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Nyusi e Ossufo Momade não aprenderam com o passado e ignoraram alertas
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Ministro Max Tonela espanca 
esposa até perder dentes

Foi assim também no primeiro casamento mas sempre consegue abafar

ONU lava as mãos e encurrala governo e Renamo

Seu irmão Justino Tonela, do IPAJ, tem poder no judiciário

Há um movimento de ex-guerrilheiros que começam a dar razão a Nyongo 

Ruanda comunica tudo menos as suas baixas
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A terceira também foi uma 
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Mais uma vez a paz volta a estar 
ameaçada em Moçambique, 
devido ao eminente falhanço do 
processo de reintegração dos ex-
guerrilheiros da Renamo, no quadro 

do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR). Os últimos desenvolvimentos, nomeadamente, 
a reivindicação dos ex-guerrilheiros e a troca de 
acusações entre a Renamo, governo e as Nações Unidas, 
sugerem haver ainda algum ruído que ameaça colocar 
a baixo todos os esforços até aqui empreendidos e, ao 
que parece, voltou-se a falhar no quesito reintegração 
que, curiosamente, ditou o fracasso dos dois primeiros 
acordos de paz.

É um dejá vú. É um dejá 
vú. Tal como aconteceu 
após o Acordo Geral de Paz, 
assinado em Roma, em 1992 
entre o antigo Estadista, 
Joaquim Chissano e o líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, e 
após o Acordo de Cessação de 
Hostilidade de 2014, que teve 
como protagonistas Armando 
Guebuza, ex-Presidente da 
República e novamente Afonso 
Dhlakama, o Acordo de Paz 
Definitiva de Maputo, assinado 
com pompa e circunstância, há 
dois anos atrás, concretamente 
a 06 de Agosto de 2019, pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi e

Depois de alguns meses 
com as partes a tentarem 
fazer uma gestão do impasse 
em surdina, acabam de vir 
ao de cima os problemas 
estruturantes de um processo 
que desde o início mostrou-se 
controverso, quando um grupo 
de dissidentes da Renamo 
denunciou a fragilidade do 
acordo.

Há dias, apertado 
por um grupo de antigos 
guerrilheiros, o secretário-
geral da Renamo, André 
Majibire, responsabilizou o 
governo e a Organização das 
Nações Unidas pelo facto de 
989 antigos guerrilheiros não 
estarem a receber as prometidas 
pensões há seis meses.

“Já passam seis meses e 
não há salários. As perguntas 
que colocámos ao governo são: 

como é que os combatentes vão 
sobreviver e sustentar as suas 
famílias? Ao abrigo do DDR, 
os combatentes desmobilizados 
devem receber uma pensão 
de sobrevivência paga pelas 
Nações Unidas, através do 
governo moçambicano, 
durante um ano”, disse 
Majibiri, durante uma reunião 
na Beira, em que a liderança da 
Renamo foi “intimada” para 
dar esclarecimentos por um 
grupo de antigos guerrilheiros 
furiosos abrangidos pelo 
processo DDR, que chegaram 
ameaçar voltar às matas. 
Para além das pensões, os 
guerrilheiros reclamam o facto 
de estarem a ser vítimas de 
perseguição e assassinato, actos 
aparentemente praticados por 
elementos das Forças de Defesa 
e Segurança.

Durante o referido 
encontro, André Majibire não 
se cansou de apelar aos antigos 
guerrilheiros para “aguardarem 
com calma” pela resolução do 
problema, tendo prometido 
que o partido iria contactar o 
executivo e as Nações Unidas 
para obter esclarecimentos à 
volta do assunto.

“A primeira proposta 
que nós vamos levar é que as 
Nações Unidas devem retomar, 
esta semana, o pagamento 
dos subsídios, por um prazo 
indeterminado, até que as 
pensões dos desmobilizados 
sejam regularizadas”, avançou 
o secretário-geral da Renamo.

Nyusi e Ossufo Momade não aprenderam com o passado e ignoraram alertas
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Reintegração leva Moçambique à beira de mais 
um falhanço na busca de paz

Continua na pag  03

Pela terceira vez depois de 1992 e 2014

No entanto, em entrevista 
ao jornal SAVANA, o enviado 
especial do secretário-geral 
das Nações Unidas e chefe 
do grupo de contacto, Mirko 
Manzoni, esclareceu que as 
Nações Unidas terminaram 
o período de compensação 
de um ano aos insurgentes, 

cabendo, agora, ao governo 
assumir o pagamento das 
pensões vitalícias. 

Aquele enviado especial 
esclareceu que o grupo que 
tem estado a reclamar pensões 
faz parte da primeira leva de 
guerrilheiros desmobilizados 
no ano passado e que já recebeu 

as compensações durante 
um ano. Aliás, fez notar que 
os mesmos estão à espera da 
finalização do processo para 
que possam passar a receber 
suas pensões através do INSS, 
embora não tenham nenhum 
histórico de contribuição ao 
sistema.

Desde a década de 70 que o 
país vive um ciclo de conflitos 
armados e os sucessivos 

acordos têm falhado na sua 
implementação, sobretudo 
no que diz respeito à 

reintegração dos homens 
armados da Renamo, que, 
por duas ocasiões (2012 e 
2015), recorreram ao poder 
das armas para reclamarem 
seus direitos.

O último armistício, 
conhecido como Acordo 
Definitivo de Cessação de 
Hostilidades Militares, teve 
lugar a 01 de Agosto de 2019, 
apenas cinco dias antes do 
Acordo de Paz de Maputo, 
rubricado pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi 
e o presidente da Renamo, 
Ossufo Momade. O mesmo 
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Acordo de paz de 2014 também sucumbiu 
devido a impasses na reintegração

está ameaçado justamente 
porque o processo de 
reintegração está a conhecer 
alguns constrangimentos, em 
que, por um lado, não há 
dinheiro para pagar pensões 
aos antigos guerrilheiros, 
e, por outro, o processo de 
sua incorporação nas Forças 
de Defesa e Segurança, 
incluindo postos de liderança, 
tem conhecido altos e baixos.

A questão de reintegração 
que ameaça o terceiro e 
aquele que devia ser o acordo 
definitivo de paz remonta 
ao Acordo Geral de Paz, 
assinado em Roma, onde as 
questões militares ficaram 
pendentes.

É que, desde Roma, 
o maior partido da 
oposição vem exigindo a 
despartidarização das Forças 
de Defesa e Segurança e, 
apesar de se ter acordado a 
constituição de uma força 
republicana que integrasse 
antigos guerrilheiros e das 
FPLM, a sua efectivação 
nunca foi clara, o que 
criou o sentimento de 
marginalização por parte dos 
guerrilheiros da Renamo.

O acordo preconizava 
paridade, ou seja, 50 
porcento para cada lado, 
nos quatro ramos das Forças 
Armadas, nomeadamente, 
força aérea, exército 
terrestre, marinha e comando 
logístico. A Renamo devia 
dirigir dois comandos e os 
restantes ficavam ao cargo 
do Governo. 

Tal como agora, na polícia 
houve mais resistência por 
parte do Governo, entretanto 
conseguiu-se ultrapassar 
essa questão em Gaberone, 
num encontro paralelo às 
negociações de Roma entre 
Joaquim Chissano e Afonso 
Dhlakama. No entanto, 
falhou a integração na 
polícia e no SISE, pois tudo 
terminou numa comissão 
para reestruturação e 
despartidarização das forças 
policiais que nunca produziu 
resultados.

Aliás, segundo uma 
fonte que esteve ligada 
ao processo, ouvida pelo 
Evidências, para fragilizar 
as forças republicanas, que 
integravam alguns elementos 
da Renamo, o governo criou 
a Força de Intervenção 
Rápida, que passou a deter 
mais meios e poderio que 
antes era exclusivo das Forças 
Armadas.

Embora depois do acordo 
de Roma, em 1992, mesmo 
com todas as fragilidades e 
armações de parte a parte, o 
país tenha vivido um longo 
período de estabilidade 
política, as marcas de 
uma paz frágil voltaram a 
estar evidentes em 2012, 
quando a Renamo voltou 
ao mato para reivindicar 
respeito pelo Acordo Geral 
de Paz de Roma em 1992, 
paridade na administração 
pública, reforma do sistema 
eleitoral, integração dos 
seus antigos combatentes 
no exército moçambicano, 
despartidarização do Estado 
e da administração pública.

Com a guerrilha liderada 
por Afonso Dhlakama, o 
conflito resultou em centenas 
de mortes, entre alvos civis 
e militares, para além da 
destruição de bens públicos e 
privados, sobretudo ao longo 
da Estrada Nacional Número 
Um, particularmente no 
troço Muxungue – Caia e na 
temida Gorongosa.

No entanto, ao fim de um 
longo período de conflito 
armado na região Centro 
e mais de uma centena 
de rondas negociais, com 
altos e baixos, o governo 
e a Renamo, chegaram, 
em 2014, nas vésperas 
das eleições, a um acordo, 
assinado a 05 de Setembro, 
a 40 dias das eleições, entre 
Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama.

Entre as acções 
preconizadas pelo novo 
acordo, constava igualmente 
a criação de um Fundo de Paz 

para viabilizar a reintegração 
dos militares desmobilizados 
da Renamo, no entanto, em 
2015, já com Nyusi no poder, 
a Renamo decidiu boicotar 
o fundo, exigindo paridade, 
que, no entanto, nunca foi 
concedida pelo governo, 
numa altura em que também 
encontrava-se a reivindicar 
os resultados eleitorais de 
2014.

Três décadas e as 
mesmas reivindicações 

dos guerrilheiros

Antes mesmo do Acordo 
de 05 de Setembro de 2014 
ter completado um ano, 

as armas voltaram a soar 
no país, naquilo que ficou 
conhecido por Satungira 
Dois, depois de uma série de 

atentados contra a vida do 
já falecido líder da Renamo, 
Afonso Dlhakama.

Mais uma vez, a saldo de 
uma paz mal implementada, 
o país mergulhou na terceira 
vaga de conflito armado. 
Novamente em negociações, 
a Renamo voltou a trazer 
ao debate com a Frelimo, o 
mesmo pacote reivindicativo, 
nomeadamente, a integração 
dos seus antigos combatentes 
no exército moçambicano, 
paridade, despartidarização 
do Estado e descentralização 
da administração pública.

Com um entendimento 
alcançado após vários 
meses de negociação e 
encontros directos entre o 
Presidente da República e 
o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama e mais tarde 
Ossufo Momade, o conflito 
viria a terminar em 2019. 
Curiosamente, no mesmo 
dia em que era assinado o 
armistício, a 01 de Agosto de 
2019, registou-se o primeiro 
ataque da autoproclamada 
Junta Militar, liderada por 
Mariano Nyongo, que até 
hoje continua entrincheirada 
nas matas  

Durante o encontro com o 
secretário-geral da Renamo, 
alguns membros chegaram 
a mostrar-se arrependidos 
de terem trocado armas por 
miséria, estando uma parte 

a ponderar juntar-se à Junta 
Militar, por se sentir traída.

“Lá nas matas, nas bases 
comíamos bem, comíamos 
carne, peixe e tínhamos 
nossas machambas, agora 
que fomos desmobilizados 
estamos a passar mal. Já 
há cinco meses que não 
recebemos nada. Já não 
temos armas, agora é para 
vivermos como?”, indagou 
Cristóvão Soares, um ex-
guerrilheiro, com uma idade 
já avançada.

"Este processo está a ser 
uma pedra no sapato, porque 
no dia da desmobilização, 
onde apareceu o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi e o líder 
da Renamo prometeram uma 
vida boa longe das matas e 
nós ficámos felizes com o que 
nos foi prometido na altura, 
mas não é isso que estamos 
a ver, sobretudo na parte 
da reintegração", afirmou 
Joanito Muava, um antigo 
guerrilheiro.

Diante deste cenário, 
a questão que não quer 
calar é: quantas guerras e 
quantas rondas negociais 
a mais serão necessária 
para as partes finalmente 
resolverem a questão de paz 
com seriedade? Quantas 
vidas mais deverá custar a 
reintegração responsável 
dos antigos guerrilheiros da 
Renamo? 
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As Forças de Defesa do Ruanda (RDF na 
sigla em Inglês) desde a sua entrada no 
Teatro Operacional Norte (TON), a 24 
de Julho passado, têm estado a dar uma 
lição de comunicação e abertura com a 

imprensa, tendo já partilhado detalhes importantes 
sobre os desdobramentos no terreno que resultaram na 
recuperação de regiões estratégicas como são os casos de 
Mocímboa da Praia e Auasse, colocando, muitas vezes, 
as Forças de Defesa e Segurança (FDS) a andar atrás do 
tempo na contra informação para também reclamar 
o seu protagonismo. Até o momento, oficialmente, a 
tropa ruandesa declarou somente um ferido, mas o 
Evidências sabe que já sofreram pelo menos 14 baixas 
mortais durante confrontos pela recuperação de Auasse 
e Mocímboa da Praia, mas também num ataque de 
insurgentes a uma das suas posições no decurso da 
primeira semana da sua actuação.

A entrada no terreno da 
tropa ruandesa veio dar um 
outro rumo à guerra contra o 
terrorismo em Cabo Delgado. 
Em apenas três semanas de 
empenhamento, foi possível re-
cuperar Mocímboa da Praia e 
algumas localidades, como é o 
caso de Auasse, encurralando os 
terroristas para as densas matas 
onde estão localizadas as bases 
de Mbau e Siri, duas das princi-
pais retaguardas dos terroristas, 
agora na mira das Forças Con-
juntas, já com desdobramentos 
da Força de Alerta da SADC 
por terra, ar e mar.

Para além dos resultados fa-
bulosos no teatro operacional, 
oficialmente, há somente um 
óbito entre as forças estrangei-
ras, de um militar do Botswana, 
que foi vítima de um acidente 
ainda durante a quarentena 
havida em Pemba. Igualmente, 
foi reportado único ferido entre 
as tropas ruandesas na primeira 
semana de empenhamento.

No entanto, longe das esta-
tísticas oficiais, fontes militares 
no terreno falam de pelo menos 
14 óbitos do lado dos ruandeses, 
em resultado de confrontos com 
os insurgentes durante as opera-
ções que culminaram com a re-
cuperação de Auasse e a estraté-
gica vila de Mocímboa da Praia.

Os primeiros três óbitos, 
aparentemente ocultados, ocor-
reram num ataque dos terro-
ristas a uma posição das tropas 
ruandesas no passado dia 28 de 
Julho, próximo a Auasse, dias 
antes das forças conjuntas recu-
perarem completamente aquele 
importante entroncamento.

Foi precisamente após esse 

ataque que as Forças Ruande-
sas, através do seu porta-voz, 
Ronald Rwivanga, deram a sua 
primeira comunicação, fazendo 
um balanço de 14 insurgentes 
abatidos e apenas um ferido em 
resultado de operações entre 24 
e 28 de Julho, ocultando assim 
os três óbitos.

Entre os dias 29 e 31 de Ju-
lho, durante a limpeza, clarifi-
cação, consolidação do terreno 
e início da marcha em direcção 
à Mocímboa da Praia, as for-
ças ruandesas, em coordenação 
com as FDS e a tropa local en-
contram resistência em algumas 
aldeias, como é o caso de Chin-
da, onde foram travados inten-
sos combates, com os terroristas 
a privilegiar emboscadas, que 
culminaram com a morte de 
mais seis soldados ruandeses, to-
talizando nove óbitos.

Embora a Força ruande-
sa seja descrita como bastante 
competente e militarmente bem 
equipada, a estratégia do inimi-
go tem sido o uso de granadas 
por foguetes, metralhadoras e 
armas antiaéreas, movendo-
-se facilmente por motorizadas. 
Em algumas emboscadas, os in-
surgentes lançaram ataques de 
cima de árvores.

Tal como no primeiro saldo 
de óbitos, o porta-voz da força 
do Ruanda simplesmente omi-
tiu essa informação na sua se-
gunda comunicação, em que, 
curiosamente, já não fala sequer 
de feridos nas suas fileiras.

Os restantes cinco óbitos nas 
fileiras ruandesas, ainda que em 
circunstâncias menos precisas, 
terão resultado dos confrontos 
pela recuperação de Mocímboa 

Já morreram mais de 14 militares ruandeses em 
Cabo Delgado

Ruanda comunica tudo menos as suas baixas

Evidências

Continua caçada por terra, ar e mar a um inimigo 
em debandada

Sob fogo intenso das for-
ças conjuntas, os terroristas 
abandonaram Mocímboa 

da Praia, até há bem pouco 
tempo seu principal reduto, 
acreditando-se que se tenham 

ido refugiar em aldeias vizi-
nhas, e nas bases de Mbau e 
Siri, mas as forças ruandesas 
e nacionais não dão tréguas, 
decorrendo, neste momento, 
acções de perseguição e elimi-
nação de quaisquer focos de 
insurgência.

Igualmente, fontes milita-
res ouvidas pelo Evidências 
revelam que, a par das ope-
rações de Limpeza por terra, 
decorrem bombardeamentos 
aéreos coordenados na região 
limítrofe entre os distritos de 
Mocímboa da Praia, Mueda 
e Nangade, com maior inci-
dência nas matas densas de 
Mbau, Mangoma, Ntotue e 
Diaca, onde se suspeita que 
estejam escondidos os terro-
ristas. As operações poderão 
desaguar na base Siri, mas es-
pera-se a entrada em cena da 
força de alerta da SADC para 
bloquear todos os pontos de 
fuga por ar, mar ou por terra.

Refira-se que, recentemen-
te, escreve o BBC Monitoring, 
o Estado Islâmico condenou a 
acção das forças ruandesas em 

Cabo Delgado, apelidando-
-o como um acto de violência 
contra muçulmanos inocen-
tes. Prosseguindo, o Estado Is-
lâmico ameaçou levar a cabo 
acções coordenadas de ata-
ques a Ruanda.

Falando ao IGIHE, o por-
ta-voz das Forças de Defesa de 
Ruanda, o Coronel Ronald 
Rwivanga revelou que o RDF 
está pronto para defender o 
país e proteger os ruandeses.

