia 
gera preocupações no Ocidente.

Conhecendo a sua orientação 
política e o problema que tem 
enfrentado por causa de Taiwan, 
China sabe que, se a Rússia cair, 
será o próximo país a ser caçado 
pela NATO e que, se isso acon-
tecer, não haverá uma Nova Or-
dem Mundial, porque o único 
país que consegue inviabilizar as 
ambições do Ocidente confron-
tando-o directamente é a Rús-
sia. É natural, por isso, o apoio 
que Xi Jinmping dá à Vladimir 
Putin.

Poucos dias depois da inva-
são russa completar um ano, o 
conflito foi o tema dominante 
da conferência de segurança que 
decorreu até domingo (26), em 
Munique. Jens Stoltenberg afir-
ma que a Aliança acompanha 
de perto a aproximação entre a 
Rússia e China no campo militar 

e avisou que Pequim está atenta 
à invasão na Ucrânia. “Acompa-
nhamos de perto o crescimento 
e o fortalecimento das relações 
entre a China e a Rússia. Vimos 
que eles operam mais juntos, 
fazem exercícios juntos, patru-
lhas navais e têm aéreas conjun-
tas”, reconheceu Stoltenberg.

Se o presidente russo, Vladi-
mir Putin, vencer a guerra, afec-
tará os cálculos e as decisões de 
Pequim, defendeu Jens Stolten-
berg, avançando a sua principal 
mensagem para o povo da Ucrâ-
nia, a de que os aliados e par-
ceiros da NATO estarão com a 
Ucrânia pelo tempo que for ne-
cessário, e assegurou que a Rús-
sia não vencerá a guerra.

Só que, diante destas decla-
rações, o Presidente da Ucrânia 
implora por apoio, pressionan-
do para que chegue rápido para 
alcançar a vitória. O presidente 
francês, Emmanuel Macron, diz 
que os aliados estão preparados 
para um conflito prolongado na 
Ucrânia e para criar influência 
para a intensificação do apoio 
de modo que a Ucrânia resista e 
esteja em altura de fazer a con-
tra-ofensiva. A negociação deve 
ser nas opções escolhidas pela 
Ucrânia, pelas suas autoridades 
e pelo seu povo, insiste Macron.

Mandato de captura contra 
Putin

Na semana passada, o Tribu-
nal Penal Internacional (TPI) 
emitiu um mandato de captura 
contra Vladimir Putin e Lvova-
-Belova. Em comunicado, o TPI 
acusa Putin de crimes de guer-

ra, alegadamente por ser respon-
sável pela deportação ilegal de 
pessoas, sobretudo crianças, tal 
como pela transferência ilegal 
de populações de zonas admi-
nistradas pela Ucrânia apara a 
Federação Russa. Os crimes fo-
ram supostamente cometidos no 
território ucraniano, ocupado ao 
longo da guerra em 2022, e há 
motivos razoáveis para acreditar 
que Putin tem responsabilidades 
criminais individuais pelos cri-
mes mencionados, refere o TPI.

A Ucrânia saudou o anúncio do 
TPI. Segundo o procurador-geral 
ucraniano, Andriy Yermak, ”esta 
é uma decisão histórica para a 
Ucrânia e para todo o sistema 
jurídico internacional, e isto é o 
início de uma nova era”.

Depois de Omar Al-Bashir   e 
Muammar Kadhafi

Vladimir Putin é o terceiro 
Chefe de Estado em funções a ser 
alvo de um mandato de captura 
do Tribunal Penal Internacional, 
depois do ex-presidente suda-
nês, Omar Al-Bashir, e do antigo 
líder líbio, Muammar Kadhafi. 
Moscovo diz que o mandado de 
captura é irrelevante. O porta-
-voz do Kremlin, Dimity Peskov, 
lembra que a Rússia, tal como 
outros países, não reconhece a 
jurisdição do TPI, sendo assim, 
todas as decisões desta nature-
za são inválidas para a russa, do 
ponto de vista jurídico.

O que se espera neste mandado 
é perceber como é que o TPI vai 
operacionalizar a busca e captu-
ra, sabendo que depende da boa 
vontade dos outros países.
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ponibilidade para executar esta ordem de prisão.
“É só ver o que a África do Sul disse há dias, através 

da ministra dos Negócios Estrangeiros. Ela disse que a 
África do Sul jamais irá prender Putin. Também tenho 
informações vindas do Brasil, China, Índia, que são paí-
ses dos BRICS, que indicam que jamais irão prender o 
presidente russo”, pontua a fonte, descrevendo o man-
dado, à luz da “real politic”, como “nulo”.

Medida injustificável

Convidado a analisar o mérito da decisão da Corte 
de Haia à luz dos factos no terreno, Zacarias não tem 
dúvidas de que a mesma é “injustificável”, até porque 
as alegações que a fundamentam são, na sua perspec-
tiva, dúbias. Assim, consideram que deve ser aplicado, 
à favor de Moscovo, a afamada divisa do Direito “in du-
bio pro reo”.

“Alegam que a Rússia está a deportar crianças. Mas 
estamos a falar de territórios em guerra. Como é que 
tu vais deixar crianças em aldeias e cidades que todos 
os dias estão a ser bombardeadas pela artilharia, tanto 
russa, como ucraniana”, questiona a fonte, vincando 
que o que a Rússia está a fazer é apenas “salvaguardar 
o bem-estar das crianças”.

Para o nosso interlocutor, em termos práticos, o 
mandado pretende agradar o regime de Kiev, que rea-
giu com júbilo àquilo que considera ser uma “decisão 
histórica”.

Tribunal desacreditado e ao serviço do Ocidente

Há muito que o TPI é alvo de críticas pela supos-
ta selectividade nas suas acções. Há, de resto, uma 
percepção generalizada de que este Tribunal está ao 
serviço do Ocidente, daí visar sempre nações conside-
radas inimigas deste bloco. Tobias Zacarias subscre-
ve esua análise, e acrescenta que o TPI está, de todo, 
desacreditado.

“Os que defendem a ideia de que este Tribunal é 
um instrumento que visa apenas países que não são 
do agrado dos EUA têm razão. As atrocidades cometi-
das pelos norte-americanos na guerra do Iraque foram 

Medida política e sem efeito jurídico
Um mês depois de a guerra na 

Ucrânia ter completado o seu 
primeiro aniversário, o Tribunal 
Penal Internacional (TPI) decidiu 

emitir mandado de prisão contra o presi-
dente da Rússia, Vladimir Putin, por ale-
gados crimes de guerra. A fim de avaliar 
o efeito prático desta decisão, Dossiers & 
Factos ouviu o expert em relações inter-
nacionais Tobias Zacarias, para quem o 
mandado é meramente "político" e com 
efeitos “nulos” em termos práticos. Para a 
fonte, também ficou demonstrado, a par-
tir desta medida, que o TPI continua a ser 
um instrumento ao serviço dos Estados 
Unidos da América (EUA).

