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Pagou um quarto de hotel e tentou forçar sua estudante a partilhar cama

Patrício Langa inventou uma viagem com uma estudante a pretexto de trabalho num projecto

Assessor do reitor da UEM acusado 
de assédio sexual
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Depois de Ruanda e Uganda, PR cumpre estágio noutra ditadura

Há dias, Moçambique assinou acordo de extradição com o Ruanda em meio a perseguições
Lançou debate sobre eleições distritais, visto como artimanha para revisão da Constituição
Em meio a rumores de terceiro mandato, Nyusi aproxima-se a líderes no poder há décadas 

FMF gastou mais de um milhão para levar toda direcção e convidados para Joanesburgo 
Depois de não pagar Estádio com público para poupar dinheiro

Nyusi em consultas nas 
“bibliotecas” da ditadura
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Numa altura em que se intensificam rumores sobre um provável terceiro 
mandato, sobretudo depois das declarações da liderança do movimento juvenil 
do partido Frelimo, OJM, que endossa apoio para mais cinco anos a frente do 
partido, o Presidente da República, Filipe Nyusi, parece estar cada vez mais 
a “piscar” para a ditadura. Na semana passada, cumpriu três dias de visita à 

Guiné Equatorial, um país dirigido por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, no poder há 43 
anos. Antes, Filipe Nyusi já havia estreitado relações com Paul Kagamé, que dirige o Ruanda 
há 22 anos, e, há pouco mais de um mês visitou a Uganda, país dirigido por Yoweri Museveni 
há 36 anos. Esta situação está a gerar alguma preocupação de observadores em Maputo, num 
contexto em que o PR acaba de lançar um debate sobre a eleição dos administradores distritais, 
o que abre espaço para uma provável revisão da Constituição da República.

Desde que iniciaram os ru-
mores sobre um provável tercei-
ro mandato, o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, nunca se 
pronunciou publicamente sobre 

o assunto, mas há alguns movi-
mentos de certos grupos dentro 
do partido que reforçam a tese, 
com um apoio claro a uma pro-
vável perpetuação no poder.

Há dias, a liderança da Orga-
nização da Juventude Moçambi-
cana (OJM) chocou o país com 
uma proposta de mais cinco 
anos de Filipe Nyusi na direc-

ção máxima do partido, num 
país em que, tradicionalmente, o 
presidente do partido no poder 
é simultaneamente Presidente da 
República.

Embora nunca se tenha pro-

nunciado oficialmente, Filipe 
Nyusi, muitas vezes acusado pela 
crítica de piscar para um lado e 
virar para o outro, continua a dar 
azo à especulação ao intensificar 
visitas e aproximação a países 

sem tradição democrática e cujos 
presidentes recorrem sucessiva-
mente a mudança da constitui-
ção para se manterem no poder.

Na última semana, Filipe 
Nyusi foi hóspede de Teodo-
ro Obiang Nguema Mbasogo, 
presidente da Guiné Equatorial 
desde 1979, ou seja, no poder 
há 43 anos e que tem como vice-
-presidente um dos seus filhos. 

DESTAQUE

Nyusi acelera consultas às “bibliotecas” da ditadura
Depois do Ruanda e Uganda, PR escala outra ditadura (Guiné Equatorial)

Na semana 
finda, depois 
de uma onda 
de detenções, 
execuções e 
extradições 
extrajudiciais, 
Moçambique 
e Ruanda 
formalizaram 
a assinatura de 
um acordo de 
extradição, que o 
nosso país vinha 
se declinando 
desde 2016. 
Igualmente foi 
assinado outro 
Acordo Mútuo de 
assistência jurídica 
em matéria penal.

Reginaldo Tchambule

Nyusi acelera consultas às “bibliotecas” da ditadura
Lançou debate sobre eleições distritais, visto como artimanha para revisão da Constituição
Há dias, Moçambique assinou acordo de extradição com o Ruanda em meio a perseguições

Ruanda consegue (finalmente) 
acordo de extradição

Governa o país desde que depôs 
o seu tio num golpe militar.

Em Novembro do ano pas-
sado, assumiu a possibilidade de 
vir a se recandidatar para mais 
um mandato. A última reforma 
constitucional de 2011, estipula 
limite de dois mandatos presi-
denciais, mas alega que esta limi-
tação não tem efeitos retroacti-
vos.

As últimas presidenciais do 
país, considerado como extre-
mamente corrupto e repressivo, 
ocorreram em 2016 e resultaram 
numa vitória de Obiang com 
95% dos votos, em meio a de-
núncias de fraude por parte dos 

opositores e da comunidade in-
ternacional.

Esta última consulta a uma 
biblioteca da ditadura acontece 
apenas pouco mais de um mês 
depois de Filipe Nyusi ter esca-
lado um outro regime ditatorial. 
Trata-se do Uganda, dirigido 
com punho de ferro por Yowe-
ri Museveni, de 76 anos, desde 
1986. 

Neste momento, Museveni 
cumpre o sexto mandato conse-
cutivo, depois de ter sido reeleito 
em 2019. O seu reinado tem sido 
marcado por denúncias cons-
tantes de  violações dos direitos 
humanos.

A primeira grande aventura 
ditatorial de Filipe Nyusi come-
çou em 2020, quando iniciou con-
tactos fortes com Paul Kagamé, 
que dirige o Ruanda desde 2000, 
ou seja, a 22 anos, e a última revi-
são da Constituição dá-lhe espaço 
para perpetuar-se no poder até 
2034.

O Ruanda tem apoiado as 
Forças de Defesa e Segurança no 
combate ao terrorismo em Cabo 
Delgado, sendo que a relação en-
tre os dois Estados é baseado em 
alguns acordos públicos e outros 
secretos.

Na semana finda, depois de 
uma onda de detenções, execu-
ções e extradições extrajudiciais, 
Moçambique e Ruanda formaliza-
ram a assinatura de um acordo de 
extradição, que o nosso país vinha 
se declinando desde 2016. Igual-
mente foi assinado outro Acordo 
Mútuo de assistência jurídica em 
matéria penal.

A assinatura desde acordo, ru-
bricado pela Ministra da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Reli-
giosos de Moçambique, Helena 
Kida e sua homóloga ruandesa, 
Nyirahabimana Soline reforça os 
temores da comunidade ruandesa 
em Moçambique que se vem quei-
xando de perseguição por parte 
do regime de Kigali.

Recorde-se que a 23 de Maio 
de 2021, o jornalista ruandês, Nta-
muhanga Cassien, foi levado pela 
Polícia da República de Moçam-

bique, na Ilha de Inhaca, tendo 
sido detido por alguns dias na 18ª 
esquadra da cidade de Maputo, 
antes de ser entregue à embaixada 
do seu país. Até ao momento con-
tinua desaparecido. Ainda no ano 
passado, membros da associação 
dos ruandeses foram raptados em 

Maputo e um empresário daquele 
país foi crivado de balas no seu es-
tabelecimento na Matola.

Paul Kagamé

Teodoro Ubiang

Yoweri Museveni

‘Prime rate’ moçambicana volta a subir
A taxa de juro de referência ('prime rate') para as operações 

de crédito em Moçambique vai subir para 150 pontos base o 
correspondente a 20,6%, anunciou a Associação Moçambicana 
de Bancos (AMB). Este é o segundo aumento consecutivo desde 
que o BM decidiu, no final de Março, incrementar a taxa de juro 
de política monetária para controlar a inflação.
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O pesquisador principal da mais antiga 
universidade do país, a Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), e antigo assessor do reitor 
para assuntos estratégicos, Patrício Langa, é 
acusado de assédio. Langa terá recorrido aos 

fundos de um projecto que estava sob a sua responsabilidade, a 
'Climate-U', financiado pelo governo do Reino Unido, através 
da Global Research Fund (GRF), para inventar uma viagem 
para África do Sul, com uma estudante, a pretexto de trabalhar 
num projecto, mas chegado no país que nada tinha a ver com 
a Climate-U, forçou a companheira a partilhar o quarto. O 
caso foi denunciado pela vítima, o que levou a Universidade 
de Londres a solicitar à reitoria da UEM os procedimentos 
internos para resolução dos casos de assédio que envolve 
docentes e alunas e a instar a mesma a investigar o assunto, 
mas até aqui não houve esclarecimentos.

É o primeiro caso envolvendo 
Pátricio Langa com seguimento 
dentro da UEM por haver uma 
pressão externa, mas há denun-
cias de casos que se perderam no 
Centro de Coordenação dos As-
suntos do Género (CeCAGe), de-
vido ao fraco acompanhamento e 
negligência institucional quando o 
assunto é assédio sexual.

No dia 23 de Julho do ano 
passado, Fiona Ryland, vice-pre-
sidente do Instituto de Educação 
da UCL, uma extensão da Univer-
sidade de Londres (University of  
London), escreveu ao vice reitor 
da UEM a respeito de “uma ale-
gação de má conduta sexual en-
volvendo um académico e uma 
estudante de sua universidade”, 
que foi  levado a seu conhecimen-
to.

No documento que a Univer-
sidade de Londres, com ligação 
aos financiadores do referido 
programa, classificava de confi-
dencial, Ryland partilhava infor-
mações na posse do Instituto de 
Educação da UCL, a fim de que 
a UEM possa conduzir “sua pró-
pria investigação, de acordo com 

suas políticas relevantes”.
Não deixa de ser curioso o 

facto de a vítima ter se queixado 
aos financiadores e não à UEM, 
o que reforça a narrativa de que 
as queixas internas são arquivadas 
na instituição.

É que naquele momento o 
Instituto de Educação da UCL 
estava envolvido com a Universi-
dade Eduardo Mondlane em um 
projeto, 'Climate-U', financiado 
pelo governo do Reino Unido, 
através do Global Challenges Re-
search Fund (GRF), conduzido 
por Patrício Langa, um dos pes-
quisadores principais. Não estan-
do claro se o projecto foi suspen-
so ou continua.

“Recebemos uma denúncia 
onde é relatado que o Prof. Lan-
ga agiu de forma inadequada com 
uma estudante enquadrada no 
programa como coordenadora da 
rede de alunos”, denunciou Fiona 
Ryland, num documento que o 
Jornal Evidências teve acesso.

Adiante, lê-se no documento 
que Langa “convidou a estudante 
para a África do Sul com base no 
facto de que ela devia fazer algum 

Assessor do reitor da UEM acusado de assédio sexual
Patrício Langa inventou uma viagem com uma estudante a pretexto de trabalho num projecto
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Nelson Mucandze

Pagou um quarto de hotel e tentou forçar sua estudante a partilhar cama
Já passa perto de um ano e a reitoria da UEM tenta a todo custo abafar o caso
Financiadores estão a pressionar para o posicionamento da universidade

Recenseamento no fim do 1º trimestre de 2023
A Comissão Nacional de Eleições propõe que o recensea-

mento eleitoral para as próximas autárquicas seja realizado no 
primeiro trimestre de 2023. A proposta será submetida ao con-
selho de Ministros e o órgão diz que continua sem fundos para 
viabilizar o processo, quando faltam 17 meses para a realização 
das sextas eleições autárquicas.

PUBLICIDADE

trabalho para Climate-U. Quando 
a estudante chegou, alegou que o 
Prof. Langa sugeriu que eles de-
veriam fazer sexo. Fomos infor-
mados que o Prof. Langa havia 
pago apenas por um quarto indi-
vidual na África do Sul, com a ex-
pectativa de que haveria sexo, mas 
quando a aluna recusou qualquer 
intimidade, ele pagou para ela ter 
seu próprio quarto”, expôs.

Essa situação preocupa a UCL 
pelo facto de ser alguém que esta-
va em uma posição tão poderosa 
que colocou, supostamente, uma 
jovem em uma situação tão vulne-
rável, em um país diferente, sob o 
pretexto de um projecto que não 
exigia uma visita a África do Sul, 
ou seja, a viagem foi inventada 
para fins predadores.

UEM diz estar na fase final 
das investigações

A vítima consentiu em com-
partilhar a alegação com a UEM. 
Mas desde que o processo foi par-
tilhado com UEM as investiga-
ções têm sido lentas. Contactado 
pelo Evidências, o antigo reitor 
da UEM, Orlando Quilambo, as-
sessorando do suposto infractor e 
a quem foi remetida a queixa, dis-
se que as investigações estavam 
ainda a decorrer (passado perto 

de um ano) e que as informações 
solicitadas pela UCL foram dadas.

“Mandamos o que solicitaram 
e estamos no momento na fase de 
apuração, e se aguardarem, penso 
que nos próximos dias, teremos 
respostas”, disse Quilambo, asse-
gurando que, por aquilo que ele 
tem conhecimento, é a primeira 
vez que seu antigo assessor, até 
2020, é denunciado por assédio.

Uma posição não partilhada 
pelos colegas do pesquisador, que 
afirmam que há processos inter-
nos que não tiveram o devido tra-
tamento no Centro de Coordena-
ção dos Assuntos do Género. Em 
Março último, na sua edição 55, 
o Evidências trouxe uma repor-
tagem com relatos aterradores de 
vítimas de Assédio sexual nas ins-
tituições de ensino superior, in-
cluindo a própria UEM. Nalguns 
casos as vítimas viram-se forçadas 
a desistir dos seus sonhos e aban-
donarem a universidade.

“A preocupação em relação a 
este caso é que a denúncia vem de 
fora”, argumentou uma fonte in-
terna da instituição, quando abor-
dado sobre os procedimentos 
internos da instituição em relação 
a este caso. Mas não deixa de ser 
curioso o facto de a UEM levar 
cerca de um ano para esclarecer 
este caso. 

Não queremos nos intrometer 
nos vossos assuntos, mas…

Visivelmente agastada com a 
aparente falta de interesse da UEM 
em esclarecer o caso, a UCL dei-
xa claro na sua exposição que não 
pretende se intrometer na investi-
gação de outras universidades, mas 
mostra preocupação pelo facto de 
passado um ano a maior universi-
dade do país continuar a perpetuar 
o sofrimento da vítima.

“Estamos mais preocupados 
com a gestão do projecto Climate-
-U, incluindo o tratamento dos fun-
cionários e alunos envolvidos, bem 
como o uso adequado dos fundos. 
Ficaríamos gratos se pudesse nos 
fornecer cópias de suas políticas 
e procedimentos contra assédio e 
intimidação e nos manter informa-
dos sobre o status de sua investiga-
ção sobre alegações que trouxemos 
à sua atenção e seu resultado”, re-
vela aquela universidade, recomen-
dando a UCL a proteger quaisquer 
supostas vítimas e garantir que elas 
sejam apoiadas durante todo o pro-
cesso de investigação.

Contactado pelo Evidências, 
Patrício Langa, o acusado, quando 
solicitado a tecer comentários, não 
mostrou qualquer disponibilidade, 
tendo solicitado o envio dos “do-
cumentos e reportagem” alegada-
mente para saber de que assunto se 
tratava.

O assédio sexual no Ensino 
Superior em Moçambique não tem 
tido o melhor tratamento, princi-
palmente no ensino público. Os 
docentes chegam a reter estudan-
tes, chumbando-os durante anos 
nas suas disciplinas, como repre-
sálias por não haver cedência aos 
seus apetites sexuais. Há registo 
de casos de desistência devido ao 
assédio e falta de amparo à vítima.
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Há semanas, os moçambicanos ficaram 
chocados quando foi divulgado que a 
selecção nacional os Mambas precisariam 
gastar pouco mais de 2.5 milhões de 
meticais para realizar o jogo diante do 

Ruanda no FNB Stadium da África do Sul, na sequência 
da interdição do Estádio Nacional do Zimpeto pela CAF. 
Entretanto, ao invés de pagar o pacote que incluía a presença 
do público nas bancadas, a instituição chefiada por Feizal 
Sidat preferiu poupar cerca de um milhão de meticais, 
preferindo o pacote que ronda os 1.5 milhão de meticais para 
jogar sem espectadores. Até aí tudo bem, mas como que 
a desafiar toda a ciência da sensatez, Feizal Sidat decidiu 
aplicar o dinheiro poupado para custear uma viagem de seis 
dias, com direito a hospedagem e noites de farra no luxuoso 
bairro de Sandton, na África do Sul, para toda direcção 
executiva da FMF e alguns convidados que assistiram ao 
vivo e a cores o empate dos Mambas frente ao Ruanda. De 
acordo com dados na posse do Evidências, o dinheiro que 
a instituição que chancela o futebol moçambicano gastou 
para o alojamento e alimentação da direcção executiva era 
suficiente para se pagar o estádio com público e permitir 
os nascidos na pérola do índico que vivem na África do Sul 
apoiassem o combinado nacional. 