“Eles não podem ficar fe-
lizes com a cooperação. É 
evidente que eles continuam 
a lutar. Mesmo esses [insur-
gentes em Moçambique] não 
estavam dispostos a cessar o 
fogo. Eles resistiram, mas aca-
baram em vão. Durante a re-
cente conferência de impren-
sa, esclarecemos que Ruanda 
está pronto para lidar com a 
situação a qualquer momento, 
pois protegemos os cidadãos e 
defendemos a soberania na-
cional. Não estamos preocu-
pados. Estamos sempre pron-
tos para proteger o país e seus 
cidadãos”, disse Ronald.

Refira-se que, 
recentemente, 
escreve o BBC 
Monitoring, o 
Estado Islâmico 
condenou a 
acção das forças 
ruandesas em 
Cabo Delgado, 
apelidando-o 
como um acto de 
violência contra 
muçulmanos 
inocentes. 
Prosseguindo, o 
Estado Islâmico 
ameaçou levar 
a cabo acções 
coordenadas de 
ataques a Ruanda.

da Praia entre 01 de Agosto, 
quando as três frentes das for-
ças conjuntas, nomeadamente, 
Oueste, Norte e Sul encontram 
resistência dos terroristas, que, 
durante a fuga, lutavam pela 
sua sobrevivência.

Em alguns casos, há rela-

tos de que os ruandeses foram 
atraídos para, depois, serem en-
curralados pelos terroristas, que 
estão bastante nervosos pela 
eficiência dos amigos de Mo-
çambique e já mandaram uma 
ameaça a Kigali

Um artigo do África Moni-

tor diz que tanto os feridos, as-
sim como os óbitos não declara-
dos são evacuados de avião para 
Kigali, a partir da principal base 
onde está localizado o Coman-
do Operacional Norte localiza-
da no coração do planalto da 
Mueda.
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O ministro dos Recursos Minerais e Energia, 
Ernesto Max Tonela encontra-se a mover 
o céu e a terra para tentar abafar mais 
um caso de violência doméstica em que 
está envolvido, depois de ter espancado 

brutalmente a sua actual esposa Vanessa Abrantes 
Mangueira, na madrugada da passada quinta-feira (12 
de Agosto). Esta não é a primeira vez que o ministro 
é acusado de violência doméstica, tanto neste como 
no anterior casamento, mas quase sempre consegue 
manipular a justiça.

Mais uma vez, o ministro 
Max Tonela é indiciado da prá-
tica de um crime de violência 
doméstica e tudo está a ser fei-
to para garantir-lhe imunidade 
mais uma vez e tapar as feridas 
causadas por um dos servidores 
públicos mais problemáticos do 
executivo de Filipe Nyusi.

Segundo fontes do Evidên-
cias, que procuraram o jornal à 
hora do fecho e prometem dar 
mais desenvolvimentos nos pró-
ximos dias, o acto aconteceu 
na casa do casal no bairro do 
Triúnfo, na Costa do Sol, cidade 
de Maputo durante a madruga-
da do passado dia 12 de Agosto 
do ano em curso.

Ao que apuramos, dada a 
agressividade com que desferiu 
golpes a sua esposa terá perdi-
do alguns dentes, tendo partido 
tempos depois em busca de so-
corro. Mas antes foi orientada a 
abrir um auto na Esquadra do 
Triúnfo, para que fosse assistida. 

No entanto, desde aquela 
madrugada, Max Tonela, em 
coordenação com o seu irmão 
mais velho, Justino Tonela, di-
rector-geral do Instituto de Pa-
trocínio e Assistência Jurídica 
(IPAJ) tem tentado abafar esse 
que é mais um caso de violên-
cia doméstica envolvendo o mi-
nistro dos Recursos Minerais 
e Energia, tido como sendo do 
circulo próximo do Presidente 
da República, Filipe Nyusi.

Esta não é a primeira vez 
que Max Tonela é acusado de 
violência doméstica. Terá sido 
por causa do seu comportamen-
to pouco decoroso que separou-
-se de forma turbulenta da sua 
primeira esposa com quem es-
tava casado oficialmente e tem 
filhos. Essa novela acabou sendo 
pública, apesar de todos os esfor-
ços para abafar o caso.

Segundo apurou Evidências, 
a partir do que foi escrito na im-
prensa, na altura, Max Tonela 
sempre foi agressivo e terá vio-
lentado por várias ocasiões a sua 

antiga esposa tanto na constân-
cia do casamento, como depois 
da separação, sobretudo durante 
o tortuoso processo do divórcio.

Uma publicação do jornal 
electrónico Moz24horas, do 
conceituado jornalista investiga-
tivo Luís Nhanchote, dá espaço 
a um relato aterrador da sua an-
tiga companheira, que também 
queixou-se de violência.

“Fui agredida na minha pró-
pria casa por quem devia me 
proteger”, -  com a voz interca-
lada, quase rouca, aponta com 
o indicar direito à porta frontal 
“Foram os bombeiros quando 
estavam a arrombar a porta. Os 
miúdos estavam aterrorisados e 
choravam, enquanto decorria a 
tentativa dos cerca de 20 agen-
tes do Estado, pagos pelos con-
tribuintes de irromperem casa 
adentro. Eu telefonei para várias 
pessoas a informar que estava 
sendo vítima do ataque da polí-
cia. Queriam me a todo o custo 
despejar. Entraram nos quar-
tos a força armados enquanto 
o chefe deles falava ao telefone 
como se estivesse a obedecer a 
algum comando”, denunciou.

Neste caso, tal como nos ou-
tros, o seu irmão, Justino Tone-
la, director geral do IPAJ, com 
grande influência nos círculos 
do judiciário, é tido como sendo 
quem consegue facilmente aba-
far e manipular a justiça a favor 
do seu “caçula”. Como tal, de-
pois de ter sido aberto um auto 
na esquadra de Triúnfo, o pro-
cesso desapareceu.

O Evidências contactou o 
Comando da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 
na cidade de Maputo, para sa-
ber sobre o andamento do caso, 
no entanto, o porta-voz remeteu 
a prováveis esclarecimentos para 
os próximos dias, alegadamente 
por não estar a par do assunto 
em virtude de ter andado au-
sente devido a uma infelicidade. 
Ainda tentamos sem sucesso ou-
vir o Gabinete de  Atendimento 

Ministro Max Tonela espanca esposa até perder dentes
Foi assim também no primeiro casamento mas sempre consegue abafar

Evidências

Seu irmão Justino Tonela, do IPAJ, tem poder no judiciário

à Família e Menores Vitimas de 
Violência na cidade de Mapu-

to, mas a porta-voz, Ana Maria 
foi peremptória: “Não tenho 

conhecimento sobre o caso em 
alusão”.

PUBLICIDADE
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Cerca de 77% do valor 
disponibilizado pelos 
parceiros é canalizado e 
implementado através de 
várias agências ou instituições, 
como a EDM, FIPAG e tantas 
outras organizações não-
governamentais. A falta 
de informações sobre a 
implementação dos projectos, 
auditorias e sua execução, 
constituem um grande desafio 
para a GREPOC uma vez que a 
ela compete a coordenação das 
iniciativas.

Duarte Sitoe 

Não há informações sólidas e auditorias sobre a 
implementação dos projectos

Em Maio de 2019 o gover-
no estimou em mais de USD 
3.2 mil milhões necessários 
para a reconstrução pós ciclo-
nes Idai e Kenneth, no centro 
e norte do país, respectiva-
mente. Com vista a angariar 
fundos, o executivo organizou, 
na Beira, uma conferência de 
doadores, na qual os parcei-
ros de cooperação assegura-
ram pelo menos USD 1.6 mil 
milhões.

Grande parte desse apoio 
ainda não foi desembolsada. 
Dados levantados no terre-
no indicam que perto de 200 
mil famílias perderam as suas 
casas e o Banco Mundial dis-
ponibilizou-se a financiar a 
construção de 15 mil casas nas 
províncias de Sofala e Cabo 
Delgado, enquanto outros par-
ceiros também prometeram 

apoiar na reconstrução através 
de outros programas.

Entretanto, segundo adian-
tou o director-executivo da 
GREPOC, Luís Mandlate, 
neste momento estão em curso 
trabalhos cujo objectivo passa 
por angariar fundos para mi-
nimizar o sofrimento das 180 
mil famílias que perderam as 
suas residências com a passa-
gem de dois ciclones. 

 “As necessidades para a 
assistência no processo de re-
construção de habitações nas 
áreas afectadas excedem, em 
larga medida, os recursos dis-
poníveis. Aqueles que têm 
recursos próprios foram re-
construindo as suas casas, de 
maneira que, hoje, a necessi-
dade de reconstrução é de 180 
mil casas”, reconheceu.

No colóquio com a Comu-
nicação Social, realizado na 
capital moçambicana, Luís 
Mandlate declarou que, de-
pois da passagem dos ciclones, 
com o auxílio de várias orga-
nizações financeiras e humani-
tárias, foi feita a reposição dos 
serviços considerados básicos, 
ou seja, a transitabilidade ro-
doviária, o abastecimento de 
água, o restabelecimento do 
comércio, para garantir a so-

brevivência dos afectados. 
“Depois de responder à 

emergência, tivemos que pas-
sar para a segunda fase, que é 
a reabilitação e construção de 
novas infra-estruturas para res-
ponder aos danos que foram 
causados pelos ciclones. Esta 
requer mais tempo. Para isso, 
precisávamos de fundos, mas 
não tem sido fácil ter o desem-
bolso”, declarou Mandlate.

Entre Março e Abril de 2019, as regiões 
Centro e Norte do país foram fustigadas 
pelos ciclones Idai e Kenneth, que deixaram 
um rasto de destruição sem precedentes. 
Volvidos mais de dois anos, segundo o novo 

director-executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-
ciclones (GREPOC), Luís Mandlate, ainda há famílias 
que se encontram a viver nos centros de acomodação e 
em péssimas condições de sobrevivência. 

Ainda não há fundos para construção de 180 mil casas 
Dois anos após o arranque da reconstrução pós Idai e Keneth 

Desembolsos dos parceiros continuam aquém do desejado

Em 2020, na Conferência 
de Doadores falou-se da dis-
ponibilidade de 1,652.61 mi-
lhões, que eram destinados a 
projectos de reconstrução pós-
-ciclones. Todavia, do valor 
tornado público, o GREPOC 
apenas confirmou a recepção 
de USD 1.188,86 milhões.

Reagindo ao facto, o direc-

tor-executivo da GREPOC, 
explicou que nem todos os 
valores disponibilizados para 

o apoio aos projectos de re-
construção são canalizados e 
geridos pelo Gabinete de Re-
construção Pós-ciclones. 

 “Cerca de 77% do valor 
disponibilizado pelos parcei-
ros é canalizado e implemen-
tado através de várias agências 
ou instituições, como a EDM, 
FIPAG e tantas outras organi-

zações não-governamentais. 
A falta de informações sobre 
a implementação dos projec-

tos, auditorias e sua execução, 
constituem um grande desa-
fio para a GREPOC uma vez 
que a ela compete a coorde-
nação das iniciativas”, disse 
Mandlate.

As calamidades naturais 
deixaram um rasto de des-
truição e muitas famílias ao 
relento. Com vista a garantir 
que os próximos não criem 
danos avultados, o Gabinete 
de Reconstrução Pós-ciclones 
tem levado a cabo um traba-
lho de sensibilização para que 
a população não fixe suas mo-
radias em zonas consideradas 
de risco.

“Nós fizemos um mapea-
mento para identificar as zo-
nas seguras e aquelas a que 
não podemos investir, devido 
ao risco iminente de inunda-
ções. O GREPOC tem traba-
lhado com os municípios dos 
locais afectados, de forma a 
identificar novos bairros para 
reassentamento e já temos 
famílias a serem reassenta-
das em bairros como Mutua, 
Guaraguara, no caso da Bei-
ra”, revelou 

Refira-se que para dar con-
tinuidade aos seus projectos e 
cobrir o défice financeiro de 
USD 1,8 milhões, o GREPOC 
vai intensificar as acções de 
mobilização de financiamen-
tos junto dos seus parceiros.
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FICHA TECNICA Gestão negligente de uma paz 
cara e frágil

O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, não empresta a devida 
credibilidade ao processo do DDR, 
e esta postura de falhanço reflecte-
-se em todos os processos que li-
dera pessoalmente, legitimando as 
deficiências funcionais dos órgãos 
do Estado.

Não se pode esperar que, na cau-
da, a administração pública atenda 
inteiramente sua missão, quando, 
na dianteira, temos um gestor que 
conduz processos relevantes de 
forma fraudulenta e sem a devida 
seriedade. Não se pode imaginar 
a gestão desse processo a nível das 
respectivas instituições que devem 
dar seguimento à implementação e 
manutenção da Paz, como é o caso 
do Ministério dos Combatentes.

Com o mais Alto Magistrado 
da Nação a mostrar-se incapaz de 
gerir, com maturidade, os proces-
sos que reivindica a condução, es-
tamos a hastear a vulgarização do 
Estado, que actua de forma pro-
blemática a todos os níveis, basta 
um olhar superficial das institui-
ções públicas.

Esperava-se que o único proble-
ma do DDR fosse Mariano Nyon-
go, por uma questão de estar, su-
postamente, fora do controlo dos 
três órgãos (Governo, Renamo e 
Nações Unidas) envolvidos neste 
processo, mas o líder da Junta Mili-
tar aparece como parte de uma sé-
rie de irregularidades que deviam 
ter sido sanadas pela Renamo e 
um profeta que vaticinou, desde 
o embrião, as lacunas que minam 
o processo de implementação de 
um Acordo de Paz Definitiva (?), e, 
por isso, isolou-se da fraude presi-
dencial, que reduziu a Renamo às 
cinzas.

É inconcebível que um processo 
ambicioso, cujo sucesso foi anteci-
padamente proclamado em 2019 
e usado como a única conquista 
“palpável” para comprar aos leito-

res mais um mandato, com argu-
mentos de “mais tempo para finali-
zar e consolidar a Paz”, esteja, três 
anos depois, abaixo da metade da 
realização, uma metade precária.

É que os poucos ex-guerilheiros 
da Renamo que integram o DDR 
andam descontentes, (desincen-
tivando a maioria que ainda não 
aderiu ao DDR) e com sentimento 
de marginalizados pelo governo e 
pelas Nações Unidas. E a Rena-
mo, incapaz de explicar aos seus 
ex-guerrilheiros, assume um papel 
de vítima, dando eco ao descon-
tentamento dos que aderiram ao 
processo. Um posicionamento que 
a transforma num vilão, imediatis-
ta, sem capacidade analítica para 
medir os riscos das suas acções e 
decisões (o pacote da descentrali-
zação é disso um exemplo) e a Jun-
ta Militar de Nyongo, que deve es-
tar rir às gargalhadas nas matas, ao 
ver os murmúrios dos colegas seus, 
apareça como o único que previu 
esse golpe.

Ora, dentro deste cenário todo, 
o facto é que há unanimidade nas 
posições da Renamo e das Nações 
Unidas, que deixaram claro que 
agora é com o governo. O com-
promisso das Nações Unidos foi (é) 
de subsidiar cada grupo dos milita-
res por um ano e eles têm feito, e 
depois cabe ao governo incluir os 
desmobilizados no fundo das pen-
sões, o que não aconteceu e este 
meteu-se em silêncio, enquanto 
deixa ganhar corpo as especula-
ções de que não tem dinheiro. É 
assim que fracassa mais um acordo 
de Paz, o terceiro, conduzido pelo 
alto magistrado da Nação.

Em suma, a Renamo socializou 
os seus homens, as Nações Unidas 
subsidiariam e o governo negligen-
ciou, colocando o processo numa 
incerteza. Reiterando que estamos 
a falar de um processo que está a 
ser gerido ao mais alto nível!
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Recolher obrigatório facilita incursão de malfeitores

EDM reconhece a demora e fala da falta 
de fundos para a reposição 

Roubo de cabos eléctricos ganha contornos 
alarmantes na Matola  

A onda de roubo de cabos eléctricos e vandaliza-
ção de Postos de Transformação (PT) de ener-
gia tende a ganhar contornos alarmantes em 
alguns bairros do município da Matola, como 

T3, Ndlavela, Matola Gare e Zona Verde, sobretudo du-
rante este período de vigência do recolher obrigatório, 
em que, depois das 21 horas, regista-se pouca circulação 
de pessoas nas ruas. Só no primeiro semestre do ano 
em curso, no Município da Matola, a Electricidade de 
Moçambique contabiliza prejuízos na ordem dos cinco 
milhões de dólares, devido às incursões dos meliantes.

É na calada da noite que 
os malfeitores aproveitam-se 
do Recolher Obrigatório para 
agir ao seu belo prazer. Com 
o negócio da compra e venda 
de sucatas (metais) completa-
mente desregrado, floresce, há 
alguns anos para cá, uma rede 
de malfeitores que se dedicam 
à vandalização de Postos de 
Transformação (PT’s) e ao rou-
bo dos cabos eléctricos, lesando 
não só o Estado, como também 
os cidadãos, que, vezes sem con-
ta, ficam sem corrente eléctrica 
durante semanas, ou, por vezes, 
meses.

José Albino, residente do 
bairro Zona Verde, foi vítima 
de roubo de cabo eléctrico que 
ligava a corrente do poste para 
a sua residência.

“Nos fins-de-semana tenho 
o hábito de assistir até altas ho-
ras, mas naquele fatídico dia 
assisti até às 23 horas. Ninguém 
percebeu como roubaram. 
Quando amanheceu, pensá-
vamos que o corte de energia 
era geral. Só nos apercebemos 
quando um vizinho veio nos 
chamar atenção. Fiquei pasma-
do porque aqui na nossa zona 
nunca registamos casos do gé-
nero”, disse José Albino.

Albino acusa a polícia de 
não estar a fazer patrulhas de-
pois do recolher obrigatório, 
o que facilita a incursão dos 
malfeitores. “Nesta pandemia 
os polícias estão apenas preo-
cupados com os que violam o 
decreto, e não com o número 
de ladrões que tende a aumen-
tar. Só no nosso quarteirão, 
mais de três pessoas viram bens 
como televisores e botijas de gás 
roubados. Podíamos até fazer a 
patrulha para caçar esses ma-
landros, mas se isso acontecer 
seremos recolhidos pela polícia 
por estar a violar o decreto. Pe-
dimos a quem é de direito para 

que cumpra com as suas obri-
gações de garantir a ordem e 
tranquilidade pública”

Por seu turno, Carolina Ma-
gaia, do mesmo bairro, diz ter 
sido vítima de roubo por duas 
ocasiões este ano, sendo que na 
primeira furtaram electrodo-
mésticos como televisor, com-
putador e telefones, incluindo 
botija de gás, mas, desta vez, 
porque a vítima já havia tro-
cado a fechadura e reforçado a 
segurança, optaram por cortar 
o cabo eléctrico. 