Vladimir Putin tornou-se recentemente o tercei-
ro Chefe de Estado a ver sua prisão decretada pelo 
TPI, depois de Omar al Bashir e Muamar Kadafi, anti-
gos timoneiros do Sudão e Líbia, respectivamente. À 
semelhança dos antigos estadistas africanos, pesam 
sobre o líder russo acusações de crimes de guerra.

Em termos precisos, a Corte baseada em Haia, no 
Reino dos Países Baixos, aponta o presidente russo 
como responsável pela deportação ilegal de popu-
lação (crianças) e transferência ilegal de população 
(crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Fede-
ração Russa, conforme escreve a Euronews, citando 
um comunicado do TPI.

O Kremlin já veio descrever o mandado do TPI 
como “ultrajante e inaceitável”, depois de, numa pri-
meira reação, ter avançado que o documento não 

tem nenhum efeito. É também esta a posição defen-
dida pelo analista Tobias Zacarias, que é formado em 
relações internacionais. 

“As implicações reais deste mandado de captura 
internacional são remotas”, afirma categoricamente 
Tobias Zacarias, que lembra que a Federação Russa 
sequer ractificou o Estatuto de Roma, o acordo inter-
nacional que instituiu o TPI. Para lá disso, o analista 
chama atenção para o facto de haver países sem dis-

TPI caiu no descrédito

Vladimir Putin visitou há semanas a cidade de Mariupol

MANDADO DE PRISÃO CONTRA PUTIN

Texto: Amad CandaTexto: Amad CandaD&F
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A fonte deixa claro que condena a agressão, po-
rém, sublinha que, lendo os antecedentes do confli-
to, vê-se “obrigado, sob ovponto de vista racional”, a 
dar razão à Vladimir Putin, que está cercado pela Or-
ganização do Tratado Atlântico Norte (NATO). Acres-
centa, aliás, que nem os EUA aceitariam que China ou 
Rússia instalassem campos militares no México ou no 
Canadá. 

“É só ver o que aconteceu em 1961 com a crise 
dos mísseis. Quando a União Soviética tentou insta-
lar mísseis em Cuba, os norte-americanos reagiram 
com fúria e quase que o mundo ia assistir a uma 
guerra nuclear”, finaliza. 

 China denuncia dois pesos e duas medidas

Enquanto no Ocidente há aplausos e até promes-
sas de prender Putin, caso se desloque a certos terri-
tórios – Portugal já disse que vai executar o mandado 
- da China surgem críticas ao TPI por alegada falta de 
imparcialidade. Pela voz do porta-voz do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Pequim pediu ao TPI para 
que evite "dois pesos e duas medidas". 

"O TPI deve adoptar uma postura objectiva e im-
parcial, respeitar a imunidade jurídica dos Chefes de 
Estado (...) e evitar a politização e a duplicidade de 
critérios", afirmou Wang Wenbin.

O gigante asiático é um parceiro fundamental de 
Moscovo, como ficou demonstrado há dias, quando 
Xi Jinping visitou o homólogo russo precisamente na 
semana em que foi emitido o mandado de captura 
contra Putin. Na ocasião, foram rubricados vários 
acordos. Um deles prevê um gasoduto para trans-
portar gás natural russo para a China, em mais um 
acto que reforça a parceria “sem limites” entre as 
duas nações.

O líder chinês apresentou ao seu homólogo o 
“plano” da China para o fim da guerra na Ucrânia. O 
mesmo agrada Putin, por alegadamente ir ao encon-
tro dos interesses de Moscovo. O plano da China, que 
prevê 12 pontos visando um eventual cessar-fogo na 
Ucrânia, foi rejeitado pelas nações ocidentais, por 
reconhecer a anexação da Península da Crimeia, em 
2014.

Parceria China-Rússia segue inabalável

Tobias Zacarias, alista 

grandes. Mas qual foi o norte-americano ou britânico 
que foi indiciado pelo TPI?”, questiona, lembrando que 
os EUA até têm um plano que prevê a invasão dos Paí-
ses Baixos caso algum político ou militar daquele país 
seja preso por ordens do TPI.

Mais recentemente, sublinha Tobias Zacarias, Do-
nald Trump sancionou juízes do TPI quando a Corte 
tentou investigar possíveis crimes de guerra cometi-
dos por Washington no Iraque e Afeganistão.

Paz mais distante

Se o mandado do TPI é “político” e com efeitos “nu-
los”, não deixa, por outro lado, de ser uma mensagem 
sobre o rumo do conflito militar entre Rússia e Ucrâ-
nia. Na opinião do nosso entrevistado, a mensagem 
subjacente no documento é de que a paz ainda está 
fora do horizonte, justamente porque o Ocidente, mas 
especialmente os EUA, ainda não estão interessados 
nela.

“A guerra da Ucrânia interessa aos EUA, porque é 
uma forma de desgastar militar e economicamente 
a Rússia. Lembra-se que no ano passado, em Abril, já 
houve negociações, mas porque é que as negociações, 
de um dia para o outro, pararam? Porque os EUA não 
estão interessados”, pontua, acrescentando que o que 
se está a assistir na Ucrânia é, na verdade, uma guerra 
por procuração entre os velhos rivais que, depois da II 
Guerra Mundial protagonizaram a Guerra Fria.

O objectivo dos EUA e os seus aliados é impe-
dir a instauração da Nova Ordem Mundial, liderada 
por Rússia e China, mas, segundo Tobias Zacarias, já 
vão tarde. “Quer os EUA acreditem ou não, o mundo 
unipolar que existiu desde a desintegração da União 
Soviética acabou. É altura, agora, de o mundo experi-
mentar outras forças. Temos a China, que matematica-
mente já é a primeira economia do mundo, embora os 
media receiem dizer isso. Já passou o tempo em que 
os EUA determinavam o destino dos outros países”, 
argumenta.

“Rússia não está de cócoras”

Tobias Zacarias também lançou um olhar sobre a 

situação da Rússia, país que enfrente severas sanções 
económicas impostas pelos EUA e seus aliados oci-
dentais, especialmente a União Europeia. Salienta que, 
apesar de duras, essas medidas não têm gerado os re-
sultados pretendidos pelos seus autores.

“Ao imporem sanções, acreditavam que a Rússia es-
taria de cócoras e iria aceitar uma negociação de paz 
incondicional, mas a Rússia continua com a sua opera-
ção militar especial”.
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nacionais, face aos desafios que emergem das 
prescrições do Decreto nº 42/2018, de 24 de 
Julho, que rege sobre a gestão do património 

do Estado, em contraposição 
com a dinâmica e especifi-
cidade do INSS, que é uma 
instituição dotada de uma 
personalidade jurídica, de 
autonomia administrativa e 
financeira, bem como patri-
monial própria.

 Neste contexto, o director 
de Administração e Finan-
ças do INSS considerou fun-
damental que cada um dos 
beneficiários do curso esteja 
preparado para enfrentar os 
desafios referentes à ges-
tão do património do Esta-
do, através de uma indução 
permanente, como forma de 
constituir um veículo impor-
tante para se atingir este de-
siderato, elevando o nível de 
satisfação da instituição.

