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Polícia assume dores do Governo e diz que má governação é 
devido a factores exógenos

No dia que um Comissário de Polícia vestiu a farda de Comissário Político
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Termos e condições aplicáveis

Processo contra Castigo Langa arquivado, mas alguns camaradas nem sabiam que existe
Problemas estruturantes do partido não tiveram resolução do CC. Camaradas temem ser conotados
Assunto Caifadine ainda não chegou ao CC, mas segue seus trâmites após sua contestação

Empresário ligado a Frelimo acusado de promover trabalho-escravo
Chakil Aboubakar acusado de dever 11 meses de 

salários aos colaboradores da Revista Mais Jovem 
Aboubakar refuta e diz que colaboradores estavam a fazer um trabalho filantrópico 

Caifadine
colocado em 
Banho-Maria

Em mais um Comité Central de arregimentação do silêncio em torno do Grande Líder
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Caiu, no passado sábado, o pano da II Sessão 
Ordinária do Comité Central da Frelimo, 
que, em dois dias, serviu para arregimentar 
o silêncio. Como tal, os problemas mais 
estruturantes da Frelimo neste momento, 

incluindo a proposta de adiamento das eleições distritais, 
que não colhe consenso entre os camaradas, não teve 
qualquer resolução, apesar de ter sido levantado por 
alguns membros. Mas quem respirou de alívio foi o 
antigo porta-voz da Frelimo, Caifadine Manasse, que viu 
adiada a “sentença” sobre a sua continuidade ou não no 
órgão depois de ter sido afastado pelo comité provincial. 
Evidências apurou que, após a decisão, apresentou uma 
contestação a nível da Zambézia, o que atrasou o envio do 
processo ao Comité de Verificação do Comité Central, que 
irá arguir sobre o caso em última instância. 

Desde que Castigo Langa 
foi combatido com grande 
garra por ter ousado ques-
tionar a liderança sobre o tão 
propalado terceiro mandato, 
há cada vez menos abertura 
de debate interno no partido 
no poder e com sinais de ar-
regimentação do silêncio em 
torno de assuntos que cons-
trangem a liderança máxima 

do partido.
Com efeito, o último Co-

mité Central foi marcado 
por um debate fraco, tendo 
passado à margem dos prin-

cipais assuntos candentes 
da sociedade e do partido. 
Entre os assuntos ignorados 
destaca-se a não discussão da 
proposta de adiamento das 
eleições distritais, que está 
avançar sem ter sido objecto 
de debate interno e o pouco 
debate sobre uma inusitada 
orientação para que os ca-
beças de lista das 63 autar-

quias passem a ser indicadas 
a dedo pelo Presidente do 
Partido e não eleitos na base 
como acontece actualmente.

Segundo Evidências apu-

DESTAQUE

Caifadine colocado em Banho-Maria e eleições distritais saem 
sem resolução do CC

Em mais um Comité Central de arregimentação do silêncio em torno do Grande Líder

Evidências

Assunto Caifadine ainda não chegou ao CC, mas segue seus trâmites após sua contestação

Processo contra Castigo Langa arquivado, mas alguns camaradas nem sabiam que existe
Problemas estruturantes do partido não foram discutidos. Camaradas temem ser conotados 

Há pessoas que não estão preocupadas com o processo do 
DDR – ataca Nyusi

Ainda continua o braço de ferro entre o Governo e a Renamo sobre o 
processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) dos 
homens da Renamo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que há 
pessoas mais preocupadas com problemas imediatos o que, de certa forma, 
acaba por deixar para trás o processo de DDR. As declarações de Nyusi sur-
ge na mesma semana em que o Conselho e Ministros o decreto que garante 
a reintegração socioeconómica dos desmobilizados da Renamo.

Era do interesse de alguns 
membros compreender 
uma nova orientação que 
existe no sentido dos 
candidatos presidentes das 
autarquias passarem a serem 
escrutinados directamente 
pela Comissão Política e 
em última instância pelo 
Presidente do partido. Este 
último ponto inquieta alguns 
camaradas, mas não tiveram 
força para impor a discussão. 

rou, os dois assuntos não 
faziam parte da agenda dos 
trabalhos, contudo foram 
apresentados por alguns ca-
maradas na esperança de que 
fossem objecto de debate 
mais amplo para que saia 
uma decisão do partido mais 
abrangente.

O assunto sobre as elei-
ções distritais foi levantado 
por um influente camarada, 
defendendo um debate mais 
alargado sobre o mesmo e 
dissipar algumas dúvidas que 
ainda pairam sobre as inten-
ções de alguns grupos. No 
entanto, o assunto foi igno-
rado, numa altura em que já 
há um avanço do ponto de 
vista legislativo da bancada 
parlamentar da Frelimo, com 
vista ao adiamento das elei-
ções distritais. Aliás, o debate 
deste assunto consta do rol 
das actividades agendadas 
na Assembleia da República, 
prevendo-se algumas mexi-
das na legislação relativas a 
marcação das datas das elei-
ções gerais.

Embora estivesse agen-
dada a discussão sobre o 
desempenho das autarquias 
sob gestão da Frelimo, no 
âmbito da preparação das 
eleições que se avizinham, 

foi recusada aos membros 
a possibilidade de discussão 
sobre o perfil dos candida-
tos. O assunto chegou a ser 
levantado, mas seguiu numa 
direcção oposta.

Era do interesse de alguns 
membros compreender uma 
nova orientação que existe 
no sentido dos candidatos 
presidentes das autarquias 
passarem a serem escrutina-
dos directamente pela Co-
missão Política e em última 
instância pelo Presidente do 
partido. Este último ponto 
inquieta alguns camaradas, 
mas não tiveram força para 
impor a discussão. 

Igualmente, passou a mar-
gem do Comité Central o 
caso Caifadine Manasse que, 
segundo o Evidências apu-
rou, ainda não transitou para 
o Comité Central em virtude 
do visado ter submetido uma 
contestação junto do Comi-
té Provincial da Zambézia, 
aguardando ainda o desfecho 
por parte órgão.

Alguns camaradas ten-
taram levantar o caso. José 
Chichava questionou o facto 
de um órgão inferior, neste 
caso o Comité Provincial, ter 
tomado a decisão de afastar 
um membro do Comité Cen-

tral, mas foi  informado que 
o processo está a seguir seus 
trâmites normais.

Processo contra Castigo 
Langa arquivado, mas 
alguns camaradas nem 

sabiam que existe

No decurso do Comité 
Central, o Comité de Ve-
rificação comunicou aos 
membros sobre o arquiva-
mento do caso de Castigo 
Langa, que foi processado 
por ter ousado a questionar 
Filipe Nyusi sobre a propa-
lada intenção de um terceiro 
mandato. Não só não teve 
a resposta do Presidente do 
partido como enfrentou, nos 
dias a seguir, a ira dos grupos 
de choque.

A notícia sobre o arqui-
vamento do caso pegou de 
surpresa alguns camaradas a 
exemplo de Teodoro Waty 
que se mostrou estupefacto 
a ponto de perguntar “o que 
ele fez” para ter o referido 
processo. Mas de topo veio 
a explicação de que ele teve 
uma repressão simples de-
pois de ter levantado numa 
das sessões do Comité Cen-
tral pontos que estavam fora 
da agenda.
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Reina um ambiente de cortar à faca entre os 
colaboradores e a direcção da Master Link, 
proprietária da revista Mais Jovens, apresentada 
no ano passado numa badalada cerimónia. Os 
colaboradores estão há quase um ano sem ver 

a cor do dinheiro. Os queixosos, que denunciaram maus 
tratos protagonizados pelo patronato, já estão fartos das 
promessas da empresa liderada por Chakil Aboubakar, 
um famoso empresário com ambições políticas dentro do 
partido no poder. Entretanto, em sua defesa, Aboubakar 
refuta todas as acusações dos colaboradores da revista Mais 
Jovem, tendo justificado que os mesmos estavam a fazer um 
trabalho filantrópico, ou seja, ao invés de salários tinham 
direitos a subsídios.

Os colaboradores estão de 
costas voltadas com a direc-
ção da Master Link, proprie-
tária da revista Mais Jovens. 
Os salários em atraso, falta de 
contratos de trabalho e recor-
rentes promessas não cumpri-
das estão na origem do im-
bróglio entre as duas partes.

Segundo os queixosos, 
aquando do início da produ-
ção da revista, a direcção da 
Master Link disse que estava 
a elaborar contratos, contudo, 
de lá a esta parte os contratos 
ainda não apareceram e para 
o seu espanto a empresa não 
honra com as remunerações 
devidas.

Um colaborador que prefe-
riu se identificar pelo nome de 
Ismael Job denunciou que, na 
ausência dos salários, a direc-
ção disponibilizava subsídio 
de transporte, o que, segundo 
ele, era insuficiente para cus-
tear as suas despesas  

“Já estamos agastados com 
esta situação. Somos pais de 

família e trabalhamos durante 
todo ano sem direito ao salá-
rio. Quando falávamos com a 
direcção sobre os salários em 
atraso e os contratos, diziam 
que temos que deixar de re-
clamar e continuar a trabalhar 
porque os problemas seriam 
resolvidos, mas infelizmente 
nada aconteceu. Estamos en-
tregues a nossa própria sorte. 
Não se explica como é que 
um renomado empresário se 
disponibiliza para pagar sub-
sídio de transporte ao invés 
do salário como foi previa-
mente acordado”, contou Job.

Para justificar as interminá-
veis falhas no pagamento de 
remunerações, o patronato, 
segundo os queixosos, escon-
dia-se na falta de patrocina-
dores, peso embora a revista 
tivesse ligação com o partido 
e tivesse uma dúzia de publi-
cidades.

“Nas reuniões que tivemos 
com o proprietário da revista 
prometia que as condições 

Chakil Aboubakar deve 11 meses de salários aos colaboradores 
da revista Mais Jovem 

Empresário ligado à Frelimo acusado de promover trabalho escravo

DESTAQUE

Duarte Sitoe

Aboubakar refuta e diz que colaboradores estavam a fazer um trabalho filantrópico 
Desde que a revista foi fundada, colaboradores sentem-se abandonados a sua própria sorte 

Viaturas roubadas serão devolvidas à África do Sul 
A ministra do Interior, Arsénia Massingue, anunciou, na última 

semana que vai proceder com a devolução de viaturas roubadas na 
África do Sul para Moçambique. “Já estiveram cá as autoridades sul-
-africanas e fizemos a entrega de quatro viaturas roubadas naquele 
país e, neste momento, estamos à espera da documentação para o 
repatriamento de outras 57”, disse Massingue.

PUBLICIDADE

seriam melhoradas, porém 
não passavam de promessas 
falsas. Mesmo com as publi-
cidades a direcção justificava 
que não conseguia pagar sa-
lários porque ainda não tinha 
patrocinadores. Sabemos que 
isso não corresponde à ver-
dade porque existem pessoas 
que tem salários em dia e nós 
continuamos sem ver a cor de 
dinheiro”, desabafa um outro 
colaborador.

Colaboradores relatam 
humilhações do patronato

Nas noves edições publica-
das em 2022, uma foi patroci-
nada pelo Centro de Colabo-
ração em Saúde, sendo que a 
direcção comprometeu-se em 
usar o remanescente do valor 
disponibilizado para pagar os 
salários em atraso.

Entretanto, segundo os 
queixosos, foi mais uma pro-
messa falsa da empresa lide-
rada por Chakil Aboubakar. 
Não só não cumpriu com a 

promessa como também fo-
ram surpreendidos, em finais 
de 2022, com anúncio de 
reestruturação da revista com 
vista a atrair investimentos.

“Tínhamos a esperança de 
receber os salários em atraso 
em Novembro, mas, debalde, 
nada aconteceu. Desde a últi-
ma edição ainda não se pro-
nunciou sobre os ordenados 
e não sabemos o que será das 
nossas famílias. A direcção 
veio com a proposta de rees-
truturar a revista com vista a 
atrair mais investimentos e até 
Março corrente continuamos 
parados”, revelam os queixo-
sos.

Na tentativa de ultrapassar 
o imbróglio, os trabalhadores 
Master Link, proprietária da 
revista Mais Jovens levaram o 
caso ao Centro de Mediação 
e Arbitragem Laboral – CE-
MAL, contudo o caso ainda 
continua em “banho Maria” e 
Ricardo Manteigas desconfia 
que o Ministério do Trabalho 
e Segurança Social esteja a 

proteger o “camarada” Chakil 
Aboubakar, até porque a Re-
vista tinha fortes ligações com 
o Ministério e com a Secreta-
ria de Estado da Juventude e 
Emprego.

“A revista já estava a cir-
cular em todo território na-
cional, mas infelizmente o 
dono preferiu abraçar outros 
negócios. Por entender que a 
direcção já estava a nos faltar 
com o respeito, decidimos le-
var o caso para à mediação la-
boral. As nossas ambições fo-
ram frustradas porque vimos 
que aquela instituição estava 
a proteger a quem nos está a 
desgraçar. Pedimos a quem é 
de direito para resolver o nos-
so problema. Somos pais de 
famílias e precisamos do nos-
so dinheiro. Trabalhamos e 
não estamos a pedir favores”, 
protestou a fonte.

Por sua vez, Matanato 
Obadias, nome fictício de ou-
tro colaborador, denunciou 

Continua na pag  04
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DESTAQUE

Duarte Sitoe / CIP

Debate foi adiado na semana passada e vai ter lugar esta quarta-feira
Frelimo propõe alteração de anúncio da data das Eleições Gerais 

Renamo e MDM estão em silêncio sepulcral 
Há suspeita que seja para acomodar terceiro mandato de Nyusi

Força ruandesa captura terroristas que atacaram aldeia de Ulo
Oito dos catorze terroristas que, recentemente, prota-

gonizaram ataques à aldeia Ulo, norte do distrito de Mocím-
boa da Praia, província de Cabo Delgado, com objectivo de 
saquear produtos alimentares, foram capturados pela Força 
Ruandesa depois de uma operação de perseguição desenca-
dearam naquela zona. 

De acordo com a Constituição da República, 
o Conselho de Ministros deve, até 15 de 
Abril do corrente ano, anunciar a data 
da realização das Eleições Gerais que 
terão lugar em Outubro do próximo ano. 

Vendo a data para a convocação de eleições a apertar-se, 
a Bancada Parlamentar da Frelimo submeteu, semana 
finda, um anteprojecto de lei visando a redução do tempo 
de anúncio de 18 para 15 meses, de forma a ganhar tempo 
para que o Presidente da República possa anunciar a data 
após a revisão da Constituição da República. Para além 
de abrir espaço para o adiamento das eleições distritais, 
há o receio de que uma revisão da Lei mãe seja pretexto 
para acomodar o tão propalado terceiro mandato para 
Filipe Nyusi.

Depois do adiamento, na 
semana passada, sob pro-
posta da Renamo, que pediu 
mais tempo para estudar as 
duas propostas do debate 
sobre as propostas de revi-
são pontual da Lei 8/2013, 
de 27 de Fevereiro, que es-
tabelece o quadro jurídico 
para a eleição do Presidente 
da República e dos Deputa-
dos da Assembleia da Repú-
blica, bem como do Projec-
to de Lei de Revisão Pontual 
da Lei n.° 3/2019, de 31 de 
Maio, que estabelece o Qua-
dro Jurídico para a Eleição 
da Assembleia Provincial e 
do Governo da Província, o 
parlamento vai retomar os 
assuntos esta semana.

Segundo garantias dadas 
à TV Sucesso na noite des-

te sábado, pela presidente 
da Assembleia da República, 
Esperança Bias, à saída do 
Comité Central, na Escola 
Central da Frelimo, na Ma-
tola,  os dois projectos de 
revisão de lei eleitoral serão 
discutidos esta quarta na As-
sembleia da República.

A Lei 8/2013, de 27 de 
Fevereiro (quadro jurídico 
para a eleição do Presidente 
da República e dos deputa-
dos) refere que o Conselho 
de Ministros deve anunciar 
até o dia 15 de Abril pró-
ximo a data das Eleições 
Gerais, agendadas para Ou-
tubro de 2024, mas  a Ban-
cada da Frelimo apoia-se nas  
preocupações de políticos, 
religiosos, académicos, jor-
nalistas, organizações da so-

CC não debateu adiamento de eleições distritais, mas Frelimo mantém 
plano de rever a Constituição sem depender da oposição

Com o MDM e Renamo dorminhocos

ciedade civil e outras forças 
vivas em relação as vanta-
gens e desvantagens da rea-
lização das eleições distritais 
para propor o dia 15 de Ju-
lho para o anúncio da data 
em que serão realizadas as 
Eleições Gerais.

O CIP Eleições 2023 – 
2024, boletim sobre o pro-
cesso político em Moçam-
bique, refere que a proposta 
da Bancada Parlamentar do 
partido no poder “visa per-
mitir que o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, te-
nha mais tempo para criar a 
Comissão que prometeu, a 
19 de Dezembro do ano pas-
sado, para discutir a viabili-
dade das eleições distritais”.

O último Comité Central, 
realizado entre 24 e 25 de 
Março, na Matola, não dis-

cutiu a questão das eleições 
distritais, peso embora te-
nham havido algumas inter-
pelações dispersas durante o 
encontro.

A proposta da Bancada 
Parlamentar da Frelimo, de a 
acordo com CIP, abre espa-
ço para uma revisão pontual 
da Lei 8/2013, permitindo o 
alargamento da auscultação 
de diversos intervenientes 
em relação a viabilidade da 
realização das eleições dis-
tritais, sendo que a mesma 
pode ser uma oportunidade 
de ouro para o partido cin-
quentenário ganhar tempo 
para alterar a Constituição 
da República sem o apoio da 
oposição  depois do dia 12 
de Junho do ano em curso, 
uma que vez a última altera-
ção teve lugar no dia 12 de 

Junho de 2018.
Actualmente, o Gover-

no não tem como adiar as 
eleições distritais antes de 
anunciar a data da realização 
das Eleições Gerais e o CIP 
Eleições 2023 – 2024 não 
tem dúvidas de que a pro-
posta da bancada maioritária 
na Assembleia da República 
pode ser interpretada como 
uma jogada de mestria.

“Propor redução de 18 
para 15 meses o prazo de 
anúncio da data das eleições. 
Assim, o Governo ganha 
três meses e tem, até 15 de 
Julho, para anunciar da data 
as próximas eleições. A par-
tir de 13 de Junho já pode 
mexer livremente na Consti-
tuição e adiar as eleições dis-
tritais. E, a seguir, anunciar 
a data das eleições gerais do 
próximo ano”, refere o bole-
tim do CIP.

