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Destaques
Como os “camaradas” sufocam o Estado (I)

Estado paga pensões milionárias a
ministros e ex-ministros
Só José Pacheco ganha uma pensão mensal de 112 mil meticais do Estado que acumula com
o vencimento por estar no activo. Em um ano o Estado paga a José Pacheco 1.075.764,00 MT
(um milhão e setenta e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro meticais), só de
reforma. É apenas um exemplo da enorme lista de “pensionistas de luxo”

José Pacheco
Matias Guente
É oficial: O Estado moçambicano está a gastar rios de dinheiro pagando pensões chorudas,
que vão até mais de 100 mil
meticais/mês, a dirigentes do Estado ainda no activo, que entretanto acumulam, a isso, salários
e regalias inerentes às funções
em que ainda estão no activo.
Ganham como reformados, mas
continuam no activo a vencer
também por isso. Depois o Governo diz que não há dinheiro
para quem trabalha e apenas
pede reajustamento, como foi o
caso dos médicos, entre muitos
outros funcionários públicos.
Por exemplo, o actual ministro
da Agricultura e membro da Comissão Política do Partido Frelimo, José Pacheco, está a receber,
para além do seu salário e regalias inerentes ao cargo de ministro da Agricultura, uma pensão
mensal de 122.988,43 meticais
(o equivalente hoje a cerca de
quatro mil dólares/mês), só por
ter atingido 35 anos a trabalhar
para o Estado. Tais valores constam de um despacho do Ministério das Finanças visado pelo
Tribunal Administrativo e publicado em Boletim da República
datado de 24 de Abril de 2013.

Em um ano, sem contar com
outros abonos, o Estado paga a
José Pacheco 1.075.764,00 meticais (um milhão e setenta e cinco
mil e setecentos e sessenta e quatro meticais) de pensão de aposentação. Acrescenta-se a isso
o salário de ministro que anda
à volta de 90 mil meticais base
e ainda as regalias e subsídios
que como se sabe são chorudas.
Assim pode estar encontrada
mais uma razão que faz com
que milhões de moçambica-

nos continuem a viver na miséria, sem água potável, sem
transporte, hospitais e escolas.
Pensão de José Pacheco
pagaria salário de 45 polícias
ou enfermeiros
Feitas as contas, só com o
que o Estado paga mensalmente a José Pacheco de pensão de
aposentação, o mesmo Estado
poderia pagar a 45 agentes da
Polícia, professores primários

do escalão mais baixo, enfermeiros ou serventes do hospital
pois o salário mínimo nacional,
nos termos da última revisão
em Abril do corrente ano está
fixado em 2.500,00 MT (dois
mil e quinhentos meticais),
excluindo subsídios diversos.
Entretanto, há dirigentes com
pensão de reforma (não salário), fixada em total equivalente
a 45 salários mínimos, por mês.
Em um ano a pensão do actual
membro da Comissão Política e

ministro da Agricultura, José Pacheco, dá para pagar 430 professores primários N4, enfermeiros
ou serventes de hospital público.
Mas o caso de José Pacheco
não é o único. Veja a seguir…
Ministro António Sumbana
São muitos os outros ministros
que também pediram a aposentação e continuam no activo a
(Continua na página seguinte)

Ivo Garrido
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Destaques
(Continuação da página anterior)

vencer valores exorbitantes do
Estado. Por sinal o mesmo Estado que alega não ter dinheiro
para aumentar a quem não ganha
o suficiente para sustentar-se a si
próprio e muito menos ainda as
suas famílias, paga a membros
do Governo valores exorbitantes, por acumulação de pensões
de reforma e salários por ainda
estarem efectivamente no activo.
Estes dados a que o Canal
de Moçambique teve acesso
comprovam que enquanto uns
funcionários se enchem com
dinheiro do Estado, por sinal
membros do próprio Governo
e quadros superiores do partido
no poder, os outros funcionários
vão vivendo a lamentar-se, sujeitando-se a represálias da mesma
Polícia tão mal paga como eles,
sempre que se manifestam a pedir que lhes revejam os salários.
Para além de José Pacheco,
há também o caso do actual ministro na Presidência para Assuntos da Casa Civil, António
Sumbana, que também pediu a
aposentação voluntária em 2007