A gestão danosa do Estádio 
Nacional de Zimpeto (ENZ) 
obrigou, mais uma vez, a se-
leção nacional de futebol a re-
correr a campos emprestados 
para realizar os seus jogos na 
condição de anfitriã. Para o ar-
ranque da fase de qualificação 
para o CAN-2023, face a indis-
ponibilidade do ENZ, a Fede-
ração Moçambicana de Fute-
bol escolheu o FNB Stadium 
da África do Sul para receber 
o Ruanda na ronda inaugural, 
pagando para o efeito valores 
que rondam os 1.5 milhões de 
meticais.

No embate frente aos ruan-
deses, os Mambas ficaram pri-
vados do 12º jogador, mas há 
elementos que foram escolhi-
dos a dedo para seguirem via-
gem para a cidade sul-africana 
de Joanesburgo com todas as 
despesas pagas. Trata-se dos 
membros da direcção executi-
va da Federação Moçambicana 
de Futebol e convidados, entre 
os quais antigos internacionais 
moçambicanos, para além do 

habitual staff  necessário, in-
cluindo a imprensa.

Na carta que a FMF en-
viou para a SED referiu que 
para a realização do jogo com 
a presença de espectadores era 
necessário pagar quinhentos e 
noventa mil oitocentos e cin-
quenta randes, o que corres-
ponde a 2.5 milhões quando 
convertido em moeda nacio-

nal. Contudo, a instituição di-
rigida pelo regressado Feizal 
Sidat prescindiu do público 
para acomodar a sua direcção 

FMF gastou mais de um milhão para levar toda direcção executiva 
para Joanesburgo

Depois de não pagar Estádio com público para poupar dinheiro

Diretor escolar detido por liderar assaltantes
A polícia deteve o director da Escola Primária Completa de 

Hamela suspeito de liderar um grupo armado de assaltantes na 
província do Niassa, norte de Moçambique. O director e outros 
dois membros do grupo estavam na posse de uma arma AK47, 
contendo 24 munições. O grupo terá feito assaltos entre 22 e 26 
de Maio em dois postos administrativos de Mandimba.

executiva, convidados e jorna-
listas, que perfaziam um grupo 
de mais de 20 elementos.

Dinheiro gasto para 
“passeio” institucional era 
suficiente para jogo com 

público

O jogo entre Moçambique 
e Ruanda realizou-se no dia 02 
de Junho corrente, mas a direc-
ção executiva e os seus convi-
dados chegaram a Joanesburgo 
no dia 29 de Maio, tendo fica-
do durante seis noites e com 

direito a pocket Money. Se-
gundo apurou o Evidências, a 
diária da FMF para viagens ao 
estrangeiro é de 250 dólares, o 
que significa que em seis dias 
cada elemento da delegação 
pode ter recebido 1500 dóla-
res, o correspondente a 96 mil 
meticais por cabeça.

Em Johanesburgo, a de-
legação foi dividida em dois 
badalados hotéis. A delegação 
oficial que inclui o presidente 
da FMF e dois vice-presidentes 
esteve hospedada no mesmo 
hotel com a selecção no Hotel 

Hyde Park, no famoso bairro 
da extravagância e luxo, San-
dton. Os outros membros da 
direcção, técnicos de marke-
ting, staff  da organização do 
jogo e jornalistas estavam no 
Hotel City Lodge.

De acordo com um es-
pecialista do ramo hoteleiro 
consultado pelo Evidências, o 
dinheiro que a Federação Mo-
çambicana de Futebol gastou 
para levar a sua direcção exe-
cutiva, convidados e jornalistas 
era suficiente para se pagar o 
pacote que incluía a presença 
do público nas bancadas, uma 
vez que os mesmos ficaram 
hospedados durante seis dias 
nos hotéis daquela cidade sul – 
africana.

Contactado pelo Evi-
dências, o secretário-geral 
da Federação Moçambicana 
de Futebol, Hilário Madeira, 
mostrou-se disponível a tornar 
público os valores envolvidos 
na operação, mas exigiu que se 
enviasse uma carta à instituição 
presidida por Feizal Sidat.

Jogar com público custava 2.5 milhões e optou-se por jogar sem espectadores a 1.5 milhão

Mas gastou-se o correspondente ao poupado para um “passeio” institucional
Direcção executiva e convidados ficaram seis dias em hotéis de luxo em Joanesburgo
Sidat e seu elenco viveram a lordes no Hotel Hyde Park, no luxuoso bairro de Sandton

Evidências

Aquando da sua contratação 
para aquela que considera a sua 

cadeira de sonho, Chiquinho 
Conde exigiu à direcção da Fe-
deração Moçambicana de Fute-
bol a contratação de Tiago Ma-

tos para o coadjuvar na missão 
de devolver os Mambas ao trilho 
das vitórias.  Feizal Sidat fez as 
vontades de Conde e contratou 
o jovem técnico português.

Entretanto, as duas partes 
não chegaram a assinar nenhum 
vínculo contratual, valendo ape-
nas o acordo de cavalheiros. Tia-
go Matos, que esteve no banco 
do combinado nacional nos jo-
gos frente a Costa do Marfim, 
Malawi, Mauritânia e Níger, tra-
balha sem contrato.

Aliás, a falta de contrato de 
trabalho foi uma das razões que 
fez com que o treinador luso 
fosse retido no Aeroporto In-
ternacional de Maputo. Matos 
pediu às autoridades moçambi-
canas um visto de turista, tendo 
declarado que era funcionário da 

Federação Moçambicana de Fu-
tebol, mas por falta de contrato 
acabou sendo deportado para 
sua terra natal.

Já nas terras de Camões, o 
jovem treinador foi contactado 
pela instituição que gere os des-
tinos do futebol moçambicano 
para tratar o visto para vir a Ma-
puto, mas ele recusou-se a tratar 
por estar de costas voltadas com 
a FMF.

Por outro lado, o técnico que 
desde que desempenha a fun-
ção de treinador – adjunto dos 
Mambas recebe o seu ordenado 
através de Chiquinho Conde, 
ameaça ir à FIFA queixar-se con-
tra a Federação Moçambicana de 
Futebol que, por sua vez, ainda 
não quer se pronunciar sobre o 
assunto.

Tiago Matos ameaça queixa-se à FIFA
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Continua na pag 06

Antes mesmo do Presidente 
da República se pronunciar, 
o custo de vida já mostrava 
sinais de deterioração, com 
os preços dos principais 
produtos a subir de forma 
galopante, com destaque 
para o pão, cujo preço tem 
estado a ser incrementado à 
surdina pelos panificadores 
sob olhar impávido das 
autoridades.

Moçambicanos serão formados na Malásia
Trinta jovens moçambicanos vão beneficiar-se de bolsas de estudo para 

a Malásia, disponibilizadas pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia. 
Os bolseiros serão formados em petróleo e gás num período de cinco anos, 
no ambito da estratégia do Governo de formação e capacitação técnico-
-profissional, com vista a garantir quadros qualificados para responder à 
demanda dos mega-projectos na área de petróleo e gás no país.

Duarte Sitoe

Egas Daniel compara actual estágio da economia 
a um doente em estado grave

A retoma do financiamento do Fundo Monetário 
Internacional e do Banco Mundial à economia 
de Moçambique foi celebrada com pompa 
e circunstância pelo governo. Entretanto, 
o regresso daquelas duas prestigiadas 

instituições do Bretton Woods à perola do Índico tem um 
preço a pagar. O Presidente da República, Filipe Nyusui, 
figura que mostrara mais empolgação, acabou sendo o 
porta-voz das más notícias. Afinal, haverá um aperto que vai 
doer sobretudo aos mais pobres, por imposição do Fundo 
Monetário Internacional. Para o economista Egas Daniel, 
o FMI é quem vai tirar mais vantagens, a curto prazo, com 
o aperto de cintos que se vai viver em Moçambique nos 
próximos tempos, mas observa que, a longo prazo, estas 
medidas vão permitir com que o país seja atractivo para 
investimentos estrangeiro nos próximos anos.

No último dia da visita ofi-
cial à República do Gana, vol-
vidos dois dias depois da ARE-
NE anunciar o reajuste dos 
preços dos combustíveis pela 
segunda vez num intervalo de 
três meses, o Presidente da Re-
pública deixou um sério aviso 
aos moçambicanos, declarando 
que o aperto só estava a come-
çar.

“A expectativa que há é 
que vamos trabalhar. Primei-
ro, temos que evitar os erros 

cometidos que nos puseram 
fora. Nisso temos que traba-
lhar todos nós, os moçambica-
nos, e temos essa consciência. 
Quando o FMI regressa, vem 
com algumas medidas que exi-

gem uma disciplina financeira. 
Essa disciplina deve ser feita 
e algumas dessas medidas vão 
doer. Teremos um espaço para 
podermos comunicar a nação. 
Teremos que apertar algumas 
medidas, não para poder pôr 
o moçambicano a sofrer, mas 
para ver se nos qualificamos. 
O combate à corrupção é fun-
damental e os indicadores de 
produção por si só têm que 
ser”, declarou o Presidente 
da República, sentenciando o 

aperto que vai afectar sobretu-
do aos mais pobres.

Antes mesmo do Presiden-
te da República se pronunciar, 
o custo de vida já mostrava 
sinais de deterioração, com os 

Economista Egas Daniel diz que o FMI é quem vai tirar 
mais vantagens com o aperto aos mais pobres

Enquanto Nyusi pede aos moçambicanos para aguentarem a fome

preços dos principais produtos 
a subir de forma galopante, 
com destaque para o pão, cujo 
preço tem estado a ser incre-
mentado à surdina pelos pani-
ficadores sob olhar impávido 
das autoridades.

Actualmente, o preço de 
pão de 200 gramas, o mais 
consumido e essencial na dieta 
dos moçambicanos, varia entre 
12 e 15 meticais. O Governo já 
deixou claro que não vai mais 
subsidiar este produto.

Aliás, outro sector transver-
sal onde o governo, sob orien-

tações do FMI, conhecido por 
suas políticas de austeridade, 
decidiu demitir-se da sua fun-
ção de protecção é o de trans-
portes de passageiros e carga, 
este último com implicações 
directa no custo dos produtos 
no país. Os transportadores 
encontram-se neste momento 
em negociações com o gover-
no com vista ao incremento do 
preço.

E o governo já anunciou 
que não haverá subsídio às 
gasolineiras e panificadoras. 
O primeiro-ministro, Adriano 

Maleane, que já foi ministro da 
Economia e Finanças, diz que 
os subsídios não são sustentá-
veis. Para tal, prometeu alargar 
a base da protecção social, no 
entanto, escondeu que o sub-
sídio social em Moçambique, 
canalizado de forma deficiente 
pelo Instituto Nacional de Ac-
ção Social, é de apenas 540 me-
ticais ao mês, que são pagos tri-
mestralmente, por vezes com 
atrasos, aos grupos vulneráveis 
como idosos e crianças órfãs. 
O valor é de longe insuficiente 
para cobrir uma sexta básica.

O analista Egas Daniel 
compara o actual estágio da 
economia moçambicana com 
um doente que está em es-
tado grave, por isso entende 
que a implementação efectiva 
das políticas do Fundo Mo-
netário Internacional requer 
sacrifícios no presente, com 
vista a conter o aumento da 
despesa pública e melhorar a 
eficiência da gestão das finan-
ças públicas.

“No processo de compra 
de bens e serviços que o Es-
tado paga devem ser feitos ao 
mínimo custo possível e com 
o mínimo nível de corrupção 
para permitir que um deter-

minado objectivo, e depen-
dendo de recursos, mas talvez 
a parte que mais vai sufocar 
não seja esta, mas a conten-
ção de despesas. A nossa 
despesa aumenta mais que a 
receita, o segundo ponto é a 
nossa folha salarial que é uma 
das maiores do mundo. O rá-
cio do que é pago aos funcio-
nários públicos sobre o PIB 
não compensa. Esse conjun-
to de reformas de conter a 
despesa, de limitar o máximo 
possível os gastos do Go-
verno em diferentes sectores 
para permitir a melhoria da 
eficiência das finanças públi-
cas e permitir que a despesa 

seja cada vez menor que a re-
ceita poderá minimizar o dé-
fice orçamental resultante do 
acúmulo da dívida”, destaca.

A fonte avança, por outro 
lado, que a aplicação das po-
líticas do Fundo Monetário 
Internacional requer ousadia 
e alguma repriorização das 
despesas, sendo que alguns 
sectores serão sacrificados, 
principalmente num momen-
to em que se assiste a nível 
internacional o cenário do au-
mento dos preços de alimen-
tos, combustíveis e das taxas 
de juros.
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DESTAQUE Agente da PRM mata esposa e filha e suicida-se
O agente da Polícia da República de Moçambi-

que (PRM) afecto à Unidade de Protecção de Altas 
Individualidades (UPAI), que em vida respondia pelo 
nome de Isaquel Gerónimo Charles, de 28 anos de 
idade, assasinou a esposa e filha e por fim suicidou-se. 
O casal tinha duas filhas.

Indo mais longe, Egas Da-
niel entende que o aperto é uma 
manifestação da política restriti-
va dentro do novo contexto que 
Moçambique está a viver, decla-
rando que o país poderá colher 
algumas vantagens nas políticas 
do FMI, mas aquela instituição 
de Bretton Woods vai colher 
maiores benefícios.

 “A vantagem é que vamos 
dar a possibilidade de a médio 
prazo recuperarmos os níveis 
sustentáveis nos diferentes in-
dicadores das finanças públicas. 
Um aperto no presente dá-nos a 
possibilidade de melhorarmos os 
indicadores das finanças públicas 
a médio e a longo prazo. O aper-
to do presente vai-nos permitir, 
nos próximos tempos, ter mais 
atracção de investimentos estran-
geiros e maior atracção do apoio 
financeiro internacional e terá 
ambiente para o investimento na-

cional assim como externo, por-
que os indicadores estarão no ní-
vel controlado e sustentável. Os 
que estão lá fora verão Moçambi-
que como um país atractivo para 
investimento, desde pequenos 
assim como grandes”, sustenta.

Egas Daniel adverte que o 

grosso das políticas implementa-
das em Moçambique é de curto 
prazo e ignoram a necessidade de 
aperto no presente para colher 
mais no futuro. Aliás, segundo o 
economista, o Governo fez bem 
ao não subsidiar os preços dos 
combustíveis porque os moçam-

bicanos pagariam uma factura 
alta nos próximos 10 anos.

“Não podemos continuar 
a responder questões de curto 
prazo. O que acontecia com o 
combustível é que para conter a 
subida do preço fazíamos dívidas 
com as gasolineiras para subsi-
diar, para que não haja aumento 
estaríamos a resolver o problema 
agora, mas íamos pagar a factu-
ra de conter o preço pelos pró-
ximos 10 anos, porque a dívida 
que vai ser contraída para conter 
a subida do preço do combustí-
vel pode nos fazer pagar a factura 
por muito mais tempo. São deci-
sões difíceis que devem ser toma-
das agora e se formos a aguentar 
vamos, mais tarde, ter uma eco-
nomia sustentável”, destaca

Se por um lado Egas Daniel 
mostrou-se confiante de que 
Moçambique pode vir a tirar 
vantagens das políticas do FMI 

olhando para as condições que 
são colocadas quando se fala da 
Lei de Probidade Pública, melho-
ria da questão da despesa e Lei de 
Branqueamento de Capitais, por 
outro refere que essas políticas 
não podiam depender exclusiva-
mente do Fundo Monetário In-
ternacional.

“Em princípio, todo o Esta-
do deve procurar garantir que a 
sustentabilidade da dívida, ga-
rantir a sustentabilidade da folha 
salarial, garantir sustentabilidade 
da lei de probidade pública seja 
cumprida para não suscitar con-
flitos de interesse que põem em 
causa a execução das despesas 
e elevados níveis de corrupção, 
ou seja, qualquer país devia fazer 
isso, mas agora o que tem de ficar 
claro é que o FMI terá maiores 
vantagens, terá maiores benefí-
cios e vai colher muito dessas po-
líticas”, sublinha.