  O curso, tal como os ou-
tros, enquadra-se na estraté-
gia da instituição, sobretudo 
num esforço da respectiva 
direcção-geral, que consiste 
em ministrar cursos de capa-
citação dos seus funcionários, 
com o objectivo de melhorar 
a prestação de serviços, ten-
do como destaque o domí-
nio das normas e a padroni-
zação de procedimentos em 
todas as unidades orgânicas 
do INSS, neste caso nas três 
áreas atrás referenciadas.

Quadros do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS), totali-
zando 60, ligados às áreas finan-
ceira, administrativa e de cadas-

tro, provenientes de todas as províncias e 
dos serviços centrais, participaram, de 20 
a 23 do presente mês, de uma capacitação 
na localidade turística da Ponta D’Ouro, 
distrito de Matutuine, província de Ma-
puto, em matéria de aperfeiçoamento de 
mecanismos e procedimentos de inventa-
riação, avaliação, reavaliação e abate de 
bens patrimoniais do Estado.

A formação enquadra-se nas acções de moder-
nização do sistema de segurança social e visa a 
consciencialização de técnicos sobre as normas e 
os procedimentos sobre a matéria, a nível do INSS.

  Jaime Custódio Nhavene, director de Admi-
nistração e Finanças do INSS, discursando na ceri-
mónia de abertura, disse que aquela acção forma-
tiva constitui uma oportunidade para a troca de 
ideias, experiências e conhecimentos, de modo a 
garantir uma melhor coordenação e domínio das 
matérias por parte dos técnicos beneficiários.

 Nhavene sublinhou a necessidade de reco-
nhecer a cobertura legal de acções das áreas 
abrangidas, alinhando com as normas inter-

Texto: CortesiaD&F

INSS reflecte sobre gestão patrimonial

INSS tem apostado fortemente na formação

EM MAPUTO

Neste contexto, o director de Ad-
ministração e Finanças do INSS con-

siderou fundamental que cada um dos 
beneficiários do curso esteja preparado 
para enfrentar os desafios referentes à 
gestão do património do Estado, através 
de uma indução permanente, como for-
ma de constituir um veículo importante 
para se atingir este desiderato, elevan-
do o nível de satisfação da instituição.
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PERSEGUIÇÃO POLÍTICA?

Numa altura em que faltam menos 
de 10 meses para a realização das 
VI eleições autárquicas no país, os 
partidos políticos, principalmen-

te os da oposição na província de Inhamba-
ne, já começam a denunciar supostos actos 
de perseguição e ameaças contra os seus 
membros, alegadamente protagonizados 
por membros e simpatizantes do partido 
no poder, a Frelimo. O exemplo mais recen-
te é do delegado da Renamo no distrito de 
Morrumbene, que foi espancado e ainda 
viu os seus bens arrancados por desconhe-
cidos. Enquanto isso, em Homoine e Maxi-
xe, membros do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM) dizem-se impedi-
dos de realizar actividades políticas.

Estes actos foram denunciados pelos delegados polí-
ticos provinciais dos dois maiores partidos da oposição, 
nomeadamente Carlos Maela (Renamo) e Nelson Miguel 
(MDM), numa entrevista exclusiva que concederam ao 
Dossiers & Factos.

As fontes, que acusam o partido Frelimo de estar por 
detrás desses actos macabros, classificam a situação de 
preocupante, pois, trata-se de um fenómeno que, para 
além de violar os direitos e liberdades dos cidadãos, deni-
gre a imagem do país.

Carlos Maela, delegado político provincial da Rena-
mo e deputado da Assembleia da República pelo círculo 
eleitoral de Inhambane, conta que, num passado muito 
recente, o seu delegado distrital de Morrumbene foi es-
pancado por homens até aqui desconhecidos, quando o 
mesmo regressava de uma reunião política num dos po-
voados daquele distrito.

"Neste período de preparação para o processo elei-
toral, há sempre este tipo de comportamento. A Frelimo 
não tem membros, quando vê os partidos da oposição a 

realizarem os seus encontros fica preocupada. Há pou-
co tempo, tivemos uma situação em que o nosso de-
legado distrital de Morrumbene foi espancado quan-
do regressava de um povoado onde realizava as suas 
actividades políticas. Não sabemos por qual motivo 
teria sido espancado, apenas se lembra de ter sido in-
terpelado por um grupo de homens, que começaram 
a torturá-lo”, conta.

Quem também se queixa do mesmo problema é o 
delegado político do Movimento Democrático de Mo-
çambique, Nelson Miguel. Alega que, constantemen-
te, os membros do seu partido têm sofrido actos de 
perseguição e ameaças de morte ou de transferência, 
alegadamente protagonizados pelos seus superiores 
hierárquicos, a mando do partido no poder

"No distrito de Homoine, temos um caso de uma 
professora a quem ameaçaram transferir para trabalhar 
num povoado muito bem longe da vila só porque ela 
é membro de um partido da oposição. Cenário igual 
vivemos recentemente na cidade da Maxixe, onde 

alguns membros nossos, quando realizavam as suas activi-
dades num dos bairros, foram interpelados pelos secretários 
dos bairros com o objectivo de inviabilizar as reuniões e ainda 
confiscaram os telemóveis dos nossos membros", denunciou 
a fonte.

 
“Estado deve ser responsabilizado por violentar o povo”

Num outro desenvolvimento, Carlos Maela critica a mar-
cha promovida recentemente pela Sociedade Civil em ho-
menagem ao rapper Azagaia, que perdeu a vida a 09 de 
Março do ano corrente. Na opinião deste político, a mesma 
foi realizada sem nenhum objectivo específico. "Fala-se, por 
exemplo, que a marcha era para revolucionar. Afinal, era para 
revolucionar o quê? Eu particularmente esperava que um 
dos objectivos da marcha fosse a sensibilização da popula-
ção para fazer o recenseamento eleitoral, pois era o momen-
to de mudarmos tudo".

Maela critica igualmente aquilo que considera ter sido 
má actuação da Polícia da República de Moçambique (PRM), 
que agiu com violência para reprimir uma actividade legal, à 
luz da Constituição da República. Para a fonte, o Estado deve 
mesmo ser criminalmente responsabilizado pela violência 
contra a população.

"A manifestação é um direito adquirido por todo o povo 
moçambicano, agora, se o Governo autoriza a marcha e de-
pois é reprimida pela polícia, isso revela que em Moçambi-
que só há atropelos à Constituição da República".

A fonte entende que o Estado violou o artigo 51 da Cons-
tituição da República ao impedir os cidadãos de se manifes-
tarem livremente. Entende ainda que, ao violentar a popula-
ção, confundiu uma marcha pacífica com escaramuças.

"Em Moçambique, nunca se aceitou que houvesse algu-
ma marcha. As pessoas pediram autorização para realização 
de uma marcha pacífica em vários pontos do país e lhes foi 
negado este direito porque as autoridades confundiram 
marcha com actos violentos", pontuou.

A Sociedade Civil baseada em Inhambane também não 
escapou às críticas de Carlos Maela, alegadamente por ser 
parcial principalmente quando é chamada a defender os 
interesses do povo. "Às vezes, essa Sociedade Civil não de-
sempenha correctamente o seu papel, deixa-se levar pelas 
políticas do Governo. Em Inhambane, lamentamos bastante 
quando esta sociedade civil deixa de intervir naquilo que são 
os assuntos da sociedade", condenou.