“Acho que eles usam drogas 
para fazer o seu trabalho, uma 
vez que entram e saem sem nin-
guém perceber. Nas duas vezes 
em que vieram roubar ninguém 
despertou”, desconfia.

Quem também dormiu 
com a casa iluminada e acor-
dou pela madrugada às escuras 
é Arnaldo Cossa, que, por sorte, 
conseguiu despertar a tempo de 
abortar mais uma acção do gru-
po que tem semeado terror no 
bairro de Ndlavela. 

“Ouvi um barulho estranho 
e logo acordei. Tentei ligar a 
lâmpada para ver o que estava 
a acontecer, mas para o meu 
azar não tinha energia. Sai rapi-
damente para ver o que de cer-
to estava a acontecer. Quando 
saí, vi que estava um jovem em 
cima do poste a tentar cortar o 
fio. Se não tivesse acordado a 
tempo, eles teriam conseguido 
lograr os seus intentos. Quando 
me apercebi de que se tratava 
de ladrões, clamei pelo socorro, 
mas os meus vizinhos só saíram 
depois de terem se escapulido”, 
conta.

Munícipes acusam a 
EDM de morosidade 

na reposição de cabos 
roubados

Benedito Malave, morador 

Duarte Sitoe 

do bairro T-3, conta que no dia 
em que foi roubado o cabo eléc-
trico encontrava-se em Gaza de 
viagem com a família, o que, 
de certa forma, facilitou a ta-
refa dos meliantes. “Quem me 
comunicou do desaparecimen-
to do cabo eléctrico foi o meu 
vizinho, uma vez que estáva-
mos em Gaza numa cerimónia 
familiar” 

Depois de voltar da viagem, 
Malave dirigiu-se à Electricida-
de de Moçambique ao nível do 
Distrito de Infulene para repor-
tar o caso, mas, para o seu azar, 
só voltou a desfrutar da energia 
eléctrica da rede nacional 23 
três dias depois do roubo do 
cabo.

“Fui à EDM para reportar o 
sucedido, mas informaram que 
primeiro tinha que fazer partici-

pação na esquadra. No mesmo 
dia, na esperança de que o meu 
problema seria resolvido fui 
fazer a dita participação na 7ª 
Esquadra da T-3 e voltei para a 
EDM, onde ficaram com o meu 
contacto, garantido que iam 
entrar em contacto no mesmo 
dia” conta Malave.

“Aguardei durante três dias 
para ver se eles vinham repor o 
fio roubado, porém nada disso 
aconteceu. Voltei aos escritó-
rios da EDM para ver o que se 
estava passar e disseram para 
regressar a casa e continuar a 
aguardar, uma vez que estava 
uma brigada no terreno que 
estava a tratar do assunto. De-
balde, não resolveram o meu 
problema. Ao cabo de 23 dias e 
depois de muitas voltas vieram 
colocar um novo fio. A nossa 

rede pública precisa urgen-
temente de melhorar os seus 
serviços”.

Trinta e seis dias foram o 
período que Joana Franisse 
aguardou pela reposição do 
cabo. A moradora do bairro 
Ndlavela contou ao Evidências 
que quase recorria ao suborno 
para ter a energia de volta à sua 
residência. 

“Foi uma longa espera. Fui 
por mais trinta dias à delegação 
da EDM em Influente e sempre 
diziam que os técnicos viriam 
resolver a minha inquietação. 
Não imagina os prejuízos que 
tive. Só chegaram quando, já 
desesperada, pensava em ti-
rar um valor para acelerarem 
o meu expediente, pois como 
todos sabemos aqui no país as 
coisas funcionam assim”. 

Reagindo ao aumento dos 
casos de roubo de cabos eléctri-
cos de vandalização dos Postos 
de Transformação, a Electrici-
dade de Moçambique disse não 
conhecer o propósito dos me-
liantes que se dedicam à pilha-
gem dos cabos eléctricos.

“Ninguém fica confortá-
vel com o que está a acontecer 
agora. Temos sofrido bastante 
com essa vandalização. No ano 

passado, foram vários prejuízos. 
Só na província de Maputo, fa-
lamos de um prejuízo de cerca 
de USD 16 milhões. Neste ano, 
já estamos perto dos USD 4 
milhões em termos de perdas”, 
disse

Sobre a demora na reposi-
ção, facto que inquieta sobrema-
neira os munícipes da Matola, o 
representante da EDM afiançou 
que, muitas vezes, aquela empre-

sa pública não dispõe de fundos 
para repor os cabos roubados ou 
transformadores vandalizados.

“É lógico que enquanto hou-
ver vandalização chega uma si-
tuação de não haver fundos para 
fazer reposições imediatas. Em 
algum momento encontram-
-nos sem condições de repor o 
sistema de uma forma imediata. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DAS ALFANDEGAS

   Assunto:  Vigência do novo Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado

1. Para conhecimento e cumprimento integral, comunica-se à todos os funcionários destes Serviços. MCNet, OpSec 
Security Mozambique Lda., Despachantes Aduaneiros, Agentes Económicos e demais interessados a aprovação - através 
do Diploma Ministerial n° 64/2021, de 21 de Julho - do novo Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado, que entra em vigor 30 dias a contar da data da sua publicação, bem como a revogação do Diploma 
Ministerial n° 59/2016, de 14 de Setembro e demais legislação que contrarie o novo dispositivo legal.

2. O novo Regulamento de Selagem incorpora diversas inovações, sendo de destacar as seguintes:

• implementação da Selagem de Cervejas e RTD’s (Bebidas Pronto a Consumir) -  Fase 3 da Selagem Obrigatória;

• Introdução de nova geração selos de controlo (mais qualidade e maior segurança) por substituição dos actuais selos de 
controlo;

• Obrigatoriedade de registo de utilização dos selos de controlo na plataforma lnSight, acessível pela plataforma JUE, a 
ser feito pelos operadores;

• Redução do período de fornecimento e/ou entrega dos selos de controlo para 35 dias, a contar da data do seu pagamento; e

• Suspensão do fornecimento de selos de controlo aos operadores com Processos Fiscais (nomeadamente: a) descaminho 
e/ou contrabando; e b) introdução fraudulenta no consumo de mercadoria sem selo de controlo) até ao seu desfecho.

3. Nos termos do seu artigo 18 (Disposições  Transitórias), compete ao Presidente da Autoridade Tributária aprovar o(s) 
Calendário(s) para a implementação da Fase 3 da Selagem Obrigatória e para a introdução da nova geração de selos de 
controlo, cuja formal e massiva divulgação deve ocorrer oportunamente.

4. Finalmente, apela-se em especial à todas as entidades supracitadas a se apropriarem, com brevidade e profundidade, deste 
novo dispositivo legal tendo como objectivo tornar a sua implementação abrangente, célere, correcta e eficaz/eficiente.

5.A presente Ordem de Serviço entra imediatamente em vigor.

Cumpra-se!
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Negligência no cumprimento do protocolo sanitário em Nhamatanda

SOCIEDADE

BCI pontapeia Decreto Presidencial e pode ser 
foco de propagação da Covid-19

A pandemia do novo coronavírus trouxe uma 
nova forma de ser e estar em vários sectores 
da economia nacional, incluindo o sector ban-
cário Na série de medidas anunciadas pelo 

Presidente da República para travar a propagação do 
vírus, os bancos que actuam no mercado nacional fo-
ram obrigados a adoptar a nova postura. Entretanto, a 
agência do Banco Comercial e Investimento de Nhama-
tanda, por sinal a única daquele distrito, não está a se-
guir à risca as medidas emanadas no decreto presiden-
cial. Segundo o que o Evidencias apurou no local, não se 
respeita o distanciamento social e não há álcool em gel 
para a desinfecção das mãos.

Para conter a propagação 
da Covid-19, o Presidente da 
República instou os bancos 
para evitarem aglomerados e 
serem agentes activos na luta 
contra o inimigo invisível que 
já provocou mais de um milhão 
de mortos nos quatro cantos do 
mundo.

Mesmo com a mortífera 
terceira vaga que a cada dia 

que passa tem ceifado vidas, 
a agência do BCI ao nível do 
Distrito de Nhamatanda, pro-
víncia de Sofala, prefere igno-
rar as medidas emanadas no 
Decreto Presidencial.

Era acima das 10 horas do 
passado dia 31 de Julho, quan-
do a equipa do Evidências se 
fez à agência do BCI do distri-
to de Nhamatanda. No local, 

Jossias Sixpence – Beira 

apurou que os clientes daquela 
instituição bancária não obser-
vavam o distanciamento físico 
(de dois metros) e não havia 
álcool em gel para desinfecção 
das mãos na entrada e saída 
dos clientes.

Por outro lado, a nossa 
equipa de reportagem obser-

vou que na agência em alu-
são, há três caixas electrónicas 
(ATMs), não há agentes regu-
ladores de filas, o que faz com 
que as pessoas ajam ao seu belo 
prazer, ou seja, num espaço de 
aproximadamente 3,5m/2 que 
podiam entrar três pessoas es-
tavam nove pessoas.

Segundo o último censo po-
pulacional, Nhamatanda tem 
cerca de 278 mil habitantes e 
para evitar aglomerados, numa 
altura em que a pandemia viral 
não tem dado tréguas, os clien-
tes do único banco naquele 
ponto do país pedem a instala-
ção de mais agências.

“Com o fluxo de movi-
mentos monetários e o nível 
crescente de agentes econó-
micos, há uma necessidade de 
implantar mais uma agência. 
O distrito está no corredor da 
EN1. Urge a necessidade de se 
instalar mais agências”, disse o 
Manuel Rodrigues.

Contactado pelo Evidên-
cias, o gerente da agência do 
BCI em Nhamatanda, Helton 
Sona, disse que não tinha per-
missão para prestar depoimen-
tos. “Não estou autorizado a 
tecer qualquer comentário, 
muito menos entrevista em tor-
no do balcão”, disse Sona.

PUBLICIDADE

Contactos:
Email: comercial@evidencias.co.mz 
Cel: 84/87 654 4712

Av. 24 de Julho nº 4318, 1º andar esquerdo, Bairro da Malanga - Cidade de Maputo
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Anuncie Aqui
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Estamos fragilizados porque o 
nível de sabotagem está muito 
alto”, disse 

Reconhecendo à sua inca-
pacidade para conter a onda 
de roubos e vandalizações, a 
Electricidade de Moçambique 
pediu aos munícipes para serem 

fiscalizadores das infra-estrutu-
ras da rede pública.   

Por sua vez, a polícia, ao 
nível do distrito do Infulene, 
reconheceu que a onda da cri-
minalidade tem se alastrado 
ultimamente, mas garantiu que 
tem feito o seu melhor para 

repor a ordem e tranquilidade 
pública.

“A polícia tem feito o seu 
trabalho com vista a manter a 
ordem e tranquilidade pública, 
mas infelizmente continuamos 
a registar casos de roubo. É uma 
situação que não só tira sono 

aos munícipes, mas também 
às autoridades de lei e ordem. 
Lamentamos a observância dos 
roubos em residências e vanda-
lização da rede pública. Tudo 
faremos para que os infractores 
sejam responsabilizados pelos 
seus actos”, disse um agente da 

esquadra local, sem aceitar ser 
identificado, por não ser fonte 
autorizada.

“Muitas vezes, quem pratica 
esses actos são pessoas conheci-
das, por isso apelamos à popula-
ção para denunciar os malfeito-
res”, acrescentou.
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Frelimo destaca empenho na reconquista 
de Mocímboa da Praia

MISA volta a denunciar limitação do exercício do jornalismo 

Já apoia intervenção estrangeira

Uma revisão da Lei de Imprensa suspeita

A Comissão Política da Frelimo esteve reunida se-
mana passada para analisar os recentes desen-
volvimentos sociopolíticos, onde destacou sua 
“satisfação" em relação à reconquista da vila de 

Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, o que demonstra a 
determinação das forças governamentais contra o terroris-
mo. Este órgão felicita os novos actores externos no Teatro 
Operacional Norte, o que contrasta com a sua posição de há 
alguns meses atrás e de alguns dos seus membros que se 
mostravam reticentes em relação à intervenção estrangei-
ra, evocando questões de soberania.

No dia 10 de Agosto do ano em curso, Moçambi-
que comemorou 30 anos desde a aprovação da 
Lei número 18/91, mais conhecida por Lei de 
Imprensa. O MISA – Moçambique lembra nos-

talgicamente que foi nesta data que a Assembleia da Repú-
blica aprovou esta disposição legal, que se tornou impres-
cindível para a liberdade de expressão e de imprensa na 
pérola do indico, por sinal estabelecida na primeira Cons-
tituição, aprovada em 1990.

 “A Comissão Política par-
tilha, com os moçambicanos, o 
orgulho e satisfação, pelo empe-
nho e nível combativo das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), no 
Teatro Operacional Norte, que 
em parceria com as tropas do 
Ruanda, combatem com deter-
minação os terroristas", refere o 
comunicado daquele órgão parti-
lhado na última quarta-feira, três 
dias depois do anúncio da recon-

quista de Mocímboa da Praia.
A nota assinala que a recu-

peração daquela vila marca um 
grande avanço na luta contra os 
grupos armados que há mais de 
três anos protagonizam ataques 
na província de Cabo Delgado.

Na nota, a Frelimo felicita o 
lançamento, na segunda-feira 
passada, da Força em Estado de 
Alerta da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 

De acordo com o MISA – 
Moçambique, a aprovação da 
Lei da Imprensa permitiu a 
emergência do pluralismo e da 

diversidade, com o nascimento 
dos meios de comunicação so-
cial privados, complementan-
do o sector público.

Duarte Sitoe 

(SADC), um contingente militar 
que vai combater os grupos ar-
mados em Cabo Delgado.

A Frelimo saúda igualmente 
os avanços registados na imple-
mentação do Acordo de Paz e 
Reconciliação Nacional assina-
do há dois anos com a Renamo, 
principal partido da oposição.

Uma operação conjunta das 
forças governamentais moçam-
bicanas e ruandesas reconquis-
tou no domingo a estratégica 
vila portuária de Mocímboa da 
Praia, na província de Cabo Del-
gado, norte de Moçambique.

A vila, que além do porto 
conta com um aeródromo, esta-

va ocupada pelos rebeldes desde 
23 de Março do ano passado, 
numa acção depois reivindicada 
pelo grupo “jihadista” do Estado 
Islâmico.

A reconquista da vila pelas 
forças conjuntas de Moçambi-
que e Ruanda ocorreu semanas 
de operações militares, com as 
forças ruandesas a estimarem, 
a partir de Kigali, baixas de, 
pelo menos, 70 pessoas entre os 
insurgentes.

Grupos armados aterrorizam 
a província de Cabo Delgado 
desde 2017, sendo alguns ata-
ques reclamados pelo grupo ex-
tremista Estado Islâmico.

Na sequência dos ataques, há 
mais de 3.100 mortes, segundo 
o projecto de registo de conflitos 
ACLED, e mais de 817 mil des-
locados, segundo as autoridades 
moçambicanas.

“Os meios de comunicação 
social comunitários também 
surgiram e desempenham, 
agora, um papel extremamen-
te importante no fornecimento 
de informação pública útil e na 
interacção entre o público e os 
centros de poder”, refere o co-
municado do MISA.

“O 30º aniversário da Lei 
de Imprensa ocorre num mo-
mento especial e num contexto 
em que este quadro legal está a 
ser revisto, num processo que 
suscita uma série de preocu-

pações quanto ao seu futuro. 
O processo de revisão da Lei 
de Imprensa teve início em 
Novembro de 2006 e visava, 
basicamente, harmonizá-la 
com as disposições relevantes 
da Constituição da República, 
aprovada em 2004”. Quinze 
anos depois, este processo de 
revisão continua a ser marcado 
por avanços e recuos. 

É importante referir que 
a revisão da Lei de Imprensa 
torna-se pertinente devido à 
necessidade de a adequar aos 

novos desafios do sector da co-
municação social, particular-
mente face às novas platafor-
mas tecnológicas, incluindo a 
informação digital.

Face a esta revisão, o MISA 
Moçambique chama atenção 
quanto aos receios que pai-
ram, não somente entre a clas-
se dos jornalistas, mas também 
ao nível da sociedade em geral, 
de que o actual processo possa 
conduzir à imposição de limi-
tações quanto ao exercício da 
profissão de jornalista.



12 17 DE AGOSTO DE 2021POLITICA

Apesar de o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, ter 
afirmado que a intervenção 
do Ruanda não tinha custo 
para Moçambique, teme-
se que esta possa estar a 
seguir o mesmo padrão de 
secretismo tal como foi a 
contratação das empresas 
militares privadas e no 
futuro a factura vá ser paga 
pelos moçambicanos.

Estima o Centro de Integridade Pública

Guerra em Cabo Delgado custou 64 mil milhões 
de meticais em três anos

O Centro de Integridade Pública (CIP) estima que o custo da guerra em Cabo 
Delgado, entre 2017 e 2020, ascenda para 64 mil milhões de meticais. Os 
gastos oficiais dos sectores da Defesa e da Segurança e Ordem Pública 
triplicaram desde 2015, passando de 21 mil milhões de meticais naquele 

ano, para 62 mil milhões de meticais em 2020. Entretanto, de acordo com o Estudo, 
muito provavelmente, neste valor global, podem não estar incluídos os cerca de 10 
mil milhões de meticais que se estima que tenham sido gastos com a contratação de 
empresas militares privadas. 

Há falta de prestação de 
contas sobre os gastos milita-
res no geral e com a guerra 
em Cabo Delgado, em par-
ticular. A Assembleia da Re-

pública é o órgão central que 
deve fazer o controlo externo 
dos gastos militares, mas tem 

sido fraco no exercício deste 
papel.

Por outro lado, de acordo 
com o CIP, a partir dos ins-
trumentos de execução orça-

mental, como a Conta Geral 
do Estado (CGE), é possível 
verificar os gastos dos secto-

res de Defesa e Segurança. 
Mas a forma como os dados 
estão apresentados não per-
mite extrair informação pre-
cisa de quanto o Estado gasta 
especificamente com a Guer-
ra em Cabo Delgado.

