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Aos 47 anos de independência regredimos para níveis de Somália e Burundi

O país só está a frente de Estados falhados como Burundi e Somália
Nível de pobreza aumentou desde 2015, período que coincide com o primeiro mandato
Há cada vez mais famílias que só conseguem fazer uma refeição por dia

Moçambique está entre os três países mais pobres do mundo

TSU: A matemática das divergências, que enervou alguns FAE
Teme-se que serventes venham a receber mais que licenciados

Efigénio Baptista dá mais um empurrãozinho a “New Man”

Sentença das dívidas ocultas adiada 
para depois do Congresso da Frelimo

PUBLICIDADE

Nyusi gerou
um “exército”

de esfomeados
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Tal como o Evidências havia alertado, o juiz 
da VI secção criminal do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, Efigénio Baptista, 
acaba de adiar a leitura da sentença do caso 
das dívidas ocultas para o próximo dia 30 de 

Novembro. Em Maio, na sua edição 60, este semanário já 
havia denunciado algumas movimentações nos bastidores, 
lideradas pela ala de Filipe Nyusi, que neste momento 
detém o poder no partido Frelimo, visando o adiamento 
da data para depois do XII Congresso, que terá lugar em 
Setembro próximo, para evitar que as feridas que se vão 
abrir na sentença em que está no banco dos réus um dos 
filhos de Armando Emílio Guebuza, antigo Presidente 
da República, minem o ambiente e comprometam as 
suas ambições de reforçar o poder e controlo do próximo 
Comité Central. Os dois Presidentes não têm boas relações 
e quem controlar o próximo Comité Central poderá ter o 
partido à palma da mão e influenciar inclusive na eleição 
do próximo candidato presidencial.

Já é oficial. O destino dos 
19 arguidos implicados no 
escândalo de mais de 2.2 mil 
milhões de dólares, que levou 
um dos países mais pobres do 
mundo a uma crise profunda, 
não será conhecido dentro de 
14 dias, ou seja, a 01 de Agos-
to, como estava inicialmente 
previsto.

O juiz do caso das dívi-
das ocultas em Moçambique 
adiou, esta segunda-feira, e 
marcou para 30 de Novem-
bro do presente ano a leitura 
daquela que é a mais aguarda-
da sentença no período pós-
-independência, em que está 
em julgamento não só o calo-
te como também a seriedade 
e a independência do sector 
judiciário no país.

Na sua justificação, o juiz 
que ficou conhecido por 
mostrar-se, durante as au-
diências, defensor feroz do 
actual Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi - muitas 
vezes solicitado pelas partes 
processuais para prestar de-
clarações -, diz que o adia-
mento deve-se a complexida-
de da causa, ao facto de ter 
30 mil páginas e a sobrecarga 
de trabalho com os arrestos, 
embargos e agravos.

Entretanto, o Evidências 
já havia adiantado, em Maio, 
a possibilidade da sentença 
vir a ser adiada por questões 
meramente políticas, pois os 
camaradas, sobretudo a ala 
actualmente no poder, tentam 
evitar dossiers fracturantes 
antes do Congresso do parti-
do Frelimo, que vai ter lugar 
em Setembro próximo.

É que com o filho do 
antigo Presidente da Repú-
blica, Armando Guebuza, e 
parte dos seus antigos cola-
boradores mais próximos na 
Presidência da República e 
na secreta entre os arguidos 
do caso das dívidas ocultas, a 
Frelimo tenta evitar chegar ao 
XII Congresso com feridas 
frescas, recém-abertas num 
julgamento que desde o início 
é tido como sendo político.

Em Maio, denunciamos 
concertações dentro da ala 
que detém o poder e que 
montou o julgamento das dí-
vidas ocultas à sua medida, 
para evitar que Filipe Nyusi 
e o partido Frelimo - que re-
ceberam parte dos subornos 
- fossem levados ao tribunal.

A ideia era mesmo arras-
tar a sentença do caso das dí-
vidas ocultas para depois do 

DESTAQUE

Sentença das dívidas ocultas adiada para depois do 
Congresso da Frelimo

Ala Nyusi contorna “guerra” com Guebuza

Reginaldo Tchambule

Adiamento cristaliza crença de que o processo está a ser controlado politicamente
 A ideia é evitar chegar ao Congresso com feridas abertas entre Nyusi e Guebuza
Nyusi quer consolidar domínio do Comité Central e depois dar o “OK”

Quadros da ANE obrigados a viajar a Nampula via terrestre
Segundo o Diário da Zambézia, o ministro das Obras Públi-

cas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, terá orde-
nado aos quadros da ANE, Fundo de Estradas e todos delega-
dos provinciais, para que sigam à Nampula, local da realização do 
Conselho Coordenador do ministério, por via terrestre, suposta-
mente para terem a noção de como está a EN1.

Relações cada vez mais tensas entre Nyusi e Guebuza
A relação entre o actual 

Presidente da República, Filipe 
Nyusi, e Armando Guebuza 
está cada vez mais deteriorada, 
e, recentemente, o filho des-
te último, Armando Ndambi 
Guebuza, voltou a referir-se a 
uma suposta perseguição mo-
vida por FN a seu pai, tendo 
reiterado que é um julgamento 
que visa atingir a sua família a 
“todo o custo”, e que “eles (a 
ala de Nyusi) mudaram o Có-
digo Penal para mantê-lo pre-
so”.

Na ocasião, enumerou epi-
sódios que, no seu entender, 
justificam a dita perseguição. 
Falou do assassinato da sua 
irmã, Valentina Guebuza, da 
suposta tentativa de envene-
namento da sua família com 
um pudim, da sua detenção 
até desaguar na tentativa de 
assassinato do seu advogado 
Alexandre Chivale.

Sendo certa a condena-
ção de quase todos os argui-

dos com conexão a Armando 
Guebuza, a ala de Filipe Nyu-
si tenta a todo custo evitar 
que a sentença seja lida antes 
do Congresso, para chegar a 
aquele que é o mais importan-
te encontro do partido com as 
cartas abertas e impedir que a 
reunião seja marcada por uma 
agenda fracturante.

O receio da ala Nyusi pren-
de-se com o facto de Arman-
do Guebuza ainda deter uma 
boa base de apoio dentro do 
partido e o julgamento ter di-
vidido ainda mais as ditas alas, 
o que pode ser um perigo às 
aspirações de quem pretende 
consolidar o poder e controlo 
do próximo Comité Central.

Os dois Presidentes não 
têm boas relações e quem con-
trolar o próximo Comité Cen-
tral poderá controlar o partido 
e influenciar inclusive na elei-
ção do próximo candidato do 
partido às eleições gerais.

Desde o início, a forma 

selectiva como foram feitas 
as detenções, que viriam a le-
var ao julgamento e a forma 
pincelada e selectiva como foi 
montada a acusação, deixando 
para trás tubarões e incidindo 
sobre peixe miúdo, fez aumen-
tar as desconfianças sobre o 
processo que desde o início foi 
visto como tendo motivações 
políticas.

Recorde-se que antes da 
detenção de Manuel Chang, 
na África do Sul, quando ia a 
laser no Dubai, o processo das 
ocultas estava completamente 
congelado. As primeiras deten-
ções só ocorreram dois meses 
depois, primeiro para tentar 
evitar a extradição de Manuel 
Chang para os Estados Unidos 
da América e depois para lutas 
políticas internas no partido 
Frelimo, incluindo as eleições 
gerais, antes da situação sair 
fora do controlo.

Congresso, pois a ala liderada 
por Filipe Nyusi quer conso-
lidar o domínio do partido 
naquela que é a reunião mais 

importante dos camaradas, 
de forma a controlar o pró-
ximo Comité Central que vai 
garantir um provável terceiro 

mandato ou a eleição de um 
“fantoche” que possa ser co-
mandado remotamente a par-
tir de 2025.

Continua na pag  03
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Na passada quinta-feira, a habitual 
azáfama da movimentação de pessoas 
e veículos na cidade de Maputo, que de 
dia chega a acolher mais de dois milhões 
e quinhentas pessoas, deu lugar a uma 

incomum calma, que só é vista aos domingos e feriados. 
Era o prenúncio de um dia incaracterístico devido a 
manifestação convocada pelas redes sociais, que fez com 
que trabalhadores, comerciantes e estudantes tivessem o 
receio de sair às ruas, enquanto que algumas empresas 
e o comércio preferiram encerrar as portas com medo 
de vandalização, como já aconteceu nas manifestações 
anteriores, o que paralisou praticamente o tecido 
económico e social, não só na cidade de Maputo, como 
também na Matola e nalguns distritos da província de 
Maputo. Em entrevista exclusiva ao Jornal Evidências, o 
economista Egas Daniel, ao seu estilo didáctico, alerta que 
os impactos económicos da paralisação das actividades 
podem ser devastadores para o país.

Contrariamente às outras 
ocasiões em que, quando é con-
vocada alguma manifestação, os 

moçambicanos saiam à rua para 
mostrar o seu descontentamen-
to, desta vez os munícipes das 

Em Abril, à margem das 
audições de arresto de bens 
em curso, o próprio juiz do 
caso, Efigénio Baptista, mui-
tas vezes acusado de estar a 
favorecer Filipe Nyusi, aca-
bou dando a entender a pos-
sibilidade de adiar a leitura da 
sentença, alegando sobrecar-
ga de trabalho relacionado 
com despachos em torno 
deste processo.  

O juiz não indicou uma 

provável data em caso de 
adiamento, mas prometeu 
dar o máximo para que a 
sentença possa sair o mais 
rápido possível, para que os 
réus possam conhecer o seu 
destino.

Nalguns corredores den-
tro da Frelimo, este novo 
posicionamento do juiz foi 
encarado como sendo parte 
desta estratégia da ala Filipe 
Nyusi para que o Congresso 

não se transforme em mais 
um campo de batalha. Neste 
momento, o grupo de Filipe 
Nyusi, que detém o poder, 
procura legitimidade para 
continuar no controlo, numa 
altura em que não é posta de 
lado a possibilidade de um 
terceiro mandato ou a eleição 
de um fantoche.

Contrariamente a uma 
primeira indicação, o XII 
Congresso do partido já não 

vai discutir sobre a sucessão 
de Nyusi, mas vai eleger os 
membros do Comité Cen-
tral, órgão deliberativo mais 
importante da Frelimo, no 
período entre congressos, a 
quem caberá escolher o pró-
ximo candidato do partido, 
provavelmente no próximo 
ano.

Vai daí que, neste momen-
to, o grupo de Filipe Nyusi 
está a fazer de tudo para co-

locar na liderança dos órgãos 
sociais do partido pessoas 
leais a si a todos os níveis, 
para garantir o controlo do 
próximo Comité Central. 
Neste momento, a ala domi-
nante controla a Organiza-
ção da Mulher Moçambicana 
(OMM), a Associação dos 
Combatentes da Luta de Li-
bertação Nacional (ACLIN) 
e a Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM).

Acordar e ficar em casa pode pressionar as contas do governo
Maputo e Matola inauguram nova forma de se manifestar

DESTAQUE

Reginaldo Tchambule

 Economista estima em mais de 3 a 4 mil milhões de meticais por um dia de paralisação
Houve alguns focos de escaramuças nas cidades de Maputo e Matola
Escolas só voltaram a abrir esta segunda-feira por medo de manifestações

Terroristas abastecem armas e munições nas bases das FDS
Os ataques dos terroristas em Cabo Delgado tomaram um 

rumo inesperado com os terroristas lançando ataques surpresa a 
bases da polícia e do exército no início de Julho e, nestas incur-
sões, apoderaram-se de armas e munições. O último assalto foi 
lançado a um posto da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) na 
madrugada de 9 de Julho.

Continuação da pag  02

Poder político no controlo do poder judiciário?

PUBLICIDADE

cidades de Maputo e Matola 
acordaram e ficaram em casa, pa-
ralisando as actividades por com-
pleto e nas ruas, onde a polícia 
armada até aos dentes aguardava 
pelos manifestantes para mostrar 
sua musculatura, houve apenas 
alguns focos de escaramuças 
em vários pontos das cidades 
de Maputo e Matola, chegando 
a paralisar momentaneamente o 
trânsito.

Por medo, muitas empresas 
não abriram portas, o comércio 
esteve encerrado, os mercados 
estavam às moscas e escolas es-
tiveram encerradas, algumas das 
quais só voltaram a abrir as por-
tas esta segunda-feira, o que ge-
rou prejuízos, até aqui não con-
tabilizados.

No entanto, tendo como 
base de cálculo o PIB anual di-
vidido pelos dias totais de labuta 
em um ano, o economista revela 

que por cada dia de paralisação 
de atividade o Estado, Sector Pri-
vado e as famílias moçambicanas 
deixam de produzir o equivalen-
te a 3 a 4 mil milhões, correspon-
dente pouco mais de 60 milhões 
de dólares.

“Em termos gerais, a greve e 
as manifestações têm o risco de 
gerar custos, pelo menos em ter-
mos de diminuição ou paralisa-
ção da actividade económica. Eu 
fiz um cálculo rápido, na verdade 
é um cálculo muito simples, só 
para estimar. O nosso PIB agora 
é estimado em cerca de um bilião 
de meticais, se nós dividirmos 
este PIB pelo números de dias 
úteis do ano, sucede que por dia, 
em média, deixamos de produzir 
cerca de três a quatro mil milhões 
de meticais, que correspondem a 
mais ou menos 60 a 65 milhões 
de dólares. Quer dizer que quan-
to mais dias estivermos parados, 

se forem dois ou três, significa 
que este valor vai ascendendo a 
níveis maiores”, disse, estimando 
com base numa situação de para-
lisação geral de trabalho a escala 
nacional.

Tendo em conta esses impac-
tos negativos numa economia já 
frágil, Daniel defende soluções 
pacíficas e conciliadoras.

“Talvez uma das formas de 
tornar todas as partes prejudi-
cadas neste processo de crise, os 
trabalhadores, as empresas, as fa-
mílias, é uma maior comunicação 
e transparência sobre os esforços 
que as diferentes partes, princi-
palmente por parte do Estado, 
estão a envidar para poder lidar 
com os efeitos negativos da crise 
e esta comunicação resultar num 
entendimento de que as institui-
ções do Estado estão a busca, de 
facto, de contornar e minimizar 
os efeitos da crise”, sublinhou.
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Continua na pag 05

Custo de vida: Renamo exige medidas concretas
Os moçambicanos manifestaram-se, na passada quarta-feira, 

contra o custo de vida e a Renamo exige medidas concretas para 
dar mais dignidade ao povo e mitigar o alto custo de vida que 
está na base do descontentamento popular. Em conferência de 
imprensa, José Manteigas, porta-voz da perdiz, classificou de 
"deplorável" a situação vivida por muitos moçambicanos.

Reginaldo Tchambule, Duarte Sitoe e Neila Sitoe

Entre os países mais po-
bres do mundo, Moçambique, 
independente há mais de 40 
anos e com enormes reservas 
de recursos naturais, só fica 
atrás do Burundi e Somália, 
dois Estados falhados que 
ocupam a primeira e segunda 
posição, respectivamente, e 
que têm sido governados de 
forma sazonal.

Na lista dos 10 países mais 
pobres do Mundo de 2022, 
Moçambique é o único país de 
língua oficial portuguesa e na 

região apenas consta o Mada-
gascar, que ocupa a quarta po-
sição. Outros países que com-
põem o Top 10 são: Serra Leoa 
(5); Afeganistão (6); República 
Centro Africana (7); Libéria 
(8); Níger (9) e República De-
mocrática do Congo (10).

O Evidências foi a fun-
do e descobriu que em 2014, 
período que encerra o ciclo 
de governação de Armando 
Guebuza, Moçambique ocu-

Moçambique só é menos pobre que 
Burundi e Somália

H á cerca de um mês, os moçambicanos assinalaram a passagem de 47 anos 
da independência de Moçambique, mas há poucos motivos para celebrar. 
Apesar de ser rico em recursos naturais e estar independente há várias 
décadas, o país é, neste momento, o terceiro mais pobre do Mundo, 
segundo dados do Banco Mundial, ficando somente abaixo de Estados 

considerados falhados como o Burundi e a Somália, o que pode ser o espelho de sucessivos 
falhanços nas políticas governamentais, altos níveis de corrupção e má gestão da coisa 
pública. O nível de vida dos moçambicanos degradou-se sobretudo desde 2015, período 
que coincide com o arranque da governação de Filipe Nyusi, que encontrou o país como 
o 7º país mais pobre do mundo e o conduziu ao top três, com indicadores cada vez mais 
preocupantes. A mais nova actualização dos países mais pobres do mundo só veio confirmar 
a cada vez mais crescente degradação do nível de vida dos moçambicanos, numa altura em 
que algumas famílias já só conseguem colocar à mesa uma refeição por dia. Especialistas 
não têm dúvidas de que o problema do empobrecimento do nosso país tem a ver com a fraca 
liderança, má governação e corrupção.

São 15 horas. Estamos no 
bairro Malanga. À passagem 
por um dos becos, chama 
atenção o choro de uma crian-
ça. “Cala-te” – grita a mãe, 
com um semblante que deixa 
transparecer algum desespero 
–. Pedimos licença numa hu-
milde casa de madeira e zinco. 
“Entra” – responde surpreen-
dida a mulher – e imediata-
mente aponta dois bancos 
improvisados debaixo de uma 
mafureira para nos sentarmos.

Os meninos que brincavam 
num dos cantos de um aperta-
do quintal com duas constru-
ções idênticas fitam olhar na 
nossa equipa de reportagem. 
A mãe se aproxima e logo nos 

apresentamos. “É para sair-
mos, aonde?” –  insiste, ao 
que voltamos a esclarecer que 
se trata de um jornal.