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Oposição denuncia ameaças e
agressões em Inhambane

Carlos Maela, delegado da Renamo em Inhambane

Membros do MDM queixam-se de ameaças
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AVIATOR

Na esperança de ficarem ricos, jo-
vens investem fortemente em 
apostas nas mais diferentes pla-
taformas. Uma das mais viciantes 

da actualidade, factor associado ao seu 
imediatismo, chama-se Aviator. A platafor-
ma, que soma milhares de usuários, na sua 
maioria jovens ávidos de alcançar inde-
pendência financeira, tem causado sérios 
prejuízos às famílias, pois há quem invista 
nela recursos destinados a despesas bási-
cas.

Qualquer um que tenha telemóvel ou computador 
com acesso à internet pode participar do jogo. Para tal, só 
tem de criar conta e depositar dinheiro por via de algu-
mas plataformas de moeda electrónica e, seguidamente, 
aposta. O segredo é retirar o dinheiro ganho antes que 
o avião desapareça da tela, mas para isso não há ciência 
nenhuma. Os jogadores dependem literalmente da sorte 
e dos seus instintos.

A equipa de reportagem do Dossiers & Factos con-
versou com alguns jogadores activos deste aplicativo 
conhecido como “aviãozinho”. Há quem, de facto, tenha 
muitos motivos para sorrir, porquanto tem tido um bom 
desempenho. É o caso de Samuel Cossa, que, na última 
quinta-feira, conseguiu dinheiro para pagar propinas na 

universidade.
“Arrisquei com 100 meticais e consegui facturar 3400 

meticais. Estou muito feliz porque estamos no fim do 
mês e precisava de dinheiro para pagar a mensalidade 
na faculdade. Foi-me muito útil”, Cossa, acrescentando 
que “é preciso coragem para ganhar”.

Poucos são, no entanto, os que realmente se podem 
gabar de ter sucesso no Aviator, uma plataforma que, na 
maior parte das vezes, produz mais lágrimas que sorri-
sos. Orientado para comprar energia pela mãe, o adoles-

cente Isaías Moisés, de 12 anos de idade, decidiu investir 
os 500 meticais que lhe tinham sido entregues no jogo, 
e perdeu tudo.

 “Jogar Aviator não é bom, já perdi 500 meticais que 
minha mãe me deu para comprar energia e tive proble-
mas com ela, porque depois soube que fiz apostas no 
Aviator”, lamentou-se Moisés, que se diz “profundamen-
te arrependido”.

“Depois de conhecer o Aviator, comecei as apostas 
e foi só ladeira abaixo, isso acaba com a vida das pes-

soas. Ilusão de que vamos 
ganhar muito dinheiro 

com isso, quando ga-
nhamos, perdemos o 
dobro e tentamos várias 
vezes recuperar o que 
havíamos perdido, essa 
é a minha actual situa-
ção, mas estou decidido 
a mudar”, disse Juvenal 
Simbine, outro jogador 
que somou prejuízos.

No bairro Matola A, 
no município da Mato-
la, há um relato trágico 
de um jovem que faliu 
o negócio da mãe, de-
pois de perder 13 mil 
meticais num único dia 
no Aviator. A mãe, que 
se dedicava à venda 
de capulanas, negócio 
com o qual sustenta a 
sua família há largos 
anos, chegou a expulsar 
o filho de casa, de tão 
chateada, mas depois 
recuou.

“Foi uma desgraça, 
não sei quando é que o 
meu filho começou a jo-
gar esse tipo de coisas. A 
verdade é que estou no 
zero, tenho de recome-
çar de novo”, conta Ire-
ne Afonso, visivelmente 
triste e amargurada.

Texto: José de CastroD&F

Este jogo vem granjeado simpatia dos jovens

Uma promessa de riqueza que gera 
desgraça

Anúncio publicitário
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Governo decreta luto nacional de dois 
dias
O desaparecimento físico do 

antigo primeiro-ministro 
de Moçambique, Pascoal 
Mocumbi, ocorrido no úl-

timo sábado, 25 de Março, obrigou 
o Conselho de Ministros a reunir-
-se pela primeira vez este ano em 
sessão extraordinária. Na ocasião, 
o Governo decidiu que Mocumbi 
terá funeral oficial e decretou a ob-
servância do luto nacional de dois 
dias, contados a partir do dia do seu 
funeral.

No mesmo dia em que pereceu Pascoal Mocumbi, 
o Conselho de Ministros reuniu-se para debruçar-se 
sobre o seu desaparecimento físico, que foi o culmi-
nar de uma doença prolongada, segundo a nota do 
Governo.

Naquela que foi a sua primeira sessão extraordiná-
ria do presente ano, o Executivo moçambicano decidiu 
proporcionar funeral oficial ao médico que exerceu o 
cargo de primeiro-ministro durante 10 anos, de 1994 
a 2004, quando os destinos da nação moçambicana 
eram conduzidos por Joaquim Chissano.

Para além disso, está decretado luto nacional de 
dois dias, a contar a partir do dia do funeral, que, até 

CISM, localizado na Manhiça, é um dos legados de Mocumbi

Pascoal Mocumbi, antigo PM de Moçambique

EM MEMÓRIA A PASCOAL MOCUMBI

ao fecho desta edição, ainda não estava marcado. 
Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, 
durante a vigência do luto nacional, a Bandeira Na-

cional e o Pavilhão Presidencial serão içados à meia haste 
em Moçambique e em todas as suas Missões Diplomáti-
cas e Consulares.

Um percurso irretocável

Nascido em Abril de 1941, Pascoal Mocum-
bi foi um político notável e exímio cultor da 
ciência, sendo disso prova o facto de ter sido 
co-fundador do Centro de Investigação em 
Saúde da Manhiça, na província de Maputo. 
O Conselho de Ministros considera sua perda, 
aos 81 anos, “irreparável”, e não é para menos.

Mocumbi foi membro fundador da Fren-
te de Libertação de Moçambique (Frelimo). 
A nível do Governo, para lá de ter sido pri-
meiro-ministro, exerceu os cargos de minis-
tro da Saúde, de 1980 a 1987, e de ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
de 1987 a 1994, trajectória que lhe rendeu 
reconhecimento.

“Foi galardoado com as medalhas Ordem 
Eduardo Mondlane do 1º Grau, Veterano da 
Luta de Libertação Nacional, e Trabalho So-
cialista, bem como outras honras, como Grão 
Cruz-Ordem de Bernardo, O Higgins, do Chile, 
Ordem Grande Cruzeiro Sul, do Brasil”, lê-se na 
nota emitida pelo Conselho de Ministros no 
último sábado, 25 de Março.

Formado na Universidade de Lausanne, 
na Suíça, Mocumbi chegou a candidatar-se à 
liderança da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), instituição da qual viria a ser embaixa-
dor de boa vontade em 2005. Ainda no plano 
internacional consta que foi Alto Represen-
tante da Parceria dos Países Europeus e Países 
em Vias de Desenvolvimento para os Ensaios 
Clínicos.