Refira-se que os partidos 
da oposição, a Resistência 
Nacional de Moçambique 
(Renamo) e Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM), já tornaram pú-
blico que não abrem mãos 
das eleições distritais, mas 
mantém-se em silêncio em 
relação à proposta de redu-
ção do período de anúncio 
de eleições. A Frelimo tem 
maioria para aprovar qual-
quer instrumento.

que os colaboradores eram al-
vos de humilhações por parte 
Chakil Aboubakar, uma vez 
que o mesmo exibia sua rique-
za nas reuniões, enquanto seus 
colaboradores não tinham o 
que deixar na mesa de suas 
famílias.

“Sabemos que somos po-
bres e não precisamos de nin-
guém para usar como espec-
tadores para exibir o dinheiro 
que tem. Fomos humilhados 
como ratos de esgotos, mas 

não vamos desistir antes de 
receber o nosso dinheiro. 
Recentemente, tivemos uma 
reunião na qual falaram que 
a produção da revista seria 
suspensa por um período in-
determinado, mas nem chega-
ram de falar dos salários em 
atrasos”, disse.

Aboubakar nega tudo e 
diz que era um trabalho 

filantrópico com subsídio

Chamado a contar a sua 

versão dos factos, o proprie-
tário da MasterLink refutou 
todas as acusações dos co-
laboradores da revista Mais 
Jovem. Parco nas palavras, 
justificou que os mesmos 
estavam a fazer um traba-
lho filantrópico e ao invés 
de salários tinham direito a 
subsídios.

Aliás, para sustentar a 
sua tese, Chakil Aboubakar 
apoiou-se ao facto da revis-
ta ser de distribuição gratui-

ta, o que de certa forma não 
permite encaixe financeiro 
capaz de sustentar aquele 
magazine mensal.

“Os trabalhadores pres-
tavam serviços filantrópicos 
porque não tínhamos fonte 
de rendimento. Os patro-
cínios enquadravam-se na 
troca de serviços. Os cola-
boradores estão a misturar 
assuntos. Gastava mensal-
mente 192 mil meticais para 
a produção da revista e não 

tinha nem retorno de 50 mil 
meticais”, defendeu-se.

Prosseguindo, a fonte 
assumiu a ideia de reestru-
turar revista para conseguir 
mais parceiros. Em nenhum 
momento assumiu ter tido 
um entendimento, ainda 
que verbal, para o pagamen-
to de salários, o que contra-
diz com a versão dos cola-
boradores que dizem que 
somente estavam a espera 
dos contratos.

Continuação da pag  03
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DESTAQUE

Evidências

O reconhecimento não 
veio somente dos membros 
do partido no poder. As con-
dolências e vénias a Mocumbi 
vieram de outros quadrantes 
da sociedade moçambicana, 
com destaque para a Renamo 
e o Movimento Nova Demo-
cracia.

Em comunicado assinado 
pelo seu presidente Salomão 
Muchanga, a Nova Democra-
cia lembra de Mocumbi como 
um nacionalista consequente, 
um grande patriota que em 
vida lutou pela libertação do 
povo, da terra e do poder po-
lítico colonial, para a instaura-
ção de uma nova ordem polí-
tica. 

“Mocumbi, cultor da liber-
dade, político afável e adulto, 
enquanto governante foi um 
homem sensível e aberto. Foi 

ele que Democratizou a figura 
de primeiro-ministro no País, 
dando pessoalmente conferên-
cias de imprensa todas quin-
tas-feiras. Era também muito 
próximo à juventude. Dedicou 
sua vida a pátria e sua paixão 
imensurável à saúde. Ele foi 
fundamental para o estabele-
cimento do Centro de Inves-
tigação em Saúde de Manhiça 
(CISM), instituição que con-
tribui bastante para a inves-
tigação sobre antimaláricos e 
outras doenças endémicas que 
enfermam o sistema nacional 
de saúde. A Nova Democracia 
rende-lhe a sua singela home-
nagem e considera que a vida 
de Páscoal Mocumbi é para ser 
celebrada hoje e sempre”, su-
blinha Muchanga.

Por seu turno, Ossufo Mo-
made, presidente da Renamo, 

considera que a partida de Pas-
coal Mocumbi deixa um vazio 
enorme no País, mas também  
um valioso legado que o País 
deve preservar.

“Foi com profundo pe-
sar e muita consternação que 
os moçambicanos tomaram 
conhecimento do desapareci-
mento físico do Dr. Pascoal 
Manuel Mucumbi,  ocorrido 
ontem, vítima de doença. O 
Dr. Mucumbi foi um concida-
dão que ao longo da sua vida  
notabilizou-se  na construção 
do Estado moçambicano en-
quanto servidor público, em 
particular como Médico, Mi-
nistro da Saúde, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Pri-
meiro-ministro da República 
de Moçambique”, descreve. 

Renamo e Nova Democracia reconhecem patriotismo de Mocumbi

Quase 13 milhões de pessoas consomem água imprópria em Moçambique 
Segundo o Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos, 

quase 13 milhões de pessoas consomem águas impróprias em todo 
território nacional. O ministério liderado por Carlos Mesquita avan-
çou ainda que, nas zonas, há cerca de 10 milhões de pessoas sem 
água potável e, nas zonas urbanas, há cerca de nove milhões de 
pessoas na mesma situação. 

PR gazeta velório de um camarada histórico

Numa altura em que a Frelimo atravessa 
uma crise existencial sem precedentes, 
o País e o partido no poder acabam de 
perder aquele que é descrito como um 
dos mais íntegros dirigentes do País. 

Trata-se de Pascoal Mocumbi, antigo primeiro-ministro, 
falecido sábado e cujos restos mortais vão a enterrar hoje, 
terça-feira, no Cemitério de Lhanguene, precedido por 
uma cerimónia de Estado, segundo decisão tomada pelo 
Conselho de Ministros. Entretanto, o seu último adeus 
não contará com a presença do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, que se encontra nos Estados Unidos em 
missão de trabalho.

Membro fundador da FRE-
LIMO, hoje partido em cres-
cente crise de popularidade 
sobretudo no seio dos jovens 
devido a má governação, Pas-
coal Mocumbi, que desempe-
nhou várias pastas ministeriais 
antes de se tornar primeiro 
ministro durante o consulado 
de Joaquim Chissano, é um 
dos membros do partido dos 
camaradas mais respeitados 
não só nas lides partidárias, 
como na sociedade, sendo 
lembrado como um dirigente 
íntegro, aberto e patriota.

Em reconhecimento da 
sua dimensão para o País, o 
Governo, para além de um fu-
neral oficial, determinou a ob-
servância de dois dias de luto 
nacional, contados a partir de 
zero hora do dia de hoje, pe-
ríodo no qual a Bandeira Na-
cional e o Pavilhão Presiden-
cial serão içados à meia haste 
em todo território nacional e 
nas missões diplomáticas e 
consulares da República de 
Moçambique.

Desde que foi anunciado 
o seu desaparecimento fisco, 
várias figuras nacionais e in-
ternacionais, incluindo antigos 
governantes e colegas de trin-
cheira, não param de ressalvar 
os seus feitos para o país.

Joaquim Chissano, amigo 
de Mocumbi desde os tempos 
de estudante, passando pela 
fundação da Frelimo à gover-
nação do País, destaca os gran-
des feitos e lamenta o facto de 
não ter tido a oportunidade de 
concluir o seu projecto de me-

mórias.
“Convivíamos perto, por-

que vivíamos na mesma zona 
aqui, em Maputo, em Mafalala. 
Casa dele era perto da minha 
casa. Éramos quase como ir-
mãos. Nos momentos bons 
e maus da família, estivemos 
juntos e conheci a família alar-
gada que ele tinha”, disse ao 
lembrando do também seu 
padrinho de casamento.

“Ainda queria conversar 
com ele para escrevermos as 
memórias, porque me parece 
que ele tinha a intenção de 
também escrever e disseram-
-me na família que ele tinha 
começado”, sustenta Chis-
sano, dando a entender que 
ambos queriam eternizar mo-
mentos partilhados desde os 
tempos da juventude, escola, 
luta de libertação nacional e 
governação. 

Já para o ex-Presidente da 
República, Armando Guebu-
za a morte de Mocumbi repre-
senta uma perda irreparável ao 
país de um patriota dedicado 
às causas nacionais e que teve 
um papel preponderante no 
país.

“Tive a sorte de conhecer 
Pascoal desde a juventude, há 
muito tempo. E acontece que 
frequentávamos a mesma igre-
ja. Ele era instrutor, eu tam-
bém era instrutor, um pouco 
mais novo. Quero apresentar, 
em meu nome, da minha fa-
mília e em nome da Fundação 
[Armando Emílio Guebuza], 
que ele não chegou a conhe-
cer, porque estava doente e 

Caiu mais um histórico e fundador da Frelimo em meio 
a crise existencial do partido

Pascoal Mocumbi (1941- 2023) 

Continua na pag  06

acamado, as condolências a 
Adelina, aos filhos e a outros 
familiares por esta perda irre-
parável”, sublinhou.

De uma aluna que depois 
o substituiu no cargo, Luisa 
Diogo, as lembranças são de 
uma pessoa com um sentido 

patriótico profundo, pragmá-
tica, muito virada para resul-
tados. 

“Neste momento em que 
perdemos o nosso antigo 
Primeiro-ministro, Pascoal 
Mocumbi, o que me ocorre 
é que ele continua presente, 

porque, neste momento, não 
consigo pensar nele ausente, 
sempre está presente na minha 
memória e creio que vai estar 
na memória de todos os mo-
çambicanos e na memória dos 
militantes da Frelimo”, acres-
centou Luísa Diogo.
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SERNIC detém supostos raptores em Nampula  
Três pessoas cujas identidades não foram reveladas estão de-

tidas em Nampula, indiciadas no roubo e rapto de um cidadão 
em Jangoma, no distrito de Moma. De acordo com o SERNIC, 
os indiciados recorreram a uma arma do tipo AKM-47, conten-
do sete munições para se apoderarem de um valor monetário de 
três milhões de meticais.

Esperança Bias dirige as cerimónias fúnebres de Pascoal Mocumbi

SOCIEDADE

O Presidente da República, Filipe Nyusi, está em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos de América 
(EUA), para cumprir uma agenda de trabalho 
de cinco dias, na sede das Nações Unidas. Com 
a pressão da agenda das Nações Unidas, Nyusi 

não poderá estar nas exéquias do fundador da Frelimo, Pascoal 
Mocumbi, falecido sábado, em Maputo, vítima de doença pro-
longada. A ausência, apesar de justificada, levanta no seio dos 
críticos do executivo, o debate, visto que num passado recente, 
aquando da morte de Afonso Dhlakama, o presidente da Fre-
limo, teria desobedecido alguns conservadores da Comissão 
Política, para ir aquele funeral.

Apesar das honras do Es-
tado, ao consultar o progra-
ma, é notório a ausência do 
Chefe do Estado, devendo ser 
representado pela Presidente 
da Assembleia da República, 
Esperança Bias.

No encerramento do Co-
mité Central, no último sába-
do, Filipe Nyusi lamentou a 
morte de Pascoal Mocumbi, 
afirmando que é uma grande 
perda não só para a família, 
como também para a Frelimo, 
para o país e o mundo inteiro.

Falando do seu papel den-
tro do partido no poder, Fili-
pe Nyusi descreveu Mocumbi 
como um líder com “qualida-
des excepcionais” que se des-
tacou em todas as funções 
que desempenhou.

Mocumbi, nas palavas do 
também Presidente da Fre-
limo, destacou-se pelos seus 
ideais nacionalistas e teve 
uma contribuição activa na 
fundação da Frelimo, o que 
lhe valeu a eleição a membro 
do Comité Central e chefe do 

Evidências

departamento de informação 
e propaganda.

No entanto, devido a uma 
aparente pressão da agen-
da, o Chefe de Estado teve 
de gazetar as cerimónias fú-
nebres, desembarcando, em 
Nova Iorque, na manhã desta 
segunda-feira.

A vista insere-se no con-
texto da presidência de Mo-

çambique, no Conselho de 
Segurança das Nações Uni-
das, este mês, presidir alguns 
eventos de alto nível.

O destaque vai para o De-
bate sobre o Terrorismo e o 
Extremismo Violento, esta 
ter¬ça-feira, evento no qual 
o país deverá apresentar a sua 
experiência na matéria e par-
tilhar, com os membros do 

Conselho de Segurança e con-
vidados, as suas posições em 
relação ao tópico cuja impor-
tância tem estado a crescer, à 
escala global.

Em destaque, nesta pre-
sença do Presidente da Repú-
blica, em Nova Iorque, está 
igualmente o debate a ser pre-
sidido pelo Chefe do Estado 
sobre o impacto das políticas 
de desenvolvimento na imple-
mentação da Iniciativa Conti-
nental do Silenciar de Armas.

Esta segunda-feira, o Che-
fe do Estado cumpriu uma 
agenda marcada por um en-
contro com o Secretário-geral 
das Nações Unidas, António 
Guterres, e o Administrador 
do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
PNUD, Achim Steiner.

Filipe Nyusi vai ainda rece-
ber cumprimentos dos repre-
sentantes permanentes dos 
países da SADC e da CPLP 
junto das Nações Unidas.

Nyusi gazeta funeral do fundador da Frelimo
No passado, o Chefe do Estado teria desobedecido os conservadores da CP para ir ao 
funeral de Afonso Dhlakama

Pascoal Manuel Mocumbi 
(nascido em 10 de Abril de 
1941), é um médico e políti-
co moçambicano. Licenciado 
pela Universidade de Lausan-
ne, foi Ministro da Saúde de 
1980 a 1987, depois Ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
de 1987 a 1994. Foi Primeiro-
-Ministro de Moçambique de 
1994 a 2004.

É filho de Manuel Mocum-
bi Malume e Leta Alson Cuh-
le. Iniciou os seus estudos na 
Missão de Mocumbi, distrito 
de Inharrime, província de 
Inhambane, África Oriental, 
onde concluiu o ensino bá-
sico em 1952. Frequentou o 
Liceu Salazar (Liceu Salazar) 
em Lourenço Marques. (hoje 
Maputo), entre 1953 e 1960. A 
partir do final dos anos 1950, 
Mocumbi foi membro do 

conselho de administração do 
Núcleo de Estudantes Secun-
dários Africanos de Moçambi-
que (NESAM).

Em 1961, foi membro fun-
dador da Universidade Nacio-
nal das Nações Unidas e su-
cessivamente secretário-geral e 
vice-presidente desta organiza-
ção estudantil. Mudou-se para 
Lisboa (Portugal Continental) 
e inscreveu-se na Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de Lisboa em 1960 e 1961; 
Posteriormente, deixou Por-
tugal por motivos políticos e 
matriculou-se na Universidade 
de Poitiers, em França, onde 
permaneceu até 1963.

Em 1962, Mocumbi parti-
cipou na criação da FRELI-
MO (Frente de Libertação de 
Moçambique), na Tanzânia, e 
no desenvolvimento dos seus 

estatutos, do seu programa e 
das suas resoluções. Em 1963, 
pela causa nacionalista, inter-
rompeu os estudos e foi para 

a Tanzânia onde foi nomeado 
membro do Comité Central 
da FRELIMO e chefiou o De-
partamento de Informação e 

Propaganda da FRELIMO. 
De 1965 a 1967, foi o repre-
sentante permanente da FRE-
LIMO na Argélia.

Breves notas biográficas
Continuação da pag  05
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Um novo argumento para armar o 
Estado até aos dentes

O Evidências, não sua edição nú-
mero 98, com capa “Moçambique à 
beira de Golpe do Estado”, alertou so-
bre artimanhas do Executivo que po-
dem configurar num golpe de Estado. 
A ciência tipifica dois tipos de golpe, 
sendo um Militar, movido por militares 
como o próprio nome sugere e o outro 
Constitucional, que resulta da mani-
pulação da legislação para pessoas ou 
grupos se manterem no poder. É a este 
último que a abordagem do Evidências 
de forma interpretativa e explicativa 
centrou a sua abordagem, mostrando 
as implicações do jogo de cintura em 
curso visando usar o debate sobre o 
adiamento das eleições distritais como 
trampolim para uma revisão mais pro-
funda da Constituição para acomodar 
um provável terceiro mandato, através 
da eleição indirecta do Presidente da 
República.

O debate foi levantado bem antes da 
morte do músico Azagaia e da eclosão 
dos movimentos de homenagem ao ra-
pper conhecido pela sua intervenção, 
tendo ganho força a máxima do Povo 
no Poder, título de uma música que 
lançou há uns 15 anos, mas que devido 
a contínua degradação socioeconómi-
ca da vida dos moçambicanos a música 
mostra-se intemporal e actual.

O texto que fez a capa do Evidências 
foi bem fundamentado, aprofundado 
e compreendido pela opinião pública 
e por quem de boa-fé procurou lê-lo. 
Essa constatação de que foi compreen-
dido surgiu pelo facto de o mesmo ter 
sido legitimado pelos debates públicos 
que se seguiram.

Sucede, no entanto, que passadas 
três semanas, o mesmo alerta está sen-
do distorcido por autoridades com 
interesses inconfessos e vendido aos 
incautos para fazer vincar uma narrati-
va alarmista muito longe do noticiado 
pelo jornal. Fica evidente a intenção de 
procurar vender uma imagem de gran-
de perigo para justificar o uso excessi-
vo da força no dia das manifestações.

Na semana passada, vimos e somos 
capazes de afirmar que a manipulação 
da notícia visa criar um aproveitamento 
político que se resume na consolidação 

de um Estado Policial, com fortaleci-
mento do sector castrense, o que acaba 
por minar o Estado democrático, por 
criar um ambiente de tensão e medo 
num momento de incertezas a todos 
níveis.

É curioso que só depois da mor-
te da Azagaia tenha se resgatado este 
conteúdo, que denunciava tentativas de 
mexidas constitucionais na senda das 
eleições distritais. Ao Comando Geral 
da PRM só faltou acusar este jornal de 
ter morto Azagaia para poder desenca-
dear as homenagens e colocar-se assim 
em marcha o golpe de Estado.

O vice-comandante da Polícia, que 
deu a cara para assumir o papel de pa-
lhaço ao propagar factos que só exis-
tem no relatório da corporação, desco-
nhecidos pelos demais moçambicanos 
que queriam marchar pacificamente, 
veio, na sua mentira, denunciar que afi-
nal a estrutura do Estado Unitário, lon-
gamente construído pelos heróis des-
te glorioso país é hoje um projeto em 
crise. Hoje recuamos para o tempo de 
tensão, medo e propagação de um dis-
curso de ódio, perseguição e instituição 
de mais moçambicanos que outros.