A criança no colo desata a 
chorar. No meio ao desespero, 
a mulher chama um dos meni-
nos e ordena – “vai dizer a Tia 
Cecília dar-te um biscoito e 
diga que irei pagar” – a crian-
ça sai a correr e volta num 
instante. Afinal, naquele lo-
cal, praticamente todos vivem 
entulhados. Prontos, com um 
biscoito na mão a criança fica 
sossegada e finalmente pode-
mos começar o trabalho.

A mulher, de seus 47 anos, 
corpo a aparentar mais idade, 
responde pelo nome de Zélia 

Sitoe. É mãe solteira e com 
cinco bocas para alimentar. 
São três filhos e um irmão 
mais novo. A uma pergunta 
da nossa reportagem sobre o 
custo de vida, responde com 
meia frase: – “ei, a vida está 

Moçambique entre os três países mais pobres do mundo

difícil, está mal aqui em casa”.
Procuramos saber porquê 

a mulher olha para baixo, ob-
serva uma pausa, e começa a 
desabafar: – “A vida está difí-
cil. Desde que voltei do lar e 
os meus pais mudaram-se para 
Mahubo, deixando-me com a 
casa, a situação piorou. Vivo 
com meu irmão adolescente e 
os meus três filhos, e as coisas 
tendem a piorar. Antes, com o 
tomate e a banana que vendo 
aqui no quintal, conseguia ali-
mentar a minha família, mas 
agora a situação mudou. O 
tomate está caro e o negócio 
já não anda, praticamente. Há 
dias que para conseguir 50 me-
ticais é muito difícil e quando 
é assim, às vezes, dormimos 
com fome. Só desenrascamos 
qualquer coisa para as crianças 
menores não chorarem a noite 
toda”, desabafa.

A família de Zélia é apenas 
um exemplo do quão as fa-
mílias moçambicanas ficaram 
mais pobres nos últimos anos. 
Os números não mentem. 
Segundo o Banco Mundial, 
Moçambique é o terceiro país 
mais pobre do mundo, com 
base na Renda Nacional Bruta 
(RNB) per capita, estimada em 
$ 460 dólares.

Os países mais pobres do 
mundo são classificados como 
economias de baixa renda no 
sistema de classificação de 

quatro níveis do Banco Mun-
dial. Esse ranking é basea-
do na renda nacional bruta 
(RNB) per capita de cada país, 
que é uma medida da renda 
total do país dividida por sua 
população. O RNB é muito 
semelhante ao Produto Inter-
no Bruto (PIB) per capita. Am-
bas as métricas medem o valor 
em dólares de todos os bens 
e serviços produzidos em um 
determinado país, mas o RNB 
também inclui a renda obtida 
por meio de fontes interna-
cionais (como investimentos 
estrangeiros ou imóveis). Por 
esse motivo, o RNB é consi-
derado uma medida um pouco 
mais precisa da saúde econó-
mica de um país.

Sob o sistema do Banco 
Mundial, os países de baixa 

renda são nações que têm um 
RNB (ajustado ao dólar ame-
ricano actual) inferior a U$ 
1.046 em 1º de Julho de 2021.

Nível de pobreza aumentou desde 2015, período que coincide com mandato de Nyusi
O país está diante de Estados falhados como Burundi e Somália

Há cada vez mais famílias que só conseguem fazer uma refeição por dia
“A pobreza tem a ver com problemas de governação e corrupção”, Elcídio Bachita

Como a corrupção e má governação prejudicaram o Estado em 47 anos de independência
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DESTAQUEPaís atinge novo recorde na subida de preços
Moçambique atingiu, em Junho, novo recorde de aumento de 

preços. A inflação foi de 10,81 por cento, segundo o Instituto Na-
cional de Estatística (INE). Trata-se do valor mais alto dos últimos 
quatro anos e nove meses, ou seja, Junho foi um mês de aperto das 
contas para as famílias. O poder de compra reduziu, com o registo 
da maior subida de preços.

Armando Henriques (nome 
fictício), de 32 anos de idade, 
residente na Matola Rio, pai de 
um menor de 8 anos, conta que 
apesar de viver só com o filho, 
devido ao desemprego, já não 
comem o que lhes apetece.

“Aqui em Moçambique vi-
vem os que podem, é como se 
estivéssemos na selva. Nós os 
pobres estamos a sobreviver. 
Você com 100 meticais não 
compra nada, estão a nos fazer 
viver com um valor muito abai-
xo de 1 dólar”, desabafa.

Por seu turno, Argentina 
Elias, de 60 anos de idade, resi-
dente em Nkobe, é responsável 
por cuidar de 5 netos, mas devi-
do ao agravamento do custo de 
vida, só o pai de um dos netos é 
que consegue ajudar.

“ Meu filho trabalha nos 
CFM, estou aqui com cinco 
netos. Por causa do custo de 
vida, desde o início deste ano, 
o rancho que ele enviava para 
nós reduziu muito. Dantes, ele 
mandava o rancho completo, 
comíamos de tudo o que que-

ríamos, mas actualmente só 
temos duas refeições ao dia, de 
manhã e de noite, pão só come-
mos ao final de semana porque 
o valor que o meu filho envia já 
não é suficiente para comprar 
pão todos os dias”, revelou.

Já Cacilda Bila, de 25 anos 

de idade, mãe solteira de uma 
menor de 9 anos de idade, vive 
de renda e é diarista, diz que só 
trabalha para pagar alimenta-
ção e renda.

“Desde o início deste ano as 
únicas peças de roupa que me 
lembro de ter comprado foi o 
uniforme escolar para a minha 
filha, mesmo os sapatos que 
ela calça são do ano passado. 
Consigo uma renda mensal de 
quatro mil meticais em todas 
as casas onde vou fazer limpe-
za e lavar roupa. É triste, mas 
também engraçado, só como 
carne quando vou às festas ou 
por vezes quando me ofere-
cem nas casas onde vou fazer 
limpeza, e quando chego com 
carne minha filha até pula de 
alegria”, relata.

Evidências ouviu o economis-
ta Elcídio Bachita para perceber 
o que poderá estar a falhar para 
que um país, independente a 47 
anos e rico em recursos naturais, 
seja cotado como o terceiro mais 
pobre do mundo, imediatamente 
ao lado de países falhados como 
Somália e Burundi. De forma 
didáctica, o académico destacou 
que o fraco investimento na edu-
cação e os sucessivos falhanços 
na implementação de programas 
das agências das Nações Unidas, 
Banco Mundial, FMI e Banco 
Africano de Desenvolvimento 
têm contribuído para a perpetua-
ção da pobreza.

Igualmente, o economista Ba-
chita observa que outra falha do 
Executivo é não estar a direccio-
nar os seus recursos em sectores-
-chave que possam naturalmente 
catapultar o desenvolvimento 
económico do país.

“O problema do empobreci-
mento do nosso país tem como 
raiz o sector da educação, por um 
lado, mas, por outro lado, é que 
o Estado não prioriza actividades 
ou projectos desenvolvimentistas 
da economia nacional, razão pela 
qual estamos a ter estes proble-
mas de baixo índice de desenvol-
vimento humano e altos índices 
da pobreza no país. Isso também 
tem a ver com as políticas adop-
tadas pelo Governo. O país, em 
termos de pobreza, pode até estar 
a piorar, a situação atingiu o pico 
em 1990, depois normalizou-se, 
mas depois da descoberta das dí-
vidas ocultas os moçambicanos 
voltaram a ser mais pobres, isto 
também devido a incapacidade da 
economia de produzir mais bens 
e serviços para fazer face a de-
manda interna no país”, explicou.

A corrupção é apontada como 
uma das razões que retardam o 

desenvolvimento de Moçambi-
que. Para Bachita, os recursos que 
foram desviados pelos servidores 
públicos deviam impulsionar o 
desenvolvimento das outras re-
giões do país, uma vez que a zona 
sul é mais desenvolvida em rela-
ção às zonas centro e norte.

“Se olharmos para o passado 
constataremos que, para além da-
quele dinheiro das dívidas ocultas, 
o Governo perdeu muito mais di-
nheiro por causa de esquemas de 
corrupção e esse dinheiro não foi 
recuperado. É um dinheiro que 
podia ser usado para investir em 
sectores sociais como a educação, 
saúde e investir em infra-estru-
turas económicas, construção de 
mais linhas férreas, construção e 
reabilitação de estradas que pos-
sam facilitar o escoamento da 
produção até as zonas de consu-
mo ou até as zonas urbanas. A 
pobreza tem a ver com problemas 
de governação, problemas de cor-
rupção, mas também problemas 
sérios na educação no país, tendo 
em conta que a educação é tida 
como chave de desenvolvimento 
e não está a merecer uma maior 
atenção por parte do Executivo. 
Temos livros da 6ª classe com er-
ros gravíssimos, é só imaginar que 
tipo de pessoas é que estamos a 
formar para amanhã contribuí-
rem para o desenvolvimento de 
Moçambique”, remata.

Moçambique é um país rico 

em recursos naturais, mas mesmo 
com a abundância dos recursos 
naturais continua na lista dos paí-
ses mais pobres do mundo. Na 
opinião do economista, por não 
ter knowhow na exploração dos 
recursos naturais, os rendimentos 
acabam beneficiando as multina-
cionais e os seus países.

“Os recursos naturais não 
estão a ser explorados pelos pró-
prios moçambicanos. A indústria 
extrativa é dominada por multina-
cionais, não há uma maior parti-
cipação de cidadãos nacionais ou 
de empresas moçambicanas. Mo-
çambique não possui o knowhow 
no que diz respeito a indústria de 
óleo e gás, além de que prefere 
criar incentivos fiscais para que 
grandes multinacionais operem 
no processo de exploração de 
recursos minerais. Os rendimen-
tos destes recursos beneficiam as 
multinacionais e os seus países. A 
exploração destes recursos está 
mais virado para exportação do 
que para beneficiar a economia 
nacional. Se num acordo de ex-
ploração de carvão mineral ou 
gás natural o Estado moçambi-
cano tem como percentagem 5%, 
significa que 95% daquilo que 
são os lucros das receitas que as 
multinacionais estão a produzir 
beneficia as multinacionais e os 
próprios países, só 2% do valor 
ganho vai para os cofres do Esta-
do”, sublinha.

Para algumas famílias, carne passou a ser luxo e só 
comem “nas festas”

“A pobreza tem a ver com problemas de governação e corrupção”

Continuação da pag  04

pava a 15ª posição dos países 
mais pobres do Mundo, com 
um PIB per capita (PPP) US$ 
de 1.262 aliado a um índice de 
Desenvolvimento Humano de 
(IDH) de 0,435.

A situação do país foi se 
degradando desde 2015, já 
no mandato de Filipe Nyusi, 
sobretudo a partir de 2016, 
com a descoberta das dívidas 
ocultas. Até 2018 e 2019, Mo-
çambique era o sexto país mais 
pobre. Quer dizer que nos últi-
mos dois anos caiu três lugares, 
ou seja, saiu do posto de sexto 
país mais pobre do mundo 
para terceiro. Curiosamente, 
o período coincide com catás-
trofes naturais, intensificação 
do terrorismo e Covid-19.

Como se tal não bastasse, 
neste período, o nível de de-
semprego aumentou conside-
ravelmente, com pico regis-
tado no período entre 2019 e 
2022. Curiosamente, o período 
coincide com uma ambiciosa 
meta de criação de empregos 
do governo estimada em três 
milhões de novos postos, que 
está longe de ser concretizada.

Ivone Lourenço, 30 anos 
de idade, também residente no 
bairro da Malanga, mãe de 2 
filhos, de 11 e 8 anos de idade, 
faz parte destas estatísticas de 
desemprego. Provedora para 
uma família de cinco agrega-
dos familiares, sobrevive da 
venda de bananas desde que 
perdeu o emprego por conta 
da Covid-19.

“A vida tem sido muito 
difícil, sou mãe solteira, res-
ponsável também pelo meu 
sobrinho e minha irmã mais 
nova. Desde que perdi o em-
prego, em 2020, decidi vender 
bananas para poder sustentar a 
minha família. Mas com o au-
mento do custo de vida, mui-
ta coisa mudou. Antigamente, 
tínhamos duas refeições ao 
dia, que eram o mata-bicho e 
jantar, mas agora só almoça-
mos, quando os meus filhos 
e meu sobrinho retornam da 
escola. Nos dias maus em que 
não consigo vender o sufi-
ciente apenas tomamos uma 
chávena de chá para enganar 
o estômago e dormimos. A 
nossa alimentação geralmente 
baseia-se em arroz, xima e ver-
duras água e sal. Carne e peixe 
só quando os vizinhos ofere-
cem”, revelou o drama.
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Salário do Presidente da República aumenta em mais de 100 mil meticais
Há variável escondida na simulação publicada pela MEF e as reclamações
Teme-se que serventes venham a receber mais que professores licenciados
Professores já começaram a se mobilizar para formalizar as reclamações

Nelson Mucandze

Não há consenso no seio dos Funcionários 
e Agentes de Estado (FAE) sobre a Tabela 
Salarial Única (TSU) e os professores já 
começaram a se mobilizar para formalizar 
as reclamações. A matemática do Ministério 

de Economia e Finanças (MEF) está a ser questionada em 
diferentes quadrantes da função pública, na medida em que 
beneficiou os que se encontravam mais “abaixo” e teme-se 
que serventes com nível médio venham a receber igual a um 
licenciado, além de outras “confusões” na interpretação de 
alguns funcionários. Por outro lado, não passa despercebido o 
aumento do salário do Presidente da República, que de 205 mil 
meticais de salário base, passa a receber 331 mil (21A+100%) 
meticais acrescidos de um subsídio de representação, o que 
faz com que no fim de cada mês passe a levar para a mesa 
da sua família 464 mil meticais, correspondentes a 40 vezes 
o salário mínimo, que embora tenha sofrido um aumento 
de 100%, passando de quatro para oito mil, continua muito 
aquém do ideal para uma cesta básica, estimado em 31 mil 
meticais, segundo um estudo da OTM-CS.

O Governo apresentou na 
semana passada a Tabela Sala-
rial Única (TSU) que inaugura 
a reforma salarial na Função 
Pública. Entre as garantias 
apresentadas na TSU, consta 
o aumento em 100% do salá-
rio mínimo (nível 1 de salário 
base), que passa dos actuais 
4750 Meticais para 8758 Meti-
cais, para os restantes níveis não 
há garantias de aumento e todos 
Funcionários e Agentes de Es-
tado (FAE) passam a depender 
dos variáveis que constam da 
nova tabela.

Desde aquele dia, a simu-
lação que consta do sítio do 
Ministério de Economia e Fi-
nanças (MEF) foi ao crivo dos 
FAE, que têm pressionado os 
seus sindicatos para encami-
nhar as suas reclamações antes 
que se proceda com os paga-
mentos previstos a partir do dia 
22 desta semana. Há quem até 
já avança com ideia de uma pro-
vidência cautelar.

É que, segundo apuramos, 
quando foi anunciada a TSU, 
era esperada com muita expec-
tativa com vista a aumentar os 
salários na função pública, mas 
no fim descobriu-se que nem 
todos vão sorrir. Uma parte 
considerável dos FAE calhou 
num nível salarial baixo do ac-

tual e só irão manter os orde-
nados actuais graças ao subsídio 
de ajustamento previsto na Lei. 
Mas o descontentamento não 
pára por aí. Há uma excessiva 
valorização dos anos de carrei-
ra, em detrimento do nível aca-
démico, o que está a deixar mui-
tos com os nervos à flor da pele.

Das interpretações que 
surgem a partir da simulação, 
aventa-se a possibilidade de um 
simples servente, com conside-
ráveis anos de serviço, vir a con-
correr, em termos salariais, com 
um licenciado ainda no início da 
carreira, o que pode desincenti-
var os FAE de dar seguimento 
aos seus estudos.

Ainda no simulador dis-
ponibilizado pelo MEF, entre 
as células D e F está, segundo 
alguns entendidos na matéria, 
escondida a célula E, intitulada 
último nível académico cadas-
trado. O facto desta célula estar 
oculta abre espaço a outras es-
peculações, com uns a acredi-
tarem tratar-se de um erro que 
escapou aos técnicos que traba-
lharam no documento e outros 
a afirmar tratar-se da pontuação 
que pudesse diferenciar um ní-
vel do outro e evitar com que 
um funcionário com nível infe-
rior superasse o de nível supe-
rior, independentemente da sua 

TSU: A matemática das divergências que enervou alguns FAE
Salário do Presidente da República corresponde a 40 vezes ao salário mínimo

antiguidade.
No crivo dos funcionários 

da função pública, o documen-
to podia ser melhorado e clarifi-
car e incluir os critérios de pro-
dução, resultado e competência. 
Afinal, da mesma forma que há 

licenciados sem qualidade, tam-
bém existem antigos funcioná-
rios sem qualidade, “incompe-
tentes e fracos tecnicamente”.

“Em termos exactos, não 
há desvantagem nenhuma nesta 
Tabela, mas encontramos des-

vantagens quando começamos 
a fazer comparações: Os que 
estão em cima mantém, mas so-
bem os que estão em baixo. E 
isso por si só pode criar tensão 
dentro da classe”, disse um fun-
cionário público.

Arranca compensação aos transportes colectivos
Arrancou no dia 14 a atribuição de compensações e subsídios 

aos transportadores para mitigar o impacto do aumento dos pre-
ços dos combustíveis. Os pagamentos são feitos através de trans-
ferências bancárias e o governo deverá canalizar cerca de 90 mi-
lhões de meticais no processo, disse António Matos, da Agência 
Metropolitana de Transportes de Maputo.

Teodoro Muidumbe, Secretá-
rio-Geral da Organização Nacio-
nal dos Professores, confirmou 
que os professores em todo o 
país estão a lamentar-se, mas a 
organização que representa emi-

tiu um documento para todas 
as províncias que é para apre-
sentarem problemas concretos, 
porque “nós queremos saber 
qual é o problema que afecta o 
professor”.