“O FMI terá maior vantagem e maiores benefícios”

Sob o lema “Nova Democracia: Três Anos orga-
nizando a vitória popular”, a Nova Democracia, 
uma força política jovem, liderada por Salomão 
Muchanga, completa neste sábado, 04 de Junho, 
o terceiro aniversário da sua criação. Muchanga 

considera que “são três anos de combate diário, evocando 
a história de um povo e reafirmando o projecto da esperan-
ça, em que cada Moçambicano tem a rara oportunidade de 
estar e ser, como de fazer e exercer política, económica e 
socialmente as liberdades conquistadas”.

Sempre a pensar no bem-
-estar dos moçambicanos, o líder 
da Nova Democracia observa 
que, no presente, o país enfren-
ta graves problemas económicos, 
políticos e sociais, agravados pe-
las medidas impostas no contexto 
da pandemia da Covid-19, pelos 
efeitos adversos das mudanças 
climáticas e pelas incertezas ge-
radas pelas guerras cíclicas, tendo 
acusado o Executivo de não estar 
munida de estratégias e respostas 
inclusivas.

“O Governo do dia inunda o 
país com discursos vazios e cor-
rupção endémica. São retroces-
sos diários que põem em causa 
direitos e liberdades, e afecta pro-
fundamente a vida de Moçam-
bicanos e Moçambicanas com 
injustiças suportadas e por opera-

ções de patrulha ideológica, onde 
prospera a censura, inculcação do 
medo e proibição de manifesta-
ções cívicas e do exercício de li-
berdades fundamentais”, atirou.

Posicionando-se como uma 
forte alternativa para os moçam-
bicanos nos próximos pleitos elei-
torais, Muchanga considera que o 
seu partido é a voz de milhões de 
Moçambicanos oprimidos e não 
representados no Parlamento

“A Nova Democracia é esse 
combustível de que a socieda-
de Moçambicana necessita para 
transformar toda a frustração em 
objectivo de luta, de abnegação 
e de resistência para a remoção 
deste governo sovina, e a colo-
cação por sufrágio livre e justo, 
de um governo amigo do cida-
dão, responsável, virado para a 

ND assinala terceiro aniversário posicionando-se 
como alternativa para os moçambicanos

integração da sociedade e para o 
desenvolvimento inclusivo. Um 
governo que faça de tudo para a 
reposição da ordem social e do 
respeito do direito de cada cida-
dão e da Constituição da Repú-
blica de Moçambique”, refere 
Salomão Muchanga, para depois 
acrescentar que “A Nova Demo-
cracia faz do seu terceiro aniver-
sário a jornada derradeira de re-
flexão e luta contra os problemas 
com que os moçambicanos e o 
país se confrontam”.

Moçambique é um país com 
enorme potencial para a prática 
da agricultura, mas mesmo com 

isso continua na lista dos países 
que mais importam produtos 
alimentares ao nível da região 
Austral.  Para o líder da Nova De-
mocracia, “não faz sentido que 
Moçambique importe alimentos 
de origem agrícola, com tamanha 
potencialidade agrícola. Hoje, lu-
dibriam o povo e os financiado-
res com políticas alegando que 
querem cooptar a produção do 
camponês, que a desenvolve sem 
qualquer apoio, mas que é conta-
bilizado em políticas que em nada 
sustentam, por conta da distri-
buição de sacos timbrados como 
contribuição”.

“A Nova Democracia olha 
para a agricultura, a economia e 
a Indústria como as bases para 
o desenvolvimento e os mega-
projectos de exploração mineira 
como alavancas para o sector tra-
dicional económico, falidas pelo 
sistema do dia e substituídas pelo 
resto industrial de péssima quali-
dade, oriundo de outras paragens 
mundiais”.

Nas entrelinhas, Salomão 
Muchanga adiantou que, no pre-
sente, o seu partido está a debater 
as teses do seu primeiro congres-
so que terá lugar em Nampu-
la, em Dezembro do corrente 
ano, adiantando que será uma 
reunião “cujas teses espelham e 
denunciam toda a maledicência 
do modelo governativo actual, 
apresentando soluções desde a 
política, a economia, a gestão 
da dívida pública, a sociedade, o 
género e a gestão pública, entre 
outros aspectos, em que o cer-
ne e a essência é a separação de 
poderes e a limitação de deter-
minados poderes, centrados em 
um único dirigente, nos modelos 
existentes em Moçambique, des-
de que se conhece como nação 
independente”.

Continuação da pag 05
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Erro na escolha do bode 
expiatório

Depois da República Popular, Moçam-
bique nunca teve uma agenda por escri-
to que servisse de referência para o país 
que almejamos ser num horizonte de dez, 
vinte, trinta ou cinquenta anos. O único 
instrumento denominado Agenda 2025 
foi arquivado. Apesar de uns co-autores 
serem hoje membros do Governo, com 
pastas ministeriais, não fazem questão de 
lembrar. Sempre estivemos a reboque da 
vontade política de quem entra, e se for 
um despatriota deixa pior do que encon-
trou.

É por isso que aquilo que ontem cons-
tituía nossa prioridade, hoje não é; as em-
presas que antes eram produtivas, hoje não 
são; a indústria que colocava Moçambique 
numa posição singular, hoje não existe; o 
sector empresarial do Estado, excessiva-
mente exigente no que diz respeito à com-
petência, foi escangalhado.

O Executivo que entra, na socapa de 
querer organizar a administração pública 
e porque dentro do Governo os lugares 
para acomodar fiéis, amigos e familiares 
não são suficientes, roe no Estado até con-
seguir qualquer buraco que acomode mais 
um, seja em troca de favores promíscuos, 
compensação de outras ofertas e por aí. 
Força-se reformas compulsivas que não 
respeitam o processo de transmissão de 
conhecimento e faz-se uma ruptura brus-
ca com argumentos de que os que lá estão 
tinham viciado a instituição, um argumen-
to que maioritariamente não é apoiado 
com qualquer evidência. E os que entram 
nada entendem da instituição, os serviços 
não conseguem satisfazer o público e ali-
mentam o descrédito nas instituições do 
Estado.

Essas reformas paliativas em sectores 
sensíveis concorrem para esta vergonha 
que hoje deixou de ser, como são os er-
ros inadmissíveis e básicos na educação, 
porque a seriedade de pessoas que lá estão 
não é de um servidor público, e a sua res-
ponsabilidade não é com o Estado.

É daí que vem os problemas que as-
sistimos no INATRO (não imprime nem 
carta de condução e nem carta provisória), 
um escândalo que deixou de ser notícia; 
na Educação é o que sabemos; na Saúde 
também deixou de ser notícia, os enfer-
meiros metidos em fofocas enquanto os 
pacientes sucumbem de dor; entre outros 
eventos que ilustram a degradação palpá-
vel dos sectores chaves do Estado quando 
se esperava que houvesse melhoria, afinal, 

estams no futuro de ontem, que oferece as 
facilidades através de tecnologia.

E quando acontecem erros crassos, 
que não admitem a mínima ponderação, 
recorre-se à responsabilização técnica, 
mas todos sabem que a causa foi políti-
ca, porém o objectivo é sempre achar um 
bode expiatório e manter intacto um polí-
tico, por mais improdutivo que seja. É que 
não cabe na cabeça de nenhuma alma do 
bem que Gina Guibunda veio ao público 
admitir o erro e pedir desculpas em nome 
do MINEDH por iniciativa própria. Mas 
quem foi sacrificado? Ela.

Depois do barulho das portagens foi 
sacrificado o Machatine, mas o que foi 
feito das tais portagens? Mais portagens 
foram criadas. O mesmo aconteceu com 
as dívidas ocultas, os processos números 
58/2020-10 e 372/11/P/2020, que arro-
lam figuras-chave com poder de decisão, 
foram arquivados e um ou dois decisores e 
mais de uma dezena de bodes expiatórios 
foram julgados.

Sobre as rupturas, é preciso sensibili-
dade de quem entra para reconhecer que 
nem tudo está mau, e se focar naquilo que 
precisa ser melhorado e não desconfigurar 
o Estado, como bem se viu na Educação, 
que convenhamos, foi remodelado à ima-
gem deste consulado, cuja competência é 
questionável.

Não deixa de ser curioso essa ausência 
de continuidade de uma visão de um Mo-
çambique analisado, desenhado e projec-
tado a longo prazo. Mesmo dentro da Fre-
limo, o partido que se diz cinquentenário 
e convicto de que vai Governar Moçambi-
que por mais de “cinquenta anos” não tem 
um plano a longo prazo para assessorar os 
seus governos e acabar com essas rupturas 
contínuas que matam a agricultura, a saú-
de, a educação e as empresas do Estado.

É praticamente improvável qualquer 
desenvolvimento quando o país sofre 
reestruturação estrutural de mandato em 
mandato, sofre mudanças de direcção a 
cada dois anos, como se viu no SISE nos 
últimos oito anos. China é logo ali, pre-
feriu manter Macau e Hong Kong com 
uma administração própria, criando leis 
que contrariam a essência do seu Governo 
comunista, porque, por mais que as duas 
cidades tenham sido construídas por ini-
migos, as reformas precisam de ser cau-
telosas e não bruscas, para evitar impacto 
destrutivo, o que pode contrariar o objec-
to da reforma.
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SOCIEDADE

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos submeteu recentemente 
ao parlamento uma proposta de revisão da 
Lei da Religião. A iniciativa do Ministério 
liderado por Helena Kida foi bem acolhida 

pelas congregações religiosas durante o processo de aus-
cultação, mas as mesmas ficaram de queixo caído quando 
descobriram que, a contragosto, o Executivo incluiu uma 
proposta de tributação de locais de culto, o que não agrada 
aos líderes religiosos que não estão a favor da tributação 
das igrejas e apelam ao Governo para não avançar com esta 
medida.

Os partidos da oposição 
foram os primeiros a criticar 
o Governo pela intenção de 
rever a Lei da Religião com o 
intuito de passar a cobrar im-
postos às igrejas. Na Cidade da 
Beira, província de Sofala, líde-
res de diferentes congregações 
religiosas defendem que a alte-
ração da lei não deve incluir o 
pagamento de impostos

“Nós como igreja tomamos 
a nossa posição e mostramos 
quais são os aspectos desta 
proposta de lei que a igreja não 
concorda, uma delas foi profe-

rida pelo director, que previa a 
cobrança de impostos sobre as 
ofertas. Nos documentos que 
tivemos acesso esse artigo foi 
retirado, e caso constasse seria 
reflexo da ignorância daquilo 
que é a realidade da igreja mo-
çambicana”, disse Sérgio Lico-
va, apóstolo da Igreja Taberná-
culo Aliança da Fé, no âmbito 
do lançamento do livro da obra 
intitulado “Nove segredos para 
uma família”.

Enquanto os líderes das 
congregações religiosas obser-
vam que a revisão da Lei das 

Líderes religiosos contra a tributação das igrejas na 
Cidade da Beira

Crianças deslocadas vendem sucatas em Pemba
Centenas de crianças da cidade de Pemba, capital de Cabo 

Delgado, estão a crescer na rua e vendem latas e sucatas para 
a sua sobrevivência e das suas famílias. A venda de ferro velho 
para a sucataria, está a ajudar a minimizar as dificuldades 
financeiras da maior parte da população que vive na capital da 
província. O País

Jossias Sixpence - Beira

Igrejas descentralize a questão 
dos registos, o autor da obra 
“Nove segredos para uma fa-
mília” insta os legisladores para 
não olharem para as igrejas 
como uma ameaça, mas sim 
como um veículo de interacção 
entre agentes pacificadores de 
várias questões que apoquen-
tam a sociedade.

“A igreja não deve ser per-
cebida como uma ameaça para 
o Governo. Queremos ajudar 

a nossa sociedade para que 
possamos conviver em coesão 
e harmonia. Mesmo na his-
tória da paz que o nosso país 
hoje vive, as igrejas foram tidas 
como grandes pacificadores 
deste processo, por isso os re-
gulamentos ora revistos não 
devem lesar o funcionamento 
das congregações religiosas”, 
disse Domingos Pavista.

Os líderes religiosos de-
fendem igualmente a necessi-

dade de se resgatar os valores 
morais, destacando que a obra 
lançada recentemente traz uma 
reflexão sobre o tipo de socie-
dade que todos queremos.

“O governo deve impulsio-
nar as actividades das igrejas 
porque elas, mais do que profe-
rirem ensinamentos da palavra 
de Deus, são tidas como a nos-
sa reserva moral. Nas igrejas 
encontramos grandes pasto-
res”, disse Francisco Guidione.

A directora de Seguro Social do Instituto Na-
cional de Segurança Social, Hermenegilda 
Maria Carlos, desafiou os delegados distritais 
do INSS a envidarem esforços para manter ou 
superar o nível de resultados alcançados du-

rante o primeiro trimestre no cumprimento das metas da 
inscrição de beneficiários e contribuintes.

A dirigente desafiou-os tam-
bém a identificarem as poten-
cialidades existentes nos distri-
tos, em termos de empresas e 
Trabalhadores por Conta Pró-
pria (TCP), com vista a elevar 
o número de contribuintes no 
Sistema de Segurança Social, 
e, por conseguinte, o cumpri-
mento do plano e melhoria do 
desempenho e apelou para que 
continuem com as acções de 
sensibilização dos contribuintes 
e beneficiários para o pagamen-
to tempestivo das contribui-
ções, incrementem mecanismos 
com vista à cobrança, controle 
e prevenção de dívida de con-
tribuições, e intensifiquem a 
divulgação das plataformas de 

pagamento de contribuições 
existentes (o M-pesa, IZI, Top- 
Up, em especial junto dos TCP).

 Ainda no quadro dos desa-
fios da instituição, Hermenegil-
da Carlos destacou a campanha 
de actualização do cadastro de 
contribuintes, beneficiários e 
pensionistas do Sistema de Se-
gurança Social que decorre em 
todo o País, desde o dia 2 de 
Maio até 30 de Setembro de 
2022. 

"Por isso, queremos exortar 
para uma maior participação dos 
funcionários, incluindo ao nível 
do distrito, para o alcance dos 
objectivos pretendidos", referiu.

 Recomendou para a neces-
sidade de os delegados distritais 

Hermenegilda Carlos desafia delegados distritais a trabalharem 
para manter ou superar metas já alcançadas

privilegiarem, na sua actuação, o 
diálogo permanente com os co-
laboradores, por forma a garantir 
o alcance dos objectivos da insti-
tuição, e que sirvam de exemplo 
no cumprimento das actividades 
e uma maior partilha de conheci-
mentos com os colegas.

 "Somos chamados a melho-
rarmos cada vez mais os meca-
nismos de planificação, recolha 
e tratamento de dados para a 
produção de relatórios, pautan-

do pela análise analítica e não 
descritiva resultados, ou seja, 
sempre justificando o incumpri-
mento e sobrecumprimento das 
metas", frisou. 

Destacou também  a neces-
sidade de continuarem a pautar 
por rigorosidade na interpreta-
ção e aplicação no nosso dia-a-
-dia, do Decreto n° 51/2017, de 
9 de Outubro, que aprova o Re-
gulamento da Segurança Social 
Obrigatória, bem assim do De-

creto n°13/2019, de 27 de Fe-
vereiro, que estabelece o regime 
jurídico no âmbito da articulação 
de Sistemas de Segurança Social 
Obrigatória dos Trabalhado-
res por Conta de Outrem e por 
Conta Própria, dos Funcionários 
do Estado e dos Trabalhadores 
do Banco de Moçambique.

 No âmbito da desconcen-
tração da funcionalidade de con-
cessão de benefícios, disse que 
é necessário que os delegados 
distritais trabalhem dentro dos 
perfis atribuídos para autorizar 
pedidos, respeitando os limites 
monetários autorizados, assim 
como na segregação das funções 
obedecendo o circuito para a 
concessão de benefícios.

 A directora fez estes pro-
nunciamentos no dia 27 de 
Maio, durante o encerramento 
da capacitação de delegados dis-
tritais em Seguro Social, evento 
que decorreu na localidade de 
Macaneta, distrito de Marracue-
ne, província de Maputo.
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POLÍTICA

Um dia depois de ter colocado o cargo de pre-
sidente da Comunidade Mahometana de Mo-
çambique (CMM) à disposição, Saleem Karim 
“gazetou” a audição que julgou a providên-
cia cautelar interposta pelo candidato Salim 

Omar, que acabou condicionando a realização das eleições 
que estava. No seu lugar, o presidente demissionário, cujo 
nome tem vindo a ser associado a alguns negócios ilícitos, 
mandatou o seu advogado e um funcionário da agremiação, 
no entanto, acabaram sendo impedidos de o representar.