Neste momento, para quem circula 
pela Julius Nharere vê a proliferação 
de militares, dando azo a uma percep-
ção de um país em alerta. Vislumbra-se 
logo uma tentativa de alarmar o Esta-
do, colocando tensão que pode afinal, 
havendo vontade, se acabar com essa 
tensão através de discurso de concór-
dia, unidade e compromissos renova-
dos de respeitar a Constituição de Re-
pública. A quem interessa esse retrato 
de medo e alerta?

Para nós que estamos na linha da 
frente, as ameaças estão a se tornar 
palpáveis, através de ataques informá-
ticos e fortes indícios de espionagem 
do nosso dia-a-dia. Ainda é tempo de 
recuar, construir um país de todos e 
não nos perdermos na perseguição da-
queles que julgamos menos moçambi-
canos. Usemos esse tempo para fazer 
aquilo que não foi possível nos últimos 
oito anos, do contrário, a aclamação 
Povo no Poder, sairá de um movimen-
to para uma realidade. 
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SOCIEDADE Nyusi recomenda reformas no Tribunal Administrativo 
O Presidente da República, Filipe Nyusi, recomendou 

ao Tribunal Administrativo (TA) a liderar o processo de 
reformas legislativas com vista a reduzir os emolumentos 
pagos nos processos relacionados com a importação de 
ajuda destinada aos cidadãos carenciados ou vítimas das 
calamidades no País. 

No âmbito do Movimento Eu+, duas 
activistas sociais descobriram durante 
uma das palestras realizadas no Bairro 
de Natite, Cidade de Pemba, que havia 
uma menor de 14 anos de idade vivendo 

maritalmente com um jovem de 20 anos de idade. De 
imediato Elisa Paulo e Nonoca António accionaram as 
autoridades policiais locais e a direcção de escolares nas 
proximidades para que esta fosse retirada do referido lar 
e matriculada de volta à escola.

Após resgatarem a menor 
da união prematura, as acti-
vistas procuraram a família 
da menor, tendo começado a 
fazer sessões de consciencia-
lização e sensibilização sobre 
os males que as uniões pre-
maturas podem fazer na vida 
da menor e que o mesmo po-
deria levá-los a prisão.

Os mesmos acataram com 
os conselhos das activistas e 
receberam a menor de volta 
ao convívio familiar. E no dia 
23 de Março de 2023, a me-
nor munida com material es-

colar foi acompanhada pelas 
activistas Elisa Paulo e No-
noca António à escola EPC 
de Natite (seu primeiro dia 
de aulas), onde foi recebida 
pelo director pedagógico da 
escola.

Embora a menor fosse 
pouco comunicativa, agrade-
ceu timidamente pela ajuda 
que recebeu das activistas e 
prometeu dedicar-se aos es-
tudos escola para que possa, 
dentro de um tempo, definir 
o seu próprio futuro.

E quanto ao seu então ma-

Menor de 14 anos resgatada de união prematura e devolvida 
à escola em Cabo Delgado

rido, este foi escoltado pelas 
autoridades policiais para o 
posto policial local para res-
ponder criminalmente por 
manter uma menor de idade 
como sua esposa.

O movimento EU+ é um 

movimento de divulgação 
massiva da Lei de Prevenção 
e Combate às Uniões Pre-
maturas iniciativa do Fórum 
da Sociedade Civil para os 
Direitos da Criança – ROSC 
em parceria com o Centro de 

Aprendizagem e Capacitação 
da Sociedade Civil - CESC, 
WLSA Moçambique, FDC - 
Fundação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade, Rede 
da Criança e outras do mes-
mo ramo.  

Quadros do INSS reflectem sobre gestão de património 

Quadros do INSS, totalizando 60, ligados 
às áreas financeira, administrativa e de 
cadastro, provenientes de todas as pro-
víncias e dos serviços centrais, estão a 
ser capacitados em matérias de aperfei-

çoamento de mecanismos e procedimentos de inventa-
riação, avaliação, reavaliação e abate de bens patrimo-
niais do Estado.

A formação que arrancou 
na manhã desta segunda-
-feira, na localidade turística 
da Ponta D’Ouro, distrito de 
Matutuine, província de Ma-
puto, com o término previs-
to para quinta-feira próxima, 
enquadra-se nas acções de 
modernização do Sistema 
de Segurança Social e visa 
a consciencialização de téc-
nicos sobre as normas e os 
procedimentos sobre a maté-
ria, a nível do INSS.

O director de Adminis-
tração e Finanças do INSS, 
Jaime Custódio Nhavene, 
discursando na cerimónia de 
abertura, disse que aquela ac-

ção formativa constitui uma 
oportunidade para a troca de 
ideias, experiências e conhe-
cimentos, de modo a garan-
tir uma melhor coordenação 
e domínio das matérias por 
parte dos técnicos beneficiá-
rios.

Jaime Nhavene sublinhou 
a necessidade de reconhecer 
a cobertura legal de acções 
das áreas abrangidas, alinhan-
do com as normas interna-
cionais, 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 dinâmi-

ca e especificidade do INSS, 
que é uma instituição dotada 
de uma personalidade jurídi-

ca, de autonomia administra-
tiva e financeira, bem como 
patrimonial própria.

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

A capacitação, tal como as 
outras, enquadra-se na estra-
tégia da instituição, sobretu-
do num esforço da respectiva 
direcção-geral, que consiste 
em ministrar cursos de capa-
citação aos 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.
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POLÍTICAIsenção de vistos poderá aumentar volume de investimento 
A Associação dos Empresários Europeus em Moçambique 

(EUROCAM), através do seu líder, Simome Santi aponta que a de-
cisão do Executivo de isentar vistos a 28 países poderá aumentar 
o volume de investimento europeu no país. Acrescentou que a de-
cisão é estratégica, acrescentando que cerca mais de trezentos mi-
lhões de cidadãos europeus poderão entrar com menos dificuldade 
no território nacional.

Na sua habitual intervenção de saudação por 
ocasião da abertura da II Sessão Ordinária 
do Comité Central da Frelimo, o secretário-
geral da Associação dos Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional (ACLIN), Fernando 

Faustino, declarou uma guerra sem tréguas na Frelimo contra o 
que chamou de conspiradores contra a ideologia do seu partido 
e exigiu purificação de fileiras. O seu discurso foi bastante 
ovacionado pelos membros do Comité Central sobretudo quando 
se referiu à necessidade de combater os “lambe-botas”.

Desde que tomou o poder Filipe 
Nyusi tem por hábito “agradecer” 
aos seus lambe-botas, colocando-os 
em locais privilegiados em empresas 
públicas, tal como aconteceu com 
Julião Cumbana (PCA da Empre-
sa Nacional de Parques de Ciência 
e Tecnologia da Maluana); Manuel 
Guilherme Júnior (reitor da UEM); 
Egídio Vaz (administrador não exe-
cutivo da ENH Kogas), só para citar 
alguns exemplos, contudo advinha-
-se dias difíceis para os escovinhas.

A ala dura da Frelimo, composta 
pelos veteranos da Luta de Liberta-
ção Nacional, parece não estar im-

pressionada com os préstimos dos 
meninos de recados. Num repto 
veemente o secretário-geral da AC-
LIN arrancou aplausos e ovação de 
toda a sala quando de viva voz pediu 
purificação de fileiras. 

“Camaradas do Comité Central 
temos que ter coragem de combater 
e denunciar infiltrados, indisciplina-
dos, intriguistas, tribalistas, confu-
sionistas, fofoqueiros, lambe-botas 
…”, prosseguia Faustino, quando foi 
interrompido com uma grande ova-
ção e palmas, precisamente quando 
se referia aos “lambe-botas”.

Prosseguindo, depois do mo-

SG da ACLIN ovacionado após pedir purificação de fileiras e 
purga de “lambe-botas” na Frelimo

Evidências

Advinha-se dias difíceis para os “escovinhas”

mento de euforia, Faustino frisou 
a necessidade da purga estender-
-se também a “outros, com vista a 
prevalecer a linha política do nosso 
partido. Aqui exigimos a purificação 
das nossas fileiras”, atirou Faustino, 
para depois ser novamente ovacio-
nado pelos presentes.

“Sentimos que estamos infiltra-
dos. A Frelimo é um partido que 
não compactua com condutas du-
vidosas, por isso a luta continua 
contra os mentores de indisciplina e 

desestabilizadores”, frisou.
Num contexto em que o país 

se encontra a preparar a realização 
das eleições autárquicas, a ACLIN 
defende maior diálogo interno e 
exige 20% de representatividade da 
ACLIN nas listas de continuidade, 
contrariamente aos actuais 18%.

“Neste contexto devemos com 
antecedência preparar a nossa vitó-
ria. Para isso devemos escolher can-
didatos que inspiram confiança ao 
povo”, disse Faustino, numa altura 

em que há uma grande crítica em 
relação à qualidade dos presidentes 
das autarquias nas mãos da Frelimo, 
que são na sua maioria empresários 
e lobbistas que assaltaram o poder 
comprando votos.

Pensão dos combatentes não 
cobre uma cesta básica

Ainda no seu discurso de aber-
tura, o secretário-geral da ACLIN 
pediu aumento de pensões dos 
combatentes, justificando que o va-
lor que actualmente os combatentes 
recebem não é suficiente para com-
prar uma cesta básica.

“Pedimos encarecidamente ao 
camarada Presidente que a situação 
das pensões dos nossos combaten-
tes seja revista, pois o que recebe-
mos é tão pouco que não chega a 
pagar a cesta básica”, destacou.

De acordo com a OTM-Cen-
tral Sindical, a cesta básica em 
Moçambique custa em torno de 
24 mil meticais, enquanto o salário 
mínimo é de apenas 8758,00MT e 
a pensão dos combatentes não foi 
actualizada.

PUBLICIDADE
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POLÍTICA MSF alertam que Cabo Delgado está longe de ser estável 
Enquanto o Governo pauta pelo triunfalismo com vista a conven-

cer multinacional francesa TotalEnergies a retomar o seu projecto de 
exploração de gás natural na Bacia de Rovuma, os Médicos Sem Fron-
teiras (MFS) apontam que a província de Cabo Delgado está longe de 
ser estável. A directora da MFS, Helena Cardellach, referiu que Cabo 
Delgado enfrenta uma grave crise humanitária.

“Ele vai ter que me ressarcir pelos danos morais que me causou”
“...vamos nos encontrar no tribunal, eu, ele e advogado dele”  

Renato Cau

Após ser citado como um dos líderes da marcha 
pacífica em homenagem a Azagaia, que, 
segundo a polícia, tinha como fim último 
um levantamento social para provocar Golpe 
de Estado, o edil da Cidade de Quelimane, 

Manuel de Araújo, submeteu, na última sexta-feira, 24 
Março, junto da Procuradoria-Geral da República (PGR), 
em Maputo, uma queixa-crime contra o vice-comandante 
geral da PRM, Fernando Tsucana, que foi o porta-voz da 
instituição no dia em que a Polícia acusou alguns órgãos 
de comunicação social e personalidades políticas e da 
sociedade civil de estarem por detrás de uma suposta 
tentativa de um levantamento social.

Em causa está uma acusa-
ção feita pelo representante 
da Polícia em resultado da 
marcha em homenagem ao 
rapper Azagaia no passado dia 
18 de Março, onde Araújo é 
apontado como sendo mem-
bro do grupo de pessoas que 
estariam tentando um golpe 
de Estado contra o Governo 
moçambicano.

No entender de Manuel 
de Araújo, as informações 

prestadas por Fernando Tsu-
cana não só são vergonhosas, 
como são falsas, difamatórias, 
infundadas, graves e com a 

finalidade de prejudicar a sua 
imagem pública e política. 

Referiu em entrevista ao 
Evidencias, que não é a pri-
meira vez que recaem sobre 
si falsas acusações vindas do 
Executivo moçambicano, 
mas desta vez pretende levar 
o caso às últimas instâncias 
para que o vice-comandante 
geral prove o seu envolvi-
mento no  referido Golpe de 
Estado junto a Presidência da 

República. 
“Aquele senhor que é um 

funcionário do Estado, agiu 
de forma ilegal no exercício 

Manuel de Araújo quer levar vice-comandante da 
PRM à barra do tribunal

Queixa-crime contra Fernando Tsucana já foi submetida à PGR 

das suas funções, prejudican-
do a minha reputação e ele 
vai ter que me ressarcir pelos 
danos patrimoniais e morais 
que causou a minha imagem”, 
sublinhou.

Ouviu do vice-comandante 
geral da República da PRM 
que seria processado por ale-
gadamente incitar a violência 
e em resposta Araújo avan-
çou com um ultimato direc-
cionado a Fernando Tsucana 
e a Ministra do Interior para 
que esclarecessem em até 24 
horas o motivo de ele ser ci-
tado num grupo pessoas que 
queria dar o suposto golpe de 
Estado, sendo que este esta-
va em Quelimane e sem que 
tenha havido tumultos na sua 
cidade.   

Com efeito, Quelimane foi 
a única cidade onde a marcha 
em saudação a Azagaia decor-
reu sem sobressaltos, tendo 
merecido elogios do Prove-
dor da Justiça como sendo um 
exemplo a se seguir, por isso 
questiona: “veio um elogio de 
um órgão do mais alto nível e 
importante, como é que hoje 
me indicam como agitador 
das marchas? Ou seja, o pro-
vedor vê a marcha em Queli-

mane como bom exemplo e a 
PRM vê como mau exemplo, 
onde está o problema?”, ques-
tiona Araújo.

“Ele não conhece a 
Constituição da República, 
não sabe o que é um golpe 

de Estado”

Cita o número 2 do artigo 
58 da Constituição da Repú-
blica, que refere que “o Esta-
do é responsável pelos danos 
causados por actos ilegais dos 
seus agentes no exercício das 
suas funções em prejuízo do 
direito de regresso nos ter-
mos da lei”. Daí mesmo ten-
do passado 48 horas sem uma 
resposta plausível da PGR, diz 
que vai seguir com o caso para 
limpar o seu nome e respon-
sabilizar o vice comandante-
-geral pelas acusações, que no 
seu entender foram totalmen-
te irresponsáveis.

“Sinto vergonha daquele 
senhor porque ele foi vice-
-reitor para área pedagógica 
na ACIPOL… afinal o que ele 
ensinava lá?  É grave quando 
uma pessoa que aparentemen-
te vem da academia mostra 
total desconhecimento não só 

do Direito, como da função 
da Polícia e do que é um golpe 
de Estado”, avançou.

E acrescenta, “ele devia 
ser demitido imediatamente, 
ele mostrou total desprepa-
ro e incompetência em to-
das áreas, do ponto de vista 
académico, pedagógico, de 
liderança e do ponto de vis-
ta policial. Ele não conhece 
a Constituição da República, 
não sabe o que é um golpe 
de Estado do ponto de vista 
constitucional”, sublinha.

A sua incompetência, se-
gundo disse, envergonha a 
toda nação, ainda mais saben-
do que Moçambique é actual-
mente membro e está a pre-
sidir o conselho de segurança 
das Nações Unidas, daí que 
não sabe explicar como é que 
um alto quadro da polícia não 
domine conceitos básicos da 
área em que actua.

Questionado se talvez ter 
se trata de alguma imposição 
para que o vice-comandante 
tivesse que citar o seu nome, 
Araújo diz que “nenhum fun-
cionário é obrigado a acatar 
com uma ordem ilegal, e se 
ele não sabe disso é pior do 
que eu imaginava”.

Ouviu do vice-comandante 
geral da República da PRM 
que seria processado por 
alegadamente incitar a violência 
e em resposta Araújo avançou 
com um ultimato direccionado 
a Fernando Tsucana e a 
Ministra do Interior para que 
esclarecessem em até 24 horas 
o motivo de ele ser citado num 
grupo pessoas que queria dar o 
suposto golpe de Estado, sendo 
que este estava em Quelimane e 
sem que tenha havido tumultos 
na sua cidade.   
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Candidato apresenta as provas e pede anulação do processo eleitoral
Procurações da mesma pessoa com assinaturas falsificadas

Moçambique na Cimeira das Democracias nos EUA 
O Governo norte-americano, liderado por Joe Biden, tornou 

pública a lista dos 120 países que vão fazer parte da segunda Ci-
meira das Democracias. Moçambique não fez parte do primeiro 
evento, realizado em 2021, mas no presente ano, a par de países 
como Bósnia-Herzegovina, Gâmbia, Honduras, Costa do Marfim, 
Liechtenstein, Mauritânia, Moçambique e Tanzânia, consta no gru-
po dos países convidados.

Evidências

No dia reservado para se conhecer o novo 
Bastonário da Ordem dos Advogados 
de Moçambique, que sucederá a Duarte 
Casimiro, que, à semelhança dos três últimos 
titulares daquele órgão público de natureza 

independente (Flávio Menete, Tomás Timbane e Gilberto 
Correia), decidiu não se candidatar a um segundo mandato, 
houve relatos de uma votação renhida, chegando-se a recorrer 
a métodos não ortodoxos. O Evidências fez a denúncia no dia 
da votação, mas a agremiação fez vista grossa e não corrigiu 
lacunas no decurso do processo. Nesta segunda-feira, Alberto 
Langa, candidato a presidente do Conselho Provincial de 
Nampula, pela lista A, participou o caso à procuradoria de 
instrução criminal em Nampula.

O candidato a presidente 
do Conselho Provincial de 
Nampula, pela Lista A, Al-
berto Langa, está a contestar 
resultados do último escru-
tínio na Ordem dos Advo-
gados em virtude de terem 
sido constatadas irregula-
ridades graves no processo 
eleitoral ao nível do círculo 

eleitoral de Nampula. Ain-
da no domingo, apresentou 
uma participação contra os 
advogados Joyce Catiussia 
Chambal Massimbe e Eva-
risto Simoco na procurado-
ria de instrução criminal de 
Nampula.

Na sua queixa-crime que 
junta provas anexas, Langa 
detalha que no dia 25 pas-
sado, iniciado o processo de 
votação, compareceu, por 
volta das 09h40, a advoga-
da Joyce Massimbe, eleitora, 
com a finalidade de exercer 
o direito ao voto, em nome 
e no interesse da advogada 

Suraia Mecupa.
Tendo a Massimbe apre-

sentado junto a mesa da 
Assembleia Geral uma pro-
curação em que  Suraia Me-
cupa outorgara-lhe poderes 
representativos para votar 
naque1as eleições. No en-
tanto, já por volta das 12h45, 
do mesmo dia 25 de Marco, 

compareceu a Mesa da As-
sembleia Geral o advogado 
Paulo Epifanio Benedito 
Langa, que para além de ter 
exercido o seu direito ao 
voto naquela Assembleia, o 
mesmo apresentou uma pro-
curação que lhe havia sido 
outorgada pela mandante 
Suraia Mecupa, coincidente-
mente a mesma mandante da 
procuração exibida e utiliza-
da para a votação por Joyce 
Massimbe.