“Visto que no geral as pes-
soas estão a dizer que a tabela 
não satisfaz, então queremos 
tratar o assunto com elementos 
materiais, significa que demos a 
todas províncias a possibilida-
de de reagirem até dia 30 deste 
mês, então daí é que nós pode-
mos dizer alguma coisa sobre 
essa tabela”, comenta Muidum-
be, em conversa com a nossa 
reportagem.

O secretário-Geral da ONP 
orientou os professores para 
explorarem a Lei n° 20 e o de-
creto n°32/2022 de Fevereiro e 
Junho respectivamente, só daí é 
que “podemos nos pronunciar, 
porque a lei pode estar bem e 
nós não sabermos interpretá-la. 
Queremos descobrir onde está o 
problema, onde estão as causas e 
quais são as consequências, só as-
sim poderemos falar”. Sublinhar 
que as reclamações não se limi-
tam aos da classe da educação.

Professores são os mais revoltados
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Nem a oposição e nem 
organizações sindicais deram eco a 
mensagem do povo, mas ela ficou

Por maturidade ou por medo, os mo-
çambicanos repudiaram a inércia das 
autoridades face ao elevado custo de 
vida sem se fazer presente às ruas. Rei-
vindicaram uma governação transpa-
rente e maior controlo, dos seus repre-
sentantes, dos indicadores económicos 
sem vandalizar uma única infraestrutu-
ra. Exigiram respostas, de quem pode 
dar, em nome próprio  

A polícia esteve nas ruas para con-
trolar a manifestação popular que foi 
convocada pelas redes sociais, mas lá 
não esteve o povo que, consciente da 
postura política dos seus representan-
tes ávidos em mostrar o seu poder bé-
lico para fracos, ficou sem produzir.

Houve quem associou a manifesta-
ção popular da última quinta-feira com 
o comunicado da OTM – Central Sin-
dical, dois eventos totalmente diferen-
tes, cuja linha comum é o sentimento 
de desgaste pelo excessivo aumento do 
custo de vida, mas diferenciados pela 
coragem que falta às organizações sin-
dicais, famosas por serem fantoches do 
Executivo, sem força para encaminhar 
a quem deve os lamentos dos seus re-
presentados. Por aqui não se conhece 
uma que seja excepção! Nem própria 
oposição sabem a quem representa… 

Para desdramatizar a insatisfação 
generalizada, surgiu um debate irre-
levante que questionava se a ausência 
do povo nas ruas é mesmo manifes-
tação popular, afinal apesar de medío-
cres que somos continua petrificada 
em nossas cabeças que manifestação é 
violência, quando devíamos olhar para 
nobreza das reivindicações que afinal 
invocam o que constitui anseio de to-
dos e questionar-se essas questões che-
gam ou não a quem interessa chegar.

Mas é claro que chegaram. E discu-
tir a forma como o povo manifestou o 
seu desgaste visava unicamente passar 
a imagem de triunfo à polícia, a mensa-
gem de que manteve tudo sob contro-
lo e evitou a vandalização das infraes-
truturas públicas e evitou. No meio de 
manifestação é sempre preciso polícia 
para distinguir os manifestantes dos 

oportunistas, no nosso caso, acabamos 
por reprimir os primeiros em razão 
dos últimos. É nisto que tem mestria 
a nossa polícia, que desta vez viu os 
últimos em casa e os poucos que qui-
serem se organizar, nalguns bairos, fo-
ram conotados como oportunistas.

Mas não é verdade, os moçambica-
nos mostraram maturidade, mostra-
ram que é possível se fazer ouvir sem 
precisar confrontar-se com a polícia 
que saí às ruas equipadas a rigor para 
evitar que se exponha impopularida-
de do homem do planalto, como se 
existisse, fora dos holofotes políticos 
qualquer satisfação pelo rumo de Mo-
çambique.

Deve ser este o momento mais opor-
tuno para medir a nível de inserção que 
teria qualquer aventura absurda de um 
terceiro mandato.

O factor surpresa é que o governo 
está em alerta, e não foi por coinci-
dências o anúncio as pressas da Tabela 
Salarial Único, que foi hasteada como 
o grande legado do actual executivo, 
aliado aos números partilhados para 
abrandar a fúria dos transportadores 
de passageiros, que foram os primei-
ros a mobilizar as graves, não tiveram 
os efeitos desejados.

É que coincide que essas activida-
de que fora dos holofotes oficiais ti-
nham o objectivo de devolver uma 
certa esperança ao público e a abran-
dar a vontade de recorrer a greve para 
se fazer ouvir não funcionou e como 
consequência Maputo parou, a econo-
mia parou e a mensagem ficou sem ser 
preciso se fazer a exibição de forças. É 
maturidade de um povo, que vai rein-
ventando a medida do seu governo.

Naquele dia tivemos o retrato de um 
país que de ano em ano vai liderando 
as actisticas globais em níveis de cor-
rupção, de conflitos e de deterioração 
nas liberdades civis. É nestas tabelas 
que estamos a somar, no momento em 
que celebramos os 47 anos de inde-
pendência, que quando colocados em 
gráficos detectamos sem muita ciência 
o subdesenvolvimento contínuo. 
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Após uma greve dos transportadores

A pós a paralisação de actividades por mais de 
três dias, os transportadores de passageiros, 
na cidade da Beira, conseguiram demover o 
Conselho Municipal da Beira a conceder a 
devida autorização para o reajuste da tarifa 

de transporte na urbe. Na semana finda, a Assembleia Mu-
nicipal anunciou o agravamento da tarifa de transporte em 
cinco meticais, em resposta ao apelo dos chapeiros que 
reivindicavam altos custos de combustíveis. No entanto, 
este ajuste acontece numa altura em que o Governo pro-
mete subsidiar todos os transportadores a nível nacional 
por seis meses.

O transporte de passagei-
ros na cidade da Beira passa 
a custar cinco meticais mais 
caro, a partir do próximo mês, 
na sequência de um entendi-
mento, alcançado a escopo e 
martelo, entre a Associação 
dos Transportadores da Beira 
(ATRABE) e o Conselho Mu-
nicipal da Beira.

As novas tarifas foram já 
aprovadas pela Assembleia 
Municipal e desta feita, se 
nada mudar, a partir do próxi-
mo mês, por exemplo, o cha-
pa da Baixa - Macúti passa de 
10 para 15 meticais e de Baixa 
- Manga passa de 13 para 18 
meticais.

Manuel Severino, porta-
-voz da bancada da Frelimo, 

que votou a favor do aumen-
to, justificou que votou a favor 
por serem taxas já aplicadas 
pelos transportadores em vá-
rias rotas da cidade da Beira.

“Votamos a favor para fa-
zer o equilíbrio das taxas dos 
operadores e evitar  o encur-
tamento de rotas na Urbe. Ou-
tro factor deve-se à existência 
de operadores a praticarem es-
tas taxas na Beira”,  justificou 
Manuel Severino.

Por seu turno, a Renamo, 
que também chancelou a subi-
da do preço de chapa, justifi-
cou que o seu sentido de voto 
visa acabar com os encurta-
mentos de rotas e possíveis 
reclamações levantadas pelos 
operadores.

“Chapas” serão cinco meticais mais caros em diversas 
rotas na Beira

Banco Central bane quatro agências de microcrédito 
O Banco de Moçambique anunciou o banimento de mais 

quatro agências de microcrédito. Não apresenta os motivos, mas 
depreende-se que é por operar ilegalmente no mercado financei-
ro nacional. Trata-se das agências de Sorriso Microcrédito, EI; 
Nabonga Microcrédito, EI; LDC Microcrédito, EI e Hakhela 
Microcrédito.  

Jossias Sixpence - Beira

“Nós, a bancada da Rena-
mo, votamos a favor para evi-
tar o encurtamento de rota e 
possíveis especulações de pre-
ços praticados pelos operado-
res em várias rotas da urbe e 
deixando o sufoco aos muníci-
pes”, disse  João Morato.

No entanto, o presidente 
do conselho municipal da Bei-
ra, Albano Carige, reconhe-
ceu, na ocasião, que a subida 
dos preços dos “chapas” vai 
sufocar a vida dos munícipes, 
visto que os custos de vida es-

tão cada vez mais a subir no 
País. Aliás, defendeu a posi-
ção da sua bancada que teve 
seu voto vencido, pois queria 
que o aumento fosse de quatro 
meticais.

“A vida está difícil para 
os munícipes. Nós havíamos 
decidido por quatro meticais, 
para facilitar e aliviar a cintura 
já apertada dos cidadãos, mas 
sim as novas taxas vão entrar 
em vigor e vamos fazer de tudo 
para evitar o encurtamento de 
rota na cidade”, disse.

Satisfeito com as mexi-
das na tarifa, o presidente da 
ATRABE, Américo Mussicua-
ne, disse que a aprovação das 
novas taxas significa encurta-
mento “Zero” para as rotas de 
transportes dos passageiros.

“Graças a Deus por apro-
var estas novas tarifas, esta-
mos felizes e vamos agora 
declarar o encurtamento zero 
das rotas de transportes pelos 
operadores”, disse, pedindo à 
população para denunciar os 
prevaricadores.

O Instituto Nacional de Segurança Social realizou 
nos dias 15 e 16 de Julho de 2022, na cidade de 
Nampula, a Reunião Nacional que se destinava 
a fazer o balanço das actividades desenvolvidas 
durante o ano de 2021 e do primeiro semestre de 

2022 e reflectir sobre as políticas e os instrumentos de gestão 
para o ano de 2023.

O evento que decorreu 
sob o lema “Modernizar para 
Melhor Servir” contou com a 
participação dos membros do 
Conselho de Administração e 
da Direcção-Geral, chefes de 
departamento central, delega-
dos provinciais, chefes de re-
partição central e técnicos do 
INSS.

A cerimónia de abertura foi 
dirigida pela Ministra do Traba-

lho e Segurança Social, Marga-
rida Adamugi Talapa, no dia 15 
de Julho, e contou com a pre-
sença do Secretário do Estado 
na Província de Nampula, Mety 
Oreste Gondola, do Governa-
dor da Província de Nampula, 
Manuel Rodrigues Alberto e 
dos representantes dos par-
ceiros sociais, designadamente 
CTA, OTM-CS e CONSILMO.

Constituiu agenda do en-

INSS analisa desempenho nacional em Nampula

contro a apreciação do grau 
de execução da matriz das re-
comendações da Reunião Na-
cional do INSS de 2021, do 
Relatório de Actividades de 
2021 até 1º Semestre de 2022, 
das propostas do plano de Ac-

tividades e Orçamento e do 
Programa de Acção Sanitária e 
Social para o ano de 2023 e o 
balanço de articulação de Siste-
mas de Segurança Social Obri-
gatória, aprovada pelo Decreto 
nº 13/2019, de 27 de Fevereiro.

Foi igualmente apreciado o 
relatório de implementação do 
Decreto nº 29/2021, de 12 de 
Maio, que aprova o perdão de 
multas e redução de juros de 
mora as empresas devedoras 
de contribuições ao Sistema de 
Segurança Social, a informação 
sobre a interoperabilidade entre 
o SISSMO (Sistema de Infor-
mação de Segurança Social de 
Moçambique) e outros sistemas 
e sobre a proposta do Plano Es-
tratégico do INSS 2023-2027. 

No evento, foi feita a en-
trega de kits para a geração de 
renda aos Trabalhadores por 
Conta Própria (TCP) e Pensio-
nistas do Sistema, no âmbito 
do Programa de Acção Sanitá-
ria e Social.
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POLÍTICALuto nacional pela morte de José Eduardo Dos Santos
Terminou, esta segunda-feira, o luto nacional de cinco dias 

pela morte do ex-presidente angolano José Eduardo dos San-
tos, segundo anunciou o Conselho de Ministros, após reunião 
extraordinária. Segundo o governo moçambicano, a decisão 
foi tomada tendo em conta os laços históricos, de irmandade 
e solidariedade com Angola.

O salário do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que 
passou a ser referência dos or-
denados na função pública, ti-
tulares ou membros de órgão 
público e dos titulares e mem-
bros dos órgãos da Administra-
ção da Justiça, teve um aumen-
to a 100%. Em outras palavras, 
existem garantias de aumento 
de salários para os que estão nas 
extremidades dos 21 níveis sa-
lariais, menos para os que estão 
no centro.

Enquanto o salário mínimo 
na função pública, o nível 1 de 
salário base, passa dos actuais 
4750 Meticais que passam 8758 
Meticais, no nível máximo, que 
é o 21, o salário base é de 165 
758 meticais.

No caso do último, onde 
consta o Presidente da Repúbli-
ca, a Lei n.º 5/2022, de 14 de 
Fevereiro, que define as regras e 
os critérios para a fixação de re-
muneração dos serviços públi-

cos, dos titulares ou membros 
de órgão público e dos titulares 
e membros dos órgãos da Ad-
ministração da Justiça e aprova 
a Tabela Salarial Única (TSU), 
anota que o vencimento do 
Presidente da República consti-
tui referência para a determina-

ção do vencimento do titular ou 
membro de órgão de soberania 
e de gestores de órgão público.

No seu artigo 17, lê-se que 
o Presidente da República au-
fere um vencimento mensal 
de mais 100% do nível salarial 
21A (o A corresponde o esca-

lão), acrescido de um subsídio 
de representação equivalente a 
40% do respectivo vencimento, 
o que corresponde a 464 mil 
meticais mensais para o Chefe 
do Estado. É a partir do salário 
base (21A+100%) do Chefe do 
Estado que se vai definir os sa-

lários dos dirigentes dos órgãos 
públicos e mais, como a presi-
dente da Assembleia da Repú-
blica, os deputados, o primeiro-
-ministro e todos os membros 
do governo, entre outros.

No caso, por exemplo, do 
Presidente da Assembleia da 
República, os Juízes-Presiden-
tes do Tribunal Supremo, do 
Tribunal Administrativo, do 
Conselho Constitucional e o 
Procurador-Geral da República 
auferem um vencimento men-
sal correspondente a 80% do 
vencimento do Presidente da 
República, acrescido de subsí-
dio de representação equivalen-
te a 30% do respectivo venci-
mento.

Antes desta lei que marca a 
reforma salarial na função pú-
blica, o Presidente da República 
recebia 205 mil meticais, um au-
mento de 126 mil meticais, sem 
incluir o subsídio que agora foi 
reduzido para 40 por cento.

Até quarta-feira (13) da se-
mana passada, de acordo com 
o Ministério de Economia e Fi-
nanças, um total de 80 por cento 
dos Funcionários e Agentes do 
Estado já tinham os seus proces-
sos devidamente actualizados e 
regularizados, ou seja, estão devi-
damente enquadrados num dos 
21 níveis salariais. São reformas 
salariais que abrangem apenas 
funcionários no activo.

O director nacional adjunto 
de Contabilidade Pública, Abí-
lio Sigauque, que apresentou a 
TSU, explicou no momento que 
“o funcionário só vai ser enqua-
drado em função da sua situação, 
obedecendo os critérios de tem-
po de serviço, tempo na carreira, 
qualificação académica, idade…”

“O que vai suceder é que o 
funcionário pode vir a ser enqua-
drado num nível superior ao salá-
rio que vinha receber, em termos 
de comparação, e nessas circuns-
tâncias registam-se o incremento 
de salário. O incremento salarial 
vai acontecer em função da rea-
lidade de cada funcionário na 
aplicação daqueles critérios sala-
riais”, explicou.

Esta reforma salarial na fun-
ção pública vai ter um peso de 

13,5 mil milhões nas finanças 
do Estado, contrariando os 19 
mil milhões de meticais anterior-
mente previstos. Com a imple-
mentação da TSU, o incremento 
de salário dos Funcionários e 
Agentes de Estado (FAE) de-

pende do enquadramento de 
cada funcionário nos critérios 
definidos na TSU, cada critério 

tem um peso que, somado, defi-
ne o aumento ou não do salário.

Nesta tabela que inaugura a 
reforma salarial, o facto é que 
ninguém vai ter o seu salário re-
duzido.

“Vamos ter situações em que 

o funcionário vai estar acima 
do salário que vinha recebendo, 
portanto, o que se pretende nes-

ta reforma salarial é exactamente 
isso, ir estabelecer critérios que 
levam o funcionário a estar onde 
deveria estar, nas mesmas cir-
cunstâncias que o outro que pos-
sui as mesmas valências profis-
sionais, portanto, haverá aqui um 
incremento salarial em função da 
aplicação daqueles critérios”, ex-
plicou o adjunto de Contabilida-
de Pública.

A TSU estabelece quatros 
critérios que visam melhorar a 
eficiência da Administração Pú-
blica, que somados definem o 
salário dos FAE, e são a valoriza-
ção das qualificações académicas 
que os FAE possuem à data do 
enquadra¬mento; a valoriza-
ção da experiência profissional 
tendo em conta o saber fazer; 
o rejuvenescimento, que recorre 
ao critério de idade, que visa es-
timular aos mais jovens a prestar 
serviços para o Esta¬do; e a va-
lorização do tempo de serviço na 
Administração Pública.

Em termos comparativos 
com o sistema anterior na Admi-
nistração Pública, a TSU elimina 
a proliferação de legislação, antes 
dela existia mais de 10 Leis, 10 
Decretos, 8 Diplomas Ministe-
riais e 15 Despachos Conjuntos 

e cerca de 103 tabelas salariais; 
5.625 salários diferentes; 35 su-
plementos salariais; 322 quali-
ficadores de funções e carreiras 
profissionais.

Refira-se que a Tabela Salarial 
única entra em vigor este mês, 
estando em curso neste momen-
to actos preparatórios, dentre as 
quais a simulação de pagamentos 
para verificar a conformidade da 
folha.