Texto: Amad CandaD&F
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Cerca de 779 funcionários públicos 
participaram recentemente do Se-
minário de Indução promovido 
pelo Conselho Executivo Provincial 

de Maputo, cuja cerimónia de abertura foi 
presidida pelo governador da província de 
Maputo.

Líderes religiosos sentem-se satisfei-
tos com a abertura da edilidade da 
Matola em facilitar a atribuição do 
Direito do Uso e Aproveitamento da 

Terra (DUAT). A satisfação foi manifestada 
recentemente, durante o encontro mantido 
entre o executivo municipal e representan-
tes de casas de culto.

Na ocasião, Júlio Parruque referiu que a con-
tratação de funcionários não serve para engrossar 
parasitas no Estado, mas para trazer prestadores 
públicos de serviços de qualidade e de excelência 
ao cidadão, para a promoção do desenvolvimento.

De seguida, exortou aos novos funcionários 
para que se abstenham de actos que se consubs-
tanciem em desonra, corrupção, entre outros 
males, devendo informar-se dos seus direitos e 
deveres consagrados no Estatuto Geral dos Fun-
cionários e Agentes do Estado.

Este é o primeiro seminário de indução de Fun-
cionários e Agentes do Estado que inicia com os 
funcionários admitidos no ano de 2022 nos sec-
tores da Educação e da Saúde nos 8 Distritos da 
Província de Maputo e tem o apoio financeiro da 
Agência Andaluza de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento.

Usar e aproveitar a terra tornou-se cada vez mais fácil 
para as confissões religiosas, pelo menos, no município 
da Matola após a abertura da edilidade em conceder 
DUAT’s a estas organizações sociais.

No encontro, ocorrido na cidade da Matola, o edil 
desta parcela do país começou por explicar que a preo-
cupação da instituição que lidera em relação às confis-
sões religiosas tem a ver com a legalidade dos espaços 
onde cultuam, pelo facto de, em certos casos, levar a 
conflitos.

“Garantir que todas as igrejas tenham DUAT é nosso 
dever. Estamos para servir e isso não é favor”, disse Calis-
to Cossa, edil da Matola.

“Preocupa-nos muito assistir a situações de conflitos 
de terra entre igrejas e particulares, por isso, estamos 
aqui, abertos e prontos para dar todo o apoio necessário 
a todas as congregações religiosas”.

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F

Novos funcionários não devem ser 
parasitas

Confissões religiosas recebem DUAT’s
 Governo contra parasitas na Função Pública 

Religiosos satisfeitos com o recebimento de DUAT’s

AVISA GOVERNADOR DE MAPUTO

NA MATOLA

Na ocasião, os líderes religiosos presentes não escon-
deram a sua satisfação pelo gesto da edilidade. “O facto 
de o presidente Calisto Cossa estar aqui com os líderes 
religiosos e dar DUAT, tentar resolver conflitos de terra, 
dar licenças de construção, é gratificante”, disse um dos 

participantes.
Ainda no encontro, o edil da Matola convidou as con-

gregações religiosas a participarem da primeira edição 
do Festival Municipal de Gospel, evento a ter lugar no dia 
8 de Abril próximo, na cidade da Matola, em prol da paz.
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SETSAN realiza capacitação em
educação nutricional

O Secretariado Técnico de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (SETSAN) rea-
lizou na semana passada, 

no distrito de Matutuine, província 
de Maputo, uma capacitação em 
matéria de educação nutricional, 
sob o lema "Crescer Bem”.

O workshop, que teve duração de três dias, foi 
aberto pela Secretária Executiva do SETSAN, Leonor 
Neves, que destacou a necessidade do reforço da 
produção, mas também da provisão de água devi-
damente tratada às populações.

"É preciso que as pessoas tenham acesso ao 
mercado de emprego e a outras formas de geração 
de renda para que possam produzir e consumir", 
afirmou.

Ainda de acordo com Leonor Neves, a campanha 
de educação nutricional "Crescer Bem", à semelhan-
ça de tantas outras, tem como objectivo o bem-
-estar das famílias, com particular enfoque para as 
mulheres e crianças.

"Queremos que todas as famílias moçambicanas 
tenham a capacidade de produzir e que tenham 
acesso a alimentos de forma adequada, a bem da 
sua saúde”.

A secretária executiva do SETSAN fez saber tam-
bém que, no âmbito desta iniciativa, será feita uma 
avaliação pós-choque nas províncias como Zam-
bézia, Tete e Inhambane, que foram severamente 
afectadas pelas intempéries, com destaque para o 
ciclone Freddy.

Leonor Neves, secretária executiva do SETSAN
 Lizzy Chico Gumende diz que a formação foi uma óptima 

experiência

Nutrição é uma aposta forte do SETSAN

NO DISTRITO DE MATUTUINE

De referir que a campanha de educação nutri-
cional "Crescer Bem” foi lançada a 7 de Outubro de 
2022, pela Primeira-dama da República de Moçam-
bique, Isaura Nyusi.

 
Demonstrações culinárias

Já no terceiro dia da capacitação, o SETSAN pro-
moveu, na comunidade de Sevene, demonstrações 
culinárias como forma de incentivar a população 

a melhorar a nutrição no seio fami-
liar. As demonstrações culinárias fo-
ram protagonizadas pelos sectores 
de Pesca, Educação, Agricultura e 
Saúde.

  Na ocasião, foi produzido, por 
exemplo, sumo de frutas resultante 
da junção da laranja, limão, banana 
e beterraba. A população presente 
foi igualmente ensinada a preparar 
xima de abóbora e quiabo – típicos 
produtos da região – só para citar al-
guns exemplos.

Os formadores esperam que as 
experiências adquiridas no local se-
jam partilhadas com os demais, o 
que vai permitir que as suas crian-
ças possam, efectivamente, “Crescer 
Bem”. É o que vai acontecer, pelo me-
nos a avaliar pela reacção dos bene-
ficiários da capacitação.

  Alegria Jorge Mathava, por 
exemplo, garante que usará os ensi-
namentos adquiridos para pôr a sua 
filha ainda melhor nutrida, evitando, 
assim, que no futuro tenha compli-
cações que possam afectar a sua saú-
de. Já Lizzy Chico Gumende diz ter 
aprendido através do workshop que 
há diferentes formas de alimentar os 

seus filhos e de forma saudável.
 "O que explicaram aqui é fácil de fazer, foi uma boa 

experiência e com certeza levarei os ensinamentos para 
casa. Muitas coisas que falaram que podemos usar te-
mos na machamba, então, se for para nossos filhos cres-
cerem bem, não há problemas”, declarou.

Mais de 50 pessoas participaram desta iniciativa, 
que marcou o fim de uma maratona de capacitação que 
iniciou na última quarta-feira, 22 de Março, no distrito 
de Matutuine.

 Texto e fotos: Hélio de CarlosD&F



SEGUNDA-FEIRA27 de Março de 202320 DOSSIERS & FACTOSECONOMIA

Economia do país cresce abaixo do 
seu potencial
Apesar do crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) nos últimos 
dois anos, (2.1% em 2021 e 4.1% 
em 2022), a economia moçambi-

cana tem estado a crescer abaixo do seu 
real potencial. A ideia é defendida pelo 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM), Salim Valá.