O CIP recorreu aos dados 
disponíveis na Conta Geral 
do Estado para concluir que 
a guerra contra os terroris-
tas que semeiam o terror em 
Cabo Delgado custou pelo 
menos 64 mil milhões de 
meticais.

Segundo a organização 
não-governamental (ONG), 
do valor, cerca de 19 mil mi-
lhões de meticais foram apli-
cados no sector da Defesa, 35 
mil milhões de meticais no 
sector da Segurança e Ordem 
Públicas e quase 10 mil mi-
lhões de meticais na contra-
tação de empresas militares 
privadas.

Em 2017, ano de início do 
conflito, o orçamento execu-
tado no sector da Defesa foi 
de 8 mil milhões de meticais 
(107 milhões de euros), com o 

Evidências

peso de 3,4% na despesa total 
do Estado nesse ano. “Qua-
tro anos depois, em 2020, o 
orçamento executado para 
o sector de Defesa foi de 21 
mil milhões de meticais, com 
peso de 6,0% na despesa total 
do Estado desse ano”, refere 
o estudo.

Para a determinação do 
montante, o Centro de Inte-
gridade Pública recorreu aos 
gastos reportados na Conta 
Geral do Estado para os sec-
tores da Defesa e Segurança, 
além de “fontes alternativas 
abertas” para estimar as des-
pesas que não estão inscritas 
no Orçamento do Estado.

O CIP criticou a falta de 
prestação de contas sobre 
os gastos militares em geral 
e os decorrentes do conflito 
armado no norte de Moçam-
bique, considerando que o 
“excesso de secretismo” do 
sector da Defesa pode favore-
cer a criação de esquemas de 
corrupção.

“Por sua vez, a corrupção 
pode contribuir para o pro-
longamento do conflito e en-
fraquecimento da resposta do 
governo face à insurgência”, 
disse Leila Faustino pesquisa-
dora do CIP, durante um se-
minário virtual realizado esta 
terça-feira sobre “Transpa-
rência e Prestação de Contas 
dos Gastos Militares com o 
Conflito de Cabo Delgado”.

De acordo com o estudo 
do CIP, o governo moçambi-
cano contratou, desde Setem-
bro de 2019, pelo menos três 
empresas militares privadas 

estrangeiras para apoiar o 
país no combate aos grupos 
armados.

A presença de empresas 
privadas de segurança em 
Moçambique nunca foi con-
firmada, mas o dirigente de 
uma delas, Lionel Dick, deu 
entrevistas a órgãos de comu-
nicação social estrangeiros a 
referir a participação da sua 
firma na guerra contra a in-
surgência no norte do país.

Segundo a ONG, as con-
tratações foram feitas sob co-
bertura do segredo de Estado, 
o que se afigura desnecessá-
rio, pois a divulgação pública 
da informação não expõe se-
gredos militares, mas permi-
te o “escrutínio público” aos 
gastos do governo, podendo 
contribuir para o combate à 
corrupção no sector.

As Forças de Defesa e 
Segurança de Moçambique 
contam, desde o início de Ju-
lho, com o apoio de mil mi-
litares e polícias do Ruanda 
para a luta contra os grupos 
armados, no quadro de um 
acordo bilateral entre o go-
verno moçambicano e as au-
toridades de Kigali.

“Apesar de o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, ter 
afirmado que a intervenção 
do Ruanda não tinha custo 
para Moçambique, teme-se 
que esta possa estar a seguir 
o mesmo padrão de secretis-
mo tal como foi a contratação 
das empresas militares priva-
das e no futuro a factura vá 
ser paga pelos moçambica-
nos”, referiu o CIP.
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Paulo Tivane
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Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique.  Km 12.Talhão no 31 e 22 Telef. 21759814. Email: makate@tdm.co.mz

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Para depois da calamidade pública

Comiche forçado a adiar entrada em vigor das 
“taxas dos mortos”

Uma semana após a sua aprovação, a Assem-
bleia Municipal de Maputo, decidiu adiar a 
publicação da nova postura que versa sobre 
cemitérios e funerais, aprovada pela banca-

da municipal da Frelimo, sob proposta do executivo de 
Eneas Comiche, que foi contestada pela sociedade, de-
vido ao aumento exagerado das taxas de serviços fúne-
bres. Pelo menos durante a vigência do estado de cala-
midade pública, os mortos e os seus familiares poderão 
descansar em paz.

O adiamento sino die da-
quela controversa postura mu-
nicipal com taxas acrescidas 
de serviços fúnebres foi anun-
ciado na passada quarta-feira 
(11), entretanto, a Assembleia 
Municipal de Maputo assegura 
que o mesmo poderá entrar em 
vigor logo após o fim do perío-
do da calamidade pública.

“Assembleia Municipal de-
cidiu adiar a publicação da 
Postura revista enquanto du-
rarem os efeitos do período de 
calamidade pública resultante 
da COVID-19, mantendo-se 
em vigor a Postura anterior, 
aprovada em 2011”, lê-se no 
documento da Assembleia Mu-

nicipal de Maputo a que o Evi-
dências teve acesso.

Para a Assembleia Muni-
cipal, o adiamento deve-se ao 
facto da existência de distorção 
de informação sobre a postura 
recentemente revista e reco-
menda ao Conselho Municipal 
de Maputo para disseminar e 
prestar informação aos muníci-
pes sobre a postura com novas 
taxas aprovadas.

O Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo, liderado 
por Eneas Comiche, tem esta-
do, nos últimos dias, na boca 
do povo acusado de não estar 
à altura dos desafios da capital 
do país, que está, cada dia que 

passa, a degradar-se, somando-
-se aos buracos nas estradas, 
graves deficiências de sanea-
mento do meio. Segundo al-
guns corredores, a edilidade, 
que, no princípio da pandemia 
retirou os vendedores das ruas, 
gerou um buraco muito grande 
nas receitas, estando neste mo-

mento com um grande défice 
de tesouraria, o que justifica 
a obsessão pelo aumento das 
taxas.  

Refira-se que a nova postu-
ra recentemente aprovada pre-
vê o agravamento da taxa de 
enterro de 150 para 300 meti-
cais, reserva do espaço de 1500 

meticais para 4500, chapa de 
identificação de 100 para 400 
meticais, exumação de corpos 
de 1000 para 2500 meticais, 
cremação de 500 para 5000 
meticais, Jazigos de 500 para 
10000 mil meticais e, por úl-
timo, a lápide de mármore de 
2000 para 3000 meticais. 
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Mais um ciclo aproxima-se do fim e os jovens continuam à deriva

“Deve haver inclusão e transparência independentemente das cores partidárias”

Ser jovem em Moçambique continua a ser um grande desafio, e volvidos 
poucos mais de 46 anos depois da independência, os jovens queixam-se de 
exclusão social, falta de emprego e habitação, para além do difícil aces-
so ao crédito, à terra, entre outras oportunidades. O conflito armado na 
província de Cabo Delgado e a pandemia do novo coronavírus vieram fra-

gilizar ainda mais essa camada social. Na semana em que se comemorou o Dia In-
ternacional da Juventude, os jovens moçambicanos voltaram a mostrar indignação 
com o rumo dos acontecimentos no país que os viu nascer, num contexto em que o 
governo continua incapaz de prover soluções.

Moçambique é um país 
maioritariamente constituído 
por jovens, sendo que a idade 
mediana é de 16.6 anos, e perto 
de 40% compreende uma po-
pulação jovem com idade entre 
os 16 e 40 anos de idade. 

No passado dia 12 de Agos-
to celebrou-se o Dia Interna-
cional da Juventude, mas pas-
sado mais um ano ouvimos as 
mesmas lamúrias de sempre. 
Os jovens moçambicanos con-

tinuam a lutar para assumirem 
um papel preponderante no de-
senvolvimento do país, contudo 
as oportunidades continuam a 
ser escassas e as políticas muitas 
vezes são apontadas como não 
sendo inclusivas.

A habitação e o emprego 
são apontados como os prin-
cipais desafios desta camada 
social, curiosamente, numa al-
tura em que as estatísticas do 
governo apresentam números 
fabulosos de postos de emprego 
criados em tempo recorde, para 
além das políticas de habitação, 
que têm sido questionadas por 
serem extremamente proibiti-
vas, ou seja, apenas acessíveis a 
jovens da classe média a alta.

Na semana em que se come-
morou o Dia Internacional da 

Juventude, o Evidências ouviu 
várias organizações ligadas à ju-
ventude em Moçambique para 
se inteirar dos desafios que os 
mesmos enfrentam no presente 
e o que pode ser feito para mu-
dar o estado actual das coisas . 

Salomão Muchanga, que 
antes de fundar e dirigir o mo-
vimento Nova Democracia 
notabilizou-se na liderança de 
movimentos juvenis, considera 
que os jovens moçambicanos 

têm um presente muito difícil 
para um futuro desafiante, uma 
vez que o país é governado por 

um regime insensível quando se 
trata de políticas que podiam, 
de certa forma, beneficiar a 
juventude.

“A juventude moçambicana 
enfrenta um contexto já norma-
lizado de violência e terrorismo, 
agudizado pela ovação imposta 
aos mitos e símbolos do regime, 
pela corrupção endémica, ex-
clusão, precariedade, pobreza, 
clientelismo no acesso às opor-
tunidades, marginalização, salá-
rios de fome que só fomentam 
desigualdades sociais e incerte-
zas até nos cemitérios”, defende 
Muchanga.

“Esta faixa etária está muito 
confinada a uma perspectiva re-
creativa de governação ausente 
de alternativas económicas e 
sob fortes ameaças externas de 
dominação económica e mili-
tar por conta das riquezas do 
país. Apesar de todos estes de-
safios novas páginas se abrem 
na história do país com a Nova 
Democracia anunciando e mo-
bilizando a juventude para que 
não desista de Moçambique, 
pois está em construção uma 
nova chama de libertação e 
união para trazer esperança e 
dignidade às gerações inteiras”, 
acrescentou.

Ainda não há clareza sobre políticas para beneficiar a juventude

Falta de emprego, exclusão social e elevado custo de vida preocupam a juventude
“Jovens tem um presente muito difícil para um futuro desafiante” -  Muchanga

 Ivan Mazanga, o presidente da ala juvenil da Renamo

Salomão Muchanga, presidente do movimento Nova Democracia

Na opinião do representante do 
braço juvenil do Movimento De-
mocrático de Moçambique, Adérito 
Maperra, existe um manancial de 
desafios que preocupam sobrema-
neira os jovens de Rovuma ao Ma-
puto e do Zumbo ao Índico. No seu 
entender não há políticas concretas 
que criem condições para jovens 
caminharem com os seus próprios 
pés.

“Não dão oportunidades de 
empregos e quando o jovem tenta 
empreender lhe cortam as pernas. 
A questão da habitação continua 
o nosso calcanhar de Aquiles. Os 
poucos projectos direccionados 
para os jovens são projectos que 
falam de 22 mil meticais por mês, 
não são para a nossa juventude no 
seu todo. O emprego e a habitação 
continuam sendo outro dilema dos 
jovens em Moçambique”.

Indo mais longe, Maperra con-
sidera que a juventude tem sido co-
locada de lado nos planos do gover-
no, embora nos discursos sempre 
diz-se “estamos a trabalhar para a 
juventude. 

“Para resolver os problemas da 
juventude, era importante que se 
incluísse a própria juventude nesses 
processos. Deve haver, igualmente, 
transparência porque, por vezes, 
não sabemos a quem beneficiam 
os projectos. Deve haver inclusão e 

transparência independentemente 
das cores partidárias”.

A pandemia da Covid-19 veio 
acrescer os desafios dos jovens que 
engrossaram as fileiras do desem-
prego, devido aos impactos da pan-
demia e do conflito armado na pro-
víncia de Cabo Delgado. 

Para o presidente da ala juvenil 
da Renamo, Ivan Mazanga urge a 
necessidade de um casamento entre 
a educação e aquilo que são os re-
cursos disponíveis no país.

“O nosso currículo secundário e 
universitário deve estar ligado àqui-
lo que são as potencialidades que o 
país tem. Na indústria do gás iniciou 
a sua exploração na década 2000 e 
agora passam 20 anos, mas ainda 
não temos quadro moçambicanos 
formados para estarem em posições 
de liderança dentro da indústria. 
Algo falhou, devíamos ter desenha-
do um currículo para transformar 
jovens moçambicanos para liderar 
as oportunidades geradas no país. A 
Covid-19 veio aumentar ainda mais 
a vulnerabilidade dos jovens”. 

Mazanga considera paradoxal, 
por exemplo, o facto de os jovens 
não estarem contemplados como 
prioritários na vacinação, apesar 
de serem dos grupos mais expostos 
à pandemia, pelo facto de assegu-
rarem seu rendimento através do 
sector informal.

Texto: Duarte Sitoe & Paulo Tivane 
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Mais um ciclo aproxima-se do fim e os jovens continuam à deriva

“Deve haver inclusão e transparência independentemente das cores partidárias”

Falta de emprego, exclusão social e elevado custo de vida preocupam a juventude

“Não há nada a celebrar”

Para o presidente do Parlamen-
to Juvenil, David Fardo, a juventu-
de moçambicana não tem motivos 
para celebrar o dia internacional 
da juventude, uma vez que a maior 
parte dos desafios que tem ainda 
não foram resolvidos.

“O primeiro desafio que diría-
mos que é uma das questões pri-
mordiais para a juventude é a par-
ticipação e a inclusão nos processos 
de tomada de decisão. Considera-
mos um desafio chave, porque atra-
vés deste, a juventude poderá fazer 
chegar o plano para a resolução dos 
outros desafios”, disse Fardo para 
depois mencionar os velhos pro-
blemas que tiram sono à classe em 
Moçambique.

“São vários os desafios, desde a 
educação de qualidade, ao dilema 
do primeiro emprego, o transporte 
e a saúde. A pobreza, fome e habita-
ção são outros desafios que podemos 
fazer um sublinhado por serem mais 
essenciais. A qualidade de educação 
e empregabilidade são factores que 
condicionam os demais”. 

Para solucionar os problemas de 
sempre, o presidente do Parlamento 
Juvenil observa que devem ser me-
lhoradas várias questões, com desta-
que para a inclusão para que todos 

os jovens tenham acesso a oportuni-
dades, independentemente da sua 
filiação partidária, sobretudo num 
contexto em que o governo do dia 
tem incentivado a juventude para 
apostar no empreendedorismo.

 “Os jovens podem ser os 
seus próprios patrões”

O Conselho Nacional da Juven-
tude (CNJ), um movimento juvenil 
fortemente tomado pelo braço ju-
venil da Frelimo, OJM, também 
elenca a habitação e o desemprego 
como sendo os principais desafios 
dos jovens, contudo aponta o auto-
-emprego como provável solução.

No entanto, segundo Constanti-
no André, vice-presidente do CNJ, 
“nem todos jovens têm o desafio 
da habitação e emprego. Na zona 
urbana, a juventude consegue se 
suster através do auto emprego e, 
igualmente, através de iniciativas 
de programas de promoção da ha-
bitação, como é o caso dos que são 
criados pelo Fomento de Habitação, 
mas existem jovens na zona rural 
que conseguem ter acesso à terra e 
conseguem gerar o emprego através 
da agricultura. O desfio para esses 
jovens não é o emprego e habitação, 
é o acesso à educação”.

Como que a reconhecer que 
ainda há muito que o governo deve 

fazer com vista a responder 
às reivindicações desta cama-
da social, o vice-presidente da 
CNJ defende que a juventude 
deve constituir agenda nacional 
para os governantes.

“As forças da sociedade de-
vem assumir a juventude como 
agenda nacional, mas, mais do 
que isso, devem apoiar a ju-
ventude nas suas mais variadas 
contribuições, para que, de for-
ma efectiva, a juventude apoie 
o processo do desenvolvimento 
do país. Estamos a falar dos kits 
de emprego, consta-nos que, 
até ao momento, foram distri-
buídos cerca de 5200 kits pela 
SEJE, mas, além da SEJE, há 
outras iniciativas que devem 
encontrar formato para incen-
tivar o empreendedorismo, a 
consciência da geração autóno-
ma de renda e, portanto, afastar 
a ideia de que o único empre-
gador que temos no país é o Es-
tado. Existem outros emprega-
dores e os jovens podem ser os 
seus próprios patrões”.

Vox-Pop: Falta de 
emprego e o elevado custo 
de vida preocupam jovens

O Evidências foi à rua 
para ouvir, na voz dos jovens, 
quais são os principais desafios 
que enfrentam e as suas opi-
niões sobre as prioridades nas 
políticas do governo para esta 
camada social

Marciana Chimene, 37 
anos, desempregada há mais de 
cinco anos, queixa-se de falta 
de oportunidades, exclusão e 
desemprego no país, num con-
texto em que o custo de vida é 
bastante elevado. Igualmente, 
protesta contra a normalização 
do nepotismo e do clientelis-
mo nas instituições públicas e 
privadas.

“Como jovens, enfrentamos 
vários desafios, dentre os quais, 

a falta de oportunidades de em-
prego, há muitos projectos que 
são anunciados para os jovens, 
mas no final do dia somos ex-
cluídos. Outro desafio é o custo 
elevado de vida que está mui-
to aquém da realidade dos jo-
vens. Afinal para onde vamos? 
Para melhorar este cenário, os 
dirigentes deveriam pautar por 
uma governação justa e inclusi-
va, a começar pela criação de 
oportunidades de emprego sem 
que os filhos dos dirigentes ou 
dos proprietários das empresas 
trapaceiem nos concursos de 
emprego”, desabafou. 

“É muito difícil ser um jo-

vem em Moçambique” é assim 
como reage, José Alexandre, 
comerciante de 27 anos, que 
conta que optou pela venda in-
formal, depois de vários anos 
tentando, sem sucesso, aceder a 
uma vaga de emprego.

“Nós os jovens temos difi-
culdades sérias em acender ao 
emprego. Mesmo tendo um 
negócio próprio, é um grande 
desafio. Trabalhamos num am-
biente adverso, diante de muita 
perseguição das autoridades e 
o que ganhamos dificilmente 
chega para custear as despesas 
básicas, devido ao custo ele-
vado de vida. Há produtos de 
primeira necessidade como ar-
roz e pão que deixaram de ser 
para quem quer e passaram a 
ser consumidos de quando em 
vez, porque temos que poupar 
para ter acesso a outros bens”, 
reclamou.