No entanto, até o momento, 
o Governo só conseguiu regula-
rizar o enquadramento de 80% 
dos Funcionários e Agentes do 
Estado, estando em curso a ac-
tualização dos restantes 20%, 
correspondente a 306 mil fun-
cionários dos 382 mil no activo, 
o que fará com que estes últimos 
não sejam contemplados no rea-
juste deste mês.

“Serão pagos os funcionários 
que tenham os seus processos 
regularizados, ou seja, que cor-
respondem actualmente 80 %. 
Poderão ficar aqueles (os fun-
cionários) que ainda não foram 
regularizados (processos) por 
várias razões da sua posição pro-
fissional em razão daqueles crité-
rios que a própria lei estabelece”, 
esclareceu.

Nyusi passa a receber mais 40 vezes o salário mínimo sem incluir subsídio

Nem todos vão sorrir

Continuação da pag  06

O que vai suceder é que 
o funcionário pode vir a 
ser enquadrado num nível 
superior ao salário que 
vinha receber, em termos 
de comparação, e nessas 
circunstâncias registam-
se o incremento de salário. 
O incremento salarial vai 
acontecer em função da 
realidade de cada funcionário 
na aplicação daqueles 
critérios salariais.
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POLÍTICA Troika da SADC prorroga missão da SAMIM
A Cimeira Extraordinária da Troika dos Chefes de Estado e de 

Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) aprovou, semana finda, a prorrogação do mandato da 
Missão Militar da SADC que apoia o combate ao terrorismo em 
Moçambique. A medida tem em vista viabilizar a continuidade das 
operações da SAMIM no país.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, no-
meou Raul Domingos, antigo dirigente da 
Renamo, embaixador extraordinário e ple-
nipotenciário na Santa Sé.

Até a data da sua nomeação, 
Raúl Domingos era membro do 
Conselho do Estado, em substi-
tuição de Daviz Simango, cargo 
que chega pelas mãos de Nyusi.

Do seu histórico, consta que 
o antigo número dois da Renamo 
foi chefe da equipa do maior par-
tido da oposição nas negociações 
com o Governo da Frelimo para 
o Acordo Geral de Paz, assinado 
em 1992, em Roma.

As negociações contaram 
com a mediação da Comunidade 
de Sant´Egídio, entidade ligada à 
Igreja Católica.

Após as primeiras eleições 
multipartidárias na história de 
Moçambique, em 1994, Raúl 
Domingos chefiou a bancada do 
principal partido da oposição na 
Assembleia da República, mas 
acabou sendo expulso da Renamo 

Nyusi nomeia Raul Domingos embaixador 
extraordinário e plenipotenciário na Santa Sé

após desentendimentos com 
o então líder do movimento, 
Afonso Dhlakama, na sequência 
das eleições gerais de 1999.

Após a sua saída da Renamo, 
Domingos fundou o Partido 
para a Democracia e Desenvol-
vimento (PDD), uma força polí-
tica extraparlamentar que nunca 
conseguiu eleger representantes 
para órgãos eletivos nacionais 
ou locais.

O político é conselheiro de 
Estado por nomeação do atual 
chefe de Estado moçambicano.

Após a sua 
saída da Renamo, 
Domingos fundou 
o Partido para 
a Democracia e 
Desenvolvimento 
(PDD), uma 
força política 
extraparlamentar 
que nunca 
conseguiu eleger 
representantes 
para órgãos 
eletivos nacionais 
ou locais.

A Subsecretária de Estado norte-americana para a 
Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, 
Urza Zeya, trabalha esta semana em Moçambique 
e Namíbia. Durante a sua visita, que decorre en-
tre os dias 18 a 24, a Subsecretária irá promover as 

parcerias entre os Estados Unidos de América (EUA) e África 
sobre segurança alimentar e assistência aos refugiados, o res-
peito pelos direitos humanos, fortalecer a governação democrá-
tica, e abordar o tráfico da fauna bravia.

A Subsecretária começou esta 
segunda-feira a sua visita em Ma-
puto, em encontros com mem-
bros do governo e da sociedade 
civil para discutir oportunidades 
de progredir nas áreas afectadas 
pela violência, potenciando no-
vas oportunidades no âmbito da 
Estratégia dos E.U.A. de Preven-
ção de Conflitos e Promoção de 
Estabilidade.

Na sua agenda, de acordo 
com o comunicado da embaixada 

da EUA em Maputo, Zeya deverá 
destacar o importante trabalho 
que os Estados Unidos estão a 
realizar com parceiros africanos 
e internacionais para combater o 
terrorismo e tráfico de pessoas, 
reforçar a capacidade dos parcei-
ros judiciais e policiais, ajudar os 
deslocados internos e as pessoas 
afectadas pela violência, bem 
como promover a segurança ali-
mentar, os princípios democráti-
cos, os esforços anti-corrupção, 

Subsecretária norte-americana reúne-se com sociedade 
civil em Maputo

o respeito pelos direitos huma-
nos e a liberdade religiosa.

Depois de Moçambique, a 
Subsecretária norte-americana 
irá, na quinta-feira (21), viajar 

para Windhoek, Namíbia, onde 
terá encontros com representan-
tes do governo para discutir os 
esforços conjuntos para avançar 
com as prioridades globais par-

tilhadas sobre alterações climáti-
cas, crime transnacional, energia 
e direitos humanos, para refor-
çar a democracia e promover os 
direitos humanos de todos os 
indivíduos, combater o tráfico 
de seres humanos, ajudar os re-
fugiados, e promover a segurança 
regional.

Durante a sua visita, reunir-
-se-á ainda com membros da 
sociedade civil, bem como com 
jovens líderes políticos e da so-
ciedade da Namíbia para ouvir 
a visão deles sobre o futuro de 
Namíbia e da parceria com os 
Estados Unidos.  Irá depois visi-
tar um campo de refugiados e o 
Waterberg Plateau Park da Namí-
bia para ver em primeira mão a 
cooperação E.U.A.-Namíbia para 
proteger a fauna bravia ameaçada 
de tráfico.

Governação democrática e tráfico da fauna bravia na agenda

Cabo Delgado: SAMIM prorroga 
missão até Agosto

A Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) prorrogou esta quinta-feira pro-
visoriamente a sua missão militar que comba-
te grupos armados no norte de Moçambique, 

anunciou a organização. O destacamento que terminava 
missão esta semana, vai agora durar até ao início da se-
gunda quinzena de Agosto.

A SADC assinala, em co-
municado, que o destacamento 
da força alcançou “conquis-
tas e marcos significativos” 
no combate ao “terrorismo”. 
    A decisão foi tomada duran-
te uma cimeira extraordinária da 
“troika” dos chefes de Estado 
e de Governo da SADC, reuni-
da esta quinta-feira em forma-
to virtual e em que Moçambi-
que foi representado pelo seu 
chefe de Estado, Filipe Nyusi. 
  O alargamento provisório do 
destacamento das tropas da Áfri-
ca Austral vai durar até à “apre-
ciação e consideração do relató-
rio abrangente da SAMIM pela 
cimeira ordinária dos chefes de 
Estado e de Governo da SADC, 
agendada para 17 e 18 de agosto 
de 2022, na República Democrá-

tica do Congo” avança-se na nota. 
  A “troika” enalteceu o papel e os 
esforços do Presidente da África 
do Sul e do Órgão de Coopera-
ção nas Áreas de Política, Defesa 
e Segurança da SADC, Cyril Ra-
maphosa, na manutenção de uma 
paz e segurança duradoiras na 
região, refere-se no comunicado. 
  No encontro desta quinta-
-feira, os líderes da SADC 
prestaram um minuto de silên-
cio em homenagem ao anti-
go Presidente de Angola José 
Eduardo dos Santos, que mor-
reu no dia 8, em Barcelona. 
  Além de Filipe Nyusi, a reu-
nião da “troika” contou com a 
presença de Cyril Ramaphosa, 
Lazarus Chakwera, e do chefe 
de Estado da RDCongo, Félix 
Tshisekedi.
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CENTRAIS UE doa 89 milhões de dólares para travar terrorismo
Os 89 milhões de euros, correspondentes a 5,6 mil milhões de 

Meticais, foram anunciados por António Sanchez-Benedito Gaspar, 
embaixador cessante da União Europeia (UE), durante a sua des-
pedida. O valor deverá ser usado para a compra de equipamento e 
formação militar às 11 unidades das Forças de Defesa e Segurança, 
que já estão a ser capacitadas.

Assédio sexual é uma das principais barreiras para mulheres que querem se afirmar profissionalmente

Depois veio a perseguição

Apesar da Lei do Trabalho punir quem praticar o assédio sexual, esta prá-
tica ainda é muito frequente nas instituições públicas e privadas, sendo 
responsável por reprimir sonhos de muitas mulheres e raparigas. Toques 
indesejados, convites inapropriados e mensagens indecentes têm sido al-
gumas das manifestações de assédio mais comuns no local de trabalho 

e quando estes estímulos não são correspondidos os assediadores, muitas vezes em 
posição de poder, resvalam em insultos, humilhações, ameaças, tratamento desigual e 
até punições.

A Lei do Trabalho, nos 
termos do n° 2 e 3 do ar-
tigo 66 sobre Infracções 
disciplinares, diz que o 
assédio, incluindo o assé-
dio sexual, praticado no 
local de trabalho ou fora 
dele, que interfira na es-
tabilidade no emprego ou 
na progressão profissional 
do trabalhador ofendido, 
constitui uma infracção 
disciplinar.

E continua dizendo que 
quando a conduta referida 
no número anterior seja 

praticada pelo emprega-
dor ou pelo seu mandatá-
rio, confere ao trabalhador 
ofendido o direito a ser 
indemnizado em vinte ve-

zes o salário mínimo, sem 
prejuízo de procedimento 
judicial, nos termos da lei 
aplicável.  

Mas, apesar da lei punir 
os que praticam o assédio, 
ainda há várias mulheres 
que sofrem este mal. É o 
caso de Marcela Costa, de 
34 anos de idade, que tra-
balhava como secretária 
executiva numa instituição 
privada, que viu no aban-
dono do seu posto a solu-
ção para se livrar do assé-
dio protagonizado pelo seu 

superior hierárquico.
“Este era o meu segundo 

emprego como secretária, 
já tinha ouvido falar que 
as secretárias sofrem mui-

to assédio, mas nunca tinha 
passado por tal situação. 
Por questões de ambição 
profissional decidi mudar 
de emprego, vi uma vaga 
para a qual preenchia todos 
os requisitos, concorri e 
fui admitida. Logo no iní-
cio vi que as coisas naquela 
instituição eram estranhas, 
mas pensei que fosse algo 
da minha cabeça. Então, 
continuei a trabalhar nor-
malmente, mas ainda esta-
va no período probatório. 
Depois dos três meses do 
período probatório, foi 
quando ‘tirei a prova dos 
nove’, comecei a ser caça-
da”, relatou.

A fonte afirma que, no 
seu quarto mês de traba-
lho, começou a viver si-
tuações muito constran-
gedoras, que faziam com 
que não mais tivesse desejo 
de ir trabalhar, mas como 
tinha que pagar as suas 
despesas e dos seus filhos 
continuou. Mas porque a 
situação foi se agravando, 
decidiu informar ao pes-
soal dos recursos humanos 
da instituição, tendo sido 
orientada a formalizar a 
denúncia, mas sem antes 
deixarem de adverti-la que 
“não daria em nada”, visto 
que o assediador tem in-
fluência e importância na 
sociedade.

“Meu chefe já me olhava 
com um olhar muito estra-
nho, depois passou para a 
fase de convidar-me para 
sair ou oferecer boleia para 
levar-me para casa, não 
aceitei. Já nos meados do 
quarto mês de trabalho, co-
meçava a esticar o pé por 
debaixo da mesa para me 
tocar quando estivéssemos 

No local de trabalho

Neila Sitoe

Marcela diz que o tempo foi 
passando e a situação piorava, de 
tal forma que o superior hierár-
quico já nem conseguia esconder 
diante dos colegas que se sentia 
atraído por ela. E que na institui-
ção os colegas normalizavam a 
situação e ela era quem saía pre-
judicada.

“Meu chefe fez marcação cer-
rada comigo, passou a controlar a 
minha hora de entrada e de saída, 
se eu chegasse só cinco minutos 
depois das 08:30 ordenava que 
me marcassem falta de meio-dia, 
nos dias em que tínhamos de fa-
zer horas extras, as horas não se 
reflectiam no meu salário. Berrava 
comigo, praticamente por tudo, 
e dizia que não sabia como che-
guei a ocupar a vaga porque não 

preenchia os requisitos necessá-
rios. Passou a castigar-me aquele 
senhor. Tentei aguentar, mas ele 
só piorava e dizia que se não sou 
amiga dele então sou inimiga, e 
inimigos devem ser combatidos, 
era triste o que eu passava”, de-
sabafou.  

Cansada de viver tanta humi-
lhação e insultos, Marcela conta 
que preferiu largar o emprego e 
procurar outras oportunidades.

“Cada dia as humilhações pio-
ravam, as mensagens também, 
não tinha como bloqueá-lo por-
que eu era secretária dele, mas 
porque vi que minha produtivida-
de estava a diminuir, nada do que 
fazia para ele era certo, tinha des-
contos salariais quase sempre, me 
envergonhava diante dos colegas, 

Meu chefe já me olhava com 
um olhar muito estranho, depois 
passou para a fase de convidar-me 
para sair ou oferecer boleia para 
levar-me para casa, não aceitei. 
Já nos meados do quarto mês de 
trabalho, começava a esticar o pé 
por debaixo da mesa para me tocar 
quando estivéssemos nas reuniões, 
de tal forma que passei a sentar 
bem distante dele. Começou a 
piscar o olho, mandar mensagens 
de texto no meu celular a elogiar-
me ou a comentar sobre as minhas 
roupas, optei por não usar saias, 
usava calças largas e pedia para 
que não me mandasse aquele tipo 
de mensagens, mas não parou. Fui 
denunciar-lhe nos recursos humanos 
da instituição, disseram-me para 
formalizar a denúncia, mas que de 
nada serviria, fiquei frustrada.

nas reuniões, de tal forma que 
passei a sentar bem distante 
dele. Começou a piscar o olho, 
mandar mensagens de texto no 

meu celular a elogiar-me ou a 
comentar sobre as minhas rou-
pas, optei por não usar saias, 
usava calças largas e pedia para 
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CENTRAIS“Custo de vida resolve-se com produção” - PM
O primeiro-ministro diz que os moçambicanos devem aumen-

tar a produção e produtividade, como forma a conter a subida de 
custo de vida. Adriano Maleiane, que já foi ministro da Economia e 
Finanças e que é conhecido por lançar ideias, algumas desastrosas, 
entende ainda que o Ministério da Indústria e Comércio deve traba-
lhar mais para melhorar o sector.

Assédio sexual é uma das principais barreiras para mulheres que querem se afirmar profissionalmente

Às vezes a própria mulher acaba “normalizando” o assédio

Depois veio a perseguição

me chamava de vários nomes 
pejorativos, depois de um ano 
e dois meses de trabalho optei 
por procurar outro emprego. 
Mas antes de sair tentei de-
nunciá-lo, mas ele realmente 
é alguém influente e eu é que 
apareceria como a oferecida, 
então optei por sair daquele 
lugar porque só de pensar em 
ir trabalhar já ficava mal dis-
posta e por pouco não fiquei 
deprimida, e como ele não 
parava, eu é que devia agir”, 
afirmou.

“Muitas mulheres não 
denunciam porque querem 

manter o seu emprego”

Para Leandra Chivure, acti-
vista social, o assédio sexual é 
uma realidade nas instituições 
de trabalho em Moçambique, 

e apesar da Lei de Trabalho 
penalizar tal prática, muitas 
mulheres não denunciam por-
que querem manter o seu em-
prego, outras porque sabem 
que os agressores continuarão 
impunes.

“Muitas mulheres são víti-
mas do assédio nos seus lo-
cais de trabalho, mas a maio-
ria não denuncia porque quer 
estar bem nos seus empregos. 
Outras porque têm no empre-
go a única fonte de renda para 
o sustento das suas famílias, 
algumas querem se afirmar 
profissionalmente e outras 
acabam cedendo na esperan-
ça de que os superiores hie-
rárquicos as deixem em paz”, 
explicou.

A activista diz que as mu-
lheres devem estar preparadas 
para denunciar o assédio se-

xual, independentemente das 
consequências que possam 
advir desta denúncia, porque 
se continuarem sem denun-
ciar, os assediadores conti-
nuarão a fazer vítimas a cada 
dia.

“Alguém tem que parar es-
tes assediadores, porque nem 
as posturas que várias insti-
tuições adoptam para evitar 
o assédio funcionam, logo 
só pode ser a própria vítima 
a eliminar estas práticas, de-
nunciando, apesar das con-
sequências que podem advir 
disso, porque muitas das ve-
zes a falta de provas, de tes-
temunhas, fazem com que o 
agressor fique impune, mas se 
tiver que passar por um pro-
cesso, creio que não voltará a 
cometer tal acto, ou terá re-
ceio de o fazer”, disse.

Por seu turno, Jaime 
Omar, psicólogo clinico, 
afirma que o assédio sexual 
é uma violência que a mu-
lher sofre no seu dia-a-dia, 
e muitas das vezes a própria 
mulher acaba normalizando 
essa prática, principalmen-
te em condições hierárqui-
cas, por não querer perder 
o emprego, ser transferida 
para sectores indesejáveis 
ou perder certos direitos, 
mas o assédio sexual é um 
crime e deve ser denuncia-
do.

“A mulher logo que se 
aperceber que está a ser as-
sediada pelo seu superior 
hierárquico ou qualquer 
outro colega deve informar 
aos outros colegas, ou par-
tilhar os textos, as imagens, 
denunciar ao superior hie-
rárquico do superior hierár-
quico dela se existir, ou em 
casos mais graves recorrer 
a uma esquadra mais próxi-
ma para que não dê tempo 
ao assediador de ter apoio”, 
frisou.