e desde lá ganha mensalmente,
para além do salário que vence como ministro, uma pensão
mensal de 112.988,00 meticais.
E sendo assim, por ano, este
ministro da Casa Civil na Presidência da República factura,
só de pensão, 1.355.861,00 MT
(um milhão e trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um meticais).
Com o dinheiro que o Estado gasta com António Sumbana era possível mensalmente pagar 46 enfermeiros.
Manuel Chang, ministro
das Finanças
Manuel Chang, actual ministro
das Finanças, também faz parte
do mesmo rol. Pediu a aposentação em 2010. Desde lá ganha do
Estado como pensão mensal cerca de 108 mil meticais, dos quais
96 mil de pensão base e 12 mil
de compensação salarial. Por ano
aufere de pensão 1.307.822,00
MT (um milhão trezentos e sete
mil, oitocentos e vinte e dois me-

ticais). A compensação salarial,
segundo explicações de um quadro sénior do Ministério das Finanças, é uma verba destinada a
amortecer o impacto fiscal sobre
os rendimentos singulares. Lembre-se, entretanto que Chang
ganha também por mês um salário base de mais de 90 mil
meticais e regalias inerentes ao
cargo de ministro das Finanças.
Abdul Razak
O actual vice-ministro dos
Recursos Minerais, médico
generalista consultor, também
ganha, para além do seu salário de vice-ministro, uma pensão de aposentadoria fixada em
86.647,00 MT (oitenta e seis
mil seiscentos e quarenta e sete
meticais). Este valor corresponde a 77 mil de pensão base
adicionado a 12 mil meticais
de compensação salarial. Anualmente arrecada de pensão
1.075.764,00 MT (um milhão,
setenta e cinco mil, setecentos
e sessenta e quatro meticais).

Castigo Langa

Alcido Nguenha

Ivo Garrido

O ex-ministro da Educação
e actualmente deputado da Assembleia da República pela
Frelimo, Alcido Nguenha, ganha mensalmente só de pensão
de aposentação 105 mil meticais/mês. Anualmente ganha
1.260.065,00 MT. Acresce a
isso o salário e outras regalias
que aufere como deputado.

Ivo Garrido, ex-ministro da
Saúde, ganha de pensão de
aposentação, por mês, 104 mil
e 418 meticais. Em um ano
factura 1.400.638,00 meticais.

Castigo Langa
Castigo Langa, ex-ministro da
Energia, ganha de pensão de reforma, por mês, 66.000,00 (sessenta e seis mil meticais). Em 12
meses arrecada 797.339,00 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e nove meticais).
Virgília Matabele
Virgília Matabele, ex-ministra
da Mulher e da Acção Social, ganha de pensão 112 mil 988 meticais/mês. Em um ano factura só
de pensão 1.355.856,00 meticais.

Lucas Chomera
Lucas Chomera, ex-ministro
da Administração Pública e actual vice-presidente da Assembleia
da República, ganha de pensão por mês, 112 mil meticais.
Por ano arrecada 1.344.000,00
(um milhão trezentos e quarenta e quatro mil meticais).
A isso acresce o que ganha
como deputado e pelos cargos
que exerce na Assembleia da
República. Sempre a somar…
São dezenas os dirigentes
com pensões chorudas e outras remunerações acrescidas.
Na próxima semana o Canal
de Moçambique irá continuar
com a lista de mais dirigentes com pensões milionárias.