Licenciado, sem emprego 
e sem fundos para iniciar 

um negócio

Esta é a triste realidade de 
Agostinho Manuel, 36 anos de 
idade, jovem licenciado em Re-
lações Públicas, que ingressa a 
infindável lista do exército de 
desempregados.

“Estou à procura de empre-
go desde que terminei a minha 
licenciatura no ano passado e 
não encontro. Gostaria de em-
preender, mas não tenho como 
dar início ao meu projecto sem 
que haja fundos. Está totalmen-
te difícil a vida para os jovens. 
O governo deveria estar preo-
cupado com os jovens, porque 
nós somos a força deste país, 
mas o que acontece é que esta-

mos esquecidos”, lamentou.
Quem também está desi-

ludido com as políticas do go-
verno para a juventude é João 
Xizoro, 33 anos, um jovem 
reparador de telemóveis, que 
considera que, em virtude da 
falta de emprego, tornou-se di-
fícil viver em Moçambique.

“Eu tenho esse meu pe-
queno negócio, mas a via não 
é fácil, imagine quem está de-
sempregado! Eu, como jovem, 
também anseio ter casa pró-
pria, mas é difícil porque terre-
nos são caros e o elevado custo 

de vida não permite fazer pou-
pança”, desabafou.  

Gina Castigo, 27 anos, tam-
bém é um outro elemento do 
exército de desempregados. 
Sem grande esforço, refere que 
a falta de emprego é uma ques-
tão que inviabiliza o desenvol-
vimento dos jovens, na medida 
em que lhes faltam recursos que 
os permitam pôr em prática os 
seus projectos”. 
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Carlos Mesquita apela aposta no uso da 
matéria-prima nacional
O ministro da Indústria e Comércio, Carlos 

Mesquita, instou, semana passada, ao em-
presariado nacional a apostar no uso da ma-
téria-prima nacional nas suas indústrias, bem 

como a privilegiar as empresas locais, principalmente as 
de micro, pequena e média dimensão, no fornecimento 
de produtos e prestação de serviços terceirizados, como 
forma de promover a industrialização do País.

Foi com este propósito que o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, lançou, recentemente, o 
Programa Nacional Industria-
lizar Moçambique (PRONAI), 
que visa dinamizar o processo de 
industrialização à escala nacio-
nal, a mobilização de investimen-
to, assim como a profissionaliza-
ção e modernização integradas 
da capacidade produtiva.

Através do PRONAI, o Go-
verno pretende incentivar a in-
dústria de substituição, focando-
-se, para tal, nas matérias-primas 
que podem ser transformadas 
localmente, dando-se prioridade 
ao seu uso nas indústrias nacio-
nais, ficando a exportação rele-
gada para o segundo plano.

Entretanto, conforme expli-
cou Carlos Mesquita, o Executi-
vo vai ter o cuidado de analisar a 
viabilidade financeira para iden-

tificar os produtos que devem 
ser substituídos, e se os mesmos 
têm competitividade suficien-
te no mercado que justifique a 
aposta, pois "reconhecemos que 
nem tudo é possível. Queremos 
que os projectos passem por um 
crivo de análise e viabilidade 
económicas, e só aqueles que, de 
facto, se mostrarem viáveis serão 
financiados".

"Podemos chegar à conclu-
são de que é mais barato conti-
nuarmos a importar do que pro-
duzir aqui no País. Temos que ter 
a coragem suficiente para dizer 
sim, vamos continuar a importar 
este produto, mas aquele vamos 
começar a produzir em Moçam-
bique, e, por via disso, aumentar 
as nossas exportações, mas sem-
pre numa perspectiva de minimi-
zar ou equilibrar a nossa balança 
comercial", sublinhou o ministro.

Mais de 5000 jovens e MPMEs formados pela Incubadora 
do Standard Bank

A Incubadora de Negócios do Standard Bank 
celebra, este ano, quatro anos de uma actua-
ção de êxito no desenvolvimento de jovens em-
preendedores, startups e Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPMEs) moçambicanas, através da 
inovadora transformação de ideias em produtos viáveis.

Atesta a valiosa contribuição 
da incubadora, no desenvolvi-
mento do empresariado nacional, 
a distinção de Melhor Incuba-
dora para Aceleração de Negó-
cios em Moçambique, atribuída 
pela Southern Africa Startup Awards 
(SASA) em 2017, uma iniciativa 
que tem como objectivo apoiar 
startups nacionais a atingirem o 
seu potencial.

Inaugurada a 11 de Agosto 
de 2017, em Maputo, o espaço 
concebido para fomentar um 
crescimento inclusivo, com a 
criação de bases para um ecos-
sistema empresarial robusto, que 
valoriza a inovação e o conteúdo 
local, conta, agora, com um to-
tal de 29.359 membros, tendo já 

formado mais de 5000 jovens em 
diversos programas de negócios.

Para viabilizar o seu progra-
ma, visando o desenvolvimento 
do ecossistema empresarial mo-
çambicano, através da imple-
mentação de acções, que con-
sistem no desenvolvimento de 
competências, a incubadora tem 
uma parceria com a Shell, desde 
a sua fundação em 2017.

Estabeleceu, igualmente, um 
acordo com a Eni Rovuma Ba-
sin, com o objectivo de apoiar 
as PMEs a validar os seus mo-
delos de negócio de forma a ga-
rantir a sua sustentabilidade e 
escalabilidade.

Dentre as diversas realizações 
efectuadas, destacam-se 16 edi-

ções de imersão empresarial do 
Ideate Bootcamp, que acolheram 
um total de 684 participantes.

Neste percurso de quatro 
anos, a incubadora apoiou e aco-
lheu cinco edições do SeedStars 
Maputo, onde foram apurados 
15 vencedores que tiveram a 
oportunidade de apresentar os 
seus projectos numa plateia glo-
bal do SeedStar World.

No âmbito da inclusão finan-
ceira, a Incubadora de Negócios 
do Standard Bank patrocinou 

duas edições da semana de Finte-
chs, em Moçambique, e realizou 
um Open Dataton, em parceria 
com o Banco Mundial e o Con-
selho Municipal da Cidade de 
Maputo.

Com um universo de 120 
participantes, os três vencedo-
res desta primeira maratona 
de programação non-sleep de 
Moçambique, que durou 34 
horas, beneficiaram de uma in-
cubação durante duas semanas, 
para desenvolver os respectivos 

aplicativos.
No rol das notáveis realiza-

ções, acresce-se ainda oito sessões 
do MEU Way, com um total de 
400 participantes e ainda 51 edi-
ções de MozDevz, entre virtuais 
e presenciais, abarcando um total 
de 1.702 participantes.

A contribuição da Incuba-
dora de Negócios do Standard 
Bank na equidade de género 
manifestou-se através da associa-
ção estratégica com a Lioness Of  
Africa, promovendo a partilha de 
experiências de 69 empreendedo-
ras de diferentes áreas de negócio.

Importa realçar que, devido 
à pandemia do coronavírus, em 
Junho do ano passado, a incuba-
dora converteu os seus programas 
e serviços do formato físico para 
o formato online, alcançando as 
11 províncias do país, com pro-
gramas de capacitação em meto-
dologias de empreendedorismo e 
Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho. FDS

Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI)

Carlos Mesquita falava du-
rante uma visita de trabalho à 
fábrica de refrigerantes Coca-
-Cola, na província de Maputo, 
tendo-se mostrado satisfeito com 
alguns aspectos que, na sua opi-
nião, se enquadram na filosofia 
da iniciativa, tais como a capa-
citação e o desenvolvimento de 
recursos humanos.

Na ocasião, louvou, por um 
lado, o facto de a empresa estar 

a acrescentar valor à matéria-pri-
ma nacional, como é o caso do 
açúcar refinado, que é adquirido 
localmente. Por outro, o gover-
nante encorajou aquela unidade 
industrial a encontrar soluções 
internamente antes de recorrer 
a outros mercados, referindo-se 
ao fornecimento de produtos e à 
prestação de serviços.

“A empresa mostrou que está 
comprometida com este aspec-

to, tendo, inclusive, lançado um 
concurso para a prestação de 
diversos serviços e fornecimento 
de vários produtos, tais como o 
(fornecimento) de tampas para 
as garrafas plásticas, que, segun-
do dados estatísticos de 2018 e 
2019, custam cerca de oito (8) 
milhões de dólares norte-ameri-
canos ao País. Este valor inclui 
as importadas pela Coca-Cola”, 
referiu o ministro. FDS
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Compreendendo a agressividade da bófia em 
tempos da Covid-19 

Por: Avalanche Chemane

Enquanto os carecas estão cabeludos, os 
cabeludos estão carecas de saber que a nos-
sa polícia anda pra cima e para baixo com 
uma arma extremamente perigosa e letal, 
que é a famosa AK-47, com capacidade 
para disparar mais de 600 balas por minu-
to. Muitos chamam-na AKM, sendo que o 
M representa a primeira letra do nome do 
inventor, mas oficialmente é, de facto, AK-
47, e o 47 é referente ao ano de fabrico. 

É uma arma bastante usada em locais 
de conflito e estima-se que mais de 100 
milhões de AKMs estão distribuídas pelo 
mundo, sobretudo em zonas de guerra. 
Mikhail Kalashnikov não estava de brinca-
deira quando decidiu inventar esta arma, 
queria ceifar vidas inimigas. 

Pelo tipo de regime que outrora fomos e 
pelas relações daí criadas, passamos a im-
portar e a ter estas armas em grande quan-
tidade no nosso país e, hoje, são o principal 
instrumento de intimidação que a nossa po-
lícia tem. Dizem que é para a garantia da 
ordem e tranquilidade públicas, o que não 
me parece, porque está mais do que prova-
do que uma pistola simples, com no máxi-
mo 6 balas, pode garantir a lei e a ordem, 
vejamos os exemplos dos nossos vizinhos. 

Quando mais novo costumava fazer Xi-
balakatsas com os meus amigos para caçar 
passarinhos no Daradene (um enorme es-
paço aberto e subaproveitado que existe 
no bairro do Benfica). Enquanto fazíamos 
a Xibalakatsa não víamos a hora de sair a 
correr para o Daradene para testar a efi-
cácia da nossa arma de caça e ficávamos 
muito frustrados se, eventualmente, voltás-
semos sem poder puxar uma só vez aquela 
Xibalakatsa. Quando não apanhávamos 
passarinhos, brincávamos de testar a força 
e a pontaria do Xibalakatsa no vão do Da-
radene, só para acabar com o tédio.  

Em média, uma AKM pesa entre 3,8 e 
4,3 quilogramas e tem uma velocidade de 
mais de 700 metros por segundo (É veloz 
demais), segundo dados que fui colhendo 
no ciberespaço. Isto significa que a nossa 
bófia, formada em Matalane para saber ma-
nipular e usar estes instrumentos de guerra, 
passa a vida a carregar uma arma pesada e, 
às vezes, sem passarinho para caçar. É de-
masiado stressante e eu já confirmei isso em 
conversa com um amigo meu que é polícia, 
cujo sonho era ser operador de câmera em 

televisão. Antes de se juntar à corporação, 
esse meu amigo gostava de andar a filmar e 
editar vídeos, mas a idade e a fome fizeram-
-no ver na polícia uma chance de amealhar 
algum. Tal como ele, conhecemos milhares. 
Eu acho que todos nós sabemos de alguém 
que entrou para a polícia na condição de 
refugiado do desemprego. Aliás, acho que 
gente assim é a que mais pulula nas fileiras, 
actualmente.  

Chegou a Covid-19 e com ela várias si-
tuações associadas, com destaque para os 
decretos presidenciais do recolher obriga-
tório, uso obrigatório de máscara, distan-
ciamento social e etc. Esta coisa da Co-
vid-19 tratou de transformar Moçambique 
num enorme Daradene, onde todos nós, 
pacatos cidadãos moçambicanos, somos os 
passarinhos. 

A polícia transformou a AKM em Xiba-
lakatsa e fica a testar pontaria com a malta. 
Eu próprio tinha o hábito de discutir com a 
polícia sempre que me achasse com razão, 
mas, hoje em dia, prefiro pedir que me con-
duzam até à esquadra, onde sei que os meus 
argumentos são válidos para o comandante 
em serviço, pelo menos esses ainda se mos-
tram sensatos. Não se discute nada com 
esta polícia na rua. Só o facto de um deles 
achar que tu falas muito, o que se segue são 
chapadas e coronhadas, para, de seguida, 
te enfiarem por debaixo dos bancos do Ma-
hindra, onde ficas imóvel enquanto gozas 
do frio apavorante que ali faz.

Às vezes esqueceste BI em casa, às vezes 
a tua máscara rebentou a alça ou está suja, 
às vezes excedeste 10 minutos do recolher 
obrigatório porque o pneu furou… Enfim, 
ninguém quer saber das tuas justificações, 
é porrada que não acaba, e porrada que às 
vezes te leva à morte. 

Os putos cá da base batem tanto que os 
boisses lá em cima às vezes rendem e reco-
nhecem os exageros. Muita dessa porrada 
gravosa é enfiada debaixo do pano e acaba 
não sendo de domínio público.

Recentemente, um jovem foi morto pela 
bófia em Magoanine porque, supostamen-
te, teria atirado uma pedra contra o carro 
da polícia e, então, quebrado o vidro fron-
tal. Consequência disso: levou da Kalash-
nikov e foi atirado à morgue do Hospital 
Central de Maputo sem no mínimo se no-
tificar a família, que veio a saber dez dias 

depois. Do tal carro com o vidro quebrado 
ninguém sabe o paradeiro, dos agentes as-
sassinos também ninguém sabe o paradei-
ro. Sabe-se apenas que um grupo de bois-
ses foi ao enterro do malogrado (de acordo 
com o pai do falecido, citado pela Agência 
Lusa).

Fiz um esforço pra compreender tais ati-
tudes dos nossos agentes e, então, baseei-
-me na minha própria experiência, adqui-
rida quando mais miúdo. Quando andava 
a praticar pontapés de Taekwondo, aos 
16/17 anitos, tinha a mania de sair do trei-
no com sede de estar numa situação em que 
pudesse aplica-los na ´´vida real´´. Os nos-
sos agentes são preparados para ´´manter a 
ordem´´, e é pela ordem que eles se dão o 
prazer de transformar situações mínimas e 
ínfimas em oportunidade para pancadaria 
e humilhação, para praticarem os treinos 
de Matalane na ´´vida real´´. 

Nós, miseráveis que nos borramos de 
medo, tratamos logo de nos desviar des-
sa situação, cedendo a tudo o que a bófia 
pede. O que se segue é uma conversa para 
extorquir dinheiro que, no meio de tanto 
pavor acaba saindo. Só depois de pagarmos 
o pedágio e passarmos a beneficiar da paz 
é que conseguimos ver a falta que aquele 
dinheiro fará na nossa vida, enquanto eles 
deleitam-se em farras ilegais, mas que, ao 
mesmo tempo, são autorizadas. 

Alguém já se perguntou como é que ter-
minam as tantas pessoas desobedientes que 
são recolhidas nas barracas, ruas e etc? Pois 
é, muitas vezes elas são libertadas depois 
do desembolso de dinheiros que vão para 
aquela farra ilegal que é autorizada. 

Sendo, então, tão proveitoso agir agres-
sivamente contra a população, como é que 
a nossa bófia vai querer deixar de ser vio-
lenta contra os civis? 

Eles vão continuar assim, a lucrar sobre 
a desgraça alheia. Aliás, depois que passar 
a Covid-19, eles, os maus agentes, já terão 
institucionalizado esta forma de agir, pelo 
que vejo, daqui para frente, teremos uma 
população ainda mais amedrontada, com-
posta por muitas pessoas, e muito poucos 
cidadãos. 

Já que isto não vai mudar, aprendamos, 
então, a conviver com o Novo Normal, 
compreendendo a agressividade da bófia 
em tempos de Covid-19 and soon. 
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“Empresária” ISABEL DOS SANTOS continua 
com “mandado de captura internacional”

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Há um ditado popular muito antigo que diz «o 
que do nada foi criado ao nada regressa». É 
verdade e aplica-se inteiramente à “notável (?) em-
presária” Isabel dos Santos, que continua no “fura-
cão” das «bocas do Mundo» pelas piores razões… e 
em lugar incerto...

O império empresarial da Família angolana dos 
Santos está — para citar a primogénita Isabel —, 
“condenado à morte”. Vá lá que falamos apenas 
de empresas: no tempo em que José Eduardo dos 
Santos era Presidente, “condenados à morte” tinha 
sentido mais literal — e muitos milhares foram assas-
sinados, por bala da tropa ou por tortura da sinis-
tra Polícia Política do MPLA. Agora, que ele e ela se 
refugiaram no fresquinho seguro da Europa, abriga-
dos da Justiça escaldante que procura notificá-los, 
querem convencer o Mundo de que são vítimas de 
uma “caça às bruxas”. Mas antes mesmo que os Tri-
bunais o fizessem, a História há muito os condenou. 
Quem dúvida?

A fortuna escandalosa desta gente tem uma ori-
gem, que é bom recordar: José Eduardo dos Santos, 
filho de um pedreiro e de uma doméstica de origem 
santomense, era à data da Independência um mero 
funcionário do MPLA e levava «uma mão à frente e 
outra atrás». Em 1975, figurão ascendente no staff 
de Agostinho Neto, José dos Santos já se passeava 
em Luanda nos carros oficiais de alta cilindrada e 
a breve trexo era escolhido para integrar o Comité 
Central e o Politburo, ao mesmo tempo que ascendia 
a Ministro das Relações Exteriores. Tinha a pasta do 
Planeamento e Desenvolvimento Económico quan-
do, em Setembro de 1978, por morte de Neto, foi 
escolhido (sob “conselho” da União Soviética, onde 
vivera e acabara por casar com uma jovem russa), 
para Presidente do MPLA, a Presidente da Repúbli-
ca e Comandante-em-chefe das Forças Armadas. 
Meses mais tarde, foi-lhe conferida a Presidência da 
Assembleia do Povo. Para deter todos estes poderes 
públicos, faltava-lhe apenas ser nomeado Presiden-
te do Supremo Tribunal e Arcebispo de Luanda. 
Quanto ao primeiro cargo, pôde olimpicamente dis-
pensá-lo, pois um mero telefonema seu equivalia a 
uma sentença. Foi, assim, entre 1975 e 1978 que José 
Eduardo dos Santos estabeleceu a sua primeira rede 
de influências e pôde começar a ganhar dinheiro a 
sério, misturando o Público e o Privado, metendo 
no bolso o que não lhe pertencia. 