O psicólogo aconselha 
as mulheres que passam 
por estas situações a pro-

curarem também apoio 
psicossocial, visto que esta 
prática pode fazer com que 
elas tenham um mau de-
sempenho, se isolem ou de-
senvolvam certas doenças 
mentais.

“A vítima do assédio de-
sestabiliza-se em relação ao 
seu ambiente de trabalho, e 
as consequências psicoló-
gicas podem levar ao isola-
mento social, à desistência 
do emprego e até mesmo à 
depressão", finalizou.

Assédio sexual é todo o 
comportamento indeseja-
do de carácter sexual, sob 
forma verbal, não verbal 

ou física, com o objecti-
vo ou efeito de perturbar 
ou constranger a pessoa, 
afectar a sua dignidade, ou 
de lhe criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degra-
dante, humilhante ou de-
sestabilizador. No local de 
trabalho, o assédio sexual 
consiste em manifestações 
explícitas ou implícitas 
constantes, de cunho sen-
sual ou sexual, sem que a 
vitima as deseje, prevale-
cendo-se o agente da sua 
condição de superior hie-
rárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função.

que não me mandasse aquele 
tipo de mensagens, mas não 
parou. Fui denunciar-lhe nos 
recursos humanos da institui-

ção, disseram-me para forma-
lizar a denúncia, mas que de 
nada serviria, fiquei frustrada”, 
revelou.

Leandra Chivure, activista Social
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NEGÓCIOS BCI leva abraço solidário a Massaca
Uma equipa integrando altos responsáveis da Caixa Ge-

ral de Depósitos (CGD) e do BCI efectuou uma visita ao Lar 
Mamana Wa Kurula, localizado na zona de Boane (Bairro da 
Massaca), no sábado, 9 de Julho. O BCI efectuou a entrega de 
um donativo constituído por material escolar e prendas para as 
raparigas ali acolhidas.

O Standard Bank mostra-se optimista em rela-
ção ao desenvolvimento do sector imobiliário 
comercial em Moçambique, impulsionado 
pelo abrandamento das restrições impostas 
pela pandemia do coronavírus e, principal-

mente, pelo iminente início da exportação do Gás Natural 
Liquefeito (GLN) pela plataforma flutuante do Projecto Co-
ral FLNG, bem como pela possível retoma à curto prazo das 
actividades por parte da TotalEnergies e outras parceiras 
petrolíferas ligadas ao Projecto de GLN em terra Moz LNG, 
na bacia do Rovuma, província nortenha de Cabo Delgado.

Diante destas perspectivas, di-
versos intervinientes, entre inves-
tidores, financiadores, correctores 
e agentes imobiliários, e outras 
partes interessadas, participaram, 
recentemente, na cidade de Mapu-
to, no Fórum Imobiliário de Mo-
çambique (MozamReal), patroci-
nado pelo Standard Bank, para em 
conjunto partilharem experiências 
e, acima de tudo, darem o seu 
contributo para o crescimento do 
sector.

Intervindo na cerimónia de 
abertura, o Director para o Sector 
de Energia, Infraestruturas e Sec-

tor Imobiliário Comercial da Ban-
ca de Investimentos do Standard 
Bank, Edson Machel, referiu-se 
à importância do evento que, na 
sua opinião, afigura-se como uma 
plataforma de discussão que con-
tribui sobremaneira para o cres-
cimento e desenvolvimento do 
sector imobiliário no País, ajustan-
do-o aos mais elevados padrões ao 
nível da região e do mundo:

“O MozamReal permite que 
os diversos intervenientes parti-
lhem ideias e dêem o seu contribu-
to para que tenhamos um sector 
imobiliário mais robusto”, consi-

Standard Bank optimista em relação ao desenvolvimento 
do sector imobiliário comercial em Moçambique

derou Edson Machel, para quem 
o encontro serviu para perceber 
até que ponto o País está prepara-
do e como se deve preparar para 
responder, de forma adequada, à 
demanda que poderá surgir nos 
próximos anos”.

“Há melhorias que devem ser 
feitas, pois temos que estar prepa-
rados para servir às necessidades 
que poderão advir, por exemplo, 
da exploração do gás natural, con-

cretamente nas áreas residencial, 
logística, distribuição e armazena-
gem, escritórios, acomodação cor-
porativa, centros comerciais entre 
outras, sem contar que temos uma 
classe emergente no País, que deve 
merecer a nossa atenção”, segun-
do frisou.

Durante o evento, Edson 
Machel partilhou a experiência 
do Standard Bank na qualidade 
de um dos principais actores do 

ramo financeiro no sector imobi-
liário comercial no País, um sector 
para o qual pretende continuar a 
contribuir para o seu desenvolvi-
mento e modernização.

“Somos um actor extrema-
mente importante neste sector, 
mas o nosso papel não se cinge 
meramente à assessoria, estrutu-
ração e financiamento; somos um 
interlocutor e facilitador válido 
para o crescimento do sector em 
Moçambique. É por isso que o 
Standard Bank tem patrocinado, 
igualmente, plataformas como es-
tas (MozamReal), como forma de 
promover discussões relevantes 
para o desenvolvimento do sector 
imobiliário, tanto ao de operação 
como ao nível regulatório, assim 
como das melhores práticas inter-
nacionais”, concluiu.

 Importa realçar que, para 
além de financiador, o Standard 
Bank tem parcerias em toda a ca-
deia de valor do sector, que per-
mitem alavancar o funcionamento 
eficiente do ecossistema imobiliá-
rio no País. FDS

Face às novas perspectivas macroeconómicas

Pouco mais de 3.500 habitantes do posto adminis-
trativo de Salamanga, no distrito de Matutuine, 
província de Maputo, passam a beneficiar de água 
potável, fornecida por um sistema de abastecimen-
to, inaugurado, quarta-feira, 13 de Julho, pela vice-

-ministra das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos, 
Cecília Chamutota.

Trata-se de um sistema 
orçado em 36 milhões de me-
ticais, financiados em forma 
de donativo pelo Governo do 
Reino Unido, através do Fo-

reign Commonwealth & Deve-
lopment Office (FCDO), com 
uma capacidade instalada para 
fornecer o precioso líquido a 
15 mil habitantes, numa rede 

Mais de 3.500 habitantes de Salamanga com acesso 
a água potável

de abastecimento de água de 5 
quilómetros.

 Na ocasião, a vice-ministra, 
Cecília Chamutota, disse que 
com a inauguração a taxa de co-
bertura em Salamanga passa de 
41% para 91%, o que contribui 
para que o Distrito de Matutui-
ne passe de 79.4% para 81.2% 
nas zonas rurais, beneficiando a 
cerca de 35.456 pessoas.

 “Hoje, procedemos à inau-

guração do Sistema de Abaste-
cimento de Água de Salamanga 
que agora, no arranque, benefi-
cia cerca de 3.578 pessoas, mas 
com uma capacidade instalada 
para beneficiar cerca de 14.400 
pessoas num horizonte de 20 
anos”, referiu a governante.

 Por sua vez, a Alta Co-
missária do Reino Unido em 
Moçambique, NneNne Iwuji-
-Eme, disse que a inaugura-

ção do empreendimento, em 
Salamanga, enquadra-se no 
âmbito do apoio que o Reino 
Unido providencia ao Progra-
ma Nacional de Abastecimento 
de Água e Saneamento Rural 
do Governo de Moçambique 
(PRONASAR). 

“Com este apoio, pretende-
mos contribuir para a transfor-
mação da provisão dos serviços 
de água e saneamento, permi-
tindo uma maior resposta à de-
manda das comunidades mais 
necessitadas nas zonas rurais de 
Moçambique e, principalmente, 
a comunidades afectadas pelas 
mudanças climáticas”, concluiu 
a Alta Comissária do Reino 
Unido em Moçambique.

Importa realçar que o Reino 
Unido financia a construção de 
cerca de 140 sistemas de água, 
incluindo 15 sistemas na pro-
víncia de Maputo, do qual faz 
parte o sistema de Salamanga, 
no distrito de Matutuine.
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ECONOMIA
BM aprova financiamento de USD 300 milhões

O Conselho de Administração do Banco Mundial (BM) apro-
vou, na passada quinta-feira, um financiamento de 300 milhões 
de dólares para Moçambique. O valor deve ser aplicado na recu-
peração económica do país, de forma sustentável e inclusiva. Foi 
aprovado em Washington, nos EUA, e será entregue em breve ao 
Governo moçambicano.

A partir de Agosto, a Totsa, subsidiária da em-
presa francesa TotalEnergies, passa a importar 
os combustíveis em substituição da Indepen-
dent Petroleum Group (IPG), do Kuwait, cujo 
contrato vigorou de Janeiro a Junho do ano em 

curso e não conseguiu renovar. Aos olhos da IMOPETRO, 
a Totsa destacou-se no último concurso, com referência de 
IMOPETRO/CACL/01/2022, ao propor menor preço para 
fornecimento de 575 000 Toneladas Métricas (TM) de pro-
dutos petrolíferos refinados para os portos de Maputo, Bei-
ra, Nacala e Pemba.

A Importadora Moçambica-
na de Petróleos (IMOPETRO) 
anunciou esta segunda-feira, no 
seu sítio, que adjudicou à Totsa, 
subsidiária da empresa france-
sa TotalEnergies, o contrato de 
importação e fornecimento de 
diversos combustíveis ao país, de 
Agosto a Outubro de 2022.

A Totsa destacou-se no últi-
mo concurso, com referência de 
IMOPETRO/CACL/01/2022, 
ao propor menor preço para for-
necimento de 575 000 Toneladas 
Métricas (TM) de produtos pe-
trolíferos refinados para os por-
tos de Maputo, Beira, Nacala e 
Pemba. A cerimónia de abertura 
de propostas de um concurso de-
correu a 15 de Junho passado.

De acordo com os resultados 
do último concurso, a média do 
prémio (conjunto de frete marí-
timo, seguro, entre outros aspec-

tos), para a importação das cinco 
propostas feitas pelas empresas 
concorrentes é de 180,30 USD 
por Tonelada Métrica (TM), con-
tra uma média de 44.93 USD por 
TM do último concurso realizado 
em finais de 2021 e ganho pela re-
ferida IPG em que sete empresas 
apresentaram propostas.

No último concurso, o preço 
mínimo foi de 146.37 USD por 
TM, preço que é quatro vezes 
maior que 35.62 USD por TM 
(preço mínimo) do concurso 
anterior. O preço mais alto pro-
posto no último concurso foi de 
256.04 USD por TM, cinco vezes 
maior que os 41.64 USD por TM, 
valor mais elevado proposto no 
concurso anterior.

Dados da IMOPETRO indi-
cam que, se antes da crise mun-
dial eram necessários entre 60 a 
80 milhões de USD mensais para 

TotalEnergies é o novo importador de combustíveis

importar combustíveis, actual-
mente a entidade precisa, a cada 
mês, de 200 milhões de USD.

Por consequência do agrava-
mento da crise, o último concur-
so foi menos apetecível às em-
presas que operam no sector. Ou 
seja, das sete empresas que com-
praram os cadernos de encargo, 
apenas cinco apresentaram pro-
postas. Ora, no concurso ante-
rior, oito empresas compraram os 
cadernos, mas só uma é que não 
apresentou proposta do preço de 
importação de combustíveis.

Das cinco companhias, a 

Totsa destacou-se ao propor im-
portar cada TM a um prémio de 
146.37 USD em média, contra um 
preço de 149.63 USD proposto 
pela Vitol, 158.48 USD proposta 
da Augusta Energy, 191.02 USD 
por Glencore Energy e 256.04 
de USD por TM proposto pela 
Trafigura.

O preço mínimo não é o úni-
co requisito para ganhar o con-
curso, a Comissão de Aquisição 
de Combustíveis Líquidos avalia 
também outros pressupostos, 
como a capacidade técnica para 
a importação. Entretanto, como 

tem sido apanágio, ganha sempre 
a empresa que menor proposta 
de preço apresentar. Foi o que 
aconteceu com a TotalEnergies.  

A TotalEnergies deverá im-
portar, nos próximos três meses, 
575,000 TM, que cobrirão Agos-
to a Outubro próximos, contra 
1.190.000 TM de diversos com-
bustíveis importados pela IPG 
para sete meses. Refira-se que, 
uma vez importados, em Mo-
çambique, os combustíveis são 
distribuídos por perto de três 
dezenas de gasolineiras filiadas à 
IMOPETRO.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai 
desembolsar um financiamento de 397 milhões 
meticais para a reabilitação de 65 km da linha 
de transmissão de energia entre os distritos 
de Búzi e Nhamatanda, em Sofala, danificada 

pelo ciclone IDAI. A informação foi avançada, há dias, pelo 
Gabinete de Reconstrução Pós-ciclones (GREPOC), durante 
a cerimónia que marcou o pontapé de saída das obras que te-
rão duração de 18 meses.

Volvidos três anos após a 
passagem do ciclone IDAI, vá-
rios parceiros internacionais 
continuam a apoiar na reposição 
de infra-estruturas devastadas 
pelas intempéries, com destaque 
para o Banco Africano de De-
senvolvimento, que depois de 
ter aprovado um financiamento 
de 46 milhões de dólares norte-
-americanos no âmbito do pro-
grama do programa de recons-

trução pós ciclones, acaba de 
desembolsar um outro pacote. 

“O que vai ser feito é que 
temos uma linda de 65km que 
é basicamente suportada por 
cabos em postes de madeira. A 
mesma vai ser substituída por 
postes metálicos suportados 
por uma estrutura de betão ar-
mado para toda linha, num fi-
nanciamento directo do BAD, 
equivalente a 397 milhões de 

BAD disponibiliza 397 milhões de meticais para 
reabilitação da linha de energia em Sofala

meticais”, assegurou, há dias, 
Luís Mandlate, director executi-
vo do GREPOC.

A reabilitação consiste na 
substituição das torres de ma-
deira por torres metálicas e o 
reforço da linha de transmissão 
para 110 kVAs, de modo a me-
lhorar a qualidade e fiabilida-
de no fornecimento de energia 
eléctrica da rede nacional sem 

interrupções.
“Isto vai significar que a 

qualidade e fiabilidade de ener-
gia nesta zona vai melhorar, uma 
vez que não teremos as interrup-
ções que neste momento carac-
teriza os distritos. Teremos uma 
linha mais robusta  e que possa 
fornecer energia de forma mais 
permanente sem interrupções”  
frisou.  

As obras cujo lançamento 
teve lugar em Guara-Guara, 
distrito de Búzi, um dos pon-
tos mais mais afectados pelo ci-
clone IDAI, terão um prazo de 
execução de 18 meses.

“Isto integra-se na reabilita-
ção pós IDAI. Como sabemos, 
o ciclone afectou quase todos 
os sectores de infra-estruturas. 
Temos o sector de energia e 
outros em que o GREPOC vai 
intervir”, assegurou.

João Saize, administrador 
do distrito do Búzi, enalteceu 
o gesto do GREPOC, visto que 
a corrente eléctrica irá trazer 
muitos benefícios para o distri-
to. “Com este projecto teremos 
uma energia de qualidade para 
o distrito e vai responder às 
necessidades da nossa popula-
ção”, referiu.

Jossias Sixpence - Beira

Danificada pelo ciclone IDAI no centro de Moçambique
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É verdade. Muita gente sofisticada adora dizer 
que vivemos num Mundo de Cinismo. Di-
zem que tudo é relativo. Mas a Liberdade 
não pode desenvolver-se ou sequer sobre-

viver numa atmosfera de Relativismo. A Ecologia da 
Liberdade é muito mais frágil que o Ambiente Físico 
da Terra.

A Liberdade necessita de Famílias sãs, de Decência 
e do Respeito pelo próximo sem receio de um Ser hu-
mano pelo Outro. Necessita de um pequeno acto de 
Virtude, Laços de Lealdade e Amizade Pura. Esta é uma 
verdade. Também uma Economia livre exige pessoas 
dinâmicas, com espírito aberto para arriscar. Necessi-
ta de pessoas empreendedoras, com visão, espírito de 
descoberta, invenção e criatividade. Esta é uma segunda 
verdade.

Mas, poderá haver uma Sociedade Livre com pessoas 
que mentem, roubam e enganam umas às outras, que 
tentam vender à custa da destruição dos seus Adversá-
rios, como acontece sobretudo entre os nossos Políti-
cos, na sua maioria incultos, sem formação académica 
necessária e por isso mesmo impreparados e analfabe-
tos? Referimos este exemplo a título de um uma sim-
ples constatação, entre tantos outros exemplos que 
poderíamos apontar como existentes na nossa Actual 
Sociedade Moçambicana. O ser humano é a única Cria-
tura que não obedece cegamente às leis da sua natureza 
e é um «bicho desconcertante», por princípio. E digo 
isto sem estar aqui a denegrir quem quer que seja, é bom 
que fique claro.

Em vez disso, possuímos a Capacidade de dominar 
as nossas Paixões, Preconceitos e Ignorância. Enquan-
to os milhões de Cidadãos forem guardados por um 
“polícia” interior (a Consciência), os polícias verda-
deiros poderão ser poucos. Mas, entre pessoas que não 
tenham “este polícia interior”, nem todos os Polícias 
do Mundo serão suficientes para tornar esta Sociedade 
Civilizada.

Sem dúvida que a Verdade é importante. «Uma só 
Verdade», como disse Alexandre Solyenitsin (1913-
2008) ao receber o Prémio Nobel da Literatura, em 
1970, «é mais poderosa que todas as armas do Mun-
do». A Verdade em todo o seu sentido, com toda a Dig-
nidade que lhe diz respeito.

A Verdade anda de mãos-dadas com a sinceridade e 
ambas poderão estar em vias de extinção, pois estamos 
a aniquilá-las.