A sessão que colocaria fren-
te a frente Saleem Karim e Salim 
Omar, no âmbito da providên-
cia cautelar número 29/22-R, 
interposta pelo segundo, estava 
inicialmente marcada para às 
13H00, mas a mesma teve um 
atraso de 28 minutos, uma vez 
que eram 13:27 minutos quan-
do o Juiz da 3ª Secção Cível do 
Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo (TJCM), José Macarin-
gue, deu o pontapé de saída da 
audiência.

 Para o espanto dos presen-
tes, o presidente demissionário 

da Comunidade Mahometana 
de Moçambique decidiu gazetar 
a sessão, tendo mandatado o seu 
advogado, que se fez na compa-
nhia de um funcionário, Daúdo 
Nuro, daquela organização reli-
giosa com fortes influências no 
comércio em Moçambique.

 Ao aperceber-se destas 
ilegalidades, o advogado do 

requerente, Benedito Cossa, 
apoiando no artigo 17, alínea 
h) do estatuto da Comunidade 
Mahometana de Moçambique, 
que defende que “compete à 
Direcção delegar o presidente 
ou qualquer outro membro da 
direcção, por meio de uma acta 
que será lavrada no respectivo 
livro, todos os poderes necessá-
rios para atingir qualquer objec-
tivo, incluindo os de represen-
tar a sociedade em juízo ou fora 
dele, em todas as repartições, as 
autoridades, entidades públicas 
e particulares”, fez uma denún-

cia alegando que se estava na 
presença de uma impossibilida-
de objectiva.

 O requerimento do advo-
gado de Momed Salim Omar, 
candidato à presidência da Co-
munidade Mahometana de Mo-
çambique e, por sinal, reque-
rente da providência cautelar, 
foi deferido pelo juiz que pron-

Saleem Karim colocou lugar à disposição e “fugiu” para 
não sentar nos bancos do tribunal

tamente afastou o funcionário 
mandatado para representar o 
presidente demissionário.

 Antes de afastar daudo 
Nuro, o Juiz da 3ª Secção Cível 

do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo (TJCM), José Maca-
ringue, afastou o advogado de 
Saleem Karim por igualmente 
estar em conflito com o artigo 

17, alínea h) do estatuto da Co-
munidade Mahometana de Mo-
çambique, o que foi prenúncio 
de derrota nas aspirações do 
presidente demissionário.

Moçambique a um pé do Conselho de Segurança da ONU
Moçambique é candidato a um dos cinco membros não-

-permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
a par da Suíça, Japão, Equador e Malta. A candidatura é apoia-
da por unanimidade por toda a União Africana, para além de 
várias dezenas de outras nações pelo mundo, o que significa 
que tem maiores chances de eleição para o órgão.

Com a justiça chega-lhe à porta

Duarte Sitoe

Salim Omar vincou (em Tribunal) que sofreu ameaça de morte

Antes do arranque da audi-
ção de Salim Omar, requeren-
te da providência cautelar, os 
mandatários de Saleem Karim 
pediram permissão para aban-
donar a sala de audiências, o 
que foi prontamente deferido 
pelo juiz.

 Já sem oposição dentro 
das quatro paredes, chamado a 
contar a sua versão dos factos, 
Salim Omar, membro da Co-
munidade Mahometana de Mo-
çambique desde 1994, declarou 
que recebeu ameaças de morte 
depois de ter submetido a sua 
candidatura.

 Ainda no rol das suas de-
clarações, Omar vincou que a 
actual direcção aprovou o Re-
gulamento eleitoral através de 
uma norma estatutária desco-
nhecida, o que de certa forma 
contraria o previsto no nr 2 do 
artigo 9 do estatuto, que refere 
que é competência exclusiva da 
Assembleia-Geral.

 Tal como referiu na provi-
dência cautelar que submeteu a 

3ª Sessão do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, Salim 
Omar, apoiando-se no artigo 
7 do Estatuto da Comunida-
de Mahometana, que defen-
de que a organização deve se 
“reunir anualmente no mês de 
Janeiro para apreciar o relató-
rio de contas e da gerência da 
direcção, lembrou que a última 
Assembleia-Geral foi realiza-
da em 2015 e teve como única 
agenda a reeleição da direcção 
que já está fora do mandato, 
tendo declarado que não seria 
possível analisar relatórios dos 
últimos sete anos em menos de 
24 horas.

 O horário da Assembleia-
-Geral foi outro ponto elenca-
do pelo requerente para travar 
a realização. Omar explicou 
que o horário escolhido não 
era adequado para o grosso dos 
associados que já estão na ter-
ceira idade e com alguns pro-
blemas de saúde.

 Ainda no rol das justifica-
ções para convencer o juiz a 

deferir a Providência Cautelar, 
o requerente denunciou a ad-
missão de perto de 500 mem-
bros que foram escolhidos a 
dedo visando votar na lista do 
presidente demissionário, ten-
do também falado da violação 
dos estatutos, uma vez que 
Saleem Karim deu estatuto de 
membro ao filho de 15 anos.

 Igualmente, Salim Omar 
denunciou a existência de vá-
rias contas bancárias que eram 
usadas para a prática de agio-
tagem e outras imoralidades 
proibidas pelo Islão, tendo pe-
dido ao Tribunal para solicitar 
os extractos das contas bancá-
rias domiciliadas no Banco Mi-
llennium BIM e Banco Comer-
cial e de Investimentos (BCI), 
e os relatórios de contas dos 
últimos sete anos.

Antes do Juiz dar por ter-
minada a audiência, uma teste-
munha falou de um esquema 
de votação que visava benefi-
ciar o presidente demissionário 
e intimidar os membros.

Salim Omar denuncia que tudo estava preparado para um 
círculo eleitoral

Salim Omar, membro da Comunidade Mahometana de 
Moçambique desde 1994

Saleem Karim , presidente da Comunidade Mahometana de Moçambique (CMM)
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CENTRAIS Governo proíbe importação de carnes do Zimbabwe
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural proibiu, 

a importação de animais, produtos e subprodutos feitos de origem 
animal vindos do Zimbabwe. A medida é anunciada numa altura 
em que ressurgem casos da Febre Aftosa naquele país, e, visa evitar 
a infecção do gado moçambicano por animais e produtos zimba-
bwianos contaminados.

Operadores que não cumprirem 80% dos critérios de avaliação não serão licenciados

A partir do próximo ano só serão licenciados operadores 
com mais 80% na avaliação

O sector de florestas está a passar por um importante processo de reforma 
legislativa e tecnológica que cauciona maior segurança na gestão de re-
cursos faunísticos. Uma das inovações é o Sistema de Informação Flores-
tal (SIF), uma ferramenta que, segundo o director Nacional de Florestas, 
Imede Falume, permite centralizar a informação florestal de modo a per-

mitir aos gestores do sector a tomada de decisão de forma consolidada e precisa. Embora 
reconheça o atraso no desembolso do valor dos 20% que anualmente deve ser alocado às 
comunidades nativas, Falume nega que esse factor contribua para que as comunidades 
cooperem com operadores furtivos na devastação das florestas. Na entrevista que se se-
gue, o nosso interlocutor revelou que o governo interditou a recolha de madeira supos-
tamente abandonada, que facilitava a circulação da espécie Nkula de forma ilegal. Nas 
entrelinhas, revela que, a partir do próximo ano, os operadores que não cumprirem 80% 
dos critérios de avaliação não serão licenciados para a actividade.

Evidências - Visando re-
duzir a circulação de docu-
mentos falsos na explora-
ção dos recursos florestais 
no país, o Ministério da 
Terra e Ambiente, através 
da Direcção Nacional de 
Florestas (DNAF), lançou, 
em Março do ano em cur-
so, o Sistema de Informa-
ção Florestal (SIF). Qual 
é a avaliação que faz dos 
primeiros meses deste ins-
trumento?

Imede Falume - O Siste-
ma de Informação Florestal 
(SIF) é uma ferramenta de 
tecnologia de informação que 
integra todos os processos 
administrativos vinculados 
ao sector florestal, possibili-
tando a gestão mais transpa-
rente em todos os níveis de 
funcionamento. Os objetivos 
específicos da ferramenta 
são de assegurar e garantir a 
uniformização e alinhamento 
dos processos operativos de 
gestão florestal, promover a 
garantia no cumprimento da 
legislação e centralizar a in-
formação florestal de modo a 
permitir aos gestores do sec-
tor a tomada de decisão de 
forma consolidada e precisa.

A campanha florestal ini-
ciou recentemente, pratica-
mente já temos o sistema ins-
talado em todas províncias e 
já foram emitidas as primei-
ras licenças de exploração 
utilizando o sistema.

Um dos grandes calca-
nhares de Aquiles do sec-

tor das florestas é o con-
trabando. Até que ponto 
o Sistema de Informação 
Florestal (SIF) pode redu-
zir este fenómeno?

IF- Toda informação de 
gestão florestal estará regis-
tada no SIF, desde o licen-
ciamento da madeira até a 
exportação, passando pelo 
processamento. Isto vai per-
mitir que os técnicos do sec-
tor possam consultar infor-

mação em tempo real sobre 
a exploração, transporte e 
mesmo sobre a exportação.

O SIF cria um centro de 
dados nacional sobre o pa-
trimônio florestal moçambi-
cano e sua gestão nos regi-
mes previstos na legislação 
vigente. Este sistema per-
mite ao sector uma intera-
ção mais ágil entre a gestão 
administrativa central, sob 
o mandato do Ministério da 
Terra e Ambiente através da 
Direcção Nacional de Flores-
tas, e as províncias. Os usuá-
rios provinciais abrangem os 
Departamentos de Florestas 
e Plantações Agroflorestais 
dos Serviços Provinciais do 
Ambiente, incluindo usuá-
rios da Agência de Contro-
lo de Qualidade Ambiental 
(AQUA), com funcionalida-
des até o nível da mais alta 
autoridade de governação. 

Em que consistiu a ava-
liação dos operadores flo-
restais realizada em 2021?

IF - O Governo, através 
do Projecto Moz Fip, rea-
lizou, em 2021, a terceira 
Avaliação dos Operadores 
Florestais e a avaliação da 
Governação Florestal na 
província da Zambézia. O 
trabalho foi realizado pelo 
Ministério da Terra e Am-
biente, em colaboração com 
o apoio do FNDS, Banco 
Mundial, WWF e o Fórum 
Nacional de Florestas.

O trabalho de campo de-
correu entre os dias 19 e 29 
de Novembro e incluiu a 
consulta dos arquivos dos 
DFPAF; visitas a sede da 

Alguns operadores florestais 
fecharam portas à avaliação, 
enquanto outros simplesmente 
não cumprem com as regras de 
maneio. O que será feito des-
tes?

IF - O relatório da avaliação 
dos operadores recomenda o se-
guinte: o cumprimento dos crité-
rios de avaliação estabelecidos no 
quadro legal; apoiar e incentivar os 
operadores com pontuação igual 
ou superior a 80 pontos a atin-
girem a classificação máxima de 
100 pontos; e os operadores com 
classificação entre 50 e 80 pontos 
a atingirem pontuação maior que 
80 pontos dentro de um ano, pres-
tando maior atenção aos critérios 
de Silvicultura, Processamento de 
madeira e Força de trabalho e às 
províncias de Niassa, Cabo Delga-

do e Inhambane por terem obser-
vado a pontuação mais baixa.

 
Vamos igualmente estabelecer o 

cumprimento de pelo menos 80% 
dos critérios de avaliação como 
condição para o licenciamento dos 
operadores no próximo ano e pas-
sar paulatinamente essa exigência 
para 100% nos anos subsequen-
tes, analisar as razões que levam 
os operadores a um alto grau de 
incumprimento de boas práticas 
florestais (pontuação inferior a 
50) e em função dos resultados 
da análise, interditar a emissão de 
licença ou cancelar os seus contra-
tos e formalizar o cancelamento 
de contrato de operadores pa-
ralisados na avaliação de 2021 e 
nos anos anteriores, observando 
a questão dos direitos adquiridos 
pelos operadores, onde for aplicá-

Imede Falume lança um aviso à navegação

Duarte Sitoe

DINAF vai interditar emissão de licenças e formalizar banimento de operadores paralisados na avaliação de 2021 e nos anos anteriores
Governo acaba com autorização que permitia circulação ilegal do Nkula

A campanha 
florestal 
iniciou 
recentemente, 
praticamente 
já temos 
o sistema 
instalado 
em todas 
províncias 
e já foram 
emitidas as 
primeiras 
licenças de 
exploração 
utilizando o 
sistema.

empresa, do parque industrial e a 
floresta, o que permitiu recolha 
de dados e evidências relativas a 
exploração florestal, silvicultura 

e comunidades locais, para além 
de registo de coordenadas nas 
áreas de corte e em outros locais 
relevantes. Foram elaboradas fi-
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CENTRAISENH lança plataforma para dinamizar conteúdo local
A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), braço 

empresarial do Estado no negócio de hidrocarbonetos, lançou 
há dias, em Maputo, duas ferramentas digitais. Uma visa aumen-
tar as oportunidades de participação do empresariado nacional 
(ou conteúdo local) na indústria de Petróleo e Gás e a outra 
facilitar o acesso a informações geológicos e geofísicos.

Operadores que não cumprirem 80% dos critérios de avaliação não serão licenciados

A partir do próximo ano só serão licenciados operadores 
com mais 80% na avaliação

vel.
 
Um dos grandes constran-

gimentos tem sido o fraco ma-
neio florestal. Neste momento, 
em que estágio se encontra o 
Programa Nacional de Reflo-
restamento?

IF - Com o programa Nacional 
de reflorestamento foram reflo-
restados cerca de 17.020 hectares, 
com perspectiva de atingir a cifra 
de um milhão de hectares, que foi 
o compromisso assumido pelo 
país no AFR100. Esta é a contri-
buição das comunidades locais, es-
colas e empresas madeireiras, que 
têm estado a reflorestar maiorita-
riamente com espécies nativas.

As empresas florestais e alguns 
singulares que usam apenas espé-
cies exóticas para o reflorestamen-

to, contribuíram com 51.758,43 
hectares plantados. As actividades 
de reflorestamento continuam em 
coordenação com organizações 
não governamentais, comunida-
des e outros parceiros. A aquisição 
e distribuição dos insumos para o 
reflorestamento está dependente 
de desembolso de fundo dos pro-
jectos ao nível das províncias.

Governo acaba com 
autorização que permitia 

circulação ilegal do Nkula

Houve suspensão da tramita-
ção de pedidos em novas áreas 
para a exploração florestal. O 
que se pode esperar?

IF - Na verdade, o Diploma 
25/2020 de 5 de Maio suspende 
a tramitação de novos pedidos de 

DINAF vai interditar emissão de licenças e formalizar banimento de operadores paralisados na avaliação de 2021 e nos anos anteriores
Governo acaba com autorização que permitia circulação ilegal do Nkula

área por um período de dois 
anos, para permitir a reorga-
nização do sector.

Há espécies de madeira 
consideradas de primeira 
classe que estão sob pres-
são e com ameaça de ex-
tinção que continuam a 
ser abatidas. Quais são os 
mecanismos levados a cabo 
para proteger estas espé-
cies?

IF - Há muito que está a 
ser feito. O Diploma 10/2016 
de 7 de Janeiro interdita a 
exploração de Pau-ferro por 
um período de cinco anos, e 
temos estado a intensificar a 
fiscalização e frustrar as inten-
ções dos prevaricadores.

Ademais, a espécie Nkula 
foi classificada como preciosa 
e foi interdita a sua explora-
ção, uma vez que, de acordo 
com o último inventário flo-
restal realizado em 2017, não 
existem no país volumes que 
permitam uma exploração 
sustentável desta espécie. Pa-
ralelamente, a espécie passou 
a fazer parte da CITES. Foi 
também interdita a recolha de 
madeira supostamente aban-
donada, que na verdade faci-
litava a circulação de madeira 
ilegal.