E foi a partir de então, aproveitando habilmente 
os negócios proporcionados pela guerra, que a sua 
Família se tornou o exemplo máximo de corrupção, 
nepotismo e cleptocracia. Foi daqui, e não de ter 
ganho o Euromilhões, que a bonitinha rapariga 
Isabel nasceu miraculosamente como “empresária”: 
do dinheiro roubado à miséria do Povo, dos Recur-
sos Naturais (petróleo, diamantes, tudo) DESVIAD-
OS para as suas contas bancárias por uma “claque” 
sem princípios e sem vergonha. Deviam, no mínimo, 
serem todos enforcados em Praça Pública!!!

Empresas em Angola e na Europa (e, posterior-
mente, em Portugal) e no resto do Mundo, “hold-

PUBLICIDADE

ings”, fundos monetários em paraísos fiscais e 
na Suíça — nada lhes pertencem legitimamente, pois 
tudo tem por origem um ROUBO. Os enfeires de 
telenovela do “Zedu” (nome “carinhoso” como é 
tratado dos Santos na «intimidade» da Família) e da 
“Princesa Isabelinha” que não conseguem, agora, es-
conder a lealdade intrínseca desta gente (onde tam-
bém podemos incluir a “mana” Tzizé), hoje a viver 
em Espanha, na cidade de Masdrid.

A procissão ainda agora vai no Adro, com todas 
as revelações mais incríveis a serem denunciadas na 
Comunicação Social de todo Mundo, a par das in-
úmeras ligações de gente influente também metida 
ao barulho… (incluindo vários Gestores, Econo-
mistas e Advogados portugueses), e de muito mais 
revelações que estão para chegar ao conhecimento 
público… Resta-nos aguardar pelos seguintes capí-
tulos.

Têm agora a negociata “condenada à morte”? É 
porque Deus não dorme. E, enquanto isso, vamos 

aguardar serenamente pelos próximos desenvolvim-
entos. Que prometem novas revelações.

Um escândalo sem precedentes — condenável e 
vergonhoso! — a todos os títulos, que importa apurar 
até às últimas consequências, doa a quem doer. Sabe-
mos que um importante passo acaba de ser dado: a 
pretensão da Procuradoria-Geral da República de 
Angola (PGR) de emitir um Mandato de Captura 
Internacional contra a “ilustre” empresária, não ob-
stante «a sua defesa» argumentar tratar-se de um 
«procedimento injustificado», uma vez que “a visa-
da” «está a dar toda a colaboração às Autoridades 
Policiais Angolanas» (sic). 

Assim sendo, porque razão é que a senhora en-
genheira não regressa a Luanda para enfrentar pes-
soalmenteas acusações — e o Processo-crime em 
que se encontra envolvida?!... Ela pensa que engana 
quem?!...

Por medo ou por razões de consciência pesa-
da…?! 



1917 DE AGOSTO DE 2021

No início da pandemia, sobretudo na Europa, 
muitos observadores entendiam que o Coronavírus 
teria levado a uma inversão de tendência quanto ao 
difuso espírito egoísta e interesseiro que tem carac-
terizado as relações interpessoais e internacionais 
ao longo dos últimos séculos, e, sobretudo, depois 
do fim da colonização. Ideias não corroboradas por 
evidências, mas apenas pelo optimismo da esperan-
ça, sem chamar em causa o pessimismo da razão.

Pontualmente, passada a fase completamente 
emergencial, quando a medicina parecia não ter 
nenhuma arma contra a nova pandemia, os egoís-
mos voltaram e as relações internacionais entre es-
tados sofreram uma aceleração, mais do que uma 
transformação, de tendências que já eram evidentes 
antes da eclosão desta nova doença. Tal aceleração 
assenta em alguns dos princípios fundamentais da 
teoria estadocêntrica que, salvo raras excepções, nas 
últimas décadas sempre prevaleceu, se comparada 
com a teoria multicêntrica: o que move as relações 
internacionais é cada Estado, no seu interesse par-
ticular, a partir dos mais fortes e influentes, deixan-
do às organizações multilaterais, tais como a ONU, 
União Europeia e SADC um papel secundário.

Apesar da retórica política, e de profusões de 
solidariedade para com os países com maiores di-
ficuldades em limitar o impacto do Coronavírus 
entre as suas populações, como os africanos e lati-
no-americanos, a única forma de multilateralismo 
identificável acerca das políticas para combater o 
Coronavírus tem sido a dos países europeus, con-
centrados em acumular doses de vacinas para as 
suas populações (ideia legítima), deixando porém 
que o mecanismo da COVAX resultasse em larga 
medida ineficaz, por falta de meios concretos para 
traduzir na prática as intenções solidaristas expres-
sas em várias circunstâncias por parte dos próprios 

países europeus.
A situação mostra um quadro claro, que toca 

duas vertentes: em primeiro lugar, os números dos 
vacinados. Segundo o Our World in Data, no con-
tinente africano, além de faltar dados (parcial ou 
totalmente) de alguns países (Líbia, Burkina Faso, 
Madagáscar, por exemplo), o único que conseguiu 
uma percentagem de vacinação razoável é Mar-
rocos (cerca de 32%), seguido pela Tunísia (12%), 
enquanto na África subsaariana o país com maior 
incidência de vacinação é o Zimbabué (pouco mais 
de 8%). Moçambique está muito atrasado nesta 
campanha, com apenas 1,6% da sua população va-
cinada. Se formos a ver o quadro europeu, as coisas 
mudam radicalmente: salvo alguns países balcâni-
cos e da Europa Oriental, todos os outros têm uma 
percentagem de mínimo 40% da sua população va-
cinada, com pontas em países como Irlanda, Portu-
gal e Espanha, já acima de 60%. A população euro-
peia que recebeu pelo menos uma dose é de 72,4%, 
segundo fontes de Bruxelas. 

Segundo: é preciso analisar o tipo de vacinas uti-
lizadas. Na Europa, depois de uma primeira onda 
de vacinação com base no Astrazeneca, agora se 
privilegia a vacina da Pfizer, Moderna e, em parte, 
Janssen da Johnson & Johnson. Outras vacinas que 
têm encontrado aceitação, mas apenas em alguns 
Estados, são a russa Sputnik e a chinesa Sinopharm 
ou a brasileira Coronavac. O problema, nesse caso, 
é de dupla natureza: por um lado, ele tem a ver 
com a eficácia efectiva das vacinas aplicadas, que 
variam, garantindo uma cobertura diferenciada e, 
portanto, aumentando ou diminuindo a probabili-
dade de contrair a doença; por outro, com a acei-
tação de certas vacinas por parte de vários Estados 
europeus. Por exemplo, a Sputnik e a Sinopharm, 
geralmente (embora admitidas pela OMS) não são 

reconhecidas por parte de certos Estados europeus, 
de forma que a mobilidade de indivíduos para estes 
países é nula, não podendo estes entrarem no espa-
ço europeu. Um problema, este, que se poderia re-
solver, pelo menos em casos individuais, através de 
um simples teste serológico, que permite verificar o 
grau de anticorpos desenvolvidos depois de tomar 
a vacina, independentemente do tipo de vacina re-
cebido.

As decisões unilaterais por parte dos diversos Es-
tados não só ignoram as indicações da OMS quan-
to às vacinas admissíveis como seguras, mas pou-
co contribuem ao mecanismo da COVAX. A este 
propósito, vale a pena recordar que inteiras áreas 
do planeta, como, hoje, o subcontinente indiano 
e alguns países latino-americanos, além de toda a 
África, denunciam um défice enorme de vacinas 
contra o Coronavírus, e que a COVAX não está a 
conseguir satisfazer a demanda enorme provenien-
te desses territórios com renda média e baixa. Se 
as nações do G7 e o grupo Team Europe da União 
Europeia compartilhassem apenas 20% das doses 
de vacina na sua posse, 153 milhões de doses (se-
gundo dados da UNICEF) poderiam ser doados aos 
países com maiores dificuldades na campanha de 
vacinação, entre os quis Moçambique.

O vacino-nacionalismo, porém, está impedindo 
que o mecanismo da COVAX consiga redistribuir 
equitativamente as doses de vacina, o que está a tra-
zer duas consequências: acima de tudo, a pandemia 
vai continuar a espalhar-se para todo o mundo e, 
em segundo lugar, países centrais, acima de tudo os 
europeus, continuarão a se iludir de se defenderem 
da pandemia erguendo cada vez mais barreiras, 
usando a situação vacinal como justificação para 
fazer dos seus territórios novas fortalezas. Uma 
perspectiva míope, além de profundamente injusta.

OPINIÃO

O significado do Coronavírus nas 
relações internacionais

Luca Bussotti
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Embora poucas vezes se tem falado da con-
tribuição que a Gestão de Conhecimento (GC) 
tem dado na dinamização de negócios, o con-
ceito tornou-se inevitável na era da Globali-
zação e da Tecnologia da Informação e Co-
municações (TIC’s), tanto que as organizações 
empresariais actuam em ambiente altamente 
competitivo. A Gestão de Conhecimento afi-
gura-se área principal da filosofia de gestão 
estratégica, amplamente praticada pelas orga-
nizações para desenvolver, partilhar e aplicar 
conhecimento à empresa de forma a obter sus-
tentabilidade em ambiente competitivo (Peter-
sen e Poulfelt, 2002 & Alosaimi, 2019).

Numa altura em que as organizações en-
frentam mudanças sem precedentes em am-
bientes de negócios caracterizados por turbu-
lência, incerteza e volatilidade, a Gestão do 
Conhecimento posiciona-se como ferramenta 
de alavancagem que fornece vantagens com-
petitivas, a longo prazo, às organizações. As 
mudanças anulam e reavaliam o conceito de 
gestão tradicional, introduzindo uma nova fi-
losofia de gestão orientada às práticas e princí-
pios de organizações em aprendizagem, onde 
a produção é partilhada com consumidor e 
a gestão do conhecimento é incorporada no 
plano estratégico das organizações (Ambula, 
2015).

As mudanças na filosofia e prática de gestão 
podem ser explicadas por uma série de facto-
res. O advento da globalização, a competição 
intensa, o aumento de trabalhadores com co-
nhecimento profissional, as mudanças no esti-
lo de vida influenciaram as organizações e os 
respectivos processos de gestão. Diante deste 
novo ambiente, há uma percepção crescen-
te de que as empresas não devem apenas ter 
como objectivo a sobrevivência, mas também 
buscar a excelência para garantir a continui-
dade e a sustentabilidade (Peters & Waterman, 
1982; Probst & Buchel, 1997).

Por sua vez, os pesquisadores Anvari et.al 
(2011) advogam cinco factores determinantes 
da Gestão de Conhecimento (GC): lideran-
ça, capital humano, gestão, visão estratégica e 
processos internos. 

A Gestão de Conhecimento é alicerçada 
em teorias e visões do mundo de negócios. A 
este respeito, Ambula (2015) destaca as teorias 
que defendem a Visão Baseada em Recur-
sos (VBR), Visão Baseada em Conhecimen-
to (VBC), Teoria de Capacidades Dinâmicas 
(TCD) e Teoria do Capital Humano (TCH) 
como imprescindíveis na introdução de estra-

tégia de Gestão de Conhecimento em organi-
zações. 

A nossa análise alicerça-se na Visão Baseada 
em Conhecimento (VBC) que enfatiza a im-
portância dos activos intangíveis como fontes 
de vantagem competitiva sustentável. Wright 
e McMahan (1992) argumentam que a VNC 
fornece uma base lógica sobre como os recur-
sos humanos de uma empresa podem fornecer 
fontes potenciais de vantagem competitiva sus-
tentável. O VBC propõe que as bases de co-
nhecimento heterogéneo entre as empresas e 
a capacidade de criar e aplicar conhecimento 
são os principais determinantes da diferença 
de desempenho no seio das organizações.

Esta visão suscita-nos a introdução de um 
conceito novo: o conceito organizações apren-
dentes. Este conceito foi forjado por Garratt, 
em 1987. Descreve organizações que experi-
mentam novas maneiras de conduzir negócios 
para sobreviver em mercados turbulentos e al-
tamente competitivos. As organizações apren-
dentes sobrevivem através da implementação 
de estratégias claras de gestão de activos intan-
gíveis, ou seja, Gestão de Conhecimento que 
produzem, traçam linhas mestres que orien-
tam a partilha de conhecimento, a respectiva 
documentação, o que acaba tornado o conhe-
cimento uma herança colectiva deste activo 
intangível.

O Capital Humano é um dos factores que 
condicionam a Gestão de Conhecimento. Na 
compreensão de Senge (1990), as pessoas ex-
pandem sua capacidade de criar os resultados 
que realmente desejam, onde padrões novos e 
expansivos de pensamento são nutridos, a as-
piração colectiva é liberada e continuamente 
aprendem juntas. Aprender em um ambiente 
de mudanças posiciona as pessoas como uma 
fonte de competência distinta e torna a fonte 
de vantagem competitiva e sustentável.

Assim, a liderança deve assegurar que a 
Gestão de Conhecimento esteja incorporada 
no plano estratégico da organização. Mais ain-
da, o departamento de Recursos Humanos é 
responsável pela gestão e formação do Capital 
humano institucional, obriga-se a adoptar ins-
trumentos claros sobre identificação de conhe-
cimento produzido, documentação, partilhar 
aos diferentes membros organizacionais. Estas 
actividades devem ser integradas nas iniciati-
vas de formação do pessoal da empresa. 

Shpilberg (1996) argumenta que estratégias 
apropriadas de Gestão de Recursos Humanos 
podem influenciar as crenças e valores dos 

funcionários, consequentemente, afectam a 
cultura organizacional e a gestão do conheci-
mento institucional. A gestão do conhecimen-
to bem-sucedida depende de uma gestão de 
capital humano que funcione bem, atitude dos 
funcionários na criação de conhecimento, par-
tilha e a respectiva aplicação de conhecimento 
(Lord & Farrington, 2006).

Na visão de Lord & Farrington (2006), as 
práticas de Gestão de Capital Humano devem 
estar alinhadas com as práticas de Gestão do 
Conhecimento para melhorar o desempenho 
da empresa. A gestão do conhecimento cor-
porativo bem-sucedida vem do apoio da alta 
administração e do investimento fundamental 
dos Gestores de Capital Humano. Isto implica 
que o desempenho superior depende de como 
as empresas utilizam o conhecimento que os 
membros da organização possuem. As orga-
nizações adquirem conhecimento não apenas 
por meio de seus próprios funcionários, mas 
também por meio de verificação ambiental 
formal e informal. Neste ângulo, a liderança 
desempenha papel fundamental na flexibiliza-
ção de uma estratégia clara atinente à gestão 
de conhecimento.

O cerne da Gestão do Conhecimento é o 
processo de capturar o conhecimento, da inte-
ligência colectiva em uma organização e usá-lo 
para promover a inovação por meio do apren-
dizado organizacional contínuo (Davernport 
et al. 1998). A gestão eficaz do conhecimento 
permite a distribuição do conhecimento e for-
nece fácil acesso ao conhecimento, know-how, 
experiência, especialização e facilita o proces-
so de aprendizagem nas organizações.

Ambula (2015) apud Hansen& Tierney 
(1999) discute que à medida que a base das eco-
nomias industrializadas muda parte-seda valo-
rização dos recursos naturais para apreciação 
dos activos intelectuais, o executivo obriga-se a 
examinar o conhecimento subjacente aos seus 
negócios e a respectiva aplicação. 

As inovações sucedidas no mundo de com-
petitivo, as PME’s criam conhecimentos ace-
lerados que seus rivais traduzem-nos rapida-
mente em novos produtos & serviços. Assim, a 
gestão do conhecimento é integrante, cada vez 
mais crítico de vantagem competitiva susten-
tável e oferece benefícios de longo prazo às or-
ganizações. Porém, requer o estabelecimento 
de uma estrutura organizacional sistemática, 
fomento da cultura organizacional que pro-
mova a repartição de informações em todas as 
organizações modernas (Ambula, 2015).

OPINIÃO

Gestão de conhecimento em organizações 
aprendentes (1)

Por: Teodósio Camilo 
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Zuma submetido a uma intervenção cirúrgica e 
julgamento será adiado 

Líder da oposição vence eleições presidenciais 
na Zâmbia

O ex-Presidente sul-africano, Jacob Zuma, detido no passado dia 06 do mês em 
curso, foi submetido a uma intervenção cirúrgica e permanece em observação, 
devendo passar por outras cirurgias nos próximos dias. O facto foi tornado pú-
blico pelos serviços penitenciários da África do Sul.

Com uma inequívoca vitória, o líder da opo-
sição Hakainde Hichilema derrotou o presi-
dente em exercício, Edgar Lungu, nas elei-
ções presidenciais da Zâmbia. O triunfo de 

Hichilema foi confirmado esta segunda-feira, 16 de 
Agosto, pela Comissão Eleitoral daquele país mem-
bro da Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC).

Na contagem dos votos 
em todo território zambia-
no e na diáspora, Hichi-
lema conseguiu cerca de 
2.810.777 votos, enquanto 
Lungu, em segundo lugar, 
conseguiu 1.814.201 votos, 
dos sete milhões de eleitores 
registados.

A confirmação da mu-

dança no poder foi dada 
pelo presidente da comissão 
eleitoral, Esau Chulu, numa 
sessão bastante concorrida, 
no Centro Internacional de 
Conferências Mulungushi, 
em Lusaka, a capital da 
Zâmbia.

Por ter atingido o limite 
constitucional, cifrado nos 

da sua decisão, ou seja, Jacob 
Zuma viu-se obrigado a se 
entregar às autoridades para 

cumprir a pena de 15 meses 
de prisão. 

De acordo com os serviços 

penitenciários da África do 
Sul, o antigo Presidente sul-
-africano foi submetido a uma 
cirurgia no dia 14 de Agosto 
corrente e deverá realizar no-
vas intervenções nos próximos 
dias.