Nunca ninguém prometeu que as sociedades livres 
durariam para sempre. Ao olhar friamente para a His-
tória concluímos que a TIRANIA é a condição mais 
frequente da Raça Humana, transversal a todos os Tem-
pos. Sem o cuidado adequado, a nossa Sociedade Livre 
pode passar através da Escuridão dos Séculos como um 
esplêndido mas pequeno Cometa a arder até à extinção 
e desaparecer. Milhões de Anos Luz mais tarde poderá 
surgir um outro pequeno Cometa que se não houver 
cuidado terá o mesmo fim.

Para que a nossa Sociedade Moçambicana sobreviva, 

necessitamos de um Novo Despertar Intelectual e 
Cultural. Tal como para os pulmões do ser humano 
necessita de AR, assim a Liberdade necessita de Virtude 
e Verdade, de Respeito pela Pessoa Humana. A Socieda-
de Livre ou é Regida pela Moral ou não será Sociedade 
Livre. Que os nossos Políticos — não os de “Aviário”, 
evidentemente! —  tenham, pois, para com a População 
Moçambicana (em particular) e para com Moçambique 
(em geral), um pouco mais de Moral, Verdade, Dignida-
de e Respeito. Basta de Hipocrisia e tanta Mentira! Basta 
de Ladrões e de Corruptos! E o pior disto tudo é que 
temos uma Justiça que nada faz, impávida, irresponsável 
e serena que é... De bradar aos Céus!!!

O nosso País precisa de seres humanos (quer Homens, 
quer Mulheres) ÍNTEGROS como o actual Primeiro-
-Ministro, Dr. Adriano Maleiane, a quem dedico (a títu-
lo excepcional) a Crónica  de hoje, por conhecer bem 
a pessoa em apreço e com ele ter convivido de perto, 
numa época em que fui Director da Tropical Magazi-
ne, nos Anos de 2008/2010, e ele Governador do Ban-
co de Moçambique, à época. Com certeza haverá outros 
seres excepcionais no nosso País — Figuras igualmente 
de relevo que são, Orgulho de qualquer Moçambicano, 
Pessoas Honestas, Sensíveis, Cultas, Educadas e, sobre-
tudo, de Carácter, como o Dr. Adriano Maleiane.

É com pessoas assim à frente dos Destinos do Nosso 
País — independentemente do Partido a que possa per-
tencer — que podemos alcançar a Felicidade e o Bem-
-Estar do Povo que vive cada vez mais desencontrado e 
mendigo de si, abandonado por “aqueles” que nos (des)
governam e deveriam ajudar a construir uma Sociedade 
Verdadeiramente mais Justa e Fraterna, e pouco fazem... 
além de roubarem (e de se entregarem a “esquemas”), 
afim de colocarem “esses desvios impunemente” 
fora de Moçambique, em Paraísos Fiscais Europeus, 
salvaguardando, assim, a Riqueza que ROUBARAM de 
todos nós, empobrecidos e cada vez mais endividados... 
e a vivermos praticamente no Limiar da Pobreza, com o 
Custo de Vida a subir diariamente em todos os sentidos. 

Temos de acabar, de uma vez por todas, com «o fos-
so abismal» da Desigualdade que existe  entre o co-
mum Cidadão, a todos os níveis, e tornar Moçambique 
um pouco melhor daquilo que é, em termos de Opor-
tunidade de Emprego, de Educação e Escolaridade, de 
Vencimentos Condignos, de Fraternidade e Amor, de 
Habitação para todos, de uma Assistência à Saúde mais 
Real e Visível, duma Cidadania Justa e Plena para os 
cerca de 30 Milhões de Moçambicanos que somos e 
que merecemos ser um pouco mais Felizes daquilo que 
não somos... 

OPINIÃO

A relatividade e os 
nossos políticosAfonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

«A pior ameaça à nossa Liberdade é não darmos à Verdade o seu devido Valor».
Alexandre Solynisin (Prémio Nobel da Literatura – 1970),  (1913-2008)

(Dedicado ao Dr. Adriano Maleiane)

PUBLICIDADE
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Os sindicatos tiveram um papel 
importante na história da hu-
manidade, principalmente na 
modernidade. Com origem na 

Inglaterra da revolução industrial, os sin-
dicatos difundiram-se ao longo do século 
XIX em toda a Europa, com a finalidade 
de tutelar as condições de vida e os direi-
tos básicos dos trabalhadores industriais. 
A greve sempre foi o instrumento mais 
explícito e visível de luta sindical, princi-
palmente quando fica difícil encontrar um 
acordo com outros sindicatos (os dos em-
presários) ou quando um governo nacional 
não satisfaz as exigências da classe traba-
lhadora, como no caso de um incremento 
dos preços não acompanhado por medidas 
adequadas de mitigação, ou com um incre-
mento salarial generalizado.

Nos países democráticos, os sindicatos 
são legalmente reconhecidos e a dialética 
com eles, por parte dos respectivos gover-
nos nacionais, faz parte da dinâmica políti-
ca ordeira de um país. Greves que já se tor-
naram famosas foram as das mulheres de 
Nova Iorque, que trabalhavam na indústria 
têxtil de produção de camisas entre 1909 e 
1910 – das quais depois originou-se o dia 
de 8 de Março como festa internacional da 
mulher –, de três milhões de trabalhadores 
contra o primeiro governo-Berlusconi na 
Itália, e a primeira greve virtual, em 2007.

No contexto africano, a greve tem uma 
história um pouco diferente, se compa-
rada com a Europa e os Estados Unidos. 
Entretanto, greves importantes foram or-
ganizadas, em época colonial, por parte de 
diferentes sectores de trabalho, tais como 
na década de 1930 no Quénia, a 3 de Agos-
to, por parte dos estivadores na Guiné-Bis-
sau (hoje feriado nacional devido à reação 
violenta das tropas coloniais portuguesas, 
conhecida como o massacre de Pidjigui-
ti), finalmente em várias circunstâncias na 
África do Sul do apartheid. Moçambique 
também teve seus momentos de greve sin-
dical, também mediante acções dos estiva-
dores desde os anos 1920, de trabalhadores 

da Companhia de Niassa, assim como dos 
trabalhadores ferroviários e portuários de 
Lourenço Marques.

Em todo o mundo, portanto, os sindica-
tos tiveram um papel decisivo no que diz 
respeito à melhoria da condição de vida 
dos trabalhadores, assim como da popula-
ção no geral, assumindo suas iniciativas, in-
cluindo as greves, um valor nacional que ia 
além da simples tutela dos direitos de uma 
certa categoria de trabalhadores.

Hoje, a situação que se vive em África, 
inclusivamente em Moçambique, é dramá-
tica. A contínua tensão social que se tem 
expressado primeiro com a greve dos cha-
peiros, depois com a tentativa de manifesta-
ções de rua por parte dos populares revela 
um mal-estar que o estado de policiamento 
não poderá resolver. Diante deste quadro, 
o posicionamento das principais organiza-
ções sindicais nacionais parece ambíguo: 
por um lado, a 8 de Julho elas emitiram um 
comunicado cheio de preocupações e até 
de críticas contra o governo, que pode ser 
resumido da seguinte forma. Em primeiro 
lugar, foram destacados alguns elementos 
característicos da situação actual do país, 
tais como o terrorismo em Cabo Delgado, 
o incremento dos preços de primeira neces-
sidade, acompanhado pela desaceleração 
da economia, a discriminação no acesso ao 
emprego na função pública, o alto nível de 
corrupção, a flagrante violação dos direitos 
sindicais. As medidas adoptadas por parte 
do governo são julgadas como sendo insu-
ficientes e em larga medidas injustas, com 
referência explícita ao aumento do preço 
dos combustíveis, aos salários mínimos ex-
tremamente baixos, às péssimas condições 
dos transportes semi-colectivos (“chapas”) 
no que diz respeito ao passageiros, à difu-
são das portagens que agravam ainda mais 
as condições económicas dos cidadãos e 
trabalhadores moçambicanos. As propos-
tas que finalizam o comunicado do dia 8 de 
Julho se resumem na necessidade de o go-
verno reduzir os impostos, principalmente 
o IVA nos géneros de primeira necessidade, 

encontrar medidas alternativas ao “Fam-
ba” para os transportes semi-colectivos em 
Maputo, finalmente assumir a sua função 
“social”, mesmo com referência à luta con-
tra a corrupção generalizada. E as centrais 
sindicais se reservam o direito de organizar 
uma manifestação.

Ora, em qualquer país do mundo em que 
os sindicatos identifiquem uma situação 
como a que está a se viver hoje em Mo-
çambique, a consequência lógica e prova-
velmente necessária seria uma mobilização 
pacífica dos trabalhadores moçambicanos, 
com tanto de comícios públicos e propos-
tas apresentadas ao governo para aliviar 
esta situação. Pelo contrário, os sindicatos 
parecem ter receio em declarar um dia de 
greve nacional, ficando à espera ninguém 
sabe de que tipo de evento para fazê-lo. 
Diante deste cenário de imobilismo, é ób-
vio que a população se organiza de forma 
autónoma, como tem acontecido ao longo 
da semana passada. E isso pode ser peri-
goso, pois a raiva da população, por vezes 
incontrolável, deságua em manifestações 
violentas em que tudo é quebrado e os da-
nos materiais e humanos poderão ser gra-
ves. O direito à greve é estabelecido pela 
Constituição de Moçambique, e cabe aos 
sindicatos recorrer a ele, caso as circuns-
tâncias o requeiram. Parece que esta seja a 
altura certa para os sindicatos se manifesta-
rem neste sentido...

Pelo contrário, diante dos boatos que ini-
ciaram a se difundir no início da semana 
passada, aqueles mesmos sindicatos difun-
diram um comunicado, apelando os cida-
dãos à calma e serenidade, convidando a 
não aderir à proposta de greve que estava 
circulando anonimamente nas redes so-
ciais. Talvez valha a pena que os sindicatos 
pensem seriamente em direcionar nas for-
mas mais legítimas e legais o descontenta-
mento popular, deixando que a população 
adira a manifestações sem rosto que pode-
rão desaguar, assim como aconteceu em 
2008 e 2010, em episódios trágicos na vida 
do país. Se não agora, quando?

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
Ambiguidades sindicais
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OPINIÃO

Pedir demissão é uma práctica re-
corrente na Europa e noutros 
continentes. Não é apenas carac-
terística de grandes homens ou 

grandes mulheres, mas uma forma de ser 
e estar no governo e na sociedade em ge-
ral, fruto de democracias maduras e mo-
dernas.

Em África, particularmente em Moçam-
bique, ainda não temos essa cultura. É que 
se tivéssemos, alguns dirigentes, a vários 
níveis, já teriam se demitido. Alguns por 
incompetência, outros por serem parte de 
escândalos que têm estado a acontecer na 
pérola do Índico.

Nós, aqui no país, ainda estamos muito 
atrasados. Temos muito que aprender dos 
que sabem fazer melhor.

Na Europa, por exemplo, há os que se 
demitem para salvar a sua honra. Há os 
que atiram a toalha ao chão por uma ques-
tão de bom senso. Outros ainda por uma 
questão de integridade moral e verticalida-
de.

Estamos a falar de assessores de gover-
nos, ministros, primeiros-ministros, líde-
res de partidos políticos e até, por incrível 
que pareça, de presidentes da República. 
Demitem-se, saem do barulho e seguem 
outros destinos na vida.

Alguns deles apresentam argumentos 
que até parecem pouco significativos para 
a tamanha decisão, mas têm o seu valor de 
acordo com os princípios e os objectivos 
que cada um defende.

Em 2019, por exemplo, Theresa May 
demitiu-se da liderança do partido Con-
servador e, consequentemente, do cargo 
de primeira-ministra britânica porque não 
conseguiu fazer com que a decisão toma-
da pelo povo inglês, no âmbito do Brexit, 
fosse levada a cabo.

Ela chegou à conclusão de que não havia 
condições para continuar à frente do par-
tido e do governo do Reino Unido depois 
do falhanço da negociação dos termos da 
saída do seu país da União Europeia e a 

sua relação com os novos vizinhos.
O objectivo era proteger empregos, a 

segurança do país e a união. Como pri-
meira-ministra, não conseguiu convencer 
os deputados a apoiarem o acordo, razões 
suficientes para abandonar o poder.

Em Maio último, Elisabeth Borne, a 
segunda mulher a exercer a função de 
primeira-ministra britânica após 30 anos, 
pediu demissão dois dias depois das elei-
ções legislativas na França só porque o seu 
partido, o mesmo de Emmanuel Macron, 
perdeu a maioria absoluta na Assembleia 
Nacional.

No caso mais recente, Boris Johnson 
abandonou, esta semana, o cargo de pri-
meiro-ministro da Grã-Bretanha, forçado 
por escândalos sexuais envolvendo figuras 
próximas dele, facto que levou igualmente 
à demissão de parte significativa de mem-
bros do seu governo em protesto contra 
esta situação e por uma questão moral.

No Sri Lanka, o presidente do país acaba 
de se demitir na sequência da invasão do 
seu palácio por uma multidão que o acu-
sou de ser responsável pela crise que afec-
ta aquela nação.

Entendeu que depois de tudo aquilo não 
havia condições para continuar a gover-
nar, para além de o incidente ter provado 
a invulnerabilidade da sua segurança como 
Chefe de Estado.

Por seu turno, o assessor do governo 
britânico, Neil Ferguson, de 51 anos, o 
cientista que forçou Boris Johnson a rever 
a sua estratégia contra a pandemia, demi-
tiu-se após violar o confinamento que o 
defendeu com rigor para receber a namo-
rada, facto denunciado pelo diário conser-
vador The Daily Telegraph.

No caso específico de Moçambique, a 
cultura que há entre nós é de não a de-
missão voluntária, uma regra sem excep-
ção. Só assim se justifica que em cerca de 
40 anos tenha havido apenas um caso de 
demissão, o do cientista Hélder Martins, 
da Comissão Científica que aconselhava 

o Chefe de Estado em assuntos sobre a 
Covid-19.

A maioria tem estado a sobreviver de 
escândalos que abalam os seus sectores, 
investindo no silêncio. Escândalos de cor-
rupção e abuso de poder, financeiros e so-
ciais. Escândalos de todo género e núme-
ro. Eles pertencem a uma escola em que a 
ordem é manter-se em funções e esperar 
que a iniciativa de demissão parta de quem 
lhes nomeou.

Alguns preferem fazer de conta que nada 
está a acontecer à sua volta. Deixam que a 
sua imagem se degrade com a mediatiza-
ção do assunto a que estão envolvidos e 
o prolongamento da situação por muito 
tempo. Permitem que a sua honra e inte-
gridade moral sejam postas em causa. Há 
muitos “heróis” desses no país.

Por exemplo, a ministra da Educação 
e Desenvolvimento Humano, Carmelita 
Namashulua, tem razões de sobra para ati-
rar a toalha ao chão face ao escândalo do 
livro escolar que está a abalar o seu sector.

É que num país normal, o simples facto 
de ela ter autorizado a circulação, no país, 
de livros cheios de erros e incongruências, 
alguns dos quais de palmatória, algo mui-
to grave, era suficiente para se sentir des-
confortável e não poder continuar a dirigir 
aquele ministério, mas, na prática, não é o 
que se viu.

Por imperativos legais, ela é quem apro-
va os critérios de avaliação dos livros e, 
quando prontos, é responsável por dar o 
último OK para estes circularem nas es-
colas. Por tudo isso, a governante devia ter 
sido, no mínimo, alvo de investigação, mas 
nem isso aconteceu.

Nomeou, ela própria, uma comissão de 
inquérito para apurar as responsabilidades 
e chamou a si o papel de apresentar o rela-
tório final, o que acabou por retirar a cre-
dibilidade ao trabalho feito, num autêntico 
conflito de interesses. Parecendo que não, 
sobreviveu ao escândalo. O silêncio está a 
pouco e pouco a apagar tudo.

Demissão? Não, 
senhor!

Alexandre Chiure
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ÁFRICA 

África: Gana registra presença de vírus 
Marburg, semelhante ao ébola

Autoridades de Saúde de Gana, no oeste do continente 
africano, informaram neste domingo (17) que foram 
identificados no país dois casos de doença causada 
pelo vírus Marburg, em que as vítimas são acome-

tidas por uma febre hemorrágica quase tão mortal quanto a do 
ebola. Os episódios foram confirmados a partir de exames de 
sangue de duas pessoas na região de Ashanti, no sul do país. 
Após a suspeita, os pacientes foram direcionados ao Instituto 
Pasteur de Dakar (IDP), no Senegal.

Em comunicado, o diretor-
geral do Serviço de Saúde de 
Gana, Patrick Kuma-Aboagye, 
informou que os testes adicio-
nais realizados no IDP confir-
maram os resultados e que as 98 
pessoas identificadas como casos 
de contato estão em quarentena, 
mas nenhum outro caso de Mar-
burg foi detectado entre elas. As 
autoridades de Saúde acrescen-

taram ainda que estão empen-
hando todos os esforços para 
proteger a população e pedem a 
cooperação de todos para que o 
vírus seja contido de forma eficaz. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, a doença do 
vírus Marburg é transmitida aos 
humanos por morcegos her-
bívoros, e se espalha por meio 
do contato direto com pes-

Justiça espanhola quer mais provas sobre morte de JES
Os resultados preliminares da autópsia a Eduardo dos Santos 

apontam para uma morte natural devido a problemas de insuficiência 
cardíaca e infecção pulmonar, mas a justiça espanhola diz que o corpo 
não poderá ser entregue à família até que sejam feitos exames foren-
ses adicionais. O Tribunal de Instrução de Barcelona decidiu que o 
Instituto de Medicina Legal vai manter a custódia do corpo.