2021 e 2022 foram anos difíceis para Moçam-
bique, e não só. Primeiro, por culpa da Covid-19, 
a que se veio juntar, em segundo plano, a guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia, que parece estar longe 
do seu término. Ainda assim, o PIB nacional cres-
ceu, nomeadamente em 2.1% e 4.1%, respectiva-
mente. Para o presente ano, a expectativa é que o 
crescimento atinja 5%.

Trata-se de um crescimento económico “a 
conta-gotas”, nas palavras de   Salim Valá, e que 
não corresponde ao potencial real da economia 

Salim Valá – Presidente da BVM

 MESMO COM PIB SATISFATÓRIO

do país. Ou seja, a economia está a crescer a um 
ritmo baixo relativamente ao expectável.

Salim Valá apresentou esta tese há dias, na 11ª 
edição do Economic Briefing, evento organizado 
pela Confederação das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA).

A fonte abordou, entre outros temas,o de-
sempenho empresarial no presente trimestre e o 
ambiente de negócios. Olhando particularmente 
para o mercado bolsista, destacou os resultados 
positivos alcançados nos primeiros três meses do 
ano em curso, confirmando a tendência de cresci-
mento nos últimos anos.

 “No início de 2017, tínhamos quatro empresas 
cotadas e hoje temos 12. E já tivemos 14 empresas 
cotadas, mas duas tiveram que ser excluídas do 
mercado nos últimos três anos, por não consegui-
rem fornecer informação. Portanto, é preciso ter 
requisitos para entrar e manter os requisitos para 
estabelecer-se em bolsa”, disse.

O crescimento da bolsa moçambicana é ainda 
mais nítido quando analisado no contexto das 
suas congéneres da Comunidade dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa (CPLP), especialmente 

os africanos.
“Em 2018, quando tivemos encontro com as 

bolsas da CPLP, a Bolsa de  Cabo Verde tinha qua-
tro empresas cotadas, e hoje continua com qua-
tro. A BODIVA (Bolsa de Valores de Angola) não 
tinha nenhuma empresa, mas hoje tem duas em-
presas”, elucidou.

O financiamento ao Estado foi um dos pontos 
destacados pelo presidente da bolsa, até porque, 
segundo a fonte, cresceu mais do que o financia-
mento ao sector privado. Por estas alturas, o Esta-
do absorve 75% e o sector privado 25%.

 
Aumenta capitalização bolsista

Estabelecendo uma comparação entre o pri-
meiro trimestre do presente ano e o período 
homólogo de 2022, Valá fez saber que, “ao nível 
da capitalização bolsista, houve um aumento 
de 365.4%. Entretanto, houve uma redução de 
negócios”.

Valá referiu-se ainda às empresas que têm vin-
do a dinamizar o mercado bolsista, como são os 
casos da “Companhia Nacional de Hidrocarbone-

tos (85.5%), Cervejas de Moçambique 
(8%), HCM (6%) e Emose (0.6%)”.

Por outro lado, a fonte acrescen-
tou alguns avanços registados já no 
primeiro trimestre de 2023: “teste-
munhou-se a entrada do segundo 
corrector de bolsa, especializado no 
mercado de capitais. Em Moçambi-
que, começamos a ter instituições 
cuja missão exclusiva é o mercado de 
capitais. Já existia uma e agora temos 
a outra, sendo a primeira instituição a 
Maramba SA e a segunda SL capitais”, 
disse.

O presidente da BVM incentivou 
os empresários e empresas a optarem 
pelo mercado bolsista para o seu fi-
nanciamento, e a usarem outros servi-
ços, nomeadamente “obrigações coo-
perativas, obrigações de rendimento 
e certificados de depósitos”, estes dois 
últimos a serem lançados brevemente.

Uma economia de mono-produção

Salim Valá esteve recentemente 
em Angola, tendo mantido encontro 
com as congéneres angolana e cabo-
-verdiana. Na ocasião, um dos temas 
discutidos é aquilo a que chama de 
“concentração sectorial” ao nível da 
economia, a que os actores económi-
cos devem estar atentos.

 “A economia concentra-se na mo-
no-produção e na mono-exportação. 
Isso é perigoso, porque deixa-a muito 
volátil e vulnerável aos choques exter-
nos”, alertou.

Texto: Quelto JaneiroD&F
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Mambas buscam redenção em Maputo
A selecção nacional de futebol, 

Mambas, foi goleada por cinco 
bolas sem concorrência pela sua 
congénere do Senegal em jogo 

decorrido no majestoso  Estádio  Abdou-
laye Wade, a contar para a terceira jornada 
do Grupo L de qualificação ao CAN-2023 a 
decorrer na Costa do Marfim. Foi uma noi-
te negra para o futebol moçambicano, em 
que os Mambas foram vulgarizados e saí-
ram envergonhados, perante a fraca atua-
ção demonstrada ao longo dos 90 minutos.

  Sem esforçar-se tanto a equipa de Sadio 
Mané promoveu um autêntico massacre à equi-
pa de Chiquinho Conde que esteve em cam-
po sem a alegria que lhe caracteriza, estando 
evidente os resquícios do imbróglio do CHAN-
2022, ou seja, de assuntos mal resolvidos entre 
os jogadores, equipa técnica e a entidade máxi-
ma do futebol moçambicano.

 Tal como já se previa, Chiquinho Conde pro-
moveu para o 11 titular o jovem guarda-redes 
Gion Chande que foi convocado pela primeira 
vez e lhe foi confiada a dura e espinhosa mis-
são diante dos poderosos Leões de Teranga 
que com a estrel mor do futebol africano Sadio 

Mambas mantém-se em segundo no grupo

MASSACRADOS EM DAKAR

Mané partiram para cima dos Mambas, sem que 
para tal tivessem que acelerar no seu jogo.

  E o sinal mais evidente foi a passagem do 
minuto 9 em que a defensiva moçambicana 
apresentou o primeiro brinde aos campeões 
africanos que aproveitaram a oferta para chegar 
ao primeiro golo apontado por Youssouf Sabaly. 

Gion Chande pouco ou quase nada poderia 
fazer para evitar que a sua baliza fosse viola-
da, tal como aconteceu ao minuto 14 em que a 
bola foi para a bola aos pés do inevitável Sadio 
Mané que perante a apatia da defensiva atirou 
a bola a contar para o Segundo golo da equipa 
da casa.

 O jogo continuou a decorrer de feição para 
os Leões de Teranga que sem precisarem de se 
esforçarem tanto recuperaram as bolas que na 
verdade eram oferecidas pelos jogadores mo-
çambicanos como se estivessem a oferecer tâ-
maras aos adversários que estão em período de 
ramadão.

   E foi assim que aos 31 minutos chegou ao 
terceiro golo com Iliman Ndiaye a finalizar com 
sucesso mais um lance que contou com a apatia 
da defensiva moçambicana que apareceu com-
pletamente desnorteada ao longo da etapa ini-
cial da contenda. 