“O Sr. Zuma foi submeti-
do a um procedimento cirúr-
gico no sábado, 14 de Agosto 
de 2021, com outros proce-
dimentos agendados para os 
próximos dias”, anunciou o 
departamento dos serviços 
correcionais, numa declara-
ção, expondo que ainda não 
podia prever uma data de alta.

Devido ao estado de saú-
de do antigo chefe de Esta-
do da África do Sul, acusado 
de corrupção e suborno, o 
julgamento estava marcado 
para esta semana, mas foi, 
novamente, adiado, desta 
vez para o próximo dia 09 de 
Setembro.

Refira-se que, a par des-
tas acusações, Jacob Zuma 
foi condenado a 15 meses de 
prisão por se recusar a com-
parecer numa comissão que 
investigava casos de corrup-
ção no Estado, sob a sua Pre-
sidência, que decorreu entre 
2009 e 2018. 

Em Junho do ano em cur-
so, o Tribunal Constitucional 
da África do Sul condenou o 
ex-Presidente sul-africano a 
uma pena de 15 meses de pri-
são, por desrespeito ao tribu-
nal, ao recusar repetidamente 
cumprir a citação que lhe exi-

gia o testemunho em investi-
gações de corrupção.

Entretanto, Zuma negou 
de cooperar com as autorida-
des policiais, justificando que 
“mandar-me para a prisão 
no auge de uma pandemia, 
na minha idade, equivale a 

condenar-me à morte”. Os 
apoiantes do antigo estadista 
fizeram-se à rua para mani-
festar, tendo saqueado várias 
lojas e supermercados.

Apesar da onda de revol-
ta, o Tribunal Constitucional 
da África do Sul não recuou 

50,1%, Hichilema venceu a 
eleição marcada por violên-
cia esporádica numa única 

volta. Por seu turno, Edgar 
Lungu, candidato derrota-
do, afirmou que o processo 

não foi justo.
Nos termos da lei, se 

Lungu quiser contestar as 
eleições, deve apresentar 
a reclamação ao Tribunal 
Constitucional, no prazo de 
sete dias, após o anúncio do 
vencedor.

Hichilema, que antes 
de se entrar na política era 
chefe de uma firma de con-
tabilidade, chega ao poder 
na sua sexta tentativa. Na 
altura em que assumir o po-
der como sétimo presidente 
da Zâmbia, Hichilema vai 
enfrentar, entre outros de-
safios, a tarefa de inverter 
a trajectória económica do 
país

O Sr. Zuma 
foi submeti-
do a um pro-
cedimento 
cirúrgico no 
sábado, 14 
de Agosto de 
2021, com 
outros pro-
cedimentos 
agendados 
para os pró-
ximos dias.
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O segredo do sucesso de “Nandite Sabores”

Reitera Nyusi 

O empreendedorismo tem se tornando o grande 
foco da juventude actual, a falta de emprego 
faz com que muitos jovens encontrem formas 
para o auto-sustento. Edite Ndove, uma jovem 

moçambicana, natural de Maputo, encontrou no em-
preendedorismo uma ponte de ligação entre a paixão pela 
cozinha e a necessidade de ter uma renda. A jovem vem 
conquistando o paladar dos clientes, especialmente ofere-
cendo doces e salgados.

Nos últimos dois meses, Moçambique bateu 
todos os recordes no que respeita às novas 
infecções e óbitos. A terceira vaga sobrecar-
regou o Sistema Nacional de Saúde, que, se-

gundo os especialistas, está prestes a colapsar. Na sua 
última comunicação à nação, no âmbito da situação 
de calamidade pública, devido à Covid-19, o Presiden-
te da República, Filipe Jacinto Nyusi, apelou à popula-
ção para aderir à campanha de vacinação, visto que o 
país atravessa uma fase delicada.

Em entrevista ao Jornal Evi-
dências, Edite contou que sempre 
teve paixão pela culinária, no en-
tanto, o que ela não sabia é que 
esse gosto um dia viria a ser sua 
fonte de renda.

“A paixão pela cozinha vem 
desde pequena. Sempre gostei de 
fazer bolos e salgados, mas nun-
ca como profissão, tanto é que o 
meu primeiro bolo fiz com as mi-
nhas colegas de turma para ofe-
recer à minha escola em 2012, na 
altura estava a fazer a 12a classe”, 
conta.

Já no último ano de faculda-
de, Ndove começou a fazer bis-
coitos para vender e, com dinhei-
ro, custear as despesas da escola. 

Foi assim que o seu negócio ini-
ciou com uma encomenda atrás 
da outra até que um dia uma 
cliente a pediu para que fizesse 
um bolo de aniversário.

E porque tornava-se difícil 
engrenar para o mercado de tra-
balho, para aperfeiçoar os seus 
dotes, a jovem decidiu fazer um 
curso de confeitaria, onde apren-
deu a fazer massa de bolos, pintu-
ras, e cartazes.

“Estava difícil encontrar um 
emprego, então pensei em fazer 
algo que eu gostava. Quando 
estava a fazer o último ano de 
faculdade, passei a fazer cons-
tantemente biscoitos, pois come-
cei a ver uma necessidade de ter 

Moçambique conseguiu 
resistir, com sucesso, às primei-
ras duas vagas, o que, de certa 
forma, estimulou o Chefe de 
Estado a relaxar algumas me-
didas emanadas na luta contra 
a propagação da pandemia. 
Entretanto, entre Junho e Ju-
lho o país foi severamente fus-
tigado pela mortífera terceira 
vaga.

No presente, a Pérola do 
Índico é um dos países com 

maior percentagem das novas 
infecções e óbitos. Segundo o 
Presidente da República, os 
números mostram que o país 
ainda vai atravessar um perío-
do mais difícil.

O Sistema Nacional de 
Saúde está a sofrer a pressão 
da terceira vaga da pandemia. 
Os números não mentem, eles 
captam e dão sentido a uma 
realidade que muitos de nós 
ainda não dão importância", 

Quando o empreendedorismo vira ponte entre 
paixão e necessidade de ter uma renda

Ainda não há sinais de melhoria no combate 
à Covid-19

Ângela da Fonseca 

Duarte Sitoe 

uma renda. Comecei a procurar 
escolas que davam aulas de con-
feitaria. Primeiro comecei por 
um curso de curta duração e, não 
estando satisfeita, decidi procurar 
outra escola onde aprendi a pin-
tar bolos, aprendi novas massas e 
tendências do que está no merca-
do. Foi nesse momento em que 
comecei a focar-me nos bolos”, 
lembra.

Depois do curso, Edite passou 
a fazer mais bolos por encomen-
da para seus familiares e amigos, 

o que, de alguma forma, ajudou-
-a a gerar renda própria, tornan-
do-se independente, ai nascia a 
“Nandite Sabores”, um nome 
que, curiosamente, veio de uma 
gravidez.

“O nome Nandite surgiu du-
rante uma brincadeira quando 
estava grávida, remetendo ao 
meu nome e do meu marido”, 
conta.

Com doces e Salgados feitos 
em sua casa, Edite busca sempre 
optar pala diferença para manter 

e atrair mais clientes. E porque é 
nas tempestades que se eviden-
ciam as ideias mais criativas, por 
conta da pandemia da Covid-19, 
a jovem teve que se reinventar 
para continuar a ter a sua renda 
estável. Decidiu apostar em fazer 
entregas porta a porta.

“Eu tenho amor pelo que 
faço, muita gente começou a fa-
zer bolos por causa da pandemia, 
procuro fazer não só bolos, mas 
doces e salgados até Catering, 
uma junção de coisas onde o 
cliente pode fazer uma festa sem 
ter que se movimentar, sem ter 
que mexer nenhuma coisa em 
casa, bastando apenas contactar 
a Nandite sabores, e receber suas 
encomendas na porta de casa”.

Com o sucesso dos seus bo-
los e doces, Edite Ndove tem um 
sonho, que é ter um local para 
montar a sua confeitaria, tendo 
dito ao Evidências que, num fu-
turo breve, a sua empresa estará 
na cidade de Maputo, concre-
tamente na Katembe, mas tam-
bém pretende expandir para as 
províncias.

disse Nyusi.
Os dados apresentados 

pelo chefe de Estado indicam 
que o mês de Julho registou o 
maior número de casos des-

de o início da pandemia em 
Moçambique, em Março do 
ano passado, com um total 
de 45.806 novos casos, mais 
de 1.900 internamentos e 555 

mortes.
Em Agosto corrente, o nú-

mero de novas infecções e óbi-
tos tende a seguir a dinâmica 
do mês anterior. Olhando para 
este cenário preocupante, o 
Presidente da República alerta 
que a situação pode vir a piorar 
nos próximos dias. 

“A situação epidemiológica 
do nosso país, apesar de ten-
der a estabilizar-se nos últimos 
dias, não mostra ainda sinais 
de melhoria substancial”, disse 
Filipe Nyusi para depois apelar 
à população para aderir à cam-
panha de vacinação que decor-
re em todo território nacional.

Refira-se que, para travar a 
propagação da pandemia que 
hoje assola o mundo, o Chefe 
de Estado decidiu manter por 
mais trinta dias as medidas res-
tritivas anunciadas no quinto 
dia do mês de Julho.
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Mustafá Hadji aponta falta de planificação e investimento sério na formação 

Continua na pag 25

Muitos são os jogadores moçambicanos que 
no auge das suas carreiras recebem salá-
rios chorudos, mas que depois de termina-
rem as suas carreiras vivem em condições 

deploráveis, dependendo da esmola para sobreviver. 
Quando ainda tinha pernas para dar seguimento a sua 
carreira desportiva recheada de títulos, Mustafá Ar-
naldo Hadji Ismail decidiu pendurar as chuteiras para 
cuidar da sua esposa, que viria a perder a vida em Se-
tembro de 2019. Com uma lição bem estudada, Hadji 
abraçou o empreendedorismo, tendo apostado na ven-
da de material desportivo, sendo no presente um gran-
de exemplo para os jogadores mais novos.

Mustafá Arnaldo Hadji Is-
mail, ou simplesmente Musta-
fá Hadji, foi formado no Clube 
Ferroviário de Nacala, mas foi 
pela defesa das cores da loco-
motiva de Pemba que come-
çou a dar nas vistas. Segundo 
defende Johann Goethe, quan-
do uma criatura humana des-
perta para um grande sonho 
e sobre ele lança toda a força 
de sua alma, todo o universo 
conspira a seu favor. Pois é, foi 
o que aconteceu com Hadji.

Depois de passar por quase 
todas etapas de formação no 
Ferroviário de Nacala, para 
alimentar o sonho de jogar ao 
mais alto nível no futebol na-
cional, Mustafá Arnaldo Had-

ji Ismail ainda com idade de 
júnior, ou seja, 20 anos, fez as 
malas e bagagens para Cabo 
Delgado para defender as co-
res do Ferroviário de Pemba.

Diz o adágio popular que 
“quem não corre riscos perde 
a oportunidade de alcançar o 
que deseja” e a aventura de 
Mustafá Hadji em Pemba foi 
importante para a sua carreira.

“Transferi-me do clube 
onde tudo começou para Fer-
roviário de Pemba. Além da 

distância que me separava da 
família, passei por dificuldades 
financeiras. Nos primeiros três 
meses não tinha direito a salá-
rio. Era uma fase probatória, 
quase me arrependia por ter 

Nos tricolores, Hadji che-
gou, viu e venceu. Em pouco 
tempo, fixou-se como titular 
indiscutível no meio-campo 
daquela histórica formação 
do futebol moçambicano. An-
tes de se mudar para a Liga 
Desportiva Muçulmana de 
Maputo, hoje Liga Desportiva 
de Maputo, ou seja, em 2010, 
Hadji conquistou uma Taça de 
Moçambique em 2010.

O nosso entrevistado assu-
me que foi no clube presidido 
por Rafik Sidat que conseguiu 
crescer como homem, uma vez 
que além de títulos ganhou es-
tabilidade a nível financeiro.

“Na Liga Desportiva de 
Maputo foi onde fui feliz pro-
fissionalmente e, sobretudo, 
cresci como homem. Em cinco 
épocas ganhei tudo que po-
dia ganhar, desde títulos até à 
minha estabilidade financeira. 

São momentos que, certamen-
te, vou levar para a vida intei-
ra, pois com a LDM ganhei 

quatro campeonatos nacio-
nais. As épocas 2013 e 2014 

saído do clube que me pagava 
por uma aventura, mas, feliz-
mente, tudo acabou entrando 
nos carris”, lembra.

Depois de brilhar com o 
verde e branco do Ferroviá-
rio de Pemba, “El Macua”, 
como carinhosamente é trata-

do nos meandros desportivos, 
transferiu-se para o Clube dos 
Desportos de Maxaquene em 
2009, clube que representou 
por duas épocas.

“Foi o culminar de um so-
nho, primeiro ir a Maputo e, 
por outro lado, para vestir as 

cores do Maxaquene, que na 
altura tinha jogadores que dis-
pensam qualquer tipo de apre-
sentação. O capitão Macamito 
e Campira eram jogadores que 
me expiravam e só os via pela 
televisão, mas passaram a ser 
meus colegas”, destaca.

“Enquanto não se levar a sério o desporto iremos 
cobrar dos atletas o que não lhes compete”

Duarte Sitoe 

“Na LDM cresci como homem e ganhei estabilidade financeira”

“Jovens não esqueçam que a vida desportiva é curta”
“Terminei a carreira para cuidar da minha esposa” 
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Precisamos de apostar na formação e 
num bom projecto que vise a melhoria 
do nosso futebol. Enquanto não se 
levar a sério o desporto nacional, irão 
cobrar dos profissionais o que não lhes 
compete. Tivemos um passado recente 
com a nossa selecção nacional de futsal, 
foi para um torneio na Tailândia e não 
trouxe bons resultados. Muitos fizeram 
o que melhor sabemos em Moçambique: 
criticar os fazedores da modalidade, 
esquecendo que os mesmos tiveram 
quase um ano e meio sem nenhuma 
competição. O mesmo digo em relação ao 
nosso campeonato nacional. Como será 
realizado no próximo ano se a segunda 
divisão não está a acontecer? Qual é o 
plano da Liga Moçambicana?

Continuação da pag 24

“Clubes grandes deviam aprender 
com a ABB”

Muitos são os jogadores que, 
num passado recente, brilhavam 
nos grandes palcos do futebol 
nacional, que hoje passam neces-
sidades e dependem da ajuda de 
terceiros para sobreviver. Musta-
fá Arnaldo Hadji Ismail conse-
guiu contornar essa triste realida-
de e hoje insta os jogadores que 
ainda estão no activo para não 
estarem apenas com os olhos fi-
xos no presente.

“Muitos jogadores ficam pre-
sos no presente e quando se aper-
cebem de que devem mudar já 
fica tarde e a solução é pedir aju-
da. Ficamos a pensar: ‘eu tenho 

nome e não posso fazer algo X e 
tal’, esquecemos que a carreira 
de jogador de futebol profissional 
tem prazo. Os jogadores devem 
interiorizar que podem fazer algo 
que ajude a manter a família es-
tável no fim de carreira, enquan-

to joga aos finais de semana com 
amigos”, disse El Macua deixan-
do um apelo aos futebolistas que 
ainda estão no activo para que 
“se foquem na sua carreira, mas 
não esqueçam que a vida despor-
tiva é curta. Apesar de o nosso 
futebol não atravessar um bom 
momento, é bem possível econo-
mizar algum para o amanhã. É 
preciso investir em algo que seja 
rentável amanhã”.

A Associação Black Bulls, 
que hoje lidera confortavelmente 
o Campeonato Nacional de Fu-
tebol, trouxe uma nova forma de 
ser e estar no futebol moçambica-

no. Na opinião do nosso entrevis-
tado, os clubes nacionais deviam 
seguir o exemplo dos “Touros”, 
que em pouco tempo consegui-
ram uma inédita qualificação e 
estão a impor-se no Moçambola.

“A Black Bulls tem um pro-

jecto invejável, dá para notar isso. 
Os clubes ditos grandes deveriam 
aprender com isso. No passado, 
tivemos a Liga Desportiva, que 
em menos tempo teve quase to-
dos os títulos possíveis, mas os ou-
tros dirigentes dos outros clubes, 
ao invés de fazer melhor que a 
Liga, só se limitaram a ir em pro-
gramas televisivos para criticar o 
projecto. Hoje onde anda o Ma-
xaquene, o GDM e o Matchedje? 
Como está o Textáfrica e a quan-
tos anda o Têxtil de Púnguè? São 
emblemas que crescemos a ouvir 
falar da sua grandeza, mas que 
hoje não passam de uma história 
para se contar”, frisou.

Indo mais longe, Hadji decla-
ra que não se pode construir uma 
boa casa ignorando a fundação, 
uma vez que o grosso dos clu-
bes moçambicanos está apenas 
preocupado com os resultados 
imediatos.

“Precisamos de apostar na 
formação e num bom projec-
to que vise a melhoria do nosso 
futebol. Enquanto não se levar 
a sério o desporto nacional, irão 
cobrar dos profissionais o que 
não lhes compete. Tivemos um 
passado recente com a nossa se-
lecção nacional de futsal, foi para 
um torneio na Tailândia e não 
trouxe bons resultados. Muitos fi-
zeram o que melhor sabemos em 
Moçambique: criticar os fazedo-
res da modalidade, esquecendo 
que os mesmos tiveram quase 
um ano e meio sem nenhuma 
competição. O mesmo digo em 
relação ao nosso campeonato na-
cional. Como será realizado no 
próximo ano se a segunda divisão 
não está a acontecer? Qual é o 
plano da Liga Moçambicana?”, 
questionou.

foram marcantes, uma vez 
que conquistamos dois títulos 
seguidos”.

Terminado o “conto de 
fadas” na Liga Desportiva de 
Maputo, em 2016, com pom-
pa e circunstância, Hadji foi 
anunciado como reforço do 
Clube dos Desportos da Cos-
ta do Sol. Nos canarinhos teve 
uma passagem discreta, uma 
vez que não era indiscutível 
nas opções do treinador.

Depois duma época em que 
foi pouco utilizado, Mustafá 
Hadji decidiu voltar às origens, 
tendo escolhido o Ferroviário 
de Nampula como destino. 
Nos locomotivas da apelida-
da capital da norte, o médio 

defensivo que muitas vezes foi 
adaptado a lateral direito, vol-
tou a jogar com regularidade, 
tendo, na época seguinte, se 
transferido para a União Des-
portiva de Songo.