A Mesa da Assembleia 
constatou haver uma irregu-
laridade e por isso impediu 
de votar com o fundamen-

Há provas de procurações forjadas na OAM
O caso já foi participado à procuradoria da instrução criminal

to no facto de a mandante 
já ter exercido o seu direito 
por via de representação, no 
mesmo dia.

Outrossim, compareceu 
por volta das 10h, a advoga-
da Latoia Amana Abubacar, 
que para além de exercer o 
seu direito de voto, apresen-
tou duas procurações dos 
advogados Fautino Loja e 
Jaimita Faustino Loja Dau-
do.

As procurações foram 
emitidas no dia 01 de Mar-
co corrente e reconhecidas 
nos dias 03 e 24. “Ora, ainda 
no mesmo dia (25 de Mar-
co), comparecera o Evaris-
to Simoco, Advogado com 
carteira profissional n' 989 
e com domicilio profissional 
da Cidade de Nacala - Porto, 
com duas procurações em 
que os advogados Faustino 
e Jaimita Loja, outorgaram 
poderes ao mesmo, para que, 
no seu nome e interesse, vo-
tasse na Lista encabeçada 
pelo Ilustre Dr. Andre Pauli-
no Joaquim Junior”, lê-se no 
documento.

De acordo com o queixo-
so, foram comunicados os 
mandantes que trataram de 
esclarecer que os mesmos 
haviam outorgado poderes 
a Latoia Amana Abubacar e 
não em mais ninguém.

“Ao que as suas assinatu-
ras eram totalmente falsas, 
que bastava compara-las 
para chegar a essa conclu-
são”, sentenciou.

Sublinha o queixoso que 
os três casos mencionados 
são os que foi possível detec-
tar e interceptar, sendo facto 
que houve um levantamento 
de nomes de advogados que 
pelo distrito em que residem, 
situação de saúde e até ocu-
pação no dia da votado, não 
poderiam comparecer as ur-
nas e foram, sem conheci-
mento e consentimento da-
queles, emitidas procurações 
que foram usadas no dia 25 
de Marco na eleição dos Ór-
gãos Sociais da Ordem dos 
Advogados de Moçambique.

“A conduta das participa-
das aqui descrita consubstan-
cia sem dúvidas na prática do 
crime de falsificação de do-
cumentos, previsto e punível 
nos termos do vertido nas b) 

e g), do artigo 322, do C.P, na 
medida em que as Participa-
das para alem de ter imitado 
as assinaturas dos Ilustres 

Dr.'s Suraia Mecupa, Faus-
tino Loja e Jaimita Faustino 
Loja Daiido, mandaram re-
conhecer como verdadeiros, 
factos falsos e que não des-
conheciam a sua falsidade”,

De acordo com a exposi-
ção, tal fora feito com clara e 
inequívoca intenção de fazer 
transparecer que a Lista por 
etas apoiada tinha mais elei-
tores do que as outras, pois 
votaram em nome e no inte-
resse de quem não os outor-
gara poderes para o efeito.

Diante destas irregulari-
dades, o queixoso pediu que 
fosse oficiada a Comissão 
Eleitoral para se pronunciar 
sobre a legalidade do proces-
so e porque há irregularida-
des graves no mesmo, que 
seja declarado nulo e de ne-
nhum efeito todo o processo 
eleitoral e “ordenando - se 
a repetição do escrutínio no 
círculo eleitoral de Nampula. 
Mais requer a sua constitui-
ção em assistente, aguardan-
do pelo deferimento e a no-
tificado da conta para efeitos 
de pagamento do devido im-
posto”.

De referir que concorrem 
a sucessão de Duarte Casimi-
ro, Carlos Martins pela lista 
B, Vicente Manjate pela lista 
A e André Júnior pela lista 
C. Espera-se que ainda hoje 
seja conhecido o vencedor, 

depois de quase um mês de 
campanha dentro dos advo-
gados. A lista B foi declarada 
vencedora. 
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CENTRAIS Açucareira de Xinavane encerra exportação de açúcar 
A Açucareira de Xinavane anunciou, na última semana, a sus-

pensão da exportação de açúcar por um período de dois meses 
prorrogáveis devido as inundações dos canaviais e a interrupção 
da venda do produto no mercado internacional por dificuldade de 
escoamento por via ferroviária para o Porto de Maputo, devido 
ao funcionamento da linha do Limpopo, de forma condicionada.

Governo e Frelimo assumem medo dos jovens e reforçam tese da Polícia

Quando tudo indicava que a Polícia da República de Moçambique (PRM) 
viria à público pedir desculpas pela actuação violenta da corporação na 
repressão contra jovens que aderiram à marcha pacífica em homenagem 
ao rapper Azagaia no País, eis que esta, através do vice-comandante-
-geral, Fernando Tsucana veio ao terreiro justificar a violência policial 

com receios crescentes de um suposto um Golpe de Estado. Na ocasião, acusou alguns 
órgãos de comunicação, incluindo o Evidências, de apelarem ao levantamento social 
e algumas personalidades políticas e da sociedade civil de serem os promotores das 
manifestações que teriam por fim último a tomada da Ponta Vermelha. Esta foi a forma 
que a PRM encontrou para lavar a sua cara perante a pressão internacional, incluindo 
do Escritório dos Direitos Humanos da ONU. A posição pouco consistente e que está a 
ser criticada dentro e fora do País, foi depois endossada pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, que acrescentou que os agentes da lei e ordem foram obrigados a agir 
para garantir a ordem e tranquilidade, porque havia pessoas que queriam aproveitar a 
manifestação para criar desordem. Sem mencionar nomes, exigiu punição exemplar aos 
agitadores. Entretanto, as organizações da marcha e vários organismos da sociedade 
civil, a nível nacional e internacional contestam a posição do Governo e exigiram a res-
ponsabilização de actores que consideram infractores do direito constitucional a uma 
manifestação pacífica.

Cidade de Maputo. Jovens 
sob efeito de álcool e subs-
tâncias psicotrópicas, com 
objectos contundentes, arre-
messando-os contra vidros 
de lojas e edifícios públicos 
e privados; outros espancan-
do policiais, enquanto alguns 
tentam se apossar de arma de 
fogo. É essa a imagem que a 
Polícia da República de Mo-
çambique procura fazer da 
manhã do passado sábado na 
Cidade de Maputo e algumas 
outras capitais provinciais em 
todo o País.

Curiosamente, nenhum 
proprietário de uma loja ou 
estabelecimento público ou 
privado reclamou ter o vidro 
quebrado; nenhum polícia foi 
apresentado com tendo sido 
ferido durante a marcha e a 
corporação não se queixou 
de algum extravio de arma 
de fogo, o que pode colocar 
por terra a tese da PRM que, a 
todo o custo procurou, sema-
na finda, justificar a sua actua-
ção perante os moçambicanos 
e a comunidade internacional.

É que, após a repressão 
policial contra jovens que se 
preparavam para marchar um 
pouco por todo o País em ho-

menagem ao falecido rapper 
Azagaia, Moçambique voltou 
a estar nas bocas do mundo 
pelas piores razões e imedia-
tamente, organismos interna-
cionais, incluindo o Escritório 
dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, a Amnistia 
Internacional e a Human Ri-
ghts Watch, condenaram a 
acção e exigiram uma inves-
tigação sobre os excessos na 
actuação das autoridades que 
recorreram ao gás lacrimogé-
neo e violência para dispersar 
e deter jovens que estavam a 
marchar.

Para limpar a sua imagem 
diante da comunidade inter-
nacional numa altura em que 
o País presidente o Conselho 
de Segurança das Nações Uni-
das, a PRM procurou uma sé-
rie de bodes expiatórios, dis-
torceu conteúdos de jornais 
e televisões e ampliou alguns 
factos.

Na sua versão dos factos, 
a PRM inviabilizou a mar-
cha pacífica em homenagem 
a Azagaia porque a sua inte-
ligência detectou indícios de 
que estava para sair de marcha 
pacífica para violenta.

“A PRM constatando a 

existência de fortes indícios 
de transição de uma manifes-
tação pacífica para violenta 
decidiu preventivamente to-
mar medidas, desdobrando-
-se para os locais de concen-
tração aonde aconselhou e 
exortou aos manifestantes 
para não realizarem as mar-
chas. No entanto houve de-
sobediência as autoridades 
policiais proferindo injurias 
arremessos de objectos con-
tundentes, confrontação físi-
ca com os agentes da polícia 
e alguns casos houve tentati-
va de apossamento de arma 
de fogo. Nestes termos com 
vista a reposição de ordem e 
segurança pública a PRM teve 
que recorrer a armas de dis-
persão de massas com estrita 
observância ao princípio de 
proporcionalidade de forças 
e equidade de meios”, dis-
se Tsucana, sem no entanto, 
apresentar elementos que sus-
tentem alguma actuação 

Os bodes expiatórios 
da PRM

Ainda para justificar a suas 
acções, a PRM acusou alguns 
órgãos de comunicação, no-

Inviabilização da marcha em homenagem a Azagaia 

Reginaldo Tchambule e Duarte Sitoe

Nyusi admite impopularidade e dá azo a ideia de ser vítima de tentava de golpe
Sociedade Civil acusa vice-comandante da PRM de inventar factos 
MISA exige mais esclarecimentos da PRM, após intimidação da imprensa

meadamente o Jornal Evidências, 
TTV e a TV Sucesso de estarem a 
ser usados pela oposição e socie-
dade civil como instrumentos de 
apelo ao levantamento social.

De acordo com Fernando Tsu-
cana, a manchete da edição nº 98 
do Jornal Evidências: “Moçambi-
que à beira de um golpe de Esta-
do” e os debates cujo teor é de le-
vantamento social na TV Sucesso 
deram o pontapé de saída ao que 
aconteceu na marcha em homena-
gem ao rapper que em vida canta-
va músicas de intervenção social.

Igualmente, assumindo papel 
de um comissário político, Tsu-
cana disse que a PRM estranhou 
o facto de ao invés de músicos, a 
marcha pacifica em homenagem a 
Azagaia ter sido liderada por indi-
víduos ligados a partidos políticos 
e organizações da sociedade civil.

Na sua intervenção, a PRM 
acusou Venâncio Mondlane, Qui-
téria Guirengane, Augusto Pelem-
be, João Massango, Fátima Mim-
bire, Albano Cariz, Ricardo Langa 
e Manuel de Araújo de serem os 
rostos por detrás da suposta in-

surreição, no entanto não apresen-
ta provas sobre isso.

Sociedade civil acusa vice-
comandante – geral da PRM 

de inventar factos 

Horas depois do vice-coman-
dante-geral da PRM dar o seu 
depoimento do que aconteceu na 
marcha, as organizações da socie-
dade civil decidiram contra-atacar 
e exigiram a responsabilização de 
actores que consideram infracções 
contra o direito constitucional a 
uma manifestação pacífica.

As activistas sociais Fátima 
Mimbire e Quitéria Guirengane 
referiram que a Polícia da Repú-
blica de Moçambique inventou 
factos para justificar o excesso de 
zelo das autoridades da lei e or-
dem.

“Nós estávamos na expectativa 
de ter autoridades humildes, que 
viessem reconhecer o excesso de 
zelo na sua parte. Nós estamos à 
espera que viessem pedir descul-
pas, que viessem dizer-nos que 
criaram uma Comissão de Inqué-
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CENTRAIS500 mil crianças deslocadas sem acesso à educação em 
Cabo Delgado

Elisa Martins, representante da Organização Internacional 
para Migração (OIM) em Moçambique, disse que dentre as 
mais de 500 mil crianças deslocadas estão inclusas portadoras 
de várias deficiências, tendo referido que no país há mais de 
800 crianças que precisam de assistência de protecção infantil.

Governo e Frelimo assumem medo dos jovens e reforçam tese da Polícia
Nyusi admite impopularidade e dá azo a ideia de ser vítima de tentava de golpe
Sociedade Civil acusa vice-comandante da PRM de inventar factos 
MISA exige mais esclarecimentos da PRM, após intimidação da imprensa

rito, que vai averiguar os excessos 
de poder que foram feitos”, afir-
mou Fátima Mimbire.

Já Guirengane acrescenta que 
“nós pensámos que estivéssemos 
a lidar com a Polícia da República 
de Moçambique, mas percebemos 
que estamos a lidar com uma asso-
ciação criminosa, porque só uma 
associação criminosa pode inven-
tar factos e ela própria acreditar 
nesse factos e ir reportar, sem ter 
consumido substâncias psicotró-
picas e álcool”.

Em representação dos partidos 
da oposição que, segundo a PRM, 
queriam promover uma mani-
festação violenta, o presidente 
do Conselho Municipal da Beira, 
Albano Carige considerou as de-
clarações do vice-comandante da 
PRM infelizes.

“Como moçambicano, estou 
completamente envergonhado 
porque o meu País está na Presi-
dência do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas, mas saiu 
como um grande violador daqui-
lo que é o direito de segurança da 
própria nação. Peçam desculpas 

ao povo moçambicano, digam que 
erraram e deveriam até ser proces-
sados para justificar aquele gasto 
todo em equipamento militar”, re-
feriu o edil da Beira.

Por seu turno o Edil de Queli-
mane, Manuel de Araújo subme-
teu uma queixa na Procuradoria 
– Geral da República contra Fer-
nando Tsucana por ter o colocado 
na lista das figuras que líder um 
levantamento social contra o Pre-
sidente da República, ignorando o 
facto da marcha em Quelimane ter 
decorrido sem sobressaltos.

Nyusi e Frelimo falam de 
manipulação dos jovens

Volvidos cinco dias depois da 
Polícia da República de Moçambi-
que (PRM) reprimir a marcha em 
homenagem ao músico Azagaia, 
o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, veio ao terreno alinhar com 
a versão do vice-comandante-ge-
ral da PRM, tendo declarado que 
os agentes da lei e ordem foram 
obrigados a agir para garantir a or-
dem e tranquilidade porque havia 

pessoas que queriam aprovei-
tar a manifestação para criar 
desordem.

À margem da XVIII Ce-
rimónia de Graduação em 
Ciências Policiais (ACIPOL), 
Nyusi, mesmo sem mencio-
nar nomes, exigiu uma puni-
ção exemplar para os agitado-
res, referindo que a população 
deve ser vigilante para travar 
actos que podem atrasar o de-
senvolvimento do país.

Num discurso contraditó-
rio, Nyusi começou por as-
sumir os exageros da PRM, 
exigir uma investigação sobre 
as razões que levaram a Polí-
cia da República de Moçam-
bique a adoptar uma postura 
de confronto físico com os jo-
vens e apelar a que as Forças 
de Defesa e Segurança não 
usem a força 

Nyusi adiantou que deve-
rão ser identificados “aqueles 
que procuram se aproveitar da 
virtude individual do jovem 
rapper Azagaia para atingir os 
seus intentos”, dando a enten-
der que está a assumir que os 
jovens estariam realmente a 
tentarem removê-lo do poder.

Discursando na abertu-
ra da II Sessão Ordinária do 
Comité Central da Frelimo, a 
ala dura da Frelimo reforçou 
a tese defendida por Nyusi e 
pela polícia. Sobre a marcha 
inviabilizada pela polícia, em-
bora reconheça que o custo 
de vida está insuportável e 
que por isso muitos moçam-
bicanos estão a viver no sofri-
mento, o secretário-geral da 
ACLIN acusou a oposição e 
a sociedade civil de estarem a 
fazer um aproveitamento.

“Camaradas. Vivenciamos 
há pouco tempo e será recor-
rente nos próximos tempos, 
uma propositada e bem or-
questrada confusão entre os 
partidos políticos e sociedade 
civil. Como Frelimo e Gover-

no, temos a espinhosa missão 
de tudo fazermos para salvar-
mos a opinião pública desta 
flagrante manipulação em 
curso, com a qual pretende-se 
devastar politicamente a Fre-
limo e desorganizar adminis-
trativamente o funcionamen-
to normal das instituições do 
Estado”, disse, destacando 
que o expoente máximo des-
ta manifestação teve lugar no 
passado dia 18 em homena-
gem a Azagaia.

Fernando Faustino enten-
de que as pessoas que reque-
reram a realização da marcha 
são diferentes das pessoas, 
políticos e membros da socie-
dade civil que apareceram a 
dirigir as manifestações.

“O que significa que mani-
pularam jovens e pretenderam 
aproveitar a ocasião para lan-
çar recados políticos, desesta-
bilizar o país e dar a sensação 
de ingovernabilidade do país, 
aproveitando-se do sofrimen-
to a que a população está vo-
tada, principalmente depois 
da situação de ciclones e cus-
to de vida”, disse, saudando a 
actuação das Forças de Defe-
sa e Segurança.

Ao seu estilo característico, 
Faustino acusou a oposição 
de ser teleguiada por forças 
externas disfarçadas em so-
ciedade civil.

MISA sai em defesa do 
Evidências, TV Sucesso 

e TTV

Por sua vez, MISA-Mo-
çambique manifestou a preo-
cupação em relação às decla-
rações de Fernando Tsucana 
em relação aos órgãos de co-
municação social e não só. 
Aquela organização da socie-
dade civil considera que Tsu-
cana fez uma ameaça velada 
à independência dos média 
e ao direito constitucional à 

manifestação dos cidadãos, 
enquanto forma livre de ex-
pressão de pensamento.

Perante a gravidade das 
acusações de Tsucana, o 
MISA Moçambique solici-
tou ao Ministério do Interior 
um pedido de esclarecimento 
adicional sobre as causas das 
barbaridades cometidas no 
último sábado (18) por agen-
tes da Polícia da República de 
Moçambique.

Em carta dirigida à Minis-
tra do Interior, Arsénia Mas-
singue, o MISA questionou 
a origem das ordens e a base 
legal que norteou a proibi-
ção da marcha, bem como as 
agressões protagonizadas pela 
corporação contra os mani-
festantes.

MISA – Moçambique for-
mulou ainda uma petição à 
Provedoria da Justiça para 
que sejam assacadas as res-
ponsabilidades institucionais 
e individuais do acto que, para 
muitos, mancha a reputação 
do país recentemente eleito 
como membro não perma-
nente do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.