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);
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soas infectadas, ou com su-
perfícies e materiais contami-
nados. A doença impressiona 
pela semelhança com o ebola. 
  Em setembro de 2021, a OMS 
anunciou o fim do primeiro 
episódio do vírus Marburg na 
África Ocidental, 42 dias após a 
identificação de um único caso na 
Guiné. No passado, surtos e ca-
sos esporádicos foram relatados 
em outras partes do continente, 
incluindo África do Sul, An-
gola, Quênia, Uganda e Repúbli-
ca Democrática do Congo. 
   Taxa de mortalidade de até 88% 
Os primeiros sintomas da doença 
são febre alta, dores de cabeça 
intensas e possível mal-estar. As 
taxas de mortalidade causada 
pelo vírus Marburg variaram de 
24% a 88% em surtos anteriores, 
dependendo da cepa do vírus 
e do gerenciamento de casos, 
também de acordo com a OMS. 
Embora não existam vacinas ou 
tratamentos aprovados para tratar 
o vírus, a hidratação oral ou intra-
venosa e o tratamento de alguns 
sintomas específicos costumam 
melhora as taxas de sobrevivên-
cia. (AFP)

Nove mortos em quatro tiroteios na 
África do Sul

Nove pessoas morreram na madrugada de sá-
bado, em diferentes tiroteios, na África do 
Sul. Em Thembelihle, Northern Capena, um 
grupo de homens estava a jogar dados numa 

esquina quando foi atacado por assaltantes. Quatro pes-
soas morreram e duas ficaram feridas. Num outro inci-
dente, também em Thembelihle, um homem de 36 anos 
foi morto a tiro depois de ter sido roubado.

Já em Khayelitsha, Wes-
tern Cape, três pessoas foram 
mortas a tiro e, na mesma 
zona, um quarto incidente, 
não relacionado com o tiro-

teio anterior, fez uma vítima 
mortal. Cerca de 20 mil pes-
soas são assassinadas todos os 
anos na África do Sul, de uma 
população de 60 milhões.
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É consensual que viajar de avião é a for-
ma mais segura de chegar ao destino. 
Entretanto, também se concorda que 
quando o avião cai propicia entre as 

vítimas uma das piores formas de morrer, pois a 
pessoa, inanimada, conta em pânico os segundos 
para abraçar, sem querer, a entediante eternidade. 
Quando se está em pânico, o cérebro humano tem 
a mania de fazer a famosa overthinking, conhecido 
como a descarga de pensamentos, hipóteses e con-
clusões sobre tudo e nada. Nesse momento, viver 
e morrer passam pela janela dos olhos, numa luta 
desenfreada que só vai culminar com um desfe-
cho. Dependendo do carácter de cada ser humano 
as reacções podem divergir do completo silêncio a 
um escândalo com dimensões “bigbanguianas”.

São reflexões que me ocorreram quando, re-
centemente, senti-me próximo da morte, durante 
a minha viagem de regresso a Moçambique, ido 
de Portugal, onde rumei para participar da confe-
rência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UN 
Ocean Conference), à convite da rede internacio-
nal de jornalistas ambientais (Earth Journalism 
Network), a qual faço parte desde 2020.

Porque o moçambicano, outrora colonizado pe-
los cacatas portugueses, desenvolveu o hábito de 
querer sempre o mais barato, a reflectir os uten-
tes dos demais dumba-nengues que pululam país 
adentro, eis que me pus a pesquisar o voo mais 
barato. A salvadora TAAG estava então ali, com 
as melhores propostas, embora com muitas horas 
de viagem, trânsitos e esperas. Foi então que ficou 
definido que sairia de Portugal no dia 02 de Julho, 
às 23h, numa rota com passagem em dois países 
africanos: Angola e África do Sul.

Sai então de Lisboa para Luanda muito na tran-
quilidade - uma tranquilidade que abandonou a 
mim e a todos os 114 passageiros do DT577 da 
TAAG. Quando chegamos a Luanda, já às 6 horas 
da manhã do dia 3 de Julho, portanto, exactamente 
o dia seguinte, sabíamos que o voo seguinte, com 
destino a Joanesburgo, deixaria a capital angolana 
pontualmente às 10 horas, mas sem justificar, a 
companhia fez-nos sair uma hora depois, ou seja, 
às 11h. Vale recordar que, em voos de escala, um 
atraso compromete todo o percurso seguinte e a 
situação é ainda pior quando as companhias fa-
zem transferência de passageiros, tal como estava 
previsto para mim.

Em Luanda, depois de um visível e audível de-
sagrado, alguns audazes fizeram questão de pro-
curar esclarecimentos relativamente ao atraso in-
justificado, pelo que ficaram a saber que, afinal, a 

TAAG – O horror de uma 
viagem para esquecer | Parte I

tripulação é que andava a atrasar. Um caso atípico 
em todo mundo, uma vez que as tripulações é que 
hospedam passageiros, daí ser imperioso que ma-
drugue e se posicione proactivamente.

Porque já havia atraso, tudo foi então feito às 
correrias e assim embarcamos com destino a Joa-
nesburgo.

Já no ar, quando aparentemente tudo estava a 
correr bem, eis que dois velhotes whites ao meu 
lado (com experiência em voar internacional-
mente) alertam-me da desconfiança que já lhes 
infestava os miolos: “Mykid, did you realize that 
something is going wrong with this aircraft?”, 
questionaram-me repentinamente, numa altura 
em que já me visitava uma sonolência angelical. 
E porque a pergunta saiu na língua do tio Boris, 
levei então alguns segundos a tratar da tradução 
mental. “No sir. I Was about to sleep”, respondi. 
“Stay awake”, disse o Mr. Mock, num tom impe-
rioso típico de um pai quando se dirige ao filho. 
Não me atrevi a refutar. Consenti com a cabeça e 
mantive-me, então, atento.

Voávamos sobre as nuvens, numa altura em que 
os meus pensamentos vagamente me colocavam a 
questionar a lógica das crenças humanas. Pensava 
então na minha avó e imaginava o tipo de questões 
que então me podia fazer naquela altitude: “Afi-
nal há céu depois das nuvens?”. Enquanto ria das 
minhas próprias aventuras surreais, o piloto pre-
parava-se para estrangular o interfone e transmitir 
o primeiro dos seus vários maus anúncios. “Ca-
ros passageiros, estamos a ter um leve problema. 
Nada grave, mas teremos de aterrar no aeroporto 
de Ondjiva”. Afinal, depois de 2 horas de voo, es-
távamos ainda em território angolano.

Tentei ficar tranquilo, pois achava até prudente 
ir ao chão naquela situação, uma vez que a vida 
humana vai sempre em primeiro plano. Afinal, era 
uma calma de pouca dura, uma vez que a curio-
sidade que me guia acabou sendo um tiro pela 
culatra. Passava pelo corredor um atendente de 
bordo, preto do pescoço aos pés, mas branco no 
rosto. Cheguei a pensar que resultasse dos mira-
culosos cosméticos da auto-negação, até perceber 
que, afinal, ele estava pálido de susto. “Boa tarde 
irmão. Sabe me dizer o que está a acontecer com 
este avião?”, questionei. “Temos uma avaria grave. 
Temos de aterrar imediatamente”, disse perento-
riamente.

A calma que nos vendia o piloto ficava assim 
desmascarada. Naquele momento, era eu já a os-
tentar duas cores. Estava com a cara mais páli-
da que o muro da presidência. “Hey kid, tell me 

what he said”, solicitou o Mr. Mock, ao meu lado. 
Enquanto traduzia a mensagem do atendente de 
bordo, bem antes de terminar a frase, um clima 
de insegurança, caraterizado por vómitos, orações, 
desmaios e choros, assaltava o avião, deixando me-
tade dos passageiros apavorados.

O piloto da DT577 da TAAG já empreendia 
os seus esforços para pousar a aeronave, quando 
de repente recebeu uma indicação externa de que 
não poderia aterrar em Ondjiva. Ninguém sabe o 
motivo que levou Ondjiva a rejeitar-nos o pouso, 
sabíamos apenas que a aeronave estava a ensaiar 
movimentos de descida quando foi obrigada a re-
gressar às alturas e “se virar”.

Já com a voz menos segura e com erros graves 
de pronúncia na língua inglesa, o piloto pôs-se a 
informar aos passageiros que “Já não vamos des-
cer em Ondjiva, vamos à Lubango”, que fica bem 
longe de Luanda, e o aeroporto local é de uso do-
méstico, recebendo um ínfimo número de voos. 
Muito parecido com o nosso elefante branco de 
Gaza.

Nestas voltas, o pânico e o desespero só se 
acentuavam e, em dominó, aumentava ainda mais 
o número de desesperados. A situação agudizou 
quando a dada altura o avião andava aos círculos, 
numa área no meio do nada. “Caros passageiros, 
estamos a tentar queimar combustível para que 
possamos fazer a nossa aterrissagem de emergên-
cia com alguma segurança”, explicou o piloto, na 
sua terceira comunicação.  

Dito e feito. Depois de cerca de 40 minutos às 
voltas, eis que o avião violava as nuvens em direc-
ção ao chão, fazendo-nos vislumbrar um rastilho 
de esperança, naquela que já era uma das minhas 
piores experiências de vida.

Às 14 horas, a aeronave batia as rodas contra 
o chão e arrastava-se quilómetros sobre o asfal-
to, tentando exibir uma saúde que já não existia. 
Finalmente, o travão imobilizou completamente a 
aeronave. Não faltaram palmas de agradecimentos 
a Deus pela sua divina intervenção e ao piloto pela 
astúcia. E eu, que já visualizava o rosto dos filhos 
que nunca tive, recompunha-me e já tratava de re-
cuperar a razão.

Fomos então conduzidos para o interior do Ae-
roporto de Lubango, que, tal como Luanda, ca-
rece de tudo, com destaque para a internet Wi-fi 
e outros serviços consideravelmente básicos para 
os utentes. Despidos do susto, iniciamos então a 
segunda fase de preocupações. Em Lubango não 
havia comida nem água para os 114 passageiros da 
DT577. Era, afinal, a fase 2 do pesadelo.

Por: Rochete Libombo

OPINIÃO
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DESPORTOMambas voltam a falhar pódio do Cosafa
A selecção nacional de futebol, os Mambas, voltou a falhar 

o pódio do torneio regional Cosafa, tal como aconteceu ano 
passado, desta vez aos pés do Senegal. O resultado só foi tido, 
tal como ano passado, na marca das grandes penalidades, pelo 
mesmo resultado de 4-2, depois do empate a um golo no tempo 
regulamentar.

UDS, Liga Desportiva e Matchedje de Mocuba caíram aos pés de clubes da segunda liga

Está a ficar cada vez mais ténue a linha que se-
para as equipas da fina flor do futebol moçam-
bicano, Moçambola e os clubes da segunda 
divisão em termos de qualidade. Os resultados 
das eliminatórias da fase provincial da Taça de 

Moçambique são disso ilustradores. Das equipas que passam 
para a fase nacional da competição, três são da também co-
nhecida como segunda divisão e só não são quatro porque 
uma acabou sendo despromovida na secretaria após cilindrar, 
em campo, nada mais nada menos que o líder do Moçambola, 
a União Desportiva de Songo.

Depois de dois anos de inter-
regno devido a pandemia da Co-
vid-19, a Taça de Moçambique 
está de volta e, para além das ha-
bituais emoções, trouxe algumas 
surpresas e alguma preocupa-
ção com relação a qualidade das 
equipas do principal escalão do 
futebol moçambicano.

É que, se antes, um cruza-
mento entre uma equipa de Mo-
çambola e outra da segunda divi-
são significava favoritismo para a 
primeira, que até usava a opor-
tunidade para rodar a equipa 
e experimentar jogadores com 
menos minutos, hoje, as coisas 
mudaram completamente.

As equipas que disputam o 
campeonato provincial que dá 
acesso à poule regional de aces-
so ao Moçambola estão cada vez 
mais ousadas e disputam os jo-
gos de igual para igual. Como tal, 

alguns clubes grandes do Mo-
çambola perderam com equipas 
que não, não obstante estarem 
num escalão inferior, competiam 
há dois anos.

A título de exemplo, no úl-
timo fim de semana, num dos 
jogos da fase final das eliminató-
rias da cidade de Maputo, o des-
portivo de Maputo, que disputa o 
campeonato da cidade, cilindrou 
a Liga Desportiva de Maputo por 
6 – 5 na marcação de grandes pe-
nalidades, após um empate a uma 
golo no tempo regulamentar.

Num jogo bastante equili-
brado, os "Alvi-negros", que 
se debatem com uma crise sem 
precedentes, chegando a viajar 
de chapa para efectuarem jogos, 
inauguraram o marcador aos 50 
minutos por intermédio de Bling, 
na sequência de um livre directo, 
e a Liga Desportiva repôs a igual-

Resultados da Taça de Moçambique mostram equilíbrio 
entre equipas do provincial e do Moçambola

dade no marcador cinco minutos 
depois por Germane.

Com o um igual ao fim do 
tempo regulamentar, as equipas 
foram à marca de grandes pena-
lidades com a sorte a sorrir aos 
alvi-negros.

Na mesma tarde, o Costa do 
Sol, segundo classificado do Mo-
çambola, suou para bater com 
margem mínima, de um golo 
sem concorrência, ao 1º de Maio, 
clube que milita nos pelados do 
campeonato da cidade. O golo só 
surgiu no minuto 78, por inter-
médio de Jorge na conversão de 
uma grande penalidade, que reti-
rou do sufoco um dos crónicos 
candidatos ao título de campeão 
nacional.

Já o colosso Ferroviário de 

Maputo, aparentemente avisa-
do do novo normal do futebol 
nacional em que os pequenos 
batem os grandes, pediu o adia-
mento do jogo com o modesto 
clube do campeonato da cidade, 
Vulcano FC, alegadamente por-
que dois dos seus principais jo-
gadores – Shaquille e Yudi – es-
tavam ao serviço dos Mambas na 
Taça COSAFA, o que mostra que 
os locomotivas querem ir ao jogo 
na sua máxima sorte para evitar 
surpresas.   

Mas os clubes da segunda di-
visão não só fizeram mossa aos 
grandes em Maputo. Em Tete, 
soou a escândalo quando o actual 
líder do Moçambola, União Des-
portiva de Songo (UDS), perdeu 
no campo diante de uma equipa 

da segunda divisão, e chegou a 
estar eliminado da Taça de Mo-
çambique, mas após um recurso 
“ganhou” na secretaria.

O actual líder do Moçambola 
havia perdido o jogo por 3-2 na 
marcação de grandes penalidades, 
depois do empate (1-1) no final 
do tempo regulamentar. Ferida 
no seu orgulho, a UDS protes-
tou, alegando que o Ferroviário 
de Moatize usou ilegalmente os 
jogadores Blessing Malia Kaluza, 
António Pedrito Marques, Cris-
tóvão Sena Malunga e Fermen-
ga Lúcio Pentiar. Mas não deixa 
de ser verdade que um grande 
do Moçambola, caiu dentro das 
quatro linhas com uma equipa do 
provincial.

Já na província de Maputo, o 
Incomáti de Xinavane, penúlti-
mo classificado do Moçambola, 
foi eliminado da Taça de Mo-
çambique após perder por 1-0 
diante do Desportivo da Matola, 
actualmente a disputar o cam-
peonato provincial da província 
de Maputo.

Outro clube do Moçambola 
que caiu aos pés de uma equi-
pa da segunda divisão é o Ma-
tchedje de Mocuba. Os milita-
res foram afastados da Taça de 
Moçambique pelo anónimo Su-
mela FC, após perder por 1-0 na 
eliminatória da fase provincial 
da Zambézia.

Reginaldo Tchambule

UDS perdeu no campo e ganhou na secretaria
Fer. Maputo recusou jogar com Vulcano FC por ter dois jogadores nos Mambas

O país acaba de ver confirmado o seu nome 
na elite global de hóquei em patins ao ser 
qualificado de forma directa ao mundial da 
modalidade que terá lugar de 7 a 13 de No-
vembro próximo, em San Juan, Argentina. 

A Federação Moçambicana de Patinagem já se encontra a 
busca de patrocínios para viabilizar a sua participação.

Já não é novidade para nin-
guém que Moçambique é um 
dos grandes no hóquei em pa-
tins e como tal a World Skate, 
entidade gestora da patinagem 
no mundo, confirmou Moçam-

bique como uma das oito selec-
ções que vão entrar directamen-
te no Mundial da modalidade.

Moçambique entra na qua-
lidade de campeão da Taça In-
tercontinental e as outras sete 

Moçambique com acesso directo ao Mundial de hóquei em patins
selecções são as que tiveram me-
lhor classificação na última edi-
ção do Campeonato do Mundo, 
que teve lugar em Barcelona, em 
2019.

A decisão saiu de reunião 
executiva da World Skate reali-
zada recentemente em Roma, na 
qual ficou assente que as elimi-
natórias continentais que servi-
riam para definir os represen-
tantes já não irão acontecer em 
virtude da pandemia (Covid-19) 
que causou uma grande desor-
ganização no calendário das res-
pectivas federações.

Além de Moçambique, esta-
rão presentes em San Juan, as 
selecções de Portugal, campeão 
do mundo, Argentina, Espanha, 
França, Itália, Angola e Chile.

O presidente da Federação 
Moçambicana de Patinagem, 
Eneas Comiche Júnior, já reagiu 
à qualificação e anunciou que 
a federação já começou a criar 
condições para a preparação, 
tendo, no início, enfrentado di-
ficuldades para ter campo para o 
efeito.

“Felizmente, já resolvemos 
o assunto do campo, pelo que a 

preparação já está a decorrer”, 
garante Comiche, sublinhando 
que o organismo que dirige já 
está a bater portas, com vista 
a angariar apoios para a viabi-
lização da participação de Mo-
çambique naquela que é a maior 
montra de hóquei em patins do 
mundo”, disse, citado pelo O 
País.

“Devo dizer que estamos 
a ter bons resultados, pois os 
nossos parceiros têm sido re-
ceptivos. Isso é, para nós, um 
bom sinal”, explica Eneas Co-
miche Júnior.