Virgília Matabele

Como funciona a aposentação voluntária?
O Canal de Moçambique
compulsou a Lei, mais precisamente o Estatuto Geral
do Funcionário e Agente do
Estado para perceber como
funcionam as aposentações.
Todos os dirigentes que arrolamos neste artigo pediram
aposentação voluntária. De
acordo com o artigo 144 do
Estatuto Geral do Funcionário
e Agente do Estado, a aposentação é voluntária quando
requerida pelo funcionário ou
agente do Estado que preencha os seguintes requisitos:
a) tenha satisfeito ou venha a satisfazer os encargos
para a pensão de aposentação;
b) tenha completado qual-

quer dos seguintes requisitos:
i. 35 anos de serviço;
ii. 60 ou 55 anos de idade, consoante seja do sexo
masculino ou feminino, respectivamente e pelo menos
15 anos de serviço prestado.
Cálculo da pensão
Já o artigo 160 do mesmo
Estatuto Geral do Funcionário e Agente do Estado, explica como é calculada a pensão.
A pensão de aposentação é
calculada obedecendo à seguinte fórmula: . Sendo que
“R” representa a remuneração
auferida no momento em que
ocorre o facto determinante da

aposentação e sendo “A” igual
ao número de anos de serviço completo até ao limite máximo de trinta e cinco anos.
O número 02 do mesmo artigo
refere que o cálculo da pensão
dos funcionários que no momento da aposentação se encontrem
em regime de destacamento ou
comissão de serviço há mais
de dois anos tem como base o
vencimento auferido em regime
de destacamento ou comissão
de serviço, salvo se os mesmos
preferirem que o cálculo da pensão tome como base a sua situação no quadro de categorias.
Quando a situação em regime de destacamento ou comissão de serviço for inferior a

dois anos, o cálculo da pensão
tem como base a média aritmética das remunerações auferidas nos últimos dois anos.
Tempo de serviço
Para efeitos de aposentação,
de acordo com o número 01 do
artigo 145 do dispositivo legal a
que temos vindo a fazer referência, é contado todo o tempo de
serviço relativamente ao qual o
funcionário ou agente do Estado
tenha satisfeito ou venha a satisfazer os encargos respectivos.
O tempo de serviço a considerar
para fixação da pensão de aposentação não pode ser inferior
a quinze anos, devendo o fun-

cionário ou agente do Estado
satisfazer os encargos relativos ao tempo em falta para
completar aquele mínimo.
Ora cumprido todo este itinerário, principalmente quando completados 35 anos de
serviço no Estado, muitos dirigentes requerem aposentadoria, e passam a receber pensão,
salário e regalias, sufocando o
Estado e deixando milhões de
moçambicanos na miséria. Na
próxima edição, abordaremos
a segunda parte deste dossier
envolvendo outros dirigentes
que chegam a ganhar mais de
150 mil meticais só de pensão
e com cálculos pormenorizados. (Canal de Moçambique)
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Editorial

Governo de “abutres”
sem escrúpulos
Por via do Boletim da República, ficámos a saber que os membros do Governo decidiram dividir entre si os impostos dos cidadãos em forma de pensões de reforma. São pensões que, como
pode ser visto no artigo sobre a matéria nesta edição, vão até
mais de 100 mil meticais por mês, superando um milhão de meticais por ano para cada governante e ex-governante, todos do
partido Frelimo, no poder desde 1975.
É de lei, sim, mas de uma lei injusta! Uma lei que beneficia a
quem governa, a quem gere os impostos dos cidadãos, a quem
toma as decisões. Uma lei arquitectada para beneficiar a quem a
fez e prejudicar a maioria dos cidadãos. Uma lei feita e implementada por gente sem escrúpulos para beneficiar a eles próprios.
Os ministros, vice-ministro e deputados que passam à aposentação, auferindo por isso milhões de meticais por ano, são exactamente eles que em sede do Conselho de Ministros aprovaram
as leis que aplicam em seu própria benefício e em sede do Parlamento usando da tal maioria qualificada da Frelimo, as legitimam. Fazem tudo eles!
É uma lei feita pelos poderosos para beneficiar os poderosos.
Basta lembrar que neste País os professores (que foram professores destes governantes), os enfermeiros, os polícias, os militares, os médicos, para além de auferirem péssimos salários, vão à
reforma sem nunca terem sido promovidos ou ver os seus salários melhorados por alegada falta de cabimento orçamental. Mas
para os que fazem as leis há sempre provimento!
É, entretanto, um autêntico insulto à consciência dos contribuintes pagar reformas milionárias aos governantes e ver que os
funcionários que realmente prestam serviços públicos andarem
a sofrer.
Todos nos lembramos da voz trémula e semblante carregado
de dor da enfermeira que nas câmaras de uma das TVs deu o seu
testemunho, o testemunho da dor a que está sujeita, ao ver-se ir à
reforma ganhando apenas 2.800,00 meticais/mês.
Todos nos lembramos das sucessivas vezes que a senhora ministra da Função Pública, Vitória Diogo, com ar de quem está
cheia de razão, veio a público justificar a lentidão na promoção
da progressão nas carreiras aos funcionários do aparelho do Estado, apontando a falta de fundos como causa.
Pura hipocrisia!!! Os fundos só faltam quando é para aumentar
os salários do agente da polícia, professor, do enfermeiro, do médico. Quando é para pagar a reforma de Manuel Chang, de José
Pacheco, de Alcido Nguenha, de Virgínia Matabele, de Cadmiel
Muthemba, de Lucas Chomera, de Castigo Langa, enfim, de nomes sonantes, há sempre cabimento orçamental.
Isto expõe a cúpula de mafiosos que nos governam. Caso cari-