Se por um lado, o MISA 
entende que o comando ge-
ral da corporação socorre-se 
de argumentos baseados em 
factos fortuitos e de relevân-
cia insignificante para publi-
camente desmoralizar activis-
tas e órgãos de comunicação 
social, assim como justificar a 
sua actuação desmedida, per-
dendo uma soberana opor-
tunidade de publicamente 
redimir-se diante do povo que 
jurou defender. Por outro, 
aponta que conduta da PRM 
é reveladora do quão alérgicas 
a manifestações pacíficas e às 
Liberdades de Expressão e de 
Imprensa são as autoridades 
policiais do país, o que reforça 
a ideia de estabelecimento de 
um Estado ditatorial.
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NEGÓCIOS

Em Nova Iorque, EUA

País poderá arrecadar 95 bilhões USD com a 
exploração de gás 

O presidente da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assem-
bleia da República (AR), António Niquice disse, durante auscultação pú-
blica sobre a lei que cria o Fundo Soberano, que Moçambique poderá 
arrecadar, nos próximos 30 anos, cerca de 95 biliões de dólares norte-
-americanos provenientes da exploração de recursos naturais, especifica-
mente o petróleo e gás de que o país dispõe.

No dia em que Moçambique e o resto do 
Mundo celebraram o Dia Mundial da Água, 
a 22 de Março, o Ministro das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos 
Mesquita, presidiu, em Nova Iorque, nos 

EUA, a Conferência Mundial sobre Direitos Civis à Água, na 
qual a tónica dominante do primeiro dia foi a necessidade de 
reflexão sobre os impactos da dispersão da população para o 
provimento deste recurso precioso e cada vez mais escasso.

Após conhecer-se o grande vencedor da cam-
panha “Heineken After Work”, que decorreu 
no último trimestre de 2022, Nicolas Montei-
ro Garrancho e os seus cinco acompanhantes, 
viveram uma experiência incrível, num Tour 

à cidade de Amsterdão com tudo pago pela HEINEKEN 
Moçambique.

Como parte do roteiro, os seis 
viajantes para além de visitarem 
a sede da HEINEKEN, fizeram 
o icónico Tour ‘’Heineken Ex-
perience’’, uma experiência na 
cervejaria mais antiga da Hei-
neken®, no coração de Ames-
terdão, onde aprenderam tudo 
sobre a herança da Heineken®, 
o processo de fabricação de 
cerveja, as inovações, os patro-
cínios e a história por detrás da 
estrela.. Nilza Garrancho não 
escondeu a sua satisfação, tendo 
afirmado que “a Heineken é muito 
mais que uma cerveja, é um patrimó-

nio cultural.”
“Aterrar em Amsterdão foi emocio-

nante, principalmente porque o destino 
fazia parte dos países por visitar no 
futuro mas felizmente fomos agra-
ciados pelo prémio. Tudo que se diz 
desta cidade é mais vibrante vivencia-
do, desde a sua arquitetura, a cidade 
velha, as ciclovias, os canais fluviais”, 
acrescentou Nicolas Garrancho, 
vencedor do passatempo.

Para além dos seis vencedo-
res de 2022, a HEINEKEN 
Moçambique proporcionou a 
viagem aos vencedores da cam-
panha de 2019, que não pude-

Carlos Mesquita preside a sessão do Conselho de Segurança sobre 
Direitos Civis à Água 

Vencedor da campanha “Heineken After Work”e mais cinco 
acompanhantes visitam Amesterdão

outros dos desafios referidos por 
Carlos Mesquita.

PROTECÇÃO COSTEIRA À 
CIDADE DA BEIRA

No decurso desta deslocação 
a Nova Iorque, o Ministro das 
Obras Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos rubricou ainda o 
acordo de financiamento com o 
Governo da Holanda, através da 
Invest International, referente ao 

projecto da protecção costeira 
da Cidade da Beira, num orça-
mento de 30 milhões de dólares 
norte-americanos, num projecto 
global avaliado em 60 milhões de 
dólares norte-americanos, sendo 
o remanescente financiado pelo 
Banco Mundial. 

De referir que o projecto visa 
melhorar a resiliência da cida-
de da Beira, de modo a melhor 
responder aos futuros eventos 
climáticos, visando reduzir os 

impactos em infraestruturas e 
em pessoas. 

Com este projecto, será cons-
truída uma protecção de cerca 
de 4km e o lançamento do con-
curso de obras está previsto para 
Julho de 2023, com um prazo de 
18 meses.

Além de melhorar a resiliência 
das infraestruturas, o projecto 
vai melhorar a vida das comuni-
dades, duma cidade com cerca de 
800 mil habitantes.

… e assina acordo para protecção costeira da cidade da Beira

Carlos Mesquita discursou 
na plenária, perante vários líde-
res mundiais que se juntaram 
em Nova Iorque, para debater a 
questão da provisão e gestão da 
água à escala global, tendo par-
tilhado as reformas signficativas 
que o nosso País está adoptar no 
sector de abastecimento de água 
e saneamento e que visam au-
mentar o acesso a serviços deste 
precioso líquido, com segurança 
e resiliência.

Na ocasião, o governante re-
feriu que a elaboração e apro-
vação da Lei de Abastecimen-
to de Água e Saneamento “é 
fundamental para a dinâmica 
das reformas estruturais e vem 
preencher uma lacuna existente 
e identificada” encontrando-se, 
actualmente, em processo de 

elaboração. 
No entanto, subsistem vários 

desafios, dentre os quais a neces-
sidade de partilhar, dentro e fora 
do sector, os princípios funda-
mentais da prestação de serviços 
de abastecimento de água e sa-
neamento, a questão do serviço 
público universal, a equidade so-
cial e a coesão territorial.

O direito de acesso e utiliza-
ção dos serviços, a transparên-
cia, a responsabilidade e a boa 
governação, o financiamento das 
infraestruturas e a gestão dos 
bens do domínio público, assen-
te em princípios de recuperação 
de custos, essencialmente através 
de tarifas, de acordo com o prin-
cípio utilizador-pagador, Parida-
de de Poder de Compra (PPP) 
e gestão delegada, constituem 

ram viajar devido as restrições 
impostas pela pandemia do Co-
vid-19.

“Estamos cada vez mais com-

prometidos em proporcionar 
experiências únicas aos nossos 
consumidores e, por isso, dar 
oportunidade de conhecer a 

nossa origem e a nossa história, 
é importante para nós.” Disse 
Roelof  Segers, Director Geral 
da Heineken Moçambique.
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ECONOMIABM financia projecto de segurança hídrica urbana 
em Moçambique 

O Banco Mundial (BM) vai financiar o projecto de segurança hí-
drica urbana em Moçambique, orçado em 250 milhões de dólares 
norte-americanos. O facto foi tornado público pelo ministro das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita à 
margem de encontro com o responsável do Banco Mundial, para 
África Ocidental, Victoria Kwakwa em Whashington, DC, nos Esta-
dos Unidos da América.

A empresa Construções Karina recebeu, esta 
segunda-feira, do Instituto Nacional de 
Normalização e Qualidade (INNQ) o certi-
ficado de Sistemas de Gestão de Qualidade, 
comprovada pela norma técnica ISO 9001. 

A cerimónia de certificação decorreu na cidade da Beira 
e foi orientada pela secretária de Estado da Província de 
Sofala, Stella da Graça Zeca. Construções Karina, uma 
empresa de grupo A que actua no mercado nacional há 
18 anos, tem se destacado na construção civil, consultoria 
e fiscalização de obras.

A economia nacional vai registar um cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
entre cinco e seis porccento no exercício 
económico de 2023. Esta é a perspectiva 
avançada pelo estudo divulgado, recente-

mente, na Cidade de Maputo, pelo FNB Moçambique, 
subsidiária do Grupo First Rand.O crescimento do PIB 
será suportado pelo crescimento de sectores como a 
Agricultura (com uma contribuição entre 20 a 25%), a 
Logística; a continua recuperação da Hotelaria e Turis-
mo, Mineração e Pesca.

É um evento que marca 
a excelência de uma empresa 
que se viu beliscada recen-
temente. Mas a certificaçāo 
confirma essa grandeza. De 
acordo com Stella da Graça 
Zeca, a certificação é impres-
cindível para os processos de 
produção das empresas, visto 
que permite que elas assu-
mam o papel fundamental de 
industrialização do País, para 
que se tenha capacidade de 
produzir e fornecer bens e 
serviços de qualidade, bem 
como capitalizar as oportu-
nidades no âmbito nacional e 

internacional.
“É importante prover o 

mercado de produtos e ser-
viços que cumpram com os 
padrões exigidos ao nível in-
terno e externo, contribuindo 
para o aumento da compe-
titividade da indústria e dos 
serviços com vista o desen-
volvimento da economia na-
cional”, afirmou Stella Zeca.

O director-geral do 
INNQ, Geraldo Albasine, fez 
saber que este acto enquadra-
-se numa iniciativa individual 
de cada empresa, movida pelo 
interesse em melhor servir, 

O estudo, fundamentado 
nas Perspectivas Económi-
cas para 2023 - África e Mo-
çambique, foi conduzido pela 
equipa de pesquisas económi-
cas do RMB (Rand Merchant 
Bank), braço corporativo do 
FirstRand. A apresentação 
deste estudo foi liderada por 
Daniel Kavishe, economis-
ta do Rand Merchant Bank 
(RMB) e  AlfredoMondlane, 
Gestor Sénior de Crédito do 
FNB Moçambique.  

É de se esperar um cresci-

mento num ambiente econó-
mico marcadamente adverso 
caracterizado, essencialmen-
te, por choques decorrentes 
de incertezas geopolíticas, 
financeiras e de ordem polí-
tico-militar (conflito Rússia 
– Ucrânia).

 Os sinais emitidos pela 
economia vêm assinalar a ten-
dência de recuperação eco-
nómica, após um período de 
desaceleração provocado pela 
queda dos preços das princi-
pais commodities no merca-

Construções Karina recebe Certificado de Gestão de Qualidade

FNB perspectiva crescimento da economia nacional na 
ordem de 6% para 2023

mas acima de tudo de servir 
obedecendo a padrões inter-
nacionalmente aceites.

“A certificação represen-
ta um grande desafio para o 
tecido empresarial nacional 
que pretende aproveitar as 
oportunidades oferecidas pe-
los grandes projectos. O Re-
conhecimento não deve ser 
tomada apenas para obter do-
cumento que se deve juntar 
em resposta a exigências de 
um concurso, mas sim como 
algo que traz mudanças na 
organização, que traduz me-
lhorias no seu desempenho 
que diminui desperdício, pro-
move a qualidade e melhora a 
relação com os seus clientes”, 
contou.

Geraldo Albasine apelou 
as empresas moçambicanas 
a apostarem na certificação 
pois sem ela, as firmas tem 
menor valor, capacidade de 
gestão, pouca competitivida-
de e facilmente podem decla-
rar insolvência.

“Encorajamos as que já 

estão certificadas para que 
continuem com acções de 
melhoria, com vista a atingir 
o nível de excelência e exijam 
dos vossos principais forne-
cedores, produtos e servi-
ções também certificados”, 
indicou.

 A directora executiva da 
Construções Karina, Rosa 
Canivete, anotou que esta 
certificação veio agregar valor 
a missão da sua instituição, de 
prestar serviços de constru-

ção civil e consultoria com 
elevados padrões de qualida-
de, eficiência, competitivida-
de e crescimento sustentável.

Refira-se que no mesmo 
evento foi certificada a em-
presa Dataserv. De acordo 
com o seu representante, 
Rufino Taula, disse estar fe-
liz por ser uma das primeiras 
empresas do ramo de tecno-
logias de informação e comu-
nicação com três certificações 
das normas técnicas do ISO. 

Evidências

Jossias Sixpence-Beira 

Atribuído pelo INNQ em Sofala

do internacional e a pandemia 
da Covid-19. Entretanto, pre-
vê-se que a exportação do gás 
da bacia do Rovuma (projec-
to offshore), como do carvão 
mineral, continue a crescer 
em 2023, resultante do confli-
to russo-ucraniano.

 “A narrativa económica 
para Moçambique é boa e 
esperamos um crescimento 
na ordem de 5 a 6 por cen-
to. Quando comparamos o 
crescimento económico deste 

ano com o de outros anos, é 
visível um estado de recupe-
ração gradual”, disse Alfredo 
Mondlane.

Daniel Kavishe anotou 
que, ao nível do continente 
africano, a inflação vai conhe-
cer uma redução significativa 
e permanecerá estrutural-
mente acima da média, a lon-
go prazo. Kavishe sublinhou, 
ainda, que a política fiscal po-
derá permanecer limitada na 
maioria dos mercados devido, 

em parte, aos elevados custos 
do financiamento.

O economista do RMB 
fez saber, por outro lado, que 
está em curso, o acompanha-
mento pormenorizado do 
processo de reestruturação 
da dívida em países como o 
Ghana e a Zâmbia. Para este 
ano, anotou ainda o econo-
mista, as previsões apontam 
para a volatilidade da moe-
da com uma tendência geral 
para uma maior depreciação 
de algumas moedas.  

Refira-se evento contou 
com cerca de 150 participan-
tes de diferentes sectores da 
economia e suscitou bastante 
interesse, onde a audiência 
teve a oportunidade de sa-
ber mais e esclarecer-se so-
bre temas relacionados com 
o crescimento da economia 
nacional e africana, regionali-
zação, volatilidade da taxa de 
inflação, sectores em cresci-
mento e outros.
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Conta a história que, há quase uma dé-
cada, Filipe Nyusi e alguns dos seus 
“seguidores”, Governantes, Deputados 
ou Líderes do maior Partido Moçambi-

cano, haviam firmado um pacto de entendimento 
relativamente a matérias estruturais para Moçam-
bique, nomeadamente na Saúde, Educação, Jus-
tiça e Economia. 

Seria um memorando conjunto com os Partidos 
da Oposição, a vigorar para vários anos, indepen-
dentemente de quem governasse em determina-
do momento. Um Estadista de seu nome Filipe 
Nyusi e Várias “Vozes do Dono”(?) pretendiam 
colocar o País à frente de interesses pessoais ou 
partidários e, sobretudo, a salvo das pressões de 
cada momento. Mas, claro, isto não passa de “len-
ga-lenga” para ENGANAR O POVO já de si 
cansado de tanta promessa, desgraça e sofrimen-
to... 

Nyusi, depois de “espetar a faca nas costas” (no 
sentido figurado, entenda-se!) de Armando Gue-
buza, ex-Presidente, por causa do Processo das 
Dívidas Ocultas— e da prisão (?) injusta de seu 
filho —, não tem, para já, qualquer hipótese de 
mudar o rumo aos acontecimentos dos resultados 
da condenação que aquele sofreu, pois a sua in-
fluência e Poder não são assim tão fortes aquan-
do das funções que exerceu como Presidente da 
República, à frente dos Destinos da Nação. Não 
concorreu sequer, pois não podia — por se tratar 
de um Terceiro Mandato.

Mas a ânsia de Poder de Filipe Nyusi e as suas 
metas pessoais levaram-no a decidir transformar 
as Eleições Presidenciais para UM TERCEIRO 
MANDATO e fazer “um pacto” com os seus res-
tantes colegas de Governo e da FERLIMO, ou 
seja, uma Socialista Esquerda Polarizada, com 
dois propósitos únicos: atrasar e impedir que Ar-
mando Guebuza, volte a ser democraticamente 
Eleito para Governar novamente os Destinos de 
todos os Moçambicanos, daqui a dois anos de dis-
tância... Mas, claro, esperemos que tal “sonho” 
não se realize...

Contudo, a remota hipótese deste “sonho” se 
tornar realidade, é que o problema é que não há 
uma ideia para Moçambique, não há um plano 
conjunto, não há uma estratégia a longo prazo. 
Apenas e tão só o desejo de Poder firmado num 
compromisso de prolongar o País com “sonhos 
enganadores” e manter o Povo Adormecido — e 
ainda com o propósito de votarem favoravelmente 
os Orçamentos que os frelimistas socialistas ve-
nham a apresentar. Sejam eles quais forrem!

Não havendo almoços grátis,Nyusitem pago 
esse preço bem alto, tendo, sucessivamente, que 
recuar um pouco as bandeiras que não eram as 

suas, mas reivindicadas pela RENAMO e pela 
MDM, de forma “ad hoc” e com elevado ruído 
mediático, destes dois Partidos da Oposição. 

Sob a capa das aparências e os jargões habi-
tuais, o Moçambique dos Telejornais da TVM, da 
Rádio Moçambique, dos Jornais ao serviço da 
VOZ DO DONO que todos conhecemos, tais 
como o NOTÍCIAS e DIÁRIO DE MOÇAM-
BIQUE, davam saltos quânticos em matéria de 
Igualdades, de Liberdades, de Solidariedade e 
de Assistencialismo Social. 

Mas a verdade é que Moçambique — e o seu 
POVO — não é um romance, nem um item 
meramente estatístico e não podemos esquecer 
de que cá habitam pessoas reais. Daquelas — uma 
percentagem pequena, infelizmente —mas que 
não deixam de ter problemas e contas a pagar no 
final de cada mês. 

Os Socialistas Frelimistas, quer pelo agrilhoa-
mento permitido, quer por manifesta incompetên-
cia, quer porque reféns de uma visão ideológica 
irrealista e de Raíz Soviética, perpetuaram uma 
Governação ao sabor das reivindicações do mo-
mento e da crueza das sondagens. Governaram 
sempre em função do momento e nunca em fun-
ção do Futuro e do Povo, sem rumo ou estraté-
gia, mas de forma garantística e interesseira —  no 
sentido de assegurarem os votosaldrabados, rou-
bados e substituídos que lhes permitiriam conti-
nuar no poleiro. Apenas e só! E isto desde 1975...

Moçambique hoje navega sem rumo e com o 
Futuro hipotecado por várias Gerações…

Exemplo disso são as recentes política adopta-
das, de 50% dos Ministros colodados no “olho da 
rua”, bem como dasáreas da Saúde, Educação, 
Justiça, da Falta de Emprego, do Limiar da Po-
breza em que vive a maioria dos Moçambicanos 
no País,daEconomia e também do sector da Ha-
bitação. Os Frelimistas-Socialistas foram inca-
pazes de antecipar as consequências de diversas 
políticas erradas que, pomposamente denomina-
ram como visionárias, preocupadios que andavam 
em DARUMAS PALMADAS AOS DOLARES 
USD QUEENTRAVAM NO PAÍS...