Comunidades colaboram 
com furtivos devido a 

pobreza

O diploma Ministerial 
93/2005 defende que a po-
pulação deve receber de 
três em três meses a taxa 
dos 20%, mas há zonas que, 
desde 2019, reclamam o pa-
gamento da taxa em alusão. 
Em que estágio se encontra 
o pagamento das taxas re-
lativas aos anos de 2020 e 
2021?

IF - O atraso do recebimen-
to dos valores dos 20% pode 
estar relacionado a diversos 
factores, dentre os quais a falta 
de identificação das comuni-
dades e inexistência de fundos 

monetários para a legalização 
dos comités de gestão e pos-
terior abertura de contas ban-
cárias.

Há também casos de comi-
tés de gestão que têm contas 
encerradas por falta de valores 
mínimos para a manutenção 
das mesmas, bem como con-
tas cativas por falta de movi-
mentação das mesmas, pois há 
comunidades que retiram todo 
valor e não movimentam mais 
as contas ao longo do ano. 
Outro factor, não menos im-
portante, é a disponibilização 
tardia dos valores por parte 
das finanças para posterior ca-
nalização.

A demora na canalização 
dos 20% não estará a contri-
buir para que as comunida-
des cooperem com opera-
dores furtivos?

IF - Tem havido, de facto, 
denúncias ou referências de 
casos desta cooperação das 
comunidades com os explora-
dores ilegais de madeira, con-
tudo, não podemos associar 
este facto ao atraso da entrega 
dos valores dos 20%.

Existem outros factores 
que podem estar associados, 
tais como a pobreza generali-
zada das comunidades; falta de 
projectos de geração de rendi-
mento, tanto com o valor dos 
20%, bem como com apoio de 
outras fontes de financiamen-
to; baixa capacidade de ne-
gociação com os investidores 
acerca do cumprimento das 
obrigações sociais por parte 
dos investidores.

Há também relatos de 
Comités de Gestão que fa-
cilitam o abate e contraban-
do de espécies florestais. 
Quais são os planos da DI-
NAF para mitigar esse fe-
nómeno?

IF - Temos que continuar 
com as capacitações em ma-
téria de gestão dos recursos 
naturais e campanhas de sen-
sibilização das comunidades 

locais para que percebam a 
importância da conservação 
e uso sustentável dos recur-
sos naturais, devendo ser elas 
as primeiras fiscalizadoras da 
exploração dos seus recursos.

O que está sendo feito 
para mobilizar os mesmos a 
serem os olhos do Governo 
e denunciarem abates des-
controlados das árvores?

- O Sector de Florestas de-
senhou projectos de restaura-
ção florestal cujo objectivo é 
de capacitar as comunidades 
locais a produzirem o mel e 
combustível lenhoso de for-
ma sustentável, para além da 
produção de mudas, para que 
possam conservar a floresta e 
ao mesmo tempo aumentar a 
receita familiar. Os projectos 
foram submetidos aos doado-
res e aguardam pela disponibi-
lização dos fundos.

Um estudo recente apon-
ta que urge a formação das 
comunidades sobre maté-
rias de gestão de recursos 
naturais. Quais são as ac-
ções levadas a cabo para 
formar a população em ma-
térias de gestão?

IF - Temos levado a cabo 
cursos e capacitação em ma-
térias de legislações ligadas à 
gestão dos recursos naturais, 
Cursos de gestão de pequenos 
projectos de geração de renda, 
que culmina com a formação 
de grupos de interesse; Visitas 
de trocas de experiência entre 
as comunidades, de forma a 
acolherem as boas práticas; 
Encontros de negociação com 
os bancos para facilitação de 
abertura e manutenção das 
contas bancárias; Coordena-
ção com os serviços de iden-
tificação civil para facilitação 
da obtenção dos B.I. na zona 
de residência das comunida-
des e Revisão da legislação 
relativa ao Decreto 93/2005 
sobre os mecanismos de ca-
nalização dos 20% às comu-
nidades locais.

chas de avaliação digital e intro-
duzida a componente de geore-
ferenciamento. Participaram 46 
equipas de avaliação, num total 

de 115 pessoas, das quais 56% 
provenientes do Estado, 27% das 
ONGs, 16% dos Mídias e 1 % da 
academia.
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NEGÓCIOS EDM lança concurso anual de jornalismo
A Electricidade de Moçambique (EDM) lançou, no dia 

30 de Maio, o Concurso Anual de Jornalismo designado 
“Prémio de Jornalismo EDM 45 Anos”. Trata-se de uma 
iniciativa que vai distinguir e premiar as melhores matérias 
jornalísticas relacionadas com o roubo de energia e com a 
vandalização de infra-estruturas da Empresa.

O Standard Bank foi, recentemente, nomeado 
como a marca bancária mais valiosa de África, 
em 2022, no ranking anual do Brand Finance 
referente às 500 marcas bancárias mais fortes 
do mundo.

Por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, a empre-
sa Águas da Região Metropolitana de Maputo SA - 
AdRMM promoveu, domingo, 5 de Junho, no distrito 
de Boane, província de Maputo, sob lema “Uma Só 
Terra”, o plantio de árvores com o objectivo de preser-

var o meio ambiente.

Todos os anos, a Brand 
Finance põe à prova as 5.000 
maiores marcas e publica cer-
ca de 100 relatórios, classifi-
cando-as em diferentes sec-
tores e países. As 500 marcas 
bancárias mais valiosas e 
mais fortes do mundo estão 
incluídas no ranking anual da 
Brand Finance Banking 500.

O administrador delegado 
do Standard Bank em Mo-
çambique, Bernardo Aparí-
cio, referiu que “estamos sa-
tisfeitos com o desempenho 

da nossa marca, uma vez que 
destaca o trabalho árduo em-
preendido, ao longo dos úl-
timos anos, para reformular 
radicalmente o nosso modelo 
de negócio e transforma as 
experiências dos clientes”. 

O Grupo Standard Bank, 
conforme acrescentou, tem 
investido fortemente em tec-
nologias disruptivas para dis-
ponibilizar aos clientes solu-
ções bancárias, de gestão de 
activos e de seguros, que lhes 
permitam alcançar os seus 

O acto assinala-se numa altura 
em que o País e o mundo enfren-
tam a tripla emergência ambiental 
que se circunscreve na perda de 
biodiversidade, disrupção e a po-
luição crescente. 

Neste contexto, a AdRMM 
tem desenvolvido acções de pre-
servação do ecossistema, obser-
vando os padrões ambientais.

Na ocasião, Castigo Álva-
ro Cossa, presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) da 
AdRMM, referiu que o movimen-
to iniciado, deverá unir o Gover-
no, empresas e cidadãos num es-

forço sem precedentes para curar 
a Terra, por forma a conduzir 
uma transformação que irá contri-
buir para o alcance dos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

“A tarefa é colossal. Devemos 
plantar e proteger o meio ambien-
te. A AdRMM é o principal actor 
no serviço de abastecimento de 
água. Nós trouxemos as crianças 
a este local para ensiná-las que, no 

Standard Bank é a marca bancária mais valiosa de África

Águas assinalam dia do Ambiente sob o lema 
"Uma Só Terra"

objectivos e ambições únicos.
Em 2019, o Standard 

Bank iniciou uma viagem que 
redefiniu fundamentalmente 
o seu negócio. Ao empreen-
der uma transformação pron-
ta para o futuro e a expansão 
para uma plataforma de ne-

gócios, introduziu também 
um reposicionamento abran-
gente da marca, o primeiro 
em 10 anos, culminando com 
o lançamento da promessa de 
marca 'É possível' em 2020.

“O posicionamento da 
nossa marca está alinhado 

à ambição da nossa organi-
zação de transformar as ex-
periências dos clientes com 
base nas suas percepções, 
disse, ajuntando que os nos-
sos colaboradores estão ins-
pirados e empenhados em 
fornecer soluções e experiên-
cias que são importantes e 
criam valor para os clientes”.

O Standard Bank tem or-
gulho e honra em receber o 
título da marca bancária mais 
valiosa do continente africa-
no: “As marcas mais bem-su-
cedidas são frequentemente 
as mais relevantes, permane-
cem em constante evolução 
e em mudança com o desen-
volvimento das necessidades 
dos clientes”, concluiu. FDS

O Hospital Central de Maputo (HCM) e a Uni-
versidade Aquila (UNAQ) acabam de firmar 
um acordo no domínio da Investigação Cienti-
fica que vai beneficiar os profissionais de saúde 
e estudantes dos cursos de Enfermagem-geral, 

Farmácia e Biomedicina, com vista a responder os desafios im-
postos a nível nacional, regional e internacional.

Através deste acordo, as 
instituições vão cooperar na 
disponibilização de professo-
res e estudantes no desenvol-
vimento conjunto de activida-
des de ensino, organização de 
seminários, conferências, jor-
nadas científicas, simpósios, 
palestras e demais actividades 
académicas. 

Ademais, os profissionais 
de saúde do HCM, que dese-
jarem frequentar cursos minis-
trados pela UNAQ, localizada 
no distrito municipal Ka-Tem-
be, vão poder beneficiar-se de 
desconto no pagamento de 
propinas.

Na ocasião, o reitor e 
chanceller da UNAQ, Teodo-
ro Waty, destacou que o acor-
do cria novos horizontes para 
a instituição que dirige.

“O acordo que celebra-

mos marca um novo rumo no 
ensino de ciências de saúde 
em Moçambique e muito em 
particular para a Universida-
de Aquila, que se prepara a 
passos largos para se candi-
datar à acreditação do curso 
de medicina geral dentro dos 
próximos meses”, disse Waty, 
para depois acrescentar: “peço 
a colaboração do HCM, enti-
dade que não tenho dúvida 
da experiência que possui no 
campo de ensino e pesquisa”.

Por sua vez, o director-
-geral do HCM, Mouzinho 
Saide, garantiu total colabora-
ção com a UNAQ, destacan-
do que constitui uma honra e 
orgulho poder contribuir para 
a formação de futuros profis-
sionais de saúde que poderão 
agregar valor ao País e popula-
ção no geral.

Importa referir que o 
HCM vem apostando em ac-
ções com vista a tornar robus-
ta a componente de pesquisa e 
inovação. A título de exemplo, 
entra em funcionamento, em 
breve, o centro de pesquisa e 
treino, que poderá trazer va-
lências de reconhecido nível.

HCM e Universidade Aquila 
celebram acordo no domínio da 
Investigação Científicafuturo, vão precisar deste recurso, 

que deve ser usado de forma ra-
cional”, explicou Castigo Álvaro 

Cossa.
Por sua vez, António Cossa, 

secretário permanente do distrito 
de Boane, frisou ser importante a 
sensibilização das populações na 
preservação do meio ambiente, 
tendo apontado algumas institui-
ções que viram as suas licenças 
desactivadas, devido à poluição do 
ecossistema.

“Nós aqui no distrito promo-
vemos, sempre, acções de sen-
sibilização sobre a desmatação 
e poluição dos rios, através do 
departamento de ambiente. Para 
a manutenção das fontes subter-
râneas, como superficiais, quanto 
menos sujar a água do rio, me-
nos necessidades”, concluiu o 
governante.
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A Presidente da Autoridade Tributária de Moçam-
bique, Amélia Muendane apelou, esta sexta-
-feira, em Lichinga, província do Niassa, para 
que seja assegurada a integração da mulher no 
sector produtivo.

Falando na sessão de for-
mação em matérias de coo-
perativismo e formalização 
do sector informal, Amélia 
Muendane defendeu que “a 
mulher deve ser integrada de 
forma livre no sector pro-
dutivo e é preciso reduzir os 
preconceitos que ainda preva-
lecem, desta forma assegurar 
a equidade do género”.

Segundo Amélia Muenda-
ne, a valorização do papel da 
mulher na transformação eco-
nómica, “passa pela definição 
clara do que cada intervenien-
te na cadeia de produção pode 
fazer por um Moçambique 
melhor”. Só com a definição 
de uma visão comum sobre 
a produção, será possível se-
gundo a nossa fonte “assegu-
rar o envolvimento vigoroso 
da mulher”.

Em relação ao cooperati-
vismo, a Presidente da Autori-
dade Tributária de Moçambi-
que explicou que  trata-se de 
uma iniciativa que a nível glo-
bal está a ganhar espaço, ape-
sar de não ser nova em Mo-
çambique, “hoje com outros 
desafios o País precisa de pro-
mover a transformação eco-

nómica e queremos partir da 
base para definir claramente 

como levamos, por exemplo, 
o nosso produto ao mercado 
e como circulamos a econo-
mia para fazer a diferença. 
Queremos um crescimento 
económico nacional e Niassa 
não é excepção” referiu.

O evento foi marcado pela 
exposição das potencialidades 
da província do Niassa, no 
agronegócio, recursos mine-
rais, entre outros, que segun-
do Amélia Muendane, cons-
tituem uma mais-valia para 
promoção do cooperativismo 
naquele ponto do país. No en-
tanto, tudo passa, segundo a 
fonte que temos vindo a citar, 
“ pela adopção de uma estru-
tura económica na província 
com vista a incentivar a pro-
dução local, geração de em-
prego e a criação de sinergias 
para a atracção de investimen-
to para os sectores chaves, 
aliado ao facto da província 
de Niassa ser rica em recursos 
minerais”.

Amelia Muendane expli-
cou que o programa Nacional 
de Desenvolvimento Coope-
rativo prevê trazer maiores 
incentivos para o desenvol-
vimento dos negócios dos 

seus membros, bem como 
fomentar a elevação do vo-

Amélia Muendane destaca papel da mulher no sector 
produtivo e na transformação económica

lume de negócios ao nível da 
província, assegurando desta 
forma a promoção do em-
preendimento e a estabilidade 
de negócios. Segundo Amélia 
Muendane “ao estimularmos 
a prática do cooperativismo 
em actividades de pequeno e 
médio porte, estaremos a me-
lhorar as condições de mer-
cado dos trabalhadores das 
cooperativas”.

 Governo e comunidades 
locais saúdam iniciativa 

da AT

Usando da palavra, o Edil 
de Lichinga, Luís Tomo, disse 
que a escolha daquele ponto 

do país para acolher a forma-
ção em cooperativismo é um 
estimulo para maior promo-
ção das capacidades e poten-
cialidades locais na produção 
agrícola. O edil reafirmou o 
compromisso para assegurar 
o sucesso do programa bem 
como a promoção da educa-
ção fiscal “queremos colabo-
rar para o fortalecimento da 
economia e bem-estar dos 
nossos munícipes”.

Por seu turno o adminis-
trador do Distrito de Lichinga 
David Namachembuko ape-
lou aos produtores associa-
dos, singulares, operadores do 
sector informal entre outros 
para “que façam parte da ma-
ximização das receitas fiscais, 
através do cooperativismo, e 
desta forma apoiar a realiza-
ção da despesa pública para 
o bem-estar da população 
moçambicana”.

Os presentes, agricultores 
singulares, associações cul-
turais, de produtores entre 
outros, saudaram a iniciativa 
da Autoridade Tributaria de 
Moçambique e acreditam que 
através desta plataforma po-
derão assegurar a venda do 
seu excedente agrícola.

O Programa Nacional de 
Desenvolvimento Coopera-
tivo é um desdobramento da 
Visão Nacional do Contri-
buinte do Futuro, instrumen-

to de gestão aprovado pelo 
Conselho Directivo da Auto-
ridade Tributária de Moçam-
bique que visa promover a 
mobilidade de receitas fiscais 
através da transformação do 
sector informal sociedades 
cooperativas.

A implementação do Pro-
grama Nacional de Desenvol-
vimento Cooperativo, tem em 
vista a construção de um Sis-
tema Fiscal eficiente e capaz 
de garantir uma tributação 
justa, que estimule o cumpri-
mento voluntário das obriga-
ções fiscais, privilegiando o 
equilíbrio concorrencial em 
cada sector de actividade eco-
nómica que iniba a sonegação 
dos impostos, que combata à 
corrupção e que não impossi-
bilite o normal funcionamen-
to da economia.

O ciclo de formações do 
Programa Nacional de De-
senvolvimento Cooperativo 
que hoje lançamos, pretende 
reorganizar as bases produ-
tivas económicas assentes na 
informalidade através de ac-
ções de identificação, educa-
ção, capacitação, assistência 
técnica, fortificação, facilida-
des de acesso ao financiamen-
to, monitoria e avaliação de 
modo a transformar os gru-
pos económicos praticantes 
de actividades lucrativas com 
estatuto de Associações.
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O Mundo está louco. Os hu-
manos são incapazes de 
seguir as lições de Racio-
nalidade e de Solidariedade 

que lhes são dadas, a cada momento, 
pelos animais que os seres humanos 
apelidaram de irracionais. Estamos a 
necessitar de uma profunda reforma 
estrutural da Ética e de todo o sistema 
social.