cato, muito caricato mesmo é o de Manuel Chang, ministro das
Finanças, que para passar à reforma voluntária foi o seu vice que
assinou o despacho autorizando a reforma. E os demais cidadãos,
funcionários do Estado, que não têm esse poder permanecem ganhando salários míseros e os que se aguentam abandonam a função pública para trabalhar no sector privado, nas multinacionais.
Nada contra a reforma de quem completou 35 anos a trabalhar
para o Estado, mas ou há reforma para todos ou não há reforma. Ou há salário ou pensão justa para todos ou nada há! Esta
situação que aqui expomos só pode ser tolerada, não diríamos
por um povo pacífico, mas adormecido. Só jovens entorpecidos
com cervejas vendidas a preço de banana, com “tentação”, com
“Dom Baril’, com “Boss Whisky” podem continuar a trabalhar
para pagar impostos que pagam salários de uma cúria de abutres.
Não seria exagero todos os moçambicanos que se sentem ofendidos com este “roubo”, boicotarem o pagamento de impostos
até que esta situação seja revertida. Não seria exagero apelar
para uma manifestação popular pacífica contra este assalto aos
contribuintes para que esta gente se demita.
O povo tem a sua responsabilidade nisto. É o povo que sustenta
este Governo de abutres. O povo precisa de entender que lamentando sem agir, nada irá mudar. Os gananciosos que tomaram o
aparelho do Estado vivem à custa do suor de quem trabalha.
Nesta edição demonstrámos como estes governantes da Frelimo agem. O exemplo é do ex-ministro do Trabalho, o Sr. Guilherme Luís Mavila, que actualmente aufere quatro salários no
mesmo Estado e nas empresas por ele participadas.
Enquanto milhares de jovens, formados, deambulam com diplomas nas mãos à procura de emprego, há a quem o Estado
paga quatro salários por mês. E que salários!!!!
E depois ouvimos “o chefe” a pedir “trabalho e paciência” aos
moçambicanos. A pedir para os moçambicanos esperarem até
2018 para sentirem os benefícios dos recursos minerais. Discurso de farsa, discurso de quem come, enche a pança e depois se
esconde atrás do casaco e vem a público dizer que “o País está
pobre”. De facto, está pobre, mas não de recursos. Está pobre de
dirigentes com escrúpulos e de povo capaz de se impor contra
uma oligarquia que se instalou a sugar o Estado e a sugar tudo
para o bando até não sobrar mais nada!
Nós nunca duvidámos disto e sempre dissemos aqui que estes
governantes não merecem o mínimo de consideração dos moçambicanos. Alguns podem até ser bons pais, esposos, filhos ou
até vizinhos, mas como gestores de bens públicos são uma vergonha: autêntica vergonha!
O povo deve dizer basta e por esta cúria de abutres a marchar
para fora do poder. (Canal de Moçambique)