Interessa a esta Gente— e a toda a Esquerda 
Frelimista que se alcandora nos pequenos po-
deres territoriais — que Moçambique se man-
tenha dividido, polarizado e agredidos, onde 
continuem a pontificar uma Polícia Violenta e 
Militares Brutos, afectos a interesses do Partido 
no “poleiro”,Presidentes e Directores de Edilida-
des, Empresas Públicas, Organismos de Supervi-
são, Observatórios e tantos outros de tendência 
corrupta, sem poderes efectivos, com orçamen-
tos deficitários, inúteis na sua essência e inter-
dependentes entre si, quer Administrativa, quer 

Burocrática,quer Financeira, quer Politicamente, 
mas que permitam encostar uns tantos apare-
lhistas e manter uma aparente prova de vida  — 
basta ver o que a FRELIMO pretende, uma vez 
mais, fazer com as uniões das Distrais ou das Fre-
guesias, revertendo o modelo, sem que se vislum-
bre qualquer benefício ou efeito prático da medi-
da, que não seja a de garantir mais uns quantos 
lugares pagos pelo Erário Público. 

Esta falta de Autonomia, aliada ao centralismo 
puro e duro, sem precedente na restanteÁfrica 
Austral, incluindo os PALOP´s eEuropa Civili-
zada, faz com que Maputo, Nampula, Nacala, 
Teteealgumas Capitais de Distrito, tudo concen-
trem e sequem o resto do País.

Estas quatro cidades, a título de exemplo, (mais a 
inevitável periferia), concentram cerca de 65% da 
População Moçambicana. Operando a Lei da Ofer-
ta e da Procura, não será difícil de perceber que 
os preços da Habitação e do custo das Rendas 
praticadas, sem qualquer controle, da Saúde, da 
Justiça, dos Prudutos Alimentares — tudo está 
“pela hora da morte” — sem falarmos do inexis-
tentePoder de Compraque baixou drásticamente 
e a “olhos vistos” para níveis incomportáveis para 
a maioria dos Moçambicanos (não obstante os tais 
90% de que nos falou o Ministro Celso Correia 
ser UM SONHO FANTÁSTICOe que não pas-
sa, afinal de contas, de uma MENTIRA inqualifi-
cável de um Cabotino e Aldrabão (repetimos) pois 
é uma ILUSÃO GRITANTE...

A falta de empregos, de oportunidades, de trans-
portes em condições e não de “Chapas” a cai-
rem de podre, de investimentos âncora, resulta 
no êxodo das pessoas para a Capital ou para além 
Fronteiras, em busca de uma Vida Melhor, onde a 
oferta de tudo e mais alguma coisaé assegurada... e 
que em Moçambique escasseia… Fácil é culpar o 
movimento especulador e o investimento estran-
geiro e, uma vez mais, “inventar” uma Legislação 
à pressa, mascarando que o Estado está atento aos 
problemas e dispõe das soluções adequadas. Ora, 
nem uma coisa, nem outra! Uns mentiroso da tre-
ta!

E quando vão lá para fora pedirem ajuda e dizer 
que Moçambique é um “el Dourado”a descobrir 
— o que de facto corresponde à Verdade — mas 
dá-nos vontade de rir de tristeza, pois a FRELI-
MO e os seus Governantes «comem tudo e não 
deixam nada».

Daí que a Corrupção, o Roubo e a Mentira 
de 3/4da FRELIMO e dos nossos Governantes, 
desde a Independência de Moçambique,que an-
dapura e simplesmente aENGANAR o restante 
“pagode” de¼ da População do POVO... 

Alguém tem alguma dúvida?!

3/4 dos Moçambicanos São 
Enganados Pelo Governo 

da FRELIMO
Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO
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Enquanto o País está mergulhado 
numa situação em que a morte 
do rapper Azagaia tem provocado 
sobressaltos e descontrolos nas 

altas esferas do poder, a UNODC (Agência 
das Nações Unidas para o Combate às Dro-
gas) torna público seu novo relatório sobre 
a situação do tráfico e uso de cocaína a nível 
mundial.

Sem muitas surpresas, depois de uma parcial 
descida nos dois anos da pandemia, o tráfico 
de cocaína voltou a aumentar. Com efeito, 
se a pandemia tinha obrigado os traficantes 
a utilizar estratégias em parte novas, sobre-
tudo a via postal, com o abrandar-se da situa-
ção pandémica as rotas tradicionais (aérea e 
marítima) voltaram a ter preponderância.

O dado de partida é que, entre 2013 a 2017, 
o cultivo de cocaína no mundo duplicou, e 
daí o crescimento foi constante, assim como 
o consumo. A Colômbia continua sendo o 
primeiro produtor mundial, e seus podero-
sos cartéis controlam a rota provavelmente 
mais rentável do mundo, a da América Latina 
para a América do Norte. Brasil representa 
o país donde a cocaína sai de vários pontos 
do planeta, tendo, hoje, como metas privile-
giadas países europeus, como Países Baixos e 
Bélgica, tendo assim suplantado a rota mais 
tradicional da Península Ibérica.

Neste contexto de grande crescimento de 
uso e tráfico de cocaína, o continente africa-
no joga um papel cada vez mais importante. 
A partir de 2019, as apreensões de cocaína 
demonstram que a África Ocidental e Central 
desempenha, actualmente, um papel signifi-
cativo enquanto ponto de trânsito, sobretudo 
para a Europa. Na África Centro-Ocidental 
quem domina o tráfico são grupos nigeria-
nos. Diferentemente dos grupos crimino-
sos latino-americanos, os nigerianos actuam 
traficando pequenas quantias de cocaína, uti-
lizando a via aérea – de preferência via Brasil 
– e sendo organizados em grupos pequenos, 
de 4-5 membros, fechados e solidários entre 
eles, por isso pouco penetraveis. 

Nesta parte do continente africano, em 
2021 foi registado o recorde de sequestros 
de cocaína, com uma rota marítima directa 
entre o estado brasileiro do Rio Grande do 
Norte para a região da Casamance, na fron-
teira entre Senegal e Guiné-Bussau. O Golfo 

da Guiné, com os vários países interessados, 
viu, entre 2019 e 2021, a apreensão de 13 
quantias de cocaína de 100 kg ou mais, um 
novo recorde para esta área.

Cabo Verde, tradicionalmente fora das 
grandes rotas atlânticas da cocaína, registou 
o sequestro de 9,5 toneladas desta substância 
em Fevereiro de 2019, e mais 2,3 no Agosto 
do mesmo ano, entrando assim a pleno título 
entre os países da África Ocidental mais exp-
ostos a este fenómeno.

Todos os países lusófonos africanos estão 
sendo alvo de tráficos muito importantes de 
cocaína, devido a preferência dos traficantes 
brasileiros em privilegiar territórios falantes a 
língua portuguesa.

Moçambique é o mais exposto a estes tráfi-
cos: se a cocaína chega no território Moçam-
bicano via marítima do Brasil, a heroína e a 
metanfetamina entram da Ásia, para prosse-
guir para a vizinha África do Sul ou directa-
mente para a Europa.

O ponto privilegiado de entrada quer da 

cocaína, quer da heroína é o norte do país, 
nomeadamente – segundo o relatório da 
Unodc – os portos de Nacala, Pemba e, mais 
a norte, na Tanzânia, de Dar-es-Salaam. Em 
Maio de 2022 foram sequestrados, na provín-
cia de Nampula, 425 kg de cocaína, demonst-
rando assim a presença muito significativa de 
tráficos desta substância em todo o norte de 
Moçambique. 

Do outro lado, Moçambique é exposto a 
entrada de cocaína – e cada vez mais ao seu 
uso interno, sobretudo na província de Ma-
puto – em razão da fronteira com o território 
sul-africano, em particular o Kwa-Zulu Natal. 
Esta região é a que mais, na África Austral e 
provavelmente a nível continental, consome 
cocaína, tendo o Hub do porto de Durban 
como referência principal. Uma vez que ex-
istem compradores e consumidores capazes 
de adquirir a cocaína no sul de Moçambique, 
seu uso nesta parte do país tem-se tornado 
simples e frequente. 

Em vários bairros da grande Maputo, as-
sim como em lugares mais reservados, o uso 
de cocaína e de outras substâncias estupefa-
cientes, como a metanfetamina, tem-se tor-
nado frequente, entrando inclusive na rede 
dos estabelecimentos prisionais.

Trata-se de substâncias extremamente no-
civas e que atraem principalmente os jovens, 
que depois mostram enormes dificuldades 
em sair de um círculo vicioso que devasta 
não só eles, mas as suas famílias, juntamente 
com o uso de super-alcóolicos também no-
civos.

O país não está preparando para enfrentar 
este duplo ataque: por um lado, o incremento 
dos tráficos ilícitos provenientes quer do Bra-
sil, quer da Ásia, diante do qual o trabalho de 
investigação interno e com a colaboração de 
entidades internacionais, como a Interpol, ai-
nda não está a surtir os efeitos desejados. Por 
outro, o crescimento exponencial do consu-
mo interno de cocaína e outras substâncias 
estupefacientes, que está a deixar rastos so-
ciais consideráveis, sem que haja estruturas 
profissionalmente preparadas para enfrentar 
esta nova emergência. Se calhar vai ser este 
um dos novos desafios dos programas políti-
cos no âmbito da investigação criminal, assim 
como a nível sócio-assistencial em vista das 
próximas eleições autárquicas e presidenciais.

OPINIÃO

Novo relatório da UNODC 
aponta Moçambique como país 

de trânsito e consumo de cocaínaLuca Bussotti

A esquina do sociólogo

Trata-se de 
substâncias 
extremamente 
nocivas e que atraem 
principalmente os 
jovens, que depois 
mostram enormes 
dificuldades em 
sair de um círculo 
vicioso que devasta 
não só eles, mas 
as suas famílias, 
juntamente com 
o uso de super-
alcóolicos também 
nocivos.
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A actualidade, em Moçambique, 
é dominada pelo fenómeno 
Azagaia. O debate gira à vol-
ta da marcha de homenagem 

ao jovem artista, frustrada pela Polícia em 
algumas das principais capitais provin-
ciais.Das armas adquiridas para a defesa 
das populações que se viram contra elas. 
De dezenas de populares feridos em con-
frontos desnecessários com as autoridades 
policiais. Dos partidos da oposição que 
fizeram um aproveitamento político do 
evento, irritando o partido no poder,e dos 
órgãos de informação acusados de pro-
mover a indisciplina.

Apesar de ser algo apetecível de abor-
dar nesta minha coluna semanal, prefiro 
conversar um pouco com o meu amigo e 
ministro Celso Correia, relativamente aos 
dados sobre a segurança alimentar no País.

Sabe, ilustre, para começar, ninguém 
é culpado de tudo o que foi dito ou co-
mentado quanto às declarações feitas em 
Roma, na Itália, na sede da FAO. Todas as 
análises tiveram como base a forma como 
a informação foi dada a consumir pelo seu 
gabinete. 

Por isso, eu não lhe vou pedir descul-
pas por aquilo que escrevi e nem o FDC 
o devia ter feito porque o que aconteceu 
foi um simples debate em que cada pessoa 
ou organização disse o que pensava sobre 
o assunto. Em nenhum momento se de-
bruçou sobre Celso Correia como pessoa. 

Ilustre, esteja ciente de que, sendo mem-
bro do Governo, os seus actos serão sem-
pre alvo de escrutínio público, quer queira, 
quer não, e esse não deve ser motivo para 
arrufos ou a tomada de atitudes pouco 
aconselháveis.

A violência verbal e a arrogância com 
que o senhor se dirigiu à FDC foi de as-
sustar a plateia mas, curiosamente, os pre-
sentes aplaudiram-no. Não ficou bem, não 
acha? Eu creio que se excedeu.

Há cerca de uma semana, o senhortor-
nou público os resultados do inquérito 
pós-colheita (já imaginou que resultados 
seriam se fosse antes da colheita?),feita 
em obediência aos padrões internacionais 
e com umaabrangência de pouco mais de 
150 distritos.

Estudo que tem que ser validado pela 
sociedadenumexercíciode cruzamento de 
dados colhidos com outras pesquisas a 
fim de se tornar um instrumento de traba-
lho de consulta obrigatória.

Sabe duma, senhor ministro? O relató-
rio não foi bem acolhido por alguns sec-
tores da sociedade. O ponto é que ficou 
a ideia de que os resultados apresentados 
foram manipulados para calar as vozes 
protestantes,dado que a divulgação se se-
gue a um forte debate sobre se é verda-
de ou não que 90 por cento da população 
tem três refeições por dia.

Ilustre, não acha que a amostra usada de 
12. 500 famílias inquiridas é pouco repre-
sentativa, num universo de seis milhões de 
agregados familiares? Eu, pessoalmente, 
penso que o número é baixo, apesar da 
justificação segundo a qual os dados são 
consentâneos com os padrões regionais 
ou internacionais.

Cada país tem a sua população. Doze mil 
e quinhentos para seis milhões de agrega-
dos populacionais que Moçambique pos-
sui é uma coisa, e 12.500 para um ou dois 
milhões de agregados de um outro país é 
outroassunto. Por outra, não estaremos a 
descontar o mesmo valor quando temos 
que reter dez por cento do salário na fon-
te. 

Senhor ministro, diga-me uma coisa: 
A pobreza não tem,mesmo, uma relação 
directa com a segurança alimentar? Essa 
de três tipos de pobreza deixou-me com 
algumas minhocas na cabeça. Que há po-
breza de falta de alimentos, a de falta de 
rendimentos, e de outro tipo.

Afinal, quando o Banco Mundial, num 
dos seus recentes relatórios, classifica 
Moçambique como sendo o terceiro país 
mais pobre do globo, com um rendimen-
to nacional bruto de 460 dólares, de que 
pobreza está a falar? 

Quando oPNUD diz, no seu estudo, 
divulgado em Outubro de 2021, sobre 
níveis de pobreza no mundo, que 63 por 
cento dos moçambicanos vivem abaixo 
da linha da pobreza, o que é que isso sig-
nifica em termos práticos? A que pobreza 
se refere?

Já agora, como é que o Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural in-
terpreta estes números e qual é a relação 
que estabelece com a situação de seguran-
ça alimentar?

Sabe, cheguei a ensaiar uma interven-
ção no evento da Catembe, para colocar-
-lhe estas questões, mas depois desisti. É 
que fiquei com o receio de ser interrom-
pido pelo moderador antes de terminar a 
minha explanação, como aconteceu com 
o deputado Venâncio Mondlane.

Mas também pensei que o melhor era 
mesmo ficar calado para dar espaço ao 
senhor no sentido de se explicar publica-
mente, esclarecendo alguns equívocos em 
torno da controvérsia declaração sobre as 
três refeições, na Itália.

Já vamos longos na nossa conversa. É 
melhor pararmos por aqui. Só mais uma 
coisa: Pareceu-me que aquelas perguntas 
do moderador foram ensaiadas ou com-
binadas previamente consigo. Verdade ou 
mentira? Bom, são os seus truques. Mas 
rendi-me. O senhor, ao responder a es-
ses questionamentos, descarregou toda 
a sua raiva sobre o FDC, com aquela ar-
rogância pouco vulgar,ao ponto de dizer 
que “não contem comigo na perpetua-
ção da indústria da pobreza e miséria no 
país”.

Valeu a conversa. Abraço, e até à próxima.

Da violência verbal à 
arrogância do ministro

O FURACÃO

Por: Alexandre Chiure
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Vladimir Putin é bem-vindo à África do Sul - Julius Malema
O líder de um dos mais proeminentes partidos da oposição da 

África do Sul, Julius Malema disse que Putin é bem-vindo à África 
do Sul e que garantirá a segurança de Vladimir Putin se o líder russo 
visitar o país em Agosto, mês em que está prevista a reunião dos 
BRICS, evitando que este seja detido sob mandado do TPI. “Se ne-
cessário, iremos buscar Putin ao aeroporto para as suas reuniões”, 
disse Malema.

ÁFRICA 

Cerca de 80% dos jovens são-tomenses querem 
abandonar o país

Proibidos protestos em Nairobi 
contra aumento do custo de vida

Cerca de 80% dos jovens são-tomenses querem 
abandonar o país em busca de melhores condi-
ções de vida, nomeadamente emprego e saúde, e 
muitos perderam esperança no desenvolvimento 

do arquipélago, indica um estudo do Conselho Nacional 
da Juventude São-tomense.

Autoridades do quenianas aumentaram hoje, 27 de 
Março, as políticas de segurança dispositivo de 
segurança e proibiram manifestações, após mais 
um apelo da oposição à participação nos protes-

tos semanais contra a subida do custo de vida naquele país.

“O estudo provou que 
78% dos jovens querem 
migrar. Quando nós vemos 
uma percentagem desse 
nível, de jovens que pensam 
sair do país, enquanto plata-
forma da juventude, isso 
preocupa-nos e preocupa-
nos imensamente”, disse o 
secretário-geral do Consel-
ho Nacional da Juventude 
(CNJ) de São Tomé e Prín-
cipe, Laudino Tavares.

Os inquiridos apontaram 

várias razões para aban-
donar o país. Desde a busca 
de melhores condições de 
vida, questões de saúde, e 
outros “vão aventurar-se 
por falta de oportunidade 
de emprego” em São Tomé 
e Príncipe.

O estudo foi realizado 
em Julho do ano passado, 
com apoio do Programa das 
Nações Unidas legislativas, 
autárquicas e regionais real-
izadas em 25 de Novembro. 

Os agentes policiais da força 
anti-motim estão hoje posicio-
nados em pontos estratégicos da 
cidade de Nairobi, a patrulhar as 
ruas da capital do Quénia onde 
a maior parte dos estabeleci-
mentos comerciais se mantêm 
encerrados.

As ligações ferroviárias entre 
a periferia e o centro financeiro da 
cidade encontram-se suspensas.  

No domingo, o líder da 
oposição, Raila Odinga reiterou o 
apelo às manifestações contra os 
efeitos da inflação e que devem 
realizar-se duas vezes por se-
mana: segundas-feiras e quintas-
feiras. 

Odinga, derrotado por Wil-
liam Ruto nas últimas presiden-
ciais, em agosto de 2022 disse 
que hoje se vai realizar a “mãe 
de todas as manifestações” algo 
que aumenta a tensão entre as 
forças policiais. “Quero dizer a 
Ruto e a Koome que nós não 
nos vamos deixar intimidar”, 
disse Odinga, acrescentando: 
“Não tememos o gás lacrimogé-
neo da polícia”.

Há oito dias, os protestos 
terminaram em confrontos en-
tre manifestantes e a polícia em 
várias zonas de Nairobi causan-
do vários detidos e feridos.  

Na última manifestação, um 
estudante foi morto a tiro pela 
polícia e 31 agentes ficaram fe-
ridos nos confrontos registados 
na capital e outras cidades do 
Quénia.