 O Mundo é dominado por pessoas 
menos capazes de darem os melhores 
exemplos. Sempre que o homem faz 
algo de novo prejudica a Natureza, e 
esta, pelas suas leis naturais, reage pelas 
condições meteorológicas, pelas alter-
ações climáticas e pelas condições de 
saúde, como as epidemias e as pan-
demias. O homem vive da Maldade, 
da Ambição e da Vaidade. Em vez da 
Paz, procura a Guerra, gastando três 
milhões de dólares USD por minu-
to no fabrico de armas de que vivem 
capitalistas ambiciosos, vendendo-as 
a qualquer cliente, incluindo terroris-
tas, cujo prazer é matar, sem o mínimo 
respeito pelas vidas das suas vítimas. 
Num minuto gastam tal fortuna, mas 
nada fazem para evitar que em cada 
minuto morram dez crianças de fome 
ou de enfermidade curável. Onde está 
o sentido humanitário dos donos do 
dinheiro?

E para que servem as armas? As 
míseras gentes que as usam alegam 
razões que pretendem respeitáveis, 
como em nome da Paz, de Deus, da 
Civilização, do Progresso, em nome da 
Democracia, e se com tanta Mentira 
não alcançarem o apoio da audiência, 
usam a Comunicação Social que lhes 
é afecta e que inventa novos inimigos 
imaginários. E, dessa forma, justifi-
cam a transformação do Mundo num 

grande Manicómio ou num horrível 
Matadouro.

Mas eles, pelo sistema actual, são os 
DONOS DO MUNDO. Não é por 
acaso que os cinco países que gerem o 
funcionamento das Nações Unidas e 
que têm poder de veto são também os 
cinco principais produtores de armas. 
Com tal situação, o que podemos espe-
rar do Futuro da Humanidade? A PAZ 
Mundial não será atingida enquanto 
ela estiver nas mãos daqueles que fa-
zem o negócio da guerra, arrecadando 
os lucros da venda de armamento.

 E não há ninguém com poder para 
alterar esta realidade, porque estão to-
dos inseridos nos mesmos princípios 
demoníacos. O exemplo foi dado re-

centemente por António Guterres, 
que, na sua função de Secretário da 
ONU, foi falar com Putin e saiu de lá 
maravilhado com (?) a simpatia deste 
«louco varrido e doente», e de lá foi 
a Kiev, onde houve, durante a sua pre-
sença, um forte bombardeamento de 
mísseis russos, do Putin, noutra parte 
da cidade.

 A fantochada ou palhaçada da Hu-
manidade actual foi ironizada num jor-
nal com a ida de Guterres para gerar a 
Paz na Ucrânia. Visitou Putin, saindo 
a dizer bem das palavras sensatas que 
lhe ouviu, mas, pouco depois, quando 
visitava a capital da Ucrânia, teve o 
cuidado de não ser atingido por mís-
seis aéreos que, por especial cuidado, 
caíram noutro local da cidade. Os ob-
jectivos de uma tal guerra não se com-
padecem com cortesia.

 E o Futuro da Vida Humana à su-
perfície do Planeta não se pode espe-
rar que saia das mãos de um outro, dos 
cinco detentores do Poder de veto na 
ONU. E esses não foram eleitos pelo 
seu espírito Humanitário e de respeito 
pelo Direito à Vida e ao bem-estar 
dos Cidadãos Livres. Qualquer eleição 
está sujeita a múltiplas influências e 
“amigalhaços” e coniventes ou “ser-
ventes” dos poderosos. Alguém duvi-
da…?

Nenhuma Guerra confessa que 
mata para roubar, pois a Política usa 
uma linguagem estruturada para ocul-
tar a finalidade real, com palavras en-
ganadoras, como as que foram atrás 
referidas e as que o russo Putin disse 
a Guterres durante a visita deste. Pro-
curaremos melhorar a Ética, pois a 
Humanidade precisa, inquestionavel-
mente, de uma profunda (e urgente) 
Reforma de Ética. 

OPINIÃO

Profunda e urgente 
reforma  de ética 

precisa-seAfonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

 E não há ninguém 
com poder para alterar 
esta realidade, porque 
estão todos inseridos 
nos mesmos princípios 
demoníacos. O exemplo 
foi dado recentemente 
por António Guterres, 
que, na sua função de 
Secretário da ONU, foi 
falar com Putin e saiu 
de lá maravilhado com 
(?) a simpatia deste 
«louco varrido e doente», 
e de lá foi a Kiev, onde 
houve, durante a sua 
presença, um forte 
bombardeamento de 
mísseis russos, do Putin, 
noutra parte da cidade.
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A crise russo-ucraniana fez voltar 
o mundo a cenários parecidos 
aos da guerra fria. Por um lado, 
Rússia com aliados importantes 

como a China, por outro, o eterno Ociden-
te, com os Estados Unidos na liderança e 
os países europeus atrás deles, com poucas 
excepções. No meio, uma série de países 
surpreendidos com a aceleração geopolí-
tica actual, e pressionados dos dois lados: 
entre eles, vários da Europa do Leste que 
já entraram na União Europeia, mas que 
mantêm laços estreitos com a Rússia, tais 
como Hungria e Polônia, e quase todas as 
nações africanas.

A diplomacia africana está acostumada 
a ficar no meio, pois o interesse nacional 
continua a prevalecer, e assim o bilatera-
lismo dita ainda grande parte das opções 
estratégicas dos países africanos, apesar da 
existência da União Africana e de aglomera-
ções sub-continentais, tais como a SADC, 
a CEDEAO, etc. Moçambique não é ex-
cepção: a sua diplomacia sempre procurou 
manter boas relações com os dois blocos, 
embora com uma nítida preferência para 
o bloco soviético. Com efeito, apesar da 
adesão formal ao marxismo-leninismo em 
1977, Moçambique fazia parte dos países 
não alinhados, e conseguiu manter excelen-
tes relações com países democráticos, mas 
não socialistas, tais como todos os países 
do Norte da Europa, Itália, Alemanha, Es-
panha e outros.

Na altura da grande viragem para o 
Ocidente, por volta da década de 1990, 
Moçambique pareceu abraçar de forma 
convencida os princípios (além das ajudas 
financeiras) do Ocidente, a partir do ex-ini-
migo americano, cuja cooperação bilateral, 
mediante a USAID, é a primeira, em ter-
mos de desembolso de valores, já há mui-
tos anos. Entretanto, quando o urso russo 
acordou da sua crise e principalmente com 
Putin voltou a se propor como potência 
mundial com uma política africana própria, 
Moçambique não teve receio em voltar a 
ter boas relações com os antigos amigos, 
agora já transformados em capitalistas, 

mas não liberais do ponto de vista político, 
mas sim autoritários. Mesma coisa foi feita 
com a China, cuja ascensão em África (e 
em Moçambique também) foi imparável, 
assim como com relação a outros países 
emergentes, tais como Índia, Turquia, Vie-
tnam e outros.

Em suma, a diplomacia moçambicana 
voltou a ter aquela postura de querer “fi-
car no meio” para tirar o maior benefício 
possível do ponto de vista dos seus inte-
resses nacionais: lá onde os Ocidentais 
não podiam ou não queriam chegar, eram 
os Chineses ou os Russos a avançar, e este 
cenário continuou até a crise russo-ucra-
niana que rebentou faz mais de 100 dias. 
O Ocidente chamou a recolha todos os 
países do mundo, mas particularmente os 
que achava serem aliados, principalmente 
no continente africano. Entretanto, houve 
surpresas: potências regionais como África 
do Sul, Angola e o próprio Moçambique 
se abstiveram na resolução proposta junto 
à Assembleia das Nações Unidas contra a 
invasão russa na Ucrânia, ao passo que o 
governo moçambicano começou a enve-
redar estratégias de evidente aproximação 
junto à Rússia e a outros países autoritários, 
tais como Ruanda e Uganda, no continente 
africano. Ao mesmo tempo, os laços com o 
Ocidente não foram cortados, aliás, o Fun-
do Monetário Internacional prometeu a re-
tomada da sua ajuda a Moçambique, num 
sinal de distensão depois das crispações de-
vidas à gestão da dívida oculta.

O presidente do Senegal e da União 
Africana, Macky Sall, voou para Mosco-
vo, com o objectivo de se encontrar com 
Putin, tentando uma mediação que cheira 
aproximação do continente junto à Rússia 
ou, pelo menos, a tentativa de sair da jaula 
em que o conflito prendeu os países afri-
canos.

O ponto é justamente este: a larga maio-
ria dos países africanos não está à vonta-
de com esta escolha: Rússia ou Estados 
Unidos, autoritarismo post-soviético ou 
liberalismo neo-colonial. Não uma grande 
opção, de facto...Assim como na altura da 

guerra fria, o continente africano e os ou-
tros estados do Sul global precisariam de 
uma identidade própria e de políticas es-
tratégicas que tutelem os seus interesses, 
saindo do perigoso jogo de cintura que vai 
garantir principalmente os interesses das 
grandes potências, sejam elas ocidentais 
ou orientais, e de algumas elites políticas 
africanas. Se, nas décadas da contraposição 
URSS-EUA, tal perspectiva se expressou na 
organização dos países não alinhados, hoje 
ainda não se vislumbra um sujeito que pos-
sa liderar o Sul global. No Sul, as potências 
hegemónicas e que poderiam liderar os paí-
ses deste hemisfério estão em crise: a Índia 
já não é aquela referência de civilização e 
paz que tínhamos conhecido com Ghandi 
e seus sucessores, o Brasil está mergulhado 
em eleições complicadas e, com Bolsonaro, 
tem de facto abandonado a estratégia co-
nhecida como a do Atlântico Sul, sobretu-
do mediante a ZOPACAS e a aproximação 
ao continente africano mediante a coopera-
ção Sul-Sul, a África do Sul também já não 
expressa os valores que, mediante Nelson 
Mandela, a tornaram referência internacio-
nal para a saída da época do apartheid de 
forma pacífica, e o próprio ANC está atra-
vessando uma crise sem precedentes.

É provavelmente esta ausência de uma 
liderança no Sul global que está a empur-
rar muitos países africanos, entre os quais 
Moçambique, para um novo abraço com a 
Rússia ou, em África, com o Ruanda. A op-
ção para um retorno a políticas autoritárias 
dificilmente será aceite por parte de popu-
lações que já estavam iniciando a viver em 
ambientes mais democráticos e tolerantes, 
ainda por cima sem aquela eficiência que 
um país como o Ruanda há anos está mos-
trando, sob a liderança de Paul Kagame. 
Alguém poderia até aceitar a troca falta 
de democracia-eficiência do Estado, mas 
um autoritarismo associado a ineficiência 
burocrática, corrupção, marginalização de 
vastos estratos sociais e grupos étnicos não 
parece a receita ideal para que Moçambi-
que possa sair da crise em que está mergu-
lhado há anos.  

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

A África, o novo bipolarismo 
e as perspectivas do Sul
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Carta do leitor

OPINIÃO

Bom, é sabido por todos nós que des-
de a independência nacional, no dia 
25 de Junho de 1975, Moçambique, 
como País, procurou sempre a sua 

identidade nas suas políticas desportivas, que 
pudessem impulsionar o desporto rei e de ou-
tras modalidades.

Feita uma analogia, desse tempo para os 
dias de hoje, conclui-se que todas as políticas 
adoptadas para esse desenvolvimento foram 
falhadas, pois o nosso desporto rei, que é fu-
tebol, regrediu bastante. É urgente que se to-
mem decisões sérias e responsáveis para que se 
reflita no nosso moçambola, na nossa seleção 
nacional, denominada mambas, que de mam-
bas não tem tido nada.

O que tem me deixado preocupado e ao 
mesmo tempo triste, e não só a mim, a muitos 
de nós que temos acompanhado o desenvol-
vimento do nosso desporto, em particular o 
futebol, é o facto de sabermos que tem havido 
muitos encontros para reflexão do seu estágio 
actual, para a partir daí tomar-se decisões con-
cretas e sustentáveis para o rápido desenvolvi-
mento do futebol deste País, atacando desde 
a formação até ao futebol de alto rendimento, 
que é Moçambola. Sabe-se também que nessas 
reflexões já se identificou as causas que retar-
dam o nosso futebol, e também já se sabe o 
que se deve fazer para que o nosso futebol, a 
nível da formação, de Moçambola e da seleção 
nacional, comece a dar frutos. O que tem fal-
tado até hoje é a tomada de decisões para a sua 
implementação efetiva, de modo que dentro 
de curto espaço-tempo, ou seja, a médio prazo, 
possa se colher frutos, que consistam em sur-
gimento de novos jogadores com altas qualida-
des futebolísticas, para consumo interno e para 
qualquer patamar futebolístico internacional, a 
melhor estruturação dos clubes a todos níveis, 
por conseguinte, a melhorar prestação da nos-
sa selecção, e quem sabe até culminar por par-
ticipar no campeonato do mundo. Pretendo, 
com esta carta de opinião, encorajar a todos 
dirigentes desportivos deste País, a todos ní-
veis, a terem coragem suficiente para juntos, e 
em unanimidade fazerem reformas profundas 
e definitivas para o bem do futebol moçambi-
cano.

Curiosamente, tenho acompanhado as in-

Reflexão sobre o 
desenvolvimento do desporto 

rei em MoçambiqueAntónio Conceição

PUBLICIDADE

tervenções e discursos de suas excelências Dr. 
Carlos Gilberto Mendes, o número um da se-
cretaria de Estado do Desporto, que tem sido 
encorajadoras e comprometidas com a causa 
do desporto nacional, tanto que estão alinha-
das com todos que estão interessados pelo de-
senvolvimento do desporto rei do nosso País. 
No meu entender, o que tem faltado, por en-
quanto, é a sua rápida implementação, de uma 
forma sábia e responsável, envolvendo a todos 
comprometidos, sem medo e nem receio, para 
que daqui a algum tempo o cenário comece a 
ser satisfatório.

Durante a Assembleia Geral da LMF apre-
ciei, com satisfação, a posição tomada pelo di-
retor do Desporto de Alto-Rendimento, Dr. 
Francisco Carlos da Conceição, em represen-
tação da secretaria de Estado do Desporto, 
que, na minha opinião, trata-se de uma posição 
coletiva, que passo a citar. “Não se deve ter re-
ceio de mudar o que não está bem no nosso 
futebol, nomeadamente o calendário competi-

tivo, tido como penalizador para Moçambique 
nas competições internacionais. Há que haver 
mudanças, muitos justificam o atual calendário 
competitivo desajustado com a época chuvosa, 
mas está mais do que claro que chove em todos 
Países. Chove em Angola, no Malawi, no Con-
go, e por aí fora. Não somos uma ilha, por isso, 
temos de começar a fazer reformas profundas 
em tudo que não está bom”, fim de citação.

Acompanhei, também, várias intervenções 
de presidentes de clubes como, por exemplo, 
ABB - Associação BlackBulls, o senhor Lalgy, 
que também está comprometido com refor-
mas profundas.

A pergunta que até agora está sem resposta 
é: “Afinal, o que é que está faltando, para a im-
plementação das referidas reformas”?

Para terminar, quero encorajar a todos os 
intervenientes pela continuação da implemen-
tação das referidas  reformas, sem medo e nem 
receio.

A luta continua, CONTINUA…!
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CEDEAO adia decisão sobre sanções ao 
Mali, Guiné-Conacri e Burkina Faso

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) adiou para o pró-
ximo dia 03 de Julho a decisão sobre a imposição de sanções ao Mali, Guiné-Conacri e 
Burkina Faso, países onde os militares tomaram o poder pela força. Através de um comu-
nicado conjunto, os líderes dos 15 países tornaram público que mantiveram as sanções 

que já tinham decidido para o Mali, mas, por outro lado, remeteram novas decisões sobre os três 
países para nova cimeira, agendada para o próximo mês.

Os Estados da África Oci-
dental voltaram a exigir que as 
juntas militares do Burkina Faso 
e da Guiné-Conacri marquem 
um calendário de transição acei-
tável para o regresso dos civis 
à governação dos respetivos 
países.