O Senegal não tinha culpa pela forma tão 

fraca como os Mambas no seu todo se apresen-
tavam em campo e por isso facilmente chegou 
ao golo que confirmou os contornos de golea-
da, numa jogada em Boulaye Dia rematou cheio 
de intenção mas Gion Chande defendeu tendo 
faltado alguém da defensiva para evitar a recar-
ga, com Abdallah Ndour a concretizar aquele 
que era o quarto golo na contenda e com o qual 
chegou-se ao intervalo.

  No reatar da partida Moçambique chegou 
ao golo na sequência de um livre cobrado por 
Domingues defendido para frente por Alfred 
Gomis e apareceu Gildo Vilanculos a fazer a 
emenda e a rematar para o fundo das redes 
senegalesas. 

Aliás, os Mambas lavaram a cara de vergonha 
na segunda parte com uma actuação menos 
apática, conseguindo chegar mais vezes próxi-
mo à baliza de Alfred Gomis, sem, no entanto, 
causarem perigo para assustar o guarda-redes 
senegalês.

  E o quinto golo da equipa da casa acabou 
por aparecer aos 88 minutos novamente numa 
situação em que a defensiva moçambicana 
voltou a facilitar e a deixar ao guarda-redes 
Gion Chande desamparado e sem hipóteses 
para evitar o tento que encerrou a contagem. 
Lancemoz.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

Sem comentários
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F: Mais do que ganhar dinheiro, os artistas fazem 
a sua arte para a sua satisfação pessoal, para levantar 
questionamentos e gerar debates à volta de deter-
minados assuntos da sociedade. E nem toda forma 
de arte é necessariamente feita para ganhar dinhei-
ro. Mas respondendo directamente à sua questão, 
diria que há muito por fazer. A sociedade, no geral, 
e o Governo, em particular, têm um papel muito im-
portante nisso. Além disso, é preciso primeiro ensinar 
às pessoas a se interessarem pela arte. Os programas 
desenhados para a educação neste país deviam cul-
tivar o gosto pela arte, para que as pessoas perce-
bam a sua importância e fiquem mais envolvidas 
com esta actividade. O Governo deve criar incentivos 
para a cultura e permitir que os promotores culturais 
possam crescer e investir mais nesta área. Desenhar 
programas culturais que possam promover as artes 
dentro e fora do nosso país. Há muito trabalho por 
se fazer.

D&F: Contas com quantas exposições?
F: As colectivas e semicolectivas são inúmeras. 

Tenho tantas participações que perdi a conta. Já in-
dividuais, conto com três. A primeira foi “Penumbras 
da Vida”, apresentada no Instituto Camões em 2009; a 
segunda foi “Nkaringana Wa Nkaringana”, apresenta-
da em 2017 no Museu Quinta da Cruz, em Viseu (Por-
tugal); e a última é “Majestosa Malanga”, que esteve 
patente até ao dia 16 de Março do corrente ano.

“Artes têm tudo para dar certo no país”
Felisberto Amós Tlhem, de nome 

artístico Famós, fala nesta edição 
das suas experiências, vivências, 
engajamento e expectativas. Nas-

cido em Maputo, colecciona na sua gale-
ria trabalhos conhecidos, nomeadamen-
te “Penumbras da Vida”, “Nkaringana Wa 
Nkaringana”, “Majestosa Malanga”, entre 
outras. À semelhança de outros fazedo-
res da Cultura, acredita que, “sim”, é pos-
sível viver da arte em Moçambique, mas 
encoraja o Governo a redobrar esforços 
no sentido de impulsionar ainda mais os 
artistas por forma a fazerem das artes um 
negócio lucrativo. De resto, entende que 
as artes têm tudo para dar certo no país.

D&F: Passou por alguma formação ligada às 
artes visuais?

F: Não tive nenhuma formação formal em ar-
tes visuais, mas passei por uma instrução artística 
na Casa da Cultura do Alto-Maé, com o professor 
Sengo. Eu já desenhava em casa sozinho, copiando 
obras de artistas conceituados ou fazendo minhas 
próprias criações. A dado momento, quando tinha 
14 anos, senti necessidade de ter algumas bases só-
lidas que me permitissem evoluir nas artes plásticas. 
Por coincidência, um amigo meu e colega de escola 
levou-me a uma exposição de outros meninos na 
Casa da Cultura do Alto-Maé, onde ele participava 
em aulas de música. Olhando para aqueles traba-
lhos, percebi que, mesmo sem nenhuma orienta-
ção, eu já fazia coisas com aquela qualidade ou até 
um pouco mais. Na semana seguinte, fui procurar 
saber como fazer parte daquele grupo de meninos 
que tinham os seus desenhos e pinturas expostos. 
Disseram-me que já não havia espaço no grupo de 
desenho e pintura e  que deveria escolher outra ac-
tividade artística para praticar. Respondi que não es-
tava à procura de qualquer outra actividade, mas de 
desenho e pintura, pois já praticava em casa. Pedi-
ram para ver os meus trabalhos. Quando os mostrei, 
mudaram de ideia e aceitaram-me. E assim recebi 
algumas orientações artísticas lá. Mas nada formal.  

D&F: Qual é o estilo do seu trabalho?
F: O meu trabalho artístico é mais para o desenho. 

Uso grafite, carvão, tinta-da-china, etc. Mas também 
faço pintura. Tudo num estilo muito próprio que me 
identifica. Mas como gosto de desconstruir, tenho 
estado a experimentar coisas novas, desde técnicas 
e materiais e, certamente, vão surgindo novas coisas 
por aí, um lado meu ainda pouco conhecido.

D&F: Que temas abordas e qual é a tua fonte 
de inspiração?

F: Inspiro-me no que observo, no que ouço e 
vivo no dia-a-dia. Inspiro-me na dinâmica da vida, 
daí que os meus temas são bastante variados.

“As artes estão em bom caminho”

  D&F: Que avaliação faz das artes plásticas 
moçambicanas?

F: Acredito que estamos num bom caminho, 

visto que há muitos artistas fazendo coisas muito boas. 
Estamos numa nova fase, depois de um grande inter-
regno de grandes exposições como as bienais TDM, 
as anuais MUSART do Museu Nacional de Arte, a Expo 
FUNDAC e a Expo DESCOBERTAS da Casa da Cultura 
do Alto-Maé, onde havia bastante participação e uma 
grande produção artística, sobretudo de jovens como 
eu, que estavam à procura de espaço entre os gigantes 
das arte.

  D&F: É possível viver de artes plásticas em 
Moçambique?

F: É possível, sim, e tem gente aqui que vive apenas 
da sua produção artística. Mas a questão é o que fazer 
para que isso seja possível? É interessante que recen-
temente conversávamos sobre isso e para responder a 
essa pergunta fazíamos outros questionamentos que 
nos levavam a comparar o artista a outros profissionais 
da nossa sociedade. Como vivem os profissionais que 
ganham, por exemplo, o salário mínimo em Moçambi-
que? Por que sacrifícios passa um servente de hospital 
público, um enfermeiro, um coveiro ou até mesmo um 
professor para alimentar a sua família, pôr os filhos a es-
tudar, etc.? As dificuldades estão em todo o lado e não 
apenas na arte e as pessoas vivem mesmo assim, com 
conforto ou sem conforto, mas vivem.