Mais de 200 pessoas foram 
detidas, entre as quais al-
tos responsáveis políticos da 
oposição, tendo a marcha onde 
se encontrava Odinga sido alvo 
das granadas de gás lacrimogé-
neo e dos canhões de água da 
polícia. 

Tratou-se do primeiro con-
fronto violento depois de Wil-
liam Ruto ter assumido funções 
como Presidente do Quénia. 
Ruto que se encontra na Europa 
pediu hoje à oposição para de-
sistir das manifestações de pro-
testo. A inflação no país atingiu 
os 9,2% em Fevereiro, de acor-
do com os dados do Governo, 
e numa altura em que a seca 
está a afectar de forma grave a 
produção agrícola do país. 

Ademais, o organismo que 
regula a energia anunciou au-
mentos no preço da electricidade 
a partir de Abril, apesar das ga-
rantias do Chefe de Estado que 
afirmou em Janeiro que não se 
iriam verificar subidas nos preços 
da energia eléctrica.

“Fizemos questão de enviar 
o resultado do inquérito para 
todos os partidos políticos, 
depositámos nas sedes dos 
partidos políticos para co-
locarem estas preocupações 
nos seus manifestos eleito-
rais e isso infelizmente não 
aconteceu”, lamentou.

Ademais, concluiu-se 
que “os jovens classificam 
a política em São Tomé e 
Príncipe como péssima” e 
“dizem que há muita cor-
rupção”.

Durante a campanha de 

auscultação da população 
para a preparação do Orça-
mento Geral do Estado, o 
primeiro-ministro, Patrice 
Trovoada admitiu que se 
78% da população jovem 
quer abandonar o país então 
o país também não tem fu-
turo. […] Nós não podemos 
impedir os jovens de sair, 
mas nós temos consciência 
de que se nós não fizermos 
alguma coisa para o jovem 
encontrar o seu futuro aqui, 
amanhã quando vamos pre-
cisar de um jovem para tra-

balhar, não teremos jovens 
para trabalhar”, avançou 
Patrice.

O chefe do Governo 
são-tomense prometeu a 
realização de um inquérito 
para ouvir as ideias dos jo-
vens a fim de “definir uma 
política que possa resolver o 
problema”.

“Desde que Portugal 
tornou fácil o acesso à en-
trada, muitos profissionais 
de saúde têm saído, então 
alguns serviços começaram 
a estar em causa, deixaram 
de ter o mínimo que é ne-
cessário para trabalhar e 
garantir qualidade de ser-
viço”, disse à Lusa Célsio 
Junqueira.

Por conta disso, o min-
istro da Saúde, Trabalho 
e Assuntos Sociais foi au-
torizado pelo Governo a 
proceder à contratação de 
profissionais reformados 
para compensar a saída de 
quadros.

PUBLICIDADE
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A educação da rapariga em Moçambi-
que continuará a ser por muitos anos 
um grande desafio. As pesquisas mais 
recentes continuam a fazer menção 

que grande percentagem de meninas entra para o 
ensino primário, entretanto à medida que avança-
mos para as classes e níveis superiores (secundá-
rio) o número de raparigas na escola vai reduzindo. 
Como causa para o cenário que tem caracterizado 
a situação apresentada, são apontados os seguintes 
factores:

Aspectos culturais: a menina é criada para 
casar-se e cuidar da família, para isso ela precisa 
ser treinada desde cedo. Este treinamento acontece 
de todas formas, pelo diálogo com os mais velhos, 
pela conversa com seus pares, pelos ritos de pas-
sagem para vida adulta, e outros meios, a título de 
exemplo a tal definida educação informal.

Pobreza: Este factor é apontado como uma das 
principais razões para os pais se “livrarem das suas 
filhas” com vista a diminuir o número de pessoas 
à alimentar na família.  A troca da rapariga por um 
bem ou recurso, para pagamento de dívida ou por 
motivos religiosos, são também apontados como 
factores que conduzem os pais a trocarem as filhas.  
Nesta justificação, é notória a diferença de papéis 
atribuídos pela sociedade à rapariga e o rapaz. Na 
cultura moçambicana, o rapaz não tem o mesmo 
valor no mercado quando comparado à rapariga, 
contudo, numa próxima oportunidade poderei de-
bruçar sobre o assunto, agora, voltemos a nossa 
rapariga.  Na escola, ela está num meio em que não 
se faz mais nada se não replicar de forma sistemáti-
ca os padrões do patriarcado mesmo sabendo que 
parte deles não ajudam no seu empoderamento.

Políticas e regulamentos: Para garantir a equi-
dade, as medidas devem ser frequentemente postas 
em prática para compensar as desvantagens históri-
cas e sociais que impedem as mulheres e homens 
de operar em um campo de jogo nivelado, contu-
do as políticas existentes no país não pautam pela 
equidade género. Posso usar como exemplo o facto 
de que no ensino básico, o/a aluno/a não deve 
exceder 3 faltas injustificadas num período de um 
mês.  Contudo, algumas raparigas que já iniciaram 
o período menstrual chegam a perder 2 a 3 dias 
de aulas e dependendo da sua natureza biológica, 
podem ter dores menstruais em cada ciclo. Por outro 
lado, conta-se também a   falta de condições de hi-
giene e saneamento na escola e a falta de condições 
para ter absorventes seguros para realização de activi-
dades escolares. 

Estes factores podem fazer com que ela incorra à 
faltas constantes nas actividades escolares e, mesmo 
que ela consiga justificar todos os meses, terá per-
dido a matéria lecionada nos referidos dias. Se não 
for por esforço da própria rapariga não vejo a escola 

com regulamentos internos e professores com em-
patia para dar suporte na recuperação das matérias 
perdidas.  Por este motivo, por ser rapariga, ela acaba 
estando impossibilitada de ter acesso as aulas nas 
mesmas condições que os rapazes da mesma turma.  
Consequentemente, depois de anos neste ciclo vi-
cioso, torna-se fácil calcular que futuramente, na sua 
maioria as raparigas irão perder um dos veículos se-
guros para o seu empoderamento.

Coisificação da educação: Estudos feitos nas 
zonas rurais, mostram que as famílias não v em a 
educação como uma ferramenta que contribui para 
independência individual e colectiva. A educação não 
está a conseguir colocar homens e mulheres como 
modelos resultantes da educação nas comunidades. 
De acordo com o MEPT, a família tem dado pouco 
valor a escola, e o ambiente que por esta é propor-
cionado, não estimula a rapariga, intelectual e cultur-
almente.

Por conta da pobreza em que as famílias vivem, 
a sobrevivência constitui a prioridade diária. Logo, 
toda a família, incluindo as raparigas e rapazes em 
idade escolar são chamados a contribuir com a sua 
mão de obra, em actividades agrícolas, venda de 
produtos, trabalhos temporários noutras famílias, en-
tre outras actividades. 

Fora aos factores acima mencionados, as dificul-
dades enfrentadas pela rapariga tornam-se piores 
quando ela é uma pessoa com deficiência. Nesta 
condição, ela é discriminada e nalgumas situações a 
família a esconde e a impede de ir à escola devido aos 
questionamentos que podem advir por parte da so-
ciedade. Caso ela frequente a escola, enfrenta outros 
problemas aliados a inexistência de infraestruturas 
que possam a acolher e a falta de formação de profes-
sores para atender as suas especificidades, tornando 
difícil a inclusão na educação.

Mas será que existe alguma solução para a mudança do 
cenário?

No meu ponto de vista, a solução para este prob-
lema é multidimensional, contudo, em primeiro lugar, 
precisamos, garantir um financiamento verdadeiro 
para o sector da educação. Não vou aqui falar das 
percentagens acordadas para educação, porque o gov-
erno faz o possível para cumprir com o acordado de 
20% do bolo orçamental que deve ir para educação, 
mas está claro que em termos práticos, estes 20% não 
contribuem de forma significativa para as reais neces-
sidades da educação. Por outro lado, os professores 
precisam de ter salário condigno que corresponda 
ao trabalho que fazem e é necessário que sejam con-
struídas mais salas de aulas para garantir o equilíbrio 
entre professor-aluno, pois está provado que quanto 
menos forem os alunos numa turma, maiores serão 
as possibilidades de aprendizagem. 

Aliado à restruturação do sector de educação, deve-

se ter em conta a criação de um ambiente amigo da 
rapariga, onde o professor conhece o poder do pa-
triarcado na educação da rapariga e procura desafiar 
essa ideologia dando todo o suporte para o desen-
volvimento das competências sócio emocionais, cog-
nitivas e comportamentais da rapariga. Por exemplo, 
se em casa a rapariga é ensinada que o seu papel 
como mulher é de cuidar do lar, o professor deve en-
vidar esforços para explicar que, independentemente 
do sexo, as pessoas devem tomar conta do ambiente 
no qual vivem, garantindo que as tarefas, seja em casa 
ou na escola, sejam distribuídas de igual modo. 

Quanto ao calcanhar de Aquiles que dificulta a 
existência de melhorias aos desafios enfrentados no 
sector da educação, a resposta tem sido a mesma, a 
falta de fundos.  Mas, olhando para o esforço que tem 
sido feito para construção de infraestruturas, como 
as pontes entre outras, nota-se falta de vontade para 
a alteração do cenário neste sector. 

Seria interessante ouvir que com os ganhos ob-
tidos da exploração dos recursos naturais, boa per-
centagem será revertida a favor do desenvolvimento 
da educação. Repito percentagem que se traduza em 
valores absolutos que respondam às prioridades e ne-
cessidades do sector, só depois disso é que podere-
mos discutir a sua implementação, como temos feito 
com várias políticas e acordos ratificados.

É necessário que todos os sectores do governo 
trabalhem de forma eficaz para o sucesso do sector 
e que as organizações da sociedade civil coorde-
nem cada vez mais as suas intervenções de modo 
que não estejam todas concentradas numa só pro-
víncia ou distrito. Por outra, as agências doadoras 
devem acrescentar o indicador de existência de ou-
tras iniciativas na área de educação e não apenas 
nos índices de pobreza e de violação de direitos.

As escolas devem nos seus planos de desenvolvi-
mento priorizar iniciativas para o empoderamento 
da rapariga. Que estas iniciativas não sejam relega-
das apenas às organizações da sociedade pois não 
é sustentável. Refiro-me aos clubes escolares, de 
saúde, cantinhos amigos dos jovens e adolescentes, 
programas de mentoria e tudo mais que for ade-
quado de acordo com o contexto. Essas iniciativas 
devem ser sempre em coordenação e participação 
activa dos pais e encarregados de educação, se não 
qualquer esforço será em vão.

A única certeza que tenho é que se não mudar-
mos a forma como temos vindo a agir em relação 
a educação, não poderemos esperar resultados di-
ferentes para as próximas gerações.

Poderia dizer que o momento para mudança 
é agora, mas a verdade é que já perdemos esse 
momento. O que nos resta é correr atrás do 
prejuízo porque conforme diz o ditado a espe-
rança nunca morre.

Educação da Rapariga
É nosso interesse 
mudar o cenário?Por: Amina Issa- activista 

pelos direitos humanos.
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Marta Do-
mingos, estu-
dante numa 
instituição de 
ensino supe-
rior na Cidade 
de Nampula, 
já foi vítima 
de assédio se-
xual e contou 
que por con-
ta disso o seu 
aproveitamen-
to pedagógico 
baixou consi-
deravelmente.

“Vítimas sentem-se humilhadas e degradadas perante a família e a sociedade”, refere o 
psicólogo Miguel Dengua

OPINIÃO

MISAU sua experiência da Covid-19 para gerir cólera 
Os números de casos de cólera tende a crescer nas províncias de 

Niassa e Zambézia. Segundo o ministro da Saúde, Armindo Tiago, o 
sector da saúde está a utilizar as lições apreendidas com a Covid-19 
para gerir adequadamente a cólera no País. Tiago explicou que o nú-
mero de casos de cólera no país é elevado, mas o número de mortos, 
se comparado com outros países, continua relativamente baixo.

Formação superior em Nampula 

O assédio sexual nas universidades públicas 
e privadas foi, recentemente, tema de um 
debate que reuniu estudantes, representan-
tes do Ministério da Educação e Desenvol-
vimento Humano, Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-profissional e al-
gumas organizações da sociedade civil. As universitárias 
da chamada capital da zona norte apontaram para o as-
sédio sexual como um dos problemas que compromete a 
formação superior das raparigas e mulheres. Para reverter 
este cenário que compromete a retenção das raparigas as 
organizações da sociedade civil exigem punições exem-
plares para os docentes assediadores.

Um estudo sobre Assédio 
Sexual nas Escolas realiza-
do pelo Movimento Educa-
ção para Todos (MEPT), em 
2019, mostrou que embora o 
Governo esteja a implemen-
tar políticas no sector da edu-
cação, com vista a aumentar 
a participação da rapariga na 
escola, prevalece o desafio de 
assegurar a retenção desta nos 
estudos, sendo o assédio uma 

das maiores causas da desis-
tência, sendo que a situação 
verifica-se em todos os níveis 
de ensino, ou seja, do primá-

rio ao superior.
Várias instituições do en-

sino superior têm vindo a 
reforçar o mecanismo de pre-
venção e combate ao assédio 
sexual para incentivar denún-
cias e responsabilização dos 
infractores. Entretanto, mes-
mo com o reforço de meca-
nismos ainda persistem casos 
de assédio sexual nas univer-
sidades baseadas na província 
de Nampula.

Recentemente, estudan-
tes, representantes do Mi-
nistério da Educação e De-
senvolvimento, Ministro da 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior e algumas organizações 
da sociedade civil sentaram 
na mesma mesa para debater 
a questão de assédio sexual, 
uma vez que este fenóme-
no compromete a formação 
superior da rapariga naquele 
ponto do país.

Marta Domingos, estudan-
te numa instituição de ensino 
superior na Cidade de Nam-
pula, já foi vítima de assédio 
sexual e contou que por conta 
disso o seu aproveitamento 
pedagógico baixou considera-
velmente.

“Em algum momento o 
assédio sexual acaba afecta-
do o psíquico das estudantes. 
É uma questão complicada e 
muito triste. Infelizmente, já 
fui vítima de assédio sexual 
e devido a pressão que sofria 
dos meus docentes acabei 
tendo um aproveitamento pe-
dagógico abaixo das expec-
tativas. Não se pode fechar 

Assédio sexual nas universidades públicas e privadas 
compromete futuro da rapariga

Duarte Sitoe 

os olhos perante a esta triste 
realidade, as mulheres estão 
a ser assediadas nas escolas e 
preferem sofrer no silêncio”, 
disse Domingos para poste-
riormente acrescentar que as 
universidades devem ser mais 
vigilantes para evitar esse fe-
nômeno.

“Aquelas que são as dire-
çcões das universidades de-
viam ter mais atenção a este 
aspecto porque muitas mu-
lheres acabam tendo aprovei-
tamento negativo por culpa 
do assédio sexual, sendo que 
algumas chegam a desistir dos 
estudos. São situações que 
acontecem nas nossas univer-
sidades, mas o Governo deve 
tomar medidas para colocar 
um ponto final neste tipo de 
casos que minam a formação 
das mulheres”

“As vítimas sentem-se 
humilhadas e degradadas 

perante a família e 
a sociedade”

Joana Paulino já foi vítima 
de assédio sexual na Univer-
sidade Eduardo Mondlane na 
província de Nampula, mas 
teve a coragem de denunciar 
o docente e o mesmo foi res-
ponsabilizado.

“Não fácil denunciar um 
docente por assédio sexual 
porque no grosso das vezes 

ele acaba sendo protegido 
pela direcção, porem quan-
do foi assediada falei com os 
meus pais sobre o assunto 
eles incentivaram a denunciar. 
Felizmente, fiz a denúncia e o 
docente foi responsabilizado 
pelos seus actos. As mulheres 
não podem sofrer no silêncio, 
devem denunciar os docentes 
assediadores”. 

Segundo a fonte, em Nam-
pula as mulheres têm medo 
de denunciar os professores 
porque os mesmos são pro-
tegidos pelas direcções das 
universidades. Aliás, Joana 
Paulino referiu que estes tipos 
de casos não acontecem só na 
província de Nampula, mas 
em todo território nacional.

“É difícil denunciar docen-
te numa instituição que ele é 
amigo do director. Quando 
isso acontece a pessoa fica li-
mitada porque não sabe onde 
denunciar. São situações que 
acontecem em muitas insti-
tuições, não só em Nampula, 
mas em todo território nacio-
nal. As meninas sofrem cala-
das por medo de serem repro-
vadas”.

Na qualidade de represen-
tante do Governo, a direc-
tora do Conselho Nacional 
de Avaliação e Qualidade do 
Ensino Superior Maria Agi-
bo, frisouque há necessidade 
de encarar com seriedade o 

fenômeno de assédio sexual 
nas universidades porque tem 
grande impacto na qualidade 
do ensino.

Para o psicólogo Miguel 
Dengua, a questão do assédio 
sexual nas instituições do en-
sino superior traz consequên-
cias negativas na vida das so-
breviventes, tendo igualmente 
referido que o fenômeno deve 
ser dado importância porque 
afecta quase todas as escolas.

“A questão do assédio se-
xual nas escolas não pode 
continuar um tabu. As mulhe-
res devem ter a coragem de 
denunciar porque as vítimas 
sentem-se humilhadas e de-
gradadas perante a família e 
a sociedade. Depois de serem 
assediadas algumas raparigas 
tem dificuldades de se relacio-
nar com os outros estudan-
tes e isso acaba afectando o 
desempenho acadêmico de-
las. Por outro lado, o assédio 
pode desenvolver sentimen-
tos negativos, podendo termi-
nar com o abandono escolar”.

Prosseguindo, Dengua 
referiu que as vítimas de as-
sédio apresentam frequen-
temente sentimento de cul-
pa, maus sonhos, pesadelos, 
medos, injustiça, impotência, 
agressividade, solidão, perda 
de memória, dificuldades de 
concentração, irritabilidade e 
nervosismo excessivo.
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Em meio a tensão entre a equipa e staff da FMF 

Zeinadine Júnior desmente desentendimento com Treinador
O primeiro vice-capitão dos Mambas, Zainadine Júnior, 

desmentiu, na manhã desta segunda-feira, (27.03), a infor-
mação posta à circular no Jornal Notícias, segundo a qual o 
internacional moçambicano teria tido uma discussão com o 
treinador dos Mambas, Chiquinho Conde, em Dakar, após 
o desaire por 5-1. O jogador reiterou respeito ao treinador e 
lamentou esta informação em vésperas de um jogo.