O Mali tinha esperança que 
a cimeira resultasse no levanta-
mento das duras sanções impos-
tas ao país em Janeiro do ano 
em curso, depois de o país não 
ter cumprido a sua promessa de 
organizar eleições para Fevereiro 
do próximo ano e ter pedido um 

período de transição de três anos, 
que depois reduziu para dois.

Essas medidas - que in-
cluíram o bloqueio de contas 
dos membros da junta militar 
em bancos regionais, a retirada 
de embaixadores de Bamako e a 
suspensão da maioria das transa-
ções comerciais com o país - 
foram duramente criticadas por 
medo de que agravem a crise hu-
manitária já existente.

No entanto, a CEDEAO 
“decidiu manter as sanções im-
postas e continuar o diálogo para 
chegar a um acordo que permita 

o seu levantamento gradual, à 
medida que as etapas da tran-
sição forem concluídas", refere o 
comunicado de imprensa. 

No último ano e meio, a 
região da África Ocidental so-
freu quatro golpes, dois no 
Mali (Agosto de 2020 e Maio 
de 2021), um na Guiné-Conacri 
(Setembro de 2021) e outro no 
Burkina Faso (Janeiro de 2022).

Desde 2020, a CEDEAO, 
alarmada com o risco de con-
tágio numa região vulnerável, 
multiplicou cimeiras, media-
ções e pressões para encurtar 
os chamados períodos de tran-
sição antes do retorno dos civis 
à liderança dos países. Contudo, 
tem esbarrado na resistência dos 
novos homens fortes, o coronel 
Assimi Goïta, no Mali, o coronel 
Mamady Doumbouya, na Gui-
né-Conacri, e o tenente-coronel 
Paul-Henri Sandaogo Damiba, 
no Burkina Faso, todos entretan-
to investidos como presidentes.

Varíola do macaco em sete países africanos
A Organização Mundial da Saúde anunciou, semana finda, que 

sete países africanos detectaram desde o início deste ano 1400 ca-
sos da varíola do macaco. As infecções ocorreram nos Camarões, 
República Centro-Africana, República Democrática do Congo, 
Libéria, Nigéria, República do Congo e Serra Leoa, países onde a 
varíola do macaco é considerada endémica.

Ataque a igreja faz dezenas de 
mortos no sudoeste da Nigéria

Um grupo de homens armados atacou, no domingo, 05 
de Junho, uma igreja católica no estado de Ondo, no 
sudoeste da Nigéria, matando dezenas de pessoas. O 
ataque visou a Igreja de São Francisco, na cidade de 

Owo, durante a missa de Pentecostes, e há crianças entre as víti-
mas mortais, segundo o político local Ogunmolasuyi Oluwole. O 
padre, por sua vez, terá sido sequestrado, adiantou Adelegbe Ti-
mileyin, que representa a área de Owo no Parlamento nigeriano.

A responsabilidade pelo ata-
que ainda não foi reivindicada. O 
Presidente MuhammaduBuhari já 
condenou o “hediondo assassinato 
de fiéis”. O governador do Estado 
de Ondo, OluwarotimiAkeredolu, 
pediu às forças de segurança que 
localizem os responsáveis após o 
desprezível e satânico ataque.

 Segundo a porta-voz da po-
lícia estatal, Ibukun Odunlami, os 
homens armados atacaram a igreja 
com armas de fogo e explosivos. 
“Ainda é cedo para dizer exata-
mente quantas pessoas foram mor-
tas. Mas muitos fiéis perderam a 
vida enquanto outros ficaram feri-
dos no ataque", disse a responsável 
à agência de notícias France Presse.

 Uma testemunha que pediu 
para ser identificada apenas pelo 
primeiro nome, Abayomi, disse à 
AFP que pelo menos 20 pessoas 
morreram no ataque: “Eu estava 
de passagem pela área quando ouvi 
uma explosão e tiros dentro da 
igreja”, relatou.

 O Papa Francisco já deplo-
rou a morte de dezenas de fiéis na 
Igreja Católica. "O Papa tomou 
conhecimento do ataque à igreja 
de Ondo, Nigéria, e da morte de 
dezenas de fiéis, incluindo mui-
tas crianças, durante a celebração 
do Pentecostes", disse o gabine-
te de imprensa do Vaticano, em 
comunicado.

“Enquanto os pormenores do 
incidente estão a ser esclarecidos, 
o Papa Francisco reza pelas vítimas 
e pelo país, dolorosamente afecta-
do num momento de celebração, e 
confia-os ao Senhor para que envie 
o seu Espírito para os consolar”, 
acrescentou.

O exército nigeriano está des-
tacado em muitas frentes para ten-
tar conter a insegurança no país que 
há 12 anos enfrenta uma insurrei-
ção jihadista no nordeste. Nas re-
giões noroeste e centro, bandos de 
saqueadores e raptores aterrorizam 
as populações, enquanto o sudeste 
é palco movimentos separatistas

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique.  Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com

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);

PUBLICIDADE
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Mulheres desconhecem despenalização do aborto

Uma parte considerável das mulheres em Mo-
çambique, sobretudo, nas zonas rurais, desco-
nhece que o novo Código Penal, aprovado pela 
primeira vez em 2014, antes da revisão de 2019, 
despenaliza o aborto, o que ainda continua a 

dificultar o acesso ao aborto seguro. Por essa razão, aliada a 
várias questões socioculturais e barreiras sistémicas, ainda há 
um grande número de pessoas que se sujeitam a comporta-
mentos que colocam em risco a sua vida.

Em 2014, através da Lei n° 
35/2014 de revisão do Código 
Penal que vigorava desde 1929, 
que acabou sendo revisto em 
2019, através da Lei 24/2019 de 
revisão do código penal, Mo-
çambique despenalizou o abor-
to, um passo muito importante 
para proteger a saúde e a vida 
de raparigas e mulheres no país, 
permitindo que passassem a to-
mar a decisão de interromper a 
gravidez em condições seguras 
nos hospitais e centros de saúde 
públicas, com pessoal treinado.

Contudo, apesar do avanço, 
parte considerável de raparigas 
e mulheres continua a optar por 
abordos clandestinos, colocan-
do em risco a sua vida. O rácio 

de mortes maternas em Mo-
çambique é de 452 mortes por 
100.000 nados vivos. Deste nú-
mero de óbitos, cerca de 9% são 
causadas por aborto inseguro, 
ou seja, uma em cada dez mor-

tes maternas em Moçambique é 
causada por esta prática.

Falando no âmbito das co-
memorações do Dia Interna-
cional de Luta pela Saúde da 
Mulher, assinalado há dias, sob 
o lema: “Quebre o Preconceito! 
Imagina um Mundo com Igual-
dade de Género, Livre de Pre-
conceitos, Discriminação e com 
Valorização da Saúde da Mu-
lher”, Vânia Benzane, médica 
e responsável nacional da Saú-
de Materna, no Ministério da 
Saúde, diz que apesar do aborto 
ser legal em Moçambique ainda 
não é fácil falar desse procedi-
mento nas comunidades, no 
seio familiar e mesmo nas Uni-
dades Sanitárias.

“Os serviços existem e já 
foram divulgados em diferen-
tes fóruns, mas ainda há receios 
por parte de algumas mulheres 
e raparigas de aproximar às uni-
dades sanitárias, primeiro por-

Aborto inseguro responsável por metade das mortes 
maternas em Moçambique

EUA disponibiliza 404 milhões de USD para HIV/Sida
O montante destina-se ao alívio do HIV/Sida em Moçam-

bique, a partir do mês de Outubro do corrente ano até Setem-
bro de 2023, no âmbito de um plano conhecido por COP22. 
Com este novo financiamento, o investimento dos EUA na 
resposta ao HIV/Sida em Moçambique eleva-se para 4,9 mil 
milhões de dólares desde 2004. 

Continua na pag  21

 Neila Sitoe

que não sabem a quem se dirigir 
ao chegarem e optam em fazer 
o aborto inseguro a nível das 
comunidades. Mas muito tra-
balho foi feito e a situação em 
todo o território nacional nestes 
três anos de implementação do 
projecto ‘Aborto Seguro’ e da lei 
35/2014, que permitiu a realiza-
ção de vários abortos seguros e 
gratuitos no país”, afirmou.

Persistem mitos e tabus 
associados ao aborto

Segundo a fonte, desde que 
iniciou a implementação do 
aborto seguro houve uma evo-
lução muito grande e já há muita 
procura desses serviços, sobre-
tudo nas províncias de Nampu-
la, Cabo Delgado e Zambézia.

“Nessas províncias, há cada 

vez mais mulheres e raparigas 
que procuram serviços de abor-
to, mas creio que seja pelo apoio 
dos vários parceiros de coope-
raçãoo na área de saúde e que 
divulgam esses serviços a nível 
comunitário, o que faz com que 
tenhamos bons resultados mais 
do que o esperado em relação as 
mulheres que precisam desses 
serviços”, sublinha.

Para a médica, as restantes 
províncias ainda estão aquém 
do desejado devido a certos mi-
tos e tabus associados ao abor-
to, que dificulta a adesão aos 
serviços.

“Continuamos com as cam-
panhas de disseminação de 
informação e apesar da imple-
mentação do aborto a nível das 
unidades sanitárias estar na fase 
inicial, já temos resultados signi-

ficativos. Antigamente tínhamos 
uma percentagem de procura 
que variava de 5 a 10% e agora 
estamos em 40%, o que implica 
que mais de 55 mil pacientes a 
nível nacional beneficiaram dos 
serviços de aborto seguro médi-
co com pessoal qualificado que 
fornece esses serviços”, louvou.

Já no entender de Malica 
de Melo, directora nacional do 
Centro Internacional para Saú-
de Reprodutiva (ICRH Moçam-
bique), apesar da legalização do 
aborto, muitas mulheres ainda 
optam pelo aborto inseguro 
porque falar da interrupção da 
gravidez ainda é um tabu.

No seu entender, o que difi-
culta a quebra de preconceitos 
é o facto da sociedade ser bas-
tante conservadora, olhando 
para o aborto como um serviço 
que periga o papel reprodutivo 
da mulher. Como consequência, 
muitas raparigas e mulheres aca-
bam morrendo devido ao abor-
to inseguro e ilegal.

“Em África e particular-
mente em Moçambique, a mu-
lher tem um papel reprodutivo, 
é vista como aquela que tem 
como função principal repro-
duzir, e o aborto lhe é negado 
como direito. Ela não tem poder 
de decidir sobre o seu próprio 
corpo, se quer ou não avançar 
com uma gravidez, principal-
mente nas zonas rurais. Os va-
lores morais da própria mulher 
e da sua família ainda impedem 
com que ela faça o aborto, sem 
se esquecer que a mulher não 
decide nada sobre si nem sobre 
o seu corpo. Os maridos, nesse 
caso os homens, é que decidem 
sobre tudo”, lamentou.

Informação sobre planeamento familiar ainda é limitada
Aliás, lembra a fonte, nestas 

mesmas zonas a informação 
sobre o planeamento familiar 
ainda é limitada e os seus ser-
viços também, diferentemente 
das cidades ou das zonas peri-
-urbanas, e mais uma vez os 
maridos é que tomam decisão 
se as mulheres podem fazer ou 
não o planeamento familiar.

“Várias mulheres são expos-
tas à vários tipos de violência, 
inclusive a sexual, e mesmo nes-

tes contextos há famílias que 
obrigam a rapariga ou mulher a 
prosseguir com a gravidez, e é 
neste contexto que as comuni-
dades devem ser sensibilizadas 
de que o aborto é um direito da 
mulher e um serviço essencial 
para a vida dela, para a evitar 
que muitas morram devido ao 
aborto inseguro, onde pesqui-
sas mostram que metade das 
mortes maternas no país são 
devido ao aborto inseguro”, 

explanou.
De forma a combater es-

tes males, durante dois anos, 
o ICRH, em parceria com a 
AMOG, apoiou o Serviço Na-
cionais de Saúde através de for-
mação de provedores de saú-
de em cuidados completos de 
aborto, melhorias das unidades 
sanitárias, planeamento e tam-
bém com alguns medicamentos.

Malica de Melo, directora do ICRH-M

Em África e particularmente em 
Moçambique, a mulher tem um 
papel reprodutivo, é vista como 
aquela que tem como função 
principal reproduzir, e o aborto 
lhe é negado como direito. Ela 
não tem poder de decidir sobre 
o seu próprio corpo, se quer ou 
não avançar com uma gravidez, 
principalmente nas zonas rurais. 
Os valores morais da própria 
mulher e da sua família ainda 
impedem com que ela faça o 
aborto, sem se esquecer que a 
mulher não decide nada sobre 
si nem sobre o seu corpo. Os 
maridos, nesse caso os homens, é 
que decidem sobre tudo.
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Xarifo Genitivo, médico 
chefe da província de Tete, 
onde foi implementado o pro-
jecto de ‘Aborto Seguro’, nos 
distritos de Cahora Bassa, An-
gónia e Changara, e foram 
formados 50 profissionais de 
saúde, destaca que não foi um 
trabalho fácil, visto que inicial-
mente devia se desmistificar os 
tabus sobre a prática do abordo 
e ver como esse procedimento 
era feito em todas as unidades 
sanitárias, sensibilizar as comu-
nidades e só depois disso iniciar 
as intervenções.

“Iniciamos com a difusão 
da lei do aborto, o treinamen-
to das comunidades para que 
pudessem disseminar esta lei e 
desmistificar essa prática, falar-
-lhes sobre os critérios, as van-
tagens de fazer o aborto nas 
unidades sanitárias. Depois fo-
ram dotados de competências 
os profissionais de saúde nas 
unidades sanitárias para oferta 
destes”, explicou.

Ao todo foram capacitados 
50 profissionais de saúde que fi-
zeram abortos a 1610 mulheres 
e raparigas, numa meta de 1726, 
o que implica que alcançaram 
94% do pretendido na realiza-

ção de abortos seguros.
Importa referir que o abor-

to seguro é todo aquele que é 
feito numa unidade sanitaria, 
com equipamento adequado, 
feito por um provedor de saú-
de treinado para o efeito, com 
o consentimento da mulher ou 
rapariga, obedecendo a todas 
as normas definidas no Código 
Penal.

O aborto pode ser feito até 
12 semanas de gestação a pedi-

do da rapariga ou mulher, ou se 
for para evitar o risco dela per-
der a vida ou ficar com proble-
mas físicos ou mentais graves. 
Igualmente, é permitida a inter-
rupção de gravidez até 16 sema-
nas, se esta resultar de violação 
sexual ou incesto.

Mas também a lei abre espa-
ço para interrupção até 24 se-
manas se a rapariga ou mulher 
sofrer de doença grave ou se 
houver riscos de o bebé nascer 
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Tete intensifica divulgação dos serviços do aborto seguro

Vânia Benzane, médica e  responsável nacional da saúde materna

Xarifo Genitivo - médico

Continuação da pag  20

com problemas de saúde graves, 
ou em qualquer fase da gravidez 
se for a única forma de evitar 
a morte da rapariga ou mulher.

Não é permitido fazer abor-
to fora da unidade sanitária, por 
pessoas não treinadas e sem o 
consentimento da rapariga ou 
mulher. Mesmo que um pro-
vedor de saúde faça o aborto 
a uma rapariga ou mulher, este 
não é legal nem seguro se não 
for feito dentro de uma unida-
de sanitária e/ou não respeitar 
qualquer outra condição defi-

nida na lei e pelo Ministério da 
Saúde. Se acontecer nessas con-
dições, tanto a pessoa que faz 
o aborto como a rapariga ou 
mulher estão a violar a lei e, por 
isso, a cometer um crime.

Importa frisar que todas as 
raparigas e mulheres têm direi-
to de receber cuidados de saúde 
pós-aborto, incluindo o acesso 
a métodos contraceptivos para 
evitar uma nova gravidez. Mes-
mo que tenha feito o aborto 
inseguro, ninguém pode negar 
esse direito.
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DESPORTO

Depois da retirada da Maria de Lurdes Mutola, ca-
rinhosamente tratada por menina de ouro, que 
fez com que a bandeira do nosso país fosse içada 
no maior evento desportivo à escala planetária, o 

atletismo moçambicano, diga-se em abono da verdade, está 
longe dos tempos de glória. Se num passado recente, Mutola 
declarou que o problema da modalidade em Moçambique 
era o dirigismo que está deficiente, no presente, considera 
que há ausência de líderes na única modalidade que já ocu-
pou o lugar mais almejado do pódio nos Jogos Olímpicos.