 D&F: Como as artes plásticas podem ser capita-
lizadas para que, de facto, virem um negócio lucra-
tivo para os seus fazedores?

CONSIDERA O ARTISTA FAMÓS

Texto: Albino MahumanaD&F

Famós – Artista plástico
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INTERNACIONAL
UE condena violência 
policial

A comissária para os 
direitos humanos do 
Conselho da Europa, 
alertou, esta sexta-

-feira, 24 de Março, para o "o 
uso excessivo da força" sobre os 
manifestantes contra a reforma 
das pensões. Dunja Mijatovic 
apelou a França a respeitar o di-
reito à manifestação e a prote-
ger manifestantes e jornalistas.

Nos últimos dias, associações de ad-
vogados e magistrados e políticos de 
esquerda condenaram e denunciaram a 
violência policial nas manifestações con-
tra a reforma do sistema nacional de pen-
sões, uma legislação aprovada à força, na 
segunda-feira, pelo governo francês e 
que prevê, entre outras medidas, a pas-
sagem da idade da reforma com plenos 
direitos de 62 para 64 anos a idade.

Também a organização não gover-
namental Repórteres Sem Fronteiras 
apelou ao ministro do Interior, Gérald 
Darmanin, para "pôr termo à violência 
policial contra os jornalistas".

Cancelamentos

Andando na 
contramão

Após a morte do rapper Aza-
gaia, muita coisa aconteceu e 
vai acontecendo. Numa delas, a 
que Garganta prestou atenção, 
é a campanha de cancelamento 
que vai acontecendo aos artistas 
que supostamente não marca-
ram presença ao funeral do Mano 
Azagaia ou que não escreveram 
nada nas suas páginas. Quem 
está a cancelar? São os “inter-
nautas”. Quem manda cancelar? 

A orientação parte de um grupo 
de apresentadores, com destaque 
para Puto Aires e Fred Jossias e 
algumas figuras públicas, incluin-
do o “religioso” Danny Timane. O 
que chama atenção a Garganta é o 
facto de haver tantos artistas que 
não participaram na referida ceri-
mónia, contudo, os cancelados, na 
opinião de Garganta, foram esco-
lhidos a dedo, com destaque para 
Mr.Bow, Marlene, Lizha James, 
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GARGANTA FUNDA
Protestos tamaram conta da França

Mais uma semana passou, mais 
uma desilusão. Desta vez, os Mam-
bas ganharam (juízo), 5 a 1 frente 
à selecção do Senegal. Sabe? Nem 
doeu. Há algum tempo Garganta es-
taria com a auto-estima totalmente 
em baixo, cabisbaixo e zangado pela 
sofrida derrota dos Mambas, mas 
“prontxo", já não dói, ficou uma coi-
sa normal, a derrota para Garganta 
tornou-se algo rotineiro, aliás, ga-
nhar ou perder tanto faz, o botão 
de se importar ou preocupar-se 
está totalmente desligado em mim 
e acredito que em muitos moçam-
bicanos. Já faz parte do nosso DNA. 
Somos um povo perdedor. Engana-
-se aquele que acha que o causador 
deste desinteresse são somente os 
Mambas, naaa nani nanão, é o qua-
dro geral das coisas. Os Mambas são 
só a ponta do iceberg. Aqui vale a 
máxima de alguém que procura sar-
na para se coçar, é igual ao cabrito, 
que pode sair do seu conforto e ir à 
procura de algo para se coçar, pode 
andar longas distâncias, geralmen-
te os murros das casas servem de 
coçadores para o cabrito e estes se-
nhores foram à procura de algo para 
nos coçarmos lá, lá longe, quem de 
direito não dá para fechar futebol? 
Mas bem bem, você quer jogar com 
Senegal e ganhar quando a compe-
tição no seu país está mais parada 

que a conta bancária de Garganta? E 
olha que não é só no futebol. Na mo-
dalidade de basquetebol, já lá vão 
seis meses que está tudo parado, há 
modalidades que praticamente nem 
nos sonhos você consegue enxergá-
-las, só se ouve falar quando há mo-
vimentos olímpicos em que o Comité 
Olímpico paga tudo. Aí até ténis de 
mesa aparece. Por falar em ténis de 
mesa, Garganta tem um amigo que, 
nos princípios da década 90, jogou 
ténis de mesa e até era bom jogador, 
depois disso a modalidade desapa-
receu, mas eis que em 2011, cerca 
de 20 anos depois, Moçambique or-
ganiza os Jogos Africanos e, como 
ficava mal não se fazer representar 
em todas modalidades, começou a 
procurar jogadores, e o meu amigo, 
que já não era um menino, já esta-
va na casa dos 40 e cheio de vícios 
e maus hábitos, para além de uma 
barriga enorme, foi tirado directa-
mente do bar para os Jogos Africa-
nos e lá cumpriu a agenda nacional. 
Portanto, amigos, é assim como o 
desporto é visto neste país. Estão 
criadas as condições para desgos-
tos, AVCs e até mortes prematuras, 
porque estamos claramente andan-
do em contramão. Melhor mesmo 
manter o botão de se importar bem 
desligadinho. Claro, se ainda quiser 
ter saúde.

Dama do Bling, entre outros. Em 
algum momento, esta campanha 
confunde-se com algum ajuste 
de contas por parte de quem as-
sim orienta. Não é novidade para 
ninguém o quão estes dominam o 
mercado há anos, e isso claramen-
te incomoda os outros. Qualquer 
gato-pingado que quer aparecer 
é só falar (mal) de Mister Bow, 
e este músico vai seguindo no 
topo, mesmo com ataques diá-
rios. No caso do puto mais fofo da 
África Austral, quer me parecer 
que este tomou as dores da sua 
parceira, com quem Bow tem um 
filho, resultado de uma relação-
-relâmpago. Os ataques a Bow no 
programa deste são uma constan-
te e, desta vez, não foi diferente. 
Até sua esposa Liloca não está 
a ser poupada. É estranho que 
quem diz ser defensor número 

um da música moçambicana seja 
o primeiro a defender que os fãs 
deixem de apoiar e seguir os seus 
ídolos. Aliás, dois dias depois da 
morte de Azagaia, perdeu a vida 
Satar Muzaia, porquê não houve a 
mesma campanha em relação ao 
actor Muzaia? Sinceramente, não 
fica bem que num mercado tão 
ínfimo em que os artistas fazem 
um pouco de tudo para poderem 
sobreviver ainda tenham que ser 
veementemente combatido desta 
forma covarde. Quanto ao Puto 
Aires, menino que vem da me-
lhor e mais antiga escola do país, 
Garganta esperava que este fosse 
espalhar o seu perfume ao sair da 
casa-mãe, mas não. Em vez disso, 
foi abduzido e está na mesma pa-
nela. Afinal, esse comportamento 
de feiticeiros apanharam “aon-
de"?

NA FRANÇA