A selecção nacional de Moçambique, vulgar-
mente conhecida por Mambas, sofreu uma 
pesada derrota (5 a 1) na sua deslocação ao 
Senegal. No balanço daquela que é a primei-
ra derrota do combinado nacional na presen-

te campanha de qualificação ao Campeonato Africano de 
Futebol, Chiquinho Conde, seleccionador nacional não 
citou nomes, mas atacou as instituições que chancelam 
o futebol na pérola do Índico e referiu que sente enver-
gonhada pela imagem pálida deixada pelos seus jogado-
res. Esta terça-feira, o combinado nacional vai tentar, em 
casa, redimir-se da humilhação que sofreu em Dakar.

Num jogo precedido por 
queixas de condições criadas 
pela FMF em Dakar, desde o 
hotel localizado numa zona 
de intenso movimento e baru-
lho às condições péssimas do 
piso do campo alocado para 
treinos, Chiquinho Conde ali-
nhou com onze jogadores que 
actua fora de portas, ou seja, 
Conde apostou no seguinte 
onze inicial: Gion Chande, 
Clésio Baúque, Mexer Si-
tóe, Zainadine Júnior e Bru-
no Langa, na defesa; Manuel 
Kambala e Amadou Momade, 
como médios defensivos; Witi 
Quembo, Gildo Vilanculos e 

Domingues, como os homens 
da frente; e Stanley Ratifo, o 
mais adiantado.

No meio da partida, o ti-
moneiro dos Mambas lanchou 
para o rectângulo do jogo Do-
mingos “Mexer”, Edmilson 
Dove, Shaquile, Luís Miquis-
sone e Isac de Carvalho.

Moçambique entrou apáti-
co no jogo, algo que foi apro-
veitado pelos senegaleses para 
marcar quatro golos, ainda na 
etapa inicial. A defensiva e o 
meio campo não sincroniza-
dos, mas na segunda parte o 
combinado nacional mudou 
de postura, marcou golo de 
honra, mas viu o seu adversá-
rio a fixar o resultado final em 
5 a 1.

Chamado a fazer a leitura 
da prestação da sua equipa, 
Chiquinho reconheceu que foi 

Mambas tentam hoje redimir-se da humilhação 
sofrida em Dakar 

humilhado pelo actual cam-
peão africano.

“Quando se perde por 5-1 
é sempre difícil encontrar coi-
sas positivas, acho que entra-
mos muito mal no jogo, faltou 
completamente uma atitude 
competitiva para encarar este 
poderoso Senegal a jogar em 
casa, motivado e não há mui-
to para poder explicar, acho 
que a atitude competitiva não 
esteve presente. Quando se 
começa a sofrer golos atrás de 
golos a equipa intranquiliza-se 
e os jogadores começam a ter 
atitudes individuais a querer 
resolver o jogo. Hoje, não fo-
mos uma verdadeira equipa e 
isso notou-se principalmente 
na primeira parte, na segun-
da tentamos juntar a todos e 
as coisas melhoraram ligeira-
mente. Apeteceu-me chegar 
ao intervalo e fazer as cinco 
substituições, mas há um res-
peito que merecem todos jo-
gadores da selecção nacional, 
dar o benefício da dúvida para 
que mudassem a sua atitude 
e viu-se que entramos bem 
na segunda parte, consegui-
mos marcar o golo, tentamos 
refrescar a equipa, mas não 
houve muita alteração naquilo 
que eram as nossas ideias”, re-
conheceu.

A falta de ritmo de alguns 
atletas, que só se juntaram em 
Senegal dias antes da partida, 
foi elencado como uma das 
razões que contribuíram para 
o descalabro dos Mambas em 

Dakar, tendo assumido que 
com a saída de Eduardo Ju-
misse fragilizou a sua equipa 
técnica.

“Já passaram nove meses 
em relação a última vez que 
nós jogamos na dupla jorna-
da com o Ruanda e Benin e já 
passou muita coisa, muita coi-
sa alterou, os jogadores vie-
ram inicialmente com muita 
disponibilidade e nós não ti-
vemos tempo para poder trei-
nar e resgatar aquilo que são 
as nossas ideias. Em nove me-
ses muita coisa muda, infeliz-
mente não temos elementos 
na equipa técnica para fazer o 
‘scouting’, para ver a que nível 
competitivo os jogadores se 
encontram, a sua motivação 
para esses desafios e isso pa-
ga-se caro”, disse num claro 
recado a FMF.

“Os jogadores têm que ser 
respeitados … a Federação 

não quis”

Muitos críticos não gos-
taram da postura adoptada 
pelos atletas escolhidos por 
Chiquinho Conde, mas selec-
cionar defendeu os seus joga-
dores e pediu mais respeito 
para os mesmos.

“Os jogadores têm que ser 
respeitados, nunca e jamais 
iria dizer que os jogadores 
não tiveram compromisso, 
isto é a selecção nacional de 
Moçambique e sempre dis-
se que há valores muito mais 

altos em termos desportivos 
que chama-se Mambas que 
respeito, eu respeito os joga-
dores, respeito os moçambi-
canos que nesta altura estão 
a sofrer  com este resultado 
não era o que pretendíamos 
inicialmente, mas resultados 
menos bons acontecem e ago-
ra é preciso ter serenidade, ver 
o que é que não correu bem 
e para depois tentarmos reti-
ficar o que vai ser muito difí-
cil”, sublinhou.

Sobre a estreia de Gian 
Chande numa altura que se 
aponta que seria Victor a as-
sumir a baliza, para além de 
atacar a FMF, o timoneiro do 
combinado nacional disse o 
guarda-redes foi naturalizada 
pela instituição que lidera os 
destinos do futebol nacional.

“O Gion Chande foi con-
vocado, então naturalizaram 
o jogador para quê? Não era 
para estar na selecção nacio-
nal? Ele tem experiência, já jo-
gou na Suiça, já jogou na Liga 
Conference da UEFA no ano 
passado, a Federação naturali-
zou-o e obviamente está dis-
ponível. O Gion Chande não 
foi o principal culpado desta 
goleada, ele é jovem naquela 
posição ingrata, mas o futebol 
é isso, é o momento... Não ti-
vemos a oportunidade de na 
Data FIFA observar os joga-
dores, a Federação não quis, 
como é que vou observar os 
jogadores para saber qual é o 
seu real estado?”, questionou.

Redacção

Moçambique entrou 
apático no jogo, algo 
que foi aproveitado 
pelos senegaleses para 
marcar quatro golos, 
ainda na etapa inicial. A 
defensiva e o meio campo 
não sincronizados, 
mas na segunda parte 
o combinado nacional 
mudou de postura, 
marcou golo de honra, 
mas viu o seu adversário 
a fixar o resultado final 
em 5 a 1.
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CULTURAVilankulo lança concurso de poesia para jovens e adolescentes
Foi, recentemente, lançado o Concurso Distrital de Poesia 

em Vilankulo. O concurso, que terá a participação de estudan-
tes de várias escolas daquele distrito da província de Inham-
bane, foi lançado pelo administrador de Vilankulo, Edmundo 
Galiza Matos Júnior. Discursando referiu que o concurso será 
uma montra para os jovens poetas.

O professor universitário e ensaísta, Fran-
cisco Noa, foi eleito, este mês, como só-
cio correspondente estrangeiro da Acade-
mia das Ciências de Lisboa. A eleição foi 
confirmada pelo presidente da institui-

ção, José Luís Cardoso.

O plenário de sócios efecti-
vos da Academia das Ciências 
de Lisboa, realizado no pas-
sado dia 7 deste mês, aprovou 
a eleição de Francisco Noa 
como sócio correspondente 
estrangeiro daquela institu-
ição. Desse modo, segundo 
José Luís Cardoso, Presidente 
da Academia das Ciências de 
Lisboa, reconheceu-se a quali-
dade dos serviços académicos 
que o intelectual moçambi-
cano tem prestado e pode 
vir a prestar em benefício do 
desenvolvimento cultural e 
científico, quer em Portugal, 
quer noutros cantos do mun-
do.

Enquanto para a Academia 
das Ciências de Lisboa será 
com grato prazer que irá acol-
her a presença e participação 
de Francisco Noa nas ses-
sões públicas que promove, o 
académico entende a eleição 
como um reconhecimento 

pelo trabalho que tem desen-
volvido, ao longo de todos 
estes anos, como ensaísta, 
pesquisador e professor de 
literatura.

Além da eleição ser algo 
que prestigiante, consideran-
do a reputação da Academia 
das Ciências de Lisboa, na 
percepção do autor de Além 
do túnel – ensaios e travessias, 
trata-se de uma forte motiva-
ção para continuar a fazer o 
seu trabalho com a respon-
sabilidade, rigor e entusiasmo 
de sempre.

A Academia das Ciências 
de Lisboa é uma das mais 
antigas instituições cientí-
ficas de existência contínua 
em Portugal. Foi fundada a 
24 de Dezembro de 1779, 
portanto, há 244 anos. Nos 
termos estatutários, entre 
várias actividades, compete 
à Academia das Ciências de 
Lisboa promover e incentivar 

Francisco Noa eleito sócio correspondente da Academia 
das Ciências de Lisboa

a investigação científica, sem-
pre que possível e necessário 
de forma interdisciplinar, e 
tornar públicos os resultados 
dessa investigação; estimular 
o enriquecimento e o estudo 
do pensamento, da literatura, 
da língua e demais formas de 
cultura nacional; colaborar 
em actividades de educação 
e ensino e fomentar a sua 
difusão e aperfeiçoamento; 
ou elaborar os pareceres que 
o Governo português e out-

ros serviços solicitarem.
A Academia das Ciências 

de Lisboa é o órgão consul-
tivo do Estado Português em 
matéria linguística, podendo 
ainda ser consultada em out-
ras áreas científicas. Entre os 
membros da instituição, cons-
tam, na secção de Literatura e 
Estudos Literários, personali-
dades como Eugénio Lisboa, 
Manuel Alegre, Helder Mace-
do, Carlos Reis e António 
Lobo Antunes.

Além de Francisco Noa, 
entre cidadãos dos Países Af-
ricanos de Língua Oficial Por-
tuguesa (PALOP), fazem par-
te da Academia das Ciências 
de Lisboa Graça Machel, Mia 
Couto, Jorge Ferrão, Teresa 
Maria Cruz e Silva, Lourenço 
do Rosário (Moçambique), 
Pepetela (Angola), Germano 
de Almeida (Cabo Verde), 
Inocência Mata (São Tomé 
e Príncipe) e Carlos Lopes 
(Guiné-Bissau). (O país)

O Centro Cultural Franco-Moçambicano, em 
parceira com o Alto-Comissariado do Canadá 
em Moçambique, apresentam a performance 
TheSheKings, de Thobile Makhoyane, na úl-
tima sexta-feira, na Sala Grande daquele cen-

tro cultural, em Maputo.

Segundo o Franco, The-
SheKings é uma mostra de 
arte multidisciplinar apre-
sentada através da música, 
dança, palavra falada, teatro 
e vídeo-arte, em comemora-
ção às mulheres que traba-
lham nos sectores informais 
normalmente dominados por 
homens. Assim, em palco, 
Thobile far-se-á acompanhar 
por mulheres artistas de di-
ferentes disciplinas, nomea-
damente, Edna Jaime, Jazz 
P, Katarina Rombe, Lenna 

Bahule, Rita Couto e Tina 
Krüger.

A performance interna-
cional apresenta uma opor-
tunidade para fazer avançar o 
discurso sobre o importante 
papel que as mulheres desem-
penham no mercado infor-
mal, muitas vezes em papéis 
que não são remunerados ou 
são mal remunerados.

O evento que se insere 
no Mês da Mulher em Mo-
çambique, uma iniciativa da 
Embaixada de França em 

Processo contra Castigo Langa arquivado, mas alguns camaradas nem 
sabiam que existe

Moçambique, o Governo de 
Moçambique e demais par-
ceiros, como Alto Comissa-
riado do Canadá, é caracte-

rizada por uma diversidade 
de eventos culturais, despor-
tivos e pedagógicos destina-
dos a promover os direitos 

da Mulher visando promover 
a igualdade de género e uma 
sociedade mais justa.

Do reino de eSwatini, Tho-
bile Makhoyane encontra suas 
influências de “hypno-rock”. 
Seus vocais imponentes flu-
tuam sobre sons acústicos ao 
vivo, muitas vezes compostos 
por uma mistura de instru-
mentos tradicionais e ociden-
tais. Colaborou com vários 
artistas em diferentes discipli-
nas artísticas, incluindo tea-
tro, vídeo-arte, instalação ar-
tística, dança contemporânea 
e poesia. Sempre teve paixão 
de trabalhar com mulheres 
nas artes, ela é co-fundadora 
da “Spirits Indigenous” e fez 
muitas outras colaborações 
com mulheres nas artes.
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ÚLTIMA HORA
Número de pessoas em tratamento anti-retroviral aumentou em mais de 60% nos últimos 3 anos

Por: Hassane Ibrahimo

O Centro Internacional para Saúde Repro-
dutiva Moçambique (ICRH-M) e a Family 
Health Internacional (FHI360), procede-
ram semana passada com o lançamento 
do Consórcio KeyandPriorityPopulation/ 

PASSOS+ & Encerramento do Projecto FHI360/PASSOS, 
em Maputo. Pretende-se com este projecto, melhorar os 
resultados de saúde entre a populaçao-chave (trabalha-
dores de sexo, homossexuais, transgéneros, usuários de 
Drogasinjectáveis e reclusos) e prioritária (Filhos, clien-
tes, parceiro sexual regular de mulheres trabalhadoras de 
sexo, adolescentes e mulheres jovens envolvidas em sexo 
transacional) em Moçambique.

PASSOS+ é um projectona-
cional integrado de prevenção 
do HIV e serviços de saúde 
centrado nos beneficiarios e 
focalizadono incremento do 
conhecimento sobre saúde, 
acesso e uso dos serviços de 
HIV livres de estigma e descri-
minação, com duração de cin-
co anos, de 2022 à 2027, a ser 
implementado e liderado pelo 
ICRH-M em colaboracao com 
parceiros, financiado pelo PE-
PFAR através da USAID.

No evento, diversas perso-
nalidades estiveram presentes 
para testemunhar este mo-
mento impar na luta pela erra-
dicação do HIV em Moçambi-
que, particularmente para este 
grupo chave e prioritário.

De acordo com o Secretário 
Executivo de CNCS, Francis-
co Mbofana, “não podemos 
ter o controlo da epidemia no 
País sem este grupo, e quero 
insistir aqui e em viva voz que 

precisamos incluir os parcei-
ros deste grupo alvo, para que 
até 2030, tenhamos a epidemia 
controlada”, advertiuMbofana 
para no outro momento real-
çar que“nós como CNCS já 
iniciamos com esta marcha ao 
incluir pessoas transgéneros 
no nosso plano estratégico, o 
que no passado não era con-
siderado prioritário. Portanto, 
este é um sinal de que estamos 
atentos sobre aquilo que nós 
temos que fazer, e estamos, 
igualmente atentos sobre a 
contribuição das ONG parcei-
ras, por isso, vemos com bons 
olhos este apoio-directo à po-
pulação chave e prioritária em 
Moçambique”.

Para a materialização des-
te projecto, a directora da 
USAID em Moçambique, He-
len Pataki, presente no evento, 
anunciou uma linha de finan-
ciamento de 35 milhões de dó-
lares americanos ao ICRH-M, 

Passos + compromete-se a erradicar o HIV em Moçambique

que segundo descreveu, tem 
demonstrado um forte com-
promisso histórico de servir 
às necessidade das populaçoes 
chave e prioritárias.

Helen Pataki,acrescentou 
ainda que o país registou enor-
mes ganhos no controlo da 
epidemia do HIV nos últimos 
3 anos, com o aumento no nú-
mero de pessoas em tratamen-
to anti-retroviral em mais de 
60%.

Reconheceu que durante 
6 anos de implementação do 
PASSOS, a FHI360 conseguiu 
agregar grupos estigmatizados 
e socialmente marginalizados 
e garantir que todos pudes-
sem ter acesso aos serviços 
de prevenção e cuidados e 
tratamento.

“Por isso, nenhum grupo 
pode ser ignorado, rejeitado 
ou deixado para trás. Este fac-
to implica que as populações 
chaves e prioritárias para a 
prevenção do HIV devem ser 
abrangidas com abordagens 

inovadoras nos novos mode-
los de aprendizagem adaptivas 
de PASSOS para que o PAS-
SOS + seja bem sucedidos. 
Aliás, o evento que estamos a 
testemunhar hoje (23/3/2023) 
marca o fim de uma parceria 
importante com a FHI360 e 
iníciode outra, com o ICRH-
-M, que dará continuidade aos 
enormes ganhos obtidos nos 
últimos 6 anos com vista a tra-
var a propagação do HIV em 
Moçambique, principalmente 
na população chave”, finalizou 
Helen Pataki.

Porque o evento marca 
igualmente o fim do FHI360/
PASSOS e passagem de teste-
munho à ICRH-M, Dário Sa-
cur, director do FHI 360 em 
Moçambique, manifestou sa-
tisfação por esta confiança por 
parte da USAID, neste “casa-
mento” que perdura há mais 
de 10 anos, com a participação 
activa nos projectos regionais, 
primeiro Rhodes, Linkage, to-
dos financiados pelo Governo 

Americano. 
“ Estamos hoje muito feli-

zes por ter contribuído para as 
metas da ONU AIDS no pais, 
promovendo o direito e o aces-
so ao serviços de saúde para as 
populações chaves, livres de 
estigma e discriminação. Pa-
ralelamente, investimos na ca-
pacidade dos parceiros locais à 
semelhança do que temos esta-
do a fazer com os outros pro-
jectos da FHI360,”disseDário 
Sacur,deixando uma palavra 
de agradecimento à USAID, 
Povo e Governo Americano 
pela colaboração.

O Ministro da Saúde, re-
presentado pela Benigna 
Matsinhe, neste evento, reco-
nheceu serem encorajadores 
os resultados alcançados pelo 
FHI360/PASSOS, uma vez 
queexistem progressos assi-
naláveis nesta componente 
de população-chave. “Esta-
mos a vir de um passado que 
nem falavámos do assunto, 
mas hoje, já é diferente. Nós 
como MISAU - nos nossos 
planos relacionados ao HIV já 
trazemos a questão de popu-
lação chave como prioritária. 
Então temos que reconhecer 
este grande avanço que o país 
teve neste grupo em específi-
co. O nosso sentimento é de 
satisfação. Com isso, quero 
com todo prazer declarar ofi-
cialmente lançado o projecto 
KPP/PASSOS + em Moçam-
bique”, disse a governante em 
meio de aplausos

PUBLICIDADE