No passado, os atletas mo-
çambicanos participavam nas 
grandes competições interna-
cionais por mérito próprio, ou 
seja, conseguiam mínimos para 
fazer parte dos certames; toda-
via, nos últimos anos poucos 
conseguem essa proeza, fican-
do a depender da boa vontade 
dos organizadores das provas, 
visto que entram na condição 
de convidados, no âmbito da 
solidariedade olímpica.

Lurdes Mutola, ex-atleta, 
campeã olímpica e mundial e 
Doutora Honoris Causa pela 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, que antes de iniciar-se 
no atletismo aventurou-se no 
futebol, mostrou-se, mais uma 
vez, desagradada com o actual 
estágio do atletismo moçambi-
cano.

Para mudar o actual cená-
rio da única modalidade que 
já logrou o feito de conquistar 
a medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos, a Menina de Ouro, 
como é carinhosamente trata-

da, defende que os dirigentes 
e outras forças vivas da socie-
dade devem se empenhar para 
colocar o atletismo no trilho 
certo.

“É preciso um trabalho sé-
rio para reverter o cenário. A 
qualidade baixou muito, razão 
pela qual os resultados têm 
sido desastrosos”, disse a Me-
nina de Ouro, para depois ob-
servar que com o actual cená-
rio Moçambique dificilmente 

terá atletas capazes de alcançar 
o pódio nas grandes competi-
ções internacionais.

Mutola defende, por outro 
lado, que o país deve mudar 
de paradigmas, sobretudo para 
que as modalidades, sobretu-
do as olímpicas, tenham mais 
apoio, ao contrário do que 
acontece actualmente em que 
aposta-se mais no futebol.

A Menina de Ouro revelou 
ainda que tem se desdobrado 
para apoiar o atletismo mo-
çambicano no que pode “Te-
nho feio a minha parte através 

Lurdes Mutola defende trabalho sério

Duarte Sitoe

Para reverter o actual cenário do atletismo moçambicano

de muitas iniciativas. É verda-
de que não é suficiente, mas é 
um passo significativo. Se cada 
um fizesse a sua parte, o atle-
tismo moçambicano não esta-
ria a viver de memórias, mas 
sim de acções relevantes do 
presente”.

De lembrar que em 2015, 
Maria de Lurdes Mutola avan-
çou que tentou dar o seu 
contributo em prol do desen-
volvimento do atletismo mo-

çambicano, porém, acabou 
desanimando por falta de se-
riedade dos gestores da moda-
lidade no país e decidiu vender 
a casa que serviria de centro 
de estágio para os atletas na-
cionais na África do Sul.

“Tentei ter espaço no pas-
sado, mas acabei desanimando. 
Este ano acabei vendendo a 
casa que serviria de Centro de 
Alto rendimento para os atle-
tas moçambicanos na África 

do Sul porque estava a treinar 
a Caster Semenya e duran-
te aquele período tive muito 
apoio da Federação Sul-afri-
cana de Atletismo para poder 
trabalhar também com os atle-
tas do meu país, mas não foi 
possível. No presente estou 
mais virada para a minha fun-
dação, que é o meu trabalho, e 
passo mais tempo na África do 
Sul do que em Moçambique”, 
declarou.

Uma homenagem “merecida” a José Craveirinha
Visando homenagear José 

Craveirinha, homem que in-
fluenciou a Menina de Ouro a 
trocar o futebol pelo atletismo, 
a Fundação Lurdes Mutola 
vai, no próximo dia 16 de Ju-
lho, organizar uma corrida de 
cinco quilómetros na capital 
moçambicana.

“Para mim é uma honra, 
farei com todo gosto. Espero 
que esta competição seja um su-
cesso, só espero que os atletas 
adiram a corrida. Eu também 
vou correr, é minha obrigação 
homenagear o meu pai José 
Craveirinha”, declarou Mutola 
visivelmente emocionada.

Quem também ficou satis-
feito com a iniciativa da Fun-
dação Lurdes Mutola é Zeca 
Craveirinha, irmão de José Cra-
veirinha. “Quando a Lurdes me 
falou que queria organizar esta 

prova, não acreditei. Mas ela me 
mostrou que é uma pessoa com 
palavra. Acredito que esta prova 
não só servirá para homenagear 
José Craveirinha, mas igualmen-

te para procurar detectar alguns 
talentos. Aproveite esta com-
petição não só para ter talentos 
domésticos, mas encontre atle-
tas da sua dimensão mundial”.

“A qualidade baixou muito, razão pela qual os resultados têm sido desastrosos”
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Três elementos — a Cor, a Luz e a Natureza — in-
delevelmente presentes em todas as composições 
de GEMUCE. Este Autor herdou de Moçambique, 
onde nasceu, na cidade de Quelimane, no ano de 

1963, as cores quentes e também suaves das vivências de in-
fância daquele fabuloso Mundo Tropical, mas acima de tudo 
o Fascínio da Paisagem, da Figura, agora extensivo a outros 
temas de natureza africana, onde se enquadra o urbano e rural.

Um talento nato para o pai-
sagismo, desenho equilibrado e 
harmonioso nas formas, e muita 
experiência técnica e aprendiza-
gens que viria a obter em 1980 
através da Licenciatura em Belas 
Artes no Instituto de Belas Ar-
tes de Kiev, na Ucrânia — país 
que tem estado a ser terrivel-
mente devastado, como todos 
sabemos, pelas tropas russas, 

desde Março último do corrente 
ano.

 Em 1993, viria a concluir, 
na mesma cidade ucraniana, o 
Mestrado em Pintura de Murais 
na Academia de Belas Artes de 
Kiev e em 2001 o Mestrado em 
Concepção, Decisão e Gestão 
de Projectos Culturais na Uni-
versidade FCP3 Sorbonne Nou-
velle, em França.

 Posteriormente, viria a exer-
cer o professorado na área da 

Pintura na Escola de Artes Vi-
suais (ENAV), em Maputo. Nes-

A cor, a luz e a natureza na pintura de Gemuce

Mostra de John Mulhanga exalta a mulher
Está exposta, desde 25 de Maio, no auditório do BCI, a 

mostra Africa Women’s Voice Rising do artista moçambicano 
John Alfredo Mulhanga, que tem a particularidade de revelar 
uma realidade sobre o empoderamento da mulher Africana, em 
particular a moçambicana. Os 30 quadros expostos trazem uma 
reflexão sobre o papel da mulher.

te momento, é docente do Curso 
de Artes Visuais no Instituto Su-
perior de Arte e Cultura (ISARC) 
na Capital Moçambicana (Ma-
puto) e tem obras representadas 
em várias coleccções particulares 
e institucionais, com particular 
referência para países como Por-
tugal, Espanha, Bélgica, França, 
Itália, Inglaterra, Ucrânia, EUA 
e, obviamente, em Moçambique.

 Podemos afirmar que esta-
mos diante de um Artista que 
se exprime essencialmente na 
pintura de cariz impressionista, 
fundamentalmente nas modali-
dades do Óleo, do Acrílico, da 
Aguarela, das Colagens e ainda 
nas Técnicas Mistas. Com mes-
tria, equilíbrio estrutural, riquís-
simo cromatismo, que nos faz 
lembrar muitas composições dos 
aguarelistas portugueses Paulo 
Ossião e Jaime Isidoro — e ain-
da de outros mestres da Escola 

Inglesa, nas suas duas vertentes, 
a da Realidade Poética —, que se 
conforma em descobrir a Poesia 
existente na Natureza, ou a que 
faz da Paisagem e da Figura, in-
terpretada ou imaginária, uma 
criação de uma poética, que se 
conforma em descobrir a Bele-
za existente das coisas, ou a que 
faz da Paisagem, interpretada 
ou imaginada, uma criação de 
uma Fantasia sem limites. Com 
Harmonia, Desenho, Qualidade 
e inquestionável saber oficinal e 
também pictórico.

 A Paisagem ou mesmo as 
Figuras ou outros elementos de 
que os seus temas são riquíssi-
mos, num artista-plástico, de 
uma linguagem Figurativa para 
uma expressão mais Impres-
sionista, Naturalista e Onírica 
— de que são exemplo as duas 
excelentes Aguarelas que repro-
duzimos de GEMUCE, com os 

títulos «Baloiçando Ao Vento» 
e «Pedalando» — são, quanto 
a nós, um acto de sublimação, 
como que uma transferência 
do físico e do material para o 
espiritual. É, como regra, um 
momento importante na carrei-
ra de qualquer Artista, porque 
marca uma opção, uma Frontei-
ra que transpõe, um novo terre-
no que se pisa e alarga.

 A paleta cromática de GE-
MUCE — o pintor que hoje 
destacamos —, continua a ser 
a mesma. O desenho por vezes 
não se vê, mas adivinha-se. Es-
batem-se limites, mas abrem-se 
novos espaços, ganham força e 
dimensão as transparências, as 
lonjuras, os horizontes, os cre-
púsculos, os céus azuis, o nas-
cer do dia e a chegada da noite. 
É o Silêncio e o Mistério que se 
dão mãos para uma nova fase, 
tendo sempre a Natureza como 
motivo de inspiração.

 Auguramos, numa palavra, 
um percurso promissor a este 
Artista Moçambicano, que im-

porta conhecer melhor, divul-
gar e acarinhar.

Crítica de Arte

Texto: Afonso Almeida Brandão Foto: Albino Mahumana

Pelo quarto ano consecutivo, a cidade de Mapu-
to recebe poetas e artistas multidisciplinares 
para o Festival Internacional de Poesia e Artes 
Performativas – Poetas D’Alma. Marcado para 
a última semana de Outubro, de forma itineran-

te em diversos espaços culturais, o evento acontece sobre 
o mote “O cidadão do futuro”, em homenagem ao maior 
poeta de Moçambique, José Craveirinha, alusivo ao seu 
centenário.

“O cidadão do futuro” é 
um tema inspirado pelo céle-
bre texto “Poema do futuro ci-
dadão”, que nos coloca diante 
de um cenário utópico de uma 
“nação que ainda não existe”, 
porém é pertinente no mundo 
que ainda está a enfrentar uma 
pandemia e tensões políticas e 
económicas entre as nações do 

mundo. Como os artistas e a 
sociedade civil se posicionam 
frente às nossas novas realida-
des, necessidades e desafios. 
Com este tema pretende-se 
costurar uma linha curatorial 
e conceitual durante toda a 
programação.

A quarta edição do festival 
contará com mais 50 artistas, 

Quarta edição do Festival Poetas D’Alma presta tributo a José Craveirinha
resultando em 50 performan-
ces, quatro mesas redondas, 
três workshops e três espectá-
culos, entre exposições, visitas 
guiadas e feiras de livros, dis-
cos, artesanato e gastronomia.

Trata-se de uma programa-
ção pensada em quatro eixos, 
nomeadamente performance, 
educação, imersão e infância. O 
primeiro eixo contempla exibi-
ções de artistas de vários países; 
o segundo envolve workshops, 
mesas redondas, rodas de con-
versa e outras actividades edu-
cativas; o terceiro propõe trocas 
imersivas para que se possam 
construir novas pontes globais 
da literatura e o quarto é pensa-
do para acções formativas que 
atendem aos Objectivos de De-

senvolvimento Sustentável.
O colectivo Poetas D’Alma 

completa 20 anos neste 2022. 
O conceito chave de sua inter-
venção no cenário cultural é a 
poesia em sua transversalidade 
com as outras linguagens ar-
tísticas e performáticas. Acaba 
por ser uma montra mundial de 
artistas que se dedicam às di-
versas poéticas. Em seus anos 
de actuação, tem como princi-
pais realizações: Sarau Noites 
de Poesia, com 20 anos de exis-
tência; várias edições de Clave 
de Soul, Soul’Acústico e três 
edições do Poetas D’Alma – 
Festival Internacional de Poesia 
e Artes Performativas.

O festival é uma iniciati-
va independente da Pl’Arte 

D’Alma que possui três edições 
realizadas desde 2019, e surgiu 
como pretexto de celebração 
dos 15 anos das renomadas 
Noites de Poesia, evento cul-
tural de carácter transnacional 
que visa celebrar a poeticidade 
da palavra e as diferentes for-
mas de expressão em palco.

Durante os três anos do pro-
jecto, o festival recebeu 80 ar-
tistas de mais de 20 países dife-
rentes, de forma integralmente 
presencial em 2019; 45 artistas 
de 14 países diferentes de for-
ma quase totalmente virtual em 
2020; e 68 artistas de 35 países 
diferentes em formato híbrido 
no ano de 2021, sendo que 15 
destes artistas vieram presen-
cialmente a Moçambique.

Entre Aspas
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ÚLTIMA HORA
Presidente da República confirma ataque terrorista em Ancuabe e desmente a Polícia

A população da aldeia de Nanduli, distrito de An-
cuabe, província de Cabo Delgado, esteve em 
debandada depois que os terroristas decapitaram 
uma pessoa e incendiaram dezenas de casas na 
madrugada de domingo. Na manhã desta segun-

da-feira, centenas de pessoas caminhavam com as suas trochas 
em busca de refúgio, criando uma nova onda de deslocados 
num distrito que acolhe, em Marakone, um centro de reassen-
tamento. A polícia, que tem recorrido à uma narrativa triunfa-
lista, tentou classificar o ataque de “boato”, mas o Presidente 
da República e comandante em Chefe das Forças de Defesa e 
Segurança, Filipe Nyusi, confirmou o ocorrido.

Nanduli é uma das entra-
das do Parque Nacional das 
Quirimbas, junto à Estrada 
Nacional 380, a única via as-
faltada que liga o norte e sul 
de Cabo Delgado. É uma al-
deia que fica a cerca de 40 
quilómetros a nordeste da vila 
sede de Ancuabe, já no limite 
com o distrito de Quissanga.

É um distrito que já regis-
tou ataques em 2019 e 2020, 
mas nunca são ataques que 
nunca deixaram a população 
local dispersa, o que revela 
“retorno” dos terroristas que 
vinha realizar ataques regula-
res em Macomia e Meluco.

Ataque de Nandula foi rei-
vindicado por IS-Moz, algo 
como Estado Islâmico Mo-
çambique, através das suas 
plataformas digitais.

Dezenas de casas, de cons-
trução tradicional foram des-

truídas ou incendiadas. Um 
sobrevivente disse que o gru-

po entrou a disparar noutra 
parte da aldeia, onde ficava a 

Ataque em Ancuabe cria nova onda de deslocados e coloca 
PRM em descrédito

sua casa, e chegou a deparar-
-se com os insurgentes en-
quanto fugia com parte da sua 
família.

“Eu vi eles dispararem en-
quanto fugia”, explicou outro 
morador de Ancuabe, com 
um tom trémulo e assustado, 
citado pela imprensa.

Uma das residentes, em 
fuga, relatou que está desde 
domingo à tarde a tentar tele-
fonar para a mãe, com quem 
residia, mas sem sucesso, 
acrescentando que há mais 
pessoas desaparecidas.

As Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS) foram avista-
das na zona, mas a polícia di-
zia desconhecer a ocorrência 
de qualquer ataque, limitan-
do-se a afirmar que se tratou 
de falso alarme.

Mas o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, con-
firmou, esta segunda-feira, o 
ataque que está dispersar po-
pulações de uma aldeia que há 
sensivelmente dois anos não 
experimentava ataques. "Ain-
da ontem (05) atacaram a al-
deia de Nanduli, no distrito de 

Ancuabe", disse Filipe Nyusi, 
assegurando, ainda assim, que 
a situação de segurança está 
controlada, "não obstante os 
actos de terrorismo que ainda 
prevalecem".

O Chefe de Estado falava 
à margem de uma reunião vir-
tual, a partir de Maputo, com 
o secretário do partido comu-
nista do Vietname.

O distrito de Ancuabe 
acolhe o maior número de 
deslocados dos ataques insur-
gentes, depois de Metuge, na 
província.

As Forças 
de Defesa e 
Segurança 
(FDS) foram 
avistadas na 
zona, mas a 
polícia dizia 
desconhecer a 
ocorrência de 
qualquer ataque, 
limitando-se a 
afirmar que se 
tratou de falso 
alarme.

PUBLICIDADE