“Terminei a carreira 
para cuidar da minha 

esposa” 

Naquele clube da província 
de Tete, Mustafá Hadji con-
quistou o quinto anel de cam-
peão nacional. No entanto, na 
época seguinte, quando ainda 
tinha pernas para continuar a 
brilhar nos relvados nacionais, 
o jogador natural de Nampula, 
aos 30 anos de idade, decidiu 
pendurar as botas para cuidar 
da esposa.

“Queria ficar perto da mi-
nha amada esposa, que viria 
perder a vida em Setembro 
de 2019. Com início da doen-

ça da minha esposa, em 2018, 
senti-me obrigado a ficar perto 
da minha família. Não foi por 
falta de oportunidades que ter-
minei a carreira, mas contou 
muito a vontade de estar perto 
da família e também já nessa 
altura tinha mais de 10 anos 
de total entrega como profis-
sional”, sentencia “El Macua”.

Terminou a peripécia 
como jogador de futebol, mas 
a vida ligada ao desporto esta-
va a começar. Para sobreviver 
Mustafá Hadji, que tem nível 
básico de escolaridade e que 
sonha em formar-se em ges-
tão desportiva, aventurou-se 
no mundo do negócio e criou 
uma empresa especializada na 

venda de material desportivo, 
M5 ProSports.

“Essa ideia surgiu com aju-
da de alguns amigos que os 
considero irmãos, que a vida 
me proporcionou, deram me 
algumas ideias de como andar 
com os meus próprios pés fora 
dos campos e daí abri o meu 
próprio negócio. A M5 ProS-
ports é uma empresa especiali-
zada em venda e fornecimento 
de todo tipo de material a di-
versos clubes do nosso país”. 

Mesmo aposentado, Hadji 
ainda tem uma forte ligação 
com o futebol, uma vez que 
a modalidade das massas faz 
parte da vida do jogador, que, 
ao longo da sua carreira, enver-
gou as camisolas do Ferroviário 
de Nacala, Ferroviário de Pem-
ba, Maxaquene, Liga Despor-
tiva de Maputo, Costa do Sol, 
União Desportiva de Songo e 
Ferroviário de Nampula.
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SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

“Arte(sanato) de Cabo Delgado” patente no CCMA

Já se diz, alto e em bom-tom, que Cabo Delgado 
também é Moçambique. Aliás, o slogan até já se 
tornou nome de uma campanha de apoio à pro-
víncia devastada pelo terrorismo desde 2017 e 

agora, também, se assenta na iniciativa que arrancou 
esta segunda-feira no Centro Cultural Moçambicano-
-Alemão (CCMA), embora o público-alvo seja outro, por 
isso, assumimos nós, os artistas de Cabo Delgado tam-
bém estão em Moçambique. 

O artista plástico moçambicano Sebastião 
Coana ofereceu, na sexta-feira, uma tela ao 
Presidente da República, em que está reflec-
tida a sua imagem num casamento de cores 

que revisita a identidade moçambicana, se olharmos 
para a configuração de tons da nossa bandeira.

O projecto do CCMA, 
em parceria com Cabo da 
Cultura, com oapoio da 
Casa da Baía de Pemba 
resume-se numa exposição 
de artes plásticas denomi-
nada “Arte(sanato) de Cabo 
Delgado”.

A mostra é composta por 
diversos produtos culturais 
provenientes da província de 
Cabo Delgado, desde pintu-
ra, escultura, gravura, foto-
grafia, máscaras, literatura, 
artesanato em capulana, ces-
taria, brinquedos, joalharia, 
entre outros, com o objectivo 

de expor, promover e vender 
os trabalhos dos artistas e ar-
tesãos de forma a recuperar 
receitas perdidas pela dupla 
crise: da COVID-19 e dos 
conflitos armados que asso-
lam o norte do país. 

Não se trata de uma ini-
ciativa isolada, juntam-se 
também artistas e artesãos 
de outras províncias, doando 
parte dos rendimentos gera-
dos aos artistas e artesãos de 
Cabo Delgado.

Junto à exposição, irão 
acontecer actividades para-
lelas, como um debate, já na 

Mais do que isso, Coana 
refere que a escolha de cores 
vibrantes visava transmitir 
alegria à sociedade, tendo em 
conta a crise emocional criada 
pelo isolamento social.

O quadro de um metro e 
meio por um metro e trinta, 
quase a altura do homena-
geado, foi concebido usando 

a técnica mista, que cruza o 
óleo e o acrílico sobre tela, 
com recurso a espátula, e ofe-
recido durante a inauguração 
da fábrica de beleza no Parque 
Industrial de Beluluane, no 
distrito de Boane, província de 
Maputo.

“Eu pintei a obra em reco-
nhecimento da obra do Presi-

Exposição lembra que artistas de Cabo Delgado 
também estão em Moçambique 

Sebastião Coana oferece a Nyusi sua imagem em óleo e 
acrílico sobre tela

quarta-feira (18), às 17h00, 
em directo através do face-
book do CCMA, sobre os 
desafios do sector cultural 
em Cabo Delgado, onde se 
conta com a participação de 
artistas e artesãos da provín-
cia e de solidários pela causa.

O Centro de Promoção 
de Turismo e Cultura da 
Cidade de Pemba, a Asso-
ciação Levanta Mulher, a 
Associação Arte Macua, a 
Tambo Tambulani Tambo, 
a Casa Provincial da Cultu-
ra de Pemba, a Galeria Da-
thonga são instituições na 
linha da frente do projecto, 
entre outros artistas a serem 
anunciados.

A exposição estará dispo-
nível na galeria do CCMA 
durante um mês, ou seja, até 
dia 16 de Setembro, e poderá 
ser visitada de segunda a sex-
ta-feira, das 9h00 às 17h00. 
Entre Aspas

dente da República no sector 
da indústria, agricultura e in-

vestimentos”, sublinha o autor, 
que precisou apenas de 24 ho-

ras para forjar a obra, ou seja, 
entre os dias 11 e 12, para, no 
dia seguinte, felizmente, cair 
nas mãos do presidente.

O mês de Agosto conti-
nua de glórias para o artista. 
Está em perspectiva a pintura 
do mural de Unidade Nacio-
nal no Jardim Dona Berta do 
Conselho Municipal, um pro-
jecto que será acompanhado 
por uma exposição colectiva 
organizada pelo artista, com 
a finalidade de apoiar a onco-
logia do Hospital Central de 
Maputo e uma exposição com 
temática industrial na Facim.
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Artes Plásticas 

A Pergunta já é Resposta. Quem interroga respon-
de-se. Quem responde também se interroga. A 
Resposta é também Pergunta. O Homem é um 
conjunto de respostas. O Homem é um con-

junto de perguntas, de interrogações. Tudo é resposta e 
tudo é pergunta. Pergunta quer dizer desconhecimento? 
— Não; — quer dizerincerteza, dúvida. Logo, resposta é 
também incerteza. Mas tudo é “tão certo, tão rigoroso, 
tão exigente”!... E é. O Ponto determina a Linha, a Linha 
determina o Plano, o Plano determina o Volume. O Vol-
ume é tudo, se não contarmos com o Tempo e com o De-
senho que tem de fazer parte da Obra de qualquer pintor 
de Expressão Figurativa, no caso concreto de Albino Ma-
humana, o Naturalista “naif ” por excelência e de cariz 
africano.

O cantor e compositor moçambicano, Michel do Rosá-
rio, e o produtor e teclista angolano, Nelo Paim, lan-
çaram, na sexta-feira (13), nas plataformas digitais, 
“Mozango” – um projecto que pretende proporcionar 

o intercâmbio entre artistas angolanos e moçambicanos. 

DESENHO+VOLUME+
TEMPO=CRONÓTOPO+
FIGURATVO=UNIVERSO. 
A Pintura começa num Ponto 
(coordenadas X, Y no Plano do 
Quadro relativamente ao refer-
encial da Moldura); esse Ponto 
gera a Linha seguinte e o De-
senho propriamente dito, que é 
apenas Segmento e continuidade 
do Tema que vai Nascer. Estes 
elementos simples são já resposta 
— mas também pergunta. A Cor 
vem logo a seguir e com ela a Su-
perfície. Sucessivos Segmentos 
e Planos, Elementos e Criação, 
Proposta e Tema determinam 
por pergunta e resposta. O cresci-
mento do Quadro é a coisa mais 

Bela e mais Rica a que o Pintor 
pode assistir. Ele esquece-se do 
Tempo e do Espaço à sua volta. 

Com o Esquecimento destes 
referênciais ele introduz o Tempo 
Autêntico, contínuo, a fluir… 
e também o Espaço todo (e de-
pois?) vivido, de muito antes… 
Do Espaço Presente, e do Mo-
mento que passa muito pouco 
(Ponto Instante?). Tudo decorre 
de trás como resposta. Mas como 
resposta também é pergunta, a 
Pintura fica ali a pôr questões, a 
interrogar, que é sobretudo re-
sponder. «Não seria justo que 
entre nós e o Mundo Exterior, o 
Artista (falo do pintor em geral) 
tenha a pretensão de levantar 

“Ai Saudades” é o primeiro 
single do projecto, que sai para 
o mercado como brinde para os 
moçambicanos e angolanos, que 
neste momento de pandemia 
sentem saudades de conviver, 
dançar, conversar, abraçar-se, 
como era antes, o que inspirou a 
letra. 

Os artistas, num tema de 
kizomba, trazem uma mensagem 
de esperança, numa conversa en-
tre dois amigos, um no Atlântico 
e outro no Índico, a abraçarem-
se e a dançarem mas cientes de 
que não é possível. 

O tema foi gravado em Lu-

anda e Maputo, cidades nas 
quais estão a fazer as filmagens 
para o videoclipe, que será ed-
itado em Moçambique, país ao 
qual muitos artistas angolanos 
se rendem devido ao talento das 
produtoras locais. 

Depois de “Ai Saudades”, 
outros temas surgirão, mas Nelo 
Paim e Michel do Rosário não 
revelam os intervenientes neste 
projecto que é de celebração da 
amizade e união entre os dois 
países.

Michel do Rosário e Nelo 
Paim, depois de publicarem, 
nas redes sociais, que estavam 

Albino Mahumana: “Não há nada gratuito, gratuito 
só aquilo que não se faz”

“Mozango”, projecto que une Michel do Rosário e Nelo 
Paim, já é uma realidade

Por Afonso Almeida Brandão

qualquer cortina. Melhor se diria 
que ele a prende fortemente em 
quatro cantos. Assim cessa a 
flutuação, o campo do olhar tor-
nou-se página, uma Tela ou um 
Painel delimitado e preciso sobre 

o qual o Artista projecta essa sua 
Visão de um conjunto inteligível, 
uma Composição que busca um 
Efeito, qualquer coisa que pela 
relação dos seus diversos elemen-
tos constitui um sentido, um es-

pectáculo, «algo que compensa 
o Tempo gasto a olhá-la» — opi-
nou Paul Claudel, in “L´Oeil 
Ecoute”.

Resumindo: «Não há nada 
gratuito. Gratuito só aquilo que 
não se faz» — como diria o 
próprio pintor moçambicano Al-
bino Mahumana, que acaba de 
ser destinguido em Espanha com 
um importante Prémio, que im-
porta destacar e anotar.

A sua Obra encontra-se 
representada ainda em in-
úmeras Colecções Institucionais 
e Privadas, quer no nosso País, 
em Portugal, Espanha, África do 
Sul e em Angola.Publicanos na 
prersente edição três belíssimos 
Óleos s/Tela do pintor que elege-
mos para esta semana, Paralela-
mente à Pintura, Albino Mahu-
mana é também um conhecido 
Repórter-Fotográfico da nossa 
praça, que tem revelado idêntico 
mérito artístico na área da Foto-
grafia. Na ex-Revista TROPI-
CAL (2008-2010), à qual esteve 
ligado desde a sua fundação, 
encontram-se diversos trabalhos 
seus publicados na rubrica «Ob-
jectiva», que apraz recordar.

A Cotação Média das suas 
Obras oscila entre os USD 200 
e os USD 700. Um Artista que 
importa conhecer melhor e di-
vulgar. 

concentrados no “Mozango”, 
numa entrevista à imprensa, dis-
seram que a iniciativa, mais do 
que um projecto discográfico, 
pretende ser uma plataforma 

com artistas dos dois países, que 
no futuro pode evoluir para uma 
produtora. Realçaram que outra 
meta é dar maior visibilidade aos 
músicos moçambicanos em An-

gola, apresentando, anualmente, 
um álbum do projecto, com di-
gressões dos artistas pelos dois 
países irmãos. 

Os duetos entre artistas, a 
aposta em talentos e o relança-
mento da carreira de músicos 
renomados, hoje afastados dos 
palcos, também estão na agenda 
dos idealizadores do projecto, as-
sim como o lançamento de novos 
talentos, nas vestes de empreend-
edores culturais. 

“São muitas ideias que 
pairam nas nossas cabeças como 
um dueto entre Carlos Lamar-
tine e Wazimbo, ou mesmo Jim-
my Dludlu e Simmons Manssini, 
como Otis e Nanuto, entre out-
ros. São sonhos musicais que gos-
taríamos de realizar no futuro”, 
lê-se na nota enviada a Entre 
Aspas.
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Numa altura em que jovens de vários extractos 
sociais têm estado a questionar a eficácia 
das políticas do governo para esta camada 
social e têm apontado vários desafios, a 
Secretaria de Estado da Juventude e Emprego 

(SEJE) entende que, gradualmente, os desafios estão a 
ser ultrapassados. Durante as celebrações da semana da 
juventude, que teve como ponto mais alto a celebração, a 12 
de Agosto, do Dia Internacional da Juventude, o Secretário 
de Estado da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburgo, 
garantiu que o governo está atento aos problemas que os 
jovens enfrentam e que há programas para responder os 
mesmos.

Num passado recente, a falta 
de política de emprego e da ha-
bitação eram os grandes proble-
mas que a juventude moçam-
bicana enfrentava. Entretanto, 
no presente, além dos velhos 
problemas a juventude enfrenta 
dois grandes desafios, ou seja, a 
pandemia da Covid-19 e o ter-
rorismo em Cabo Delgado.

Para tranquilizar a faixa 
etária que teve poucos motivos 
para celebrar, com pompa e cir-
cunstância, o Dia Internacional 
da Juventude, o titular da pas-
ta de Juventude e Emprego no 
governo de Filipe Jacinto Nyusi 
disse que o Executivo está aten-
to aos problemas desta faixa 
etária.

“Quero dizer de forma clara 
que, o governo de Moçambi-
que, em todos os sectores, está 
extremamente atento a todos 
os problemas dos jovens - sejam 

problemas de habitação; sejam 
problemas de emprego; sejam 
problemas ligados a droga; se-
jam problemas ligados a saúde 
sexual reprodutiva, aos casa-
mentos prematuros. O governo 
está atento e tem programas 
para responder a estes proble-
mas. E a reposta a estes proble-
mas é, e sempre será, com en-
volvimento activo dos próprios 
jovens”, disse Petersburgo

Os meios de comunicação 
têm sido a ponte de ligação en-
tre o governo e os jovens. É atra-
vés dos mídias que os jovens ex-
põem os diversos problemas que 
travam o seu desenvolvimento. 

Osvaldo Petersburgo con-
sidera, no entanto que a im-
prensa tem estado a contribuir 
para que a juventude não tenha 
referências.

“Seria de salutar que a nossa 
imprensa não só colocasse, atra-

SEJE rebate críticas e garante haver programas 
para responder os problemas da juventude 

vés das televisões, rádios ou jor-
nais, aquelas notícias de que: os 
jovens clamam pela habitação, 
os jovens clamam pelo empre-
go, e esquecer que existem esses 
jovens voluntários que estão a 
limpar, a doar sangue, a fazer 
coisas concretas. Muitas ve-
zes, esse que propala isso está a 
contribuir para autoflagelação, 
para a falta de referências, está a 
contribuir inocentemente”, dis-
se o Secretário do Estado da Ju-
ventude e Emprego para depois 
lembrar aos meios de comuni-
cação social que em Moçambi-
que há bons exemplos.

“E, depois, quando outros 
países publicam coisas boas, co-
meçamos a reclamar, começa-

mos a dizer que aqueles países 
têm bons exemplos e nós não. 
Não, nós temos bons exemplos, 
nós temos coisas a acontecer”.

“Nossos programas têm 
rosto, têm carne e osso”

Depois de quase dois anos 
nas mãos de grupos armados, a 
força conjunta, composta pelas 
Forças de Defesa e Segurança e 
pelos militares ruandeses, con-
seguiu fazer de Mocímboa da 
Praia numa zona libertada. Este 
avanço na luta contra o terro-
rismo agradou sobremaneira os 
moçambicanos e o governante 
parabenizou os jovens militares 
nacionais que têm dado o me-

lhor de si para repor a ordem e 
tranquilidade na província de 
Cabo Delgado.

“Gostaria de saudar os nos-
sos bravos jovens das Forças de 
Defesa e Segurança que estão 
na linha da frente de combate, 
visando a manutenção da Paz, 
defesa da soberania nacional, 
que dão o melhor de si, longe de 
suas famílias, longe de seus ami-
gos, mas estão a defender Mo-
çambique, incluindo, alguns, 
dando as suas vidas. - A vós, jo-
vens das Forças de Defesa e Se-
gurança de Moçambique, vai o 
nosso mais alto reconhecimento 
pela vossa entrega e determina-
ção à causa nacional”.

Por outro lado, o Secretário 
do Estado da Juventude e Em-
prego reiterou que o Executivo 
vai continuar engajado na busca 
de soluções dos problemas que 
inquietam os jovens.

“Os nossos programas têm 
rosto, têm carne e osso, são 
pessoas. Vamos, obviamente, 
continuar a ouvir os jovens que 
reclamam, porque são nossos jo-
vens. Temos que continuar a es-
tar com eles para entendermos 
porque é que reclamam e para 
resolvermos os seus problemas. 
Não vamos lhes deixar, porque 
são Moçambicanos: os que fa-
zem e os que falam. Os dois são 
jovens de grupos que temos de 
continuar perto deles e a encon-
trar soluções para cada um des-
tes jovens”.

Duarte Sitoe 

PUBLICIDADE