Por estar entre a elite da modalidade

Evidências
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A desilusão de um artista que lutou pela independência e pela afirmação das artes no país

Numa entrevista cheia de muitos questio-
namentos, reflexões e recados, o músico e 
compositor moçambicano, José Mucavele, 
autor da icónica música “balada para as mi-
nhas filhas”, voltou a mostrar o seu desa-

pontamento em relação ao estágio da cultura moçambicana. 
O artista que se desvinculou da política para seguir a carreira 
musical diz estar desempregado e marginalizado pelo gover-
no e pelo partido Frelimo. Nas entrelinhas, mostra desapon-
tamento com a gestão da actual ministra, Edelvina Materula, 
ademais, Mucavele chega a questionar: “Sua excelência, olha 
para o seu pelouro e veja o que está a fazer, o que evoluiu, o 
que encontrou, o que baixou e o que progrediu. Se não está 
para olhar, está para sentar e governar, está a governar o quê? 
Acompanha, a seguir, os excertos mais importantes.

Evidências - É um dos 
músicos que nos seus ver-
sos traz temas que cons-
ciencializam a sociedade. 
Como caracteriza a nossa 
sociedade no presente?

José Mucavele - Moçam-
bique tinha o melhor povo do 
mundo. Já tivemos uma edu-
cação que espantou o mundo, 
mas de repente nos sentimos 
do jeito que estamos hoje, 
sem princípios e sem norte. 
De alguma forma, a sociedade 
tem de parar isso e consertar 
as coisas que estão erradas.

E olhando para as artes?

- Olhando para a parte das 
artes é um desastre total, a 
ministra vai me perdoar, mas 
como artista que é devia ver 
o que está a acontecer em 
termos do desenvolvimento 
das artes identitárias em Mo-
çambique. Tudo que é arte 
identifica o seu povo, identi-
fica a sua sociedade e o que 
Moçambique está a fazer. 
Falando directamente para 
si, sua excelência ministra da 
Cultura e Turismo, fiquei de-
sapontado com a nossa festa 
do dia 25 de Junho, acha mes-
mo razoável, excelência, que 
para uma festa nacional, que é 
o dia 25 de Junho, mandemos 
vir músicos estrangeiros para 
festivais de Zouk, patrocina-
dos pelo Ministério? Numa 

festa nacional em que seriam 
os batuques a soarem nos 
bairros e todos aqueles artis-
tas que são esquecidos duran-
te o ano, como por exemplo 
eu que não tenho concertos, 
a fazerem a festa. É nas da-
tas comemorativas como 25 
de Junho ou 25 de Setembro 
que deviam dar espaço a esses 
artistas.

Não vamos dizer que será 
pela associação dos músicos 
que vamos pressionar ou fa-
zer greve, sua excelência, olha 
para o seu pelouro e veja o que 
está a fazer, o que evoluiu, o 
que encontrou, o que baixou 
e o que progrediu. Se não está 
para olhar, está para sentar e 
governar, está a governar o 
quê? Por acaso já esteve com 
os artistas para saber se eles 
estão felizes com a sua situa-
ção em Moçambique?

Isto também tem a ver 
com a sociedade e o tipo de 
empresário que recebe alvará 
para gerir as artes em Moçam-
bique. Sou um artista desem-
pregado. Desde que entrou a 
Covid-19 nunca mais viajei. 
Um artista como eu está de-
sempregado há três anos. Por 
acaso, o Governo sabe que 
há artistas desempregados 
aqui em Moçambique? Artis-
tas que são solicitados para 
educar a sociedade e orientar 
a sociedade através das suas 
canções estão hoje margina-
lizados.

“Estou muito desapontado com o país” – atira José Mucavele

Sente que o povo não va-
loriza os seus artistas?

- Não é a sociedade que 
nos põe de lado, quem nos 
põe de lado são, em primei-
ro, os empresários que o país 
tem e, em segundo, o Gover-
no que coloca artistas como 
nós desempregados. Acho 
que o partido e o Governo 
sabem que existe José Muca-
vele, nunca perguntaram por 
que esse homem não aparece, 
não toca ou estão a fazer para 
que realmente nós estejamos 
sentados no gelo.

Sei que o nosso Gover-
no gosta das artes, mesmo o 
Presidente da República gos-
ta das artes, mas será que já 
procurou saber porque em 
365 dias são os mesmos artis-
tas que são chamados para os 
concertos? Será que Moçam-
bique não produziu outros ti-
pos de artistas, são sempre os 
mesmos? Há falta de cultura 
no país. Muitos dos nossos 
dirigentes têm problemas de 
falta de cultura, por isso não 
vêem que a nossa arte não 
está a evoluir.

“… artistas novos que 
vão buscar são os que não 

trazem de nada”

Está a querer dizer que 
o Governo tem preterido os 
músicos da velha?

- Além disso, se os mais no-
vos que vão buscar fossem os 
que artisticamente representam 
este país, eu até não diria mau, 
mas esses artistas novos que 
vão buscar são os que não tra-
zem nada que tem a ver com a 
cultura moçambicana e pisam 
os velhos que vinham alegrando 
este país e o representando em 
todo mundo. Hoje, não existi-
mos, eu sou desempregado aqui 
neste país, compreende?

Sou antigo combatente, gas-
tei a minha juventude na liber-
tação deste país e pedi ao pre-
sidente Samora para que me 
deixasse fazer arte, e apliquei-
-me para fazer arte e representar 
Moçambique. Tenho obras que 
são patrimónios por aí. O país 
não se alegra de ter um artista 
assim? Pisam e abafam, porquê?

Tendo em conta a tua ex-

periência, que políticas de-
vem ser aplicadas para mu-
dar esse cenário?

- Primeiro, as escolas que 
já temos destas áreas devem 
formar com sabedoria e com 
pedagogia de ensino; segundo, 
que as organizações apoiem os 
projectos sérios que o país tem 
para o desenvolvimento das ar-
tes. Veja lá que sou um cidadão 
que entregou um projecto em 
1978  para o desenvolvimento 
das artes culturais em Moçam-
bique, não só na música mas 
em todas as artes. Nessa altura, 
deram espaço em KaTembe 
para montar a investigação que 
venho levando a cabo desde 
1974, desde Nachingwea. Este 
projecto trago desde Nachin-
gwea, vim para aqui como qua-
dro superior do Ministério do 
Interior, não deixei de investi-
gar as etnias deste país para se-
rem o que são elas dentro das 
suas artes identitárias até hoje. 
Nunca fui apoiado pelo Gover-
no, mas sabem aquilo que faço. 
Agora pergunto: o que se passa 
entre o Governo deste país e o 
artista José Mucavele?

Pergunto isso porque estou 
a me sentir excluído do meu 
país. Estou para editar em Mo-
çambique uma obra que nunca 
foi trazida aqui, falo do álbum 
“Atravessando rios”, o melhor 
disco que gravei em Portugal e 
recebeu cinco estrelas naquele 
país pelo maior crítico de obras 
artísticas em Portugal. Até aqui, 
só três empresas, que são três 
amigos, responderam para o 
apoio da edição do disco. Os 
fundos não chegam para se edi-
tar o disco, estou à espera para 
se trazer o álbum que nunca en-
trou em Moçambique. Estou à 
espera que alguém apoie a vin-
da deste disco aqui para que os 
moçambicanos tenham o disco 
em mão, gravado em 1984 e 
lançado em 1985. Não seria eu 
a tentar trazer o disco, seriam 
os empresários.

Parque dos Continuadores fechado para música
Atletas de várias disciplinas do atletismo, que se encontram a 

preparar para participar em competições internacionais, com des-
taque para Verónica José, que devia estar a preparar a sua participa-
ção no Campeonato Mundial de juniores, estão impedidos de trei-
nar no tartan do Parque dos Continuadores por estar indisponível 
devido a realização de um espectáculo musical. 

Duarte Sitoe

Estou desempregado há três anos. Como é que o governo e o partido acham que eu vivo?
Muitos dos nossos dirigentes têm problemas de falta de cultura
Vou deixar o material de investigação que estou a fazer com meu neto…

Continua na pag  23
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Vou deixar aquilo 
que é meu com o 
meu neto. Tinha um 
propósito do projecto 
para desenvolver isso, 
mas se não conseguir 
concretizar este 
projecto não tenho 
outro destino senão 
entregar este acervo ao 
meu neto.

 40 anos de cooperação entre Moçambique e França
Stella Mendonça, Moreira Chonguiça e Roberto Isaías 

consideraram, na passada quinta-feira, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano, na Cidade de Maputo, que a coopera-
ção entre Moçambique e França tem contribuído para a pro-
fissionalização das artes no país. Os artistas intervieram na 
comemoração do Dia Nacional da França/Dia da Bastilha.

Continuação da pag  22

Uma pergunta à Frelimo: “Me entreguei à luta para ser 
desempregado no meu país?

Refere-se sempre a em-
presários como quem não 
se importa com a promoção 
da cultura…

- É claro, porque não temos 
empresários para a área da cul-
tura, se calhar temos gente que 
não tem emprego, gente que 
não tem nada para fazer, mas 
tem os cofres dos bancos onde 
vão buscar dinheiro e promo-
vem concertos para tirar 90% 
da receita para o bolso deles. 
Aliás, olhando para aquilo que 
pagam aos artistas aqui, ficam 
com 95%. Isto tem de mudar, 
quem brilha no palco é o artis-
ta, a estrela é o artista e não o 
empresário. Não desgracem os 
artistas. Agora pergunto: por 
que o único artista pobre no 
continente é o moçambicano?

Em todo mundo o artista 
tem uma boa segurança social 
porque o trabalho dele vale di-
nheiro, a arte vale dinheiro, só 
em Moçambique é que o artis-
ta é pobre. Estou desemprega-
do há três anos. Como é que 
o governo e o partido acham 

que eu vivo? Me entreguei à 
luta de libertação para ser de-
sempregado no país? Pergunto 
ao meu país e ao meu partido 
Frelimo. Eu me voluntariei à 
luta de libertação nacional para 
hoje ser desempregado no 

país? É triste, meus camaradas, 
não fiz mal nenhum para este 
país e não fiz mal nenhum para 
o meu partido.

Profundo. Mas, o que o 
governo deve fazer por você 
e outros artistas como você?

- Temos instituições criadas 
para esta área da cultura para 
quê? Acabem com o Ministé-
rio da Cultura e peguem nesse 

dinheiro invistam nos artistas 
que têm projectos para desen-
volver as artes e a cultura neste 
país. Acabem com o Ministé-
rio e criem outro espaço para 
olhar para as artes e cultura 
neste país, porque a arte só 

existe nas pessoas que fazem 
a cultura.

Os jovens deviam exigir, de-
viam perguntar onde estão as 
referências culturais artísticas 
do nosso país. Vão continuar 
sempre com o Mr. Bow e com 
os Zicos? Então os incultos 
são os jovens que não vão a 
busca daquilo que faça bem 
no ouvido, na cabeça ou na 
alma. Nós já não temos muito 
tempo de vida. Quando perdi 
o meu ídolo moçambicano da 
música ligeira, que é o Hor-
têncio Langa, fiquei assustado, 
pensando que o próximo sou 
eu, mas quando partir dei-
xarei o quê? Não gostaria de 
deixar o trabalho que estou a 
fazer, gostaria de terminar o 
trabalho de investigação que 
andei a fazer ao longo dessas 
décadas todas. Enquanto eu 
não criar a minha instituição 
na terra que o Estado me deu 
não vou entregar nenhum ma-
terial na obra de investigação a 
este país. Deixarei com o meu 
neto, se calhar ele vai saber o 
que fazer quando crescer, não 
vou dar. Este é o material que 
podia deixar para ajudar os jo-
vens que querem seguir a área 
de música.

Quais são as exigências 
que faz para deixar esse ma-
terial que pode ser útil para 
a nossa cultura?

- Vou deixar aquilo que é 
meu com o meu neto. Tinha 
um propósito do projecto para 

desenvolver isso, mas se não 
conseguir concretizar este pro-
jecto não tenho outro destino 
senão entregar este acervo ao 
meu neto.

“Estou muito desapontado 
com o país”

Com isso, quer dizer que 
está desapontado com o 
pelouro da cultura em Mo-
çambique?

- Estou muito desapontado 
com o país na área cultural. O 
Governo deve sentir que estou 
muito desapontado com a di-
recção cultural do nosso país. 
Peço perdão ao Presidente 
da República, mas camarada 
presidente não estou satisfei-
to com a direcção cultural do 
nosso país.

No passado, a falta de 
estúdios era o calcanhar de 
Aquiles para os músicos que 
pretendiam gravar os seus 
trabalhos, mas nos últimos 
anos assistiu-se a uma proli-
feração de estúdios. Pode-se 
aliar esta disponibilidade 
com a qualidade da música 
que é feita no presente?

- Entra na África do Sul 
para ver como está organizada 
a indústria cultural. Por acaso 
tem uma discoteca onde pode 
comprar um disco. E vocês 
jovens nunca perguntaram se 
tem discoteca com música à 

venda. Estamos no século XXI 
e 47 anos de independência. O 
neocolonialismo será por via 
cultural e nós deixamos tudo 
andar. Culturalmente, a língua 
portuguesa não me diz nada, 

na minha identidade a língua 
portuguesa não existe. Sou um 
defensor da cultura, mas não 
consegui dar cultura aos meus 
filhos. Não vamos trazer cultu-
ra nenhuma das nossas etnias 
através da língua portuguesa.

Com isso defende que de-
vem ser introduzidas as lín-
guas locais no processo do 
ensino?        

- Eles sabem o que devem 
fazer, e deviam ter feito isso. 
Defendemos isso desde o tem-
po em que Alcídio Quenha era 
ministro da educação. Desde lá 
que nada aconteceu, estamos a 
marginalizar as nossas línguas. 
Somos o único povo que não 
tem a sua história. Este é o país 
que estamos a construir e dis-
semos viva Moçambique.

A pirataria continua a 
tirar sono aos artistas mo-
çambicanos. Num passado 
recente disse que Moçam-
bique era um país de piratas 
devido a inércia das autori-
dades governamentais para 
travar este fenómeno. Como 
analisa o cenário do presen-
te?

- Como vai ter avanço se 
lança uma lei, monta também 
um grupinho para tirar provei-
to da ordem que você criou. A 
lei diz que pitaria é crime, mas 
não se combateu porque as 
pessoas que deviam defender 

o artista e combater a pirata-
ria construíram armazéns para 
duplicarem os discos e vende-
rem. O que avançou dentro da 
cultura? O que sempre avança 
é a mudança dos ministros. 
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ÚLTIMA HORA
Desvios de fundo da Covid-19 em Nampula

PUBLICIDADE

Nelson Mucandze

Gestores públicos são sensibilizados a devolver dinheiro desviado
Não se conhece nenhuma acção contra gestores de topo que também mamaram

O Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) já tem 
na sua posse o documento do Tribunal Administrativo 
que confirma o uso indevido de mais de 35 mil milhões de 
dólares dos 668.7 milhões de dólares desembolsados para 
mitigação e combate à Covid-19. No caso da província de 

Nampula, foram abertos processos crimes para responsabilização de ges-
tores que desviariam perto de cinco milhões de meticais com a subfactu-
ração de material de protecção e higienização. Além dos processos crimes, 
o Tribunal Administrativo (TA) fala de gestores que foram chamados a 
devolver fundos ganhos ilegalmente com recurso à subfacturação, retirada 
de fundos sem justificativos, adjudicações directas indevidas, desvios de 
aplicação e pagamentos indevidos. A par de Nampula, gestores um pou-
co por todas as províncias do país têm estado a ser responsabilizados, no 
entanto, a nível Central, não é conhecido nenhum processo visando a res-
ponsabilização de gestores de topo, incluindo ministros, que patrocinaram 
negociatas com fundos doados por parceiros.

São dados que sugerem ganho por 
parte das instituições que estão na linha 
de frente na luta contra a corrupção, 
uma luta que peca apenas por se mos-
trar selectiva. Mais uma vez, a malha da 
rede da justiça vai incidir sobre peixe 
pequeno.

Na semana passada, o GCCC e TA 
mostraram estar avançados no comba-
te aos desvios dos fundos da Covid-19, 
num momento em que algumas dele-
gações provinciais da anti-corrupção 
têm na manga processos dos chefes 
dos bairros indiciados de desvios fun-
dos do pacote destinados a protecção 
social, afinal eles também seguiram os 
exemplos de topo.

Dos processos abertos, constam 
dois casos da província de Nampula, 
sendo um relacionado com a aquisição 
de material de higienização, no valor de 
169.596,00 meticais, que está na fase de 
acusação, e o outro relativo à compra 
de máscaras, no valor de 4.587.400,00 
meticais, encontrando-se, este último, 
na fase de diligências.

É que, de acordo com o GCCC, 
constatou-se que tais materiais foram 

adquiridos com valores inferiores aos 
declarados.

“Todos os casos reportados nos 
órgãos de comunicação social e nas 
redes sociais não são alheios ao tra-
balho dos órgãos de administração da 
justiça”, disse o porta-voz do GCCC, 
Romualdo Johnan, que falava à mar-
gem do Seminário de Reflexão sobre 
Estratégias e Mecanismos para a Ges-
tão dos Fundos da Covid-19, realizado 
no contexto das comemorações do 11 
de Julho, Dia Africano de Combate à 
Corrupção.

Quando a COVID-19 começou a 
fustigar o país, o Governo desenhou 
um orçamento com todas as necessi-
dades que tinha para mitigar os efeitos 
da pandemia. Daí, começou a procura 
desse dinheiro. E o valor veio de vá-
rias partes, com maior destaque para 
o Fundo Monetário Internacional, que 
desembolsou 309 milhões de dólares. 
No total, o Governo recebeu 668.7 
milhões de dólares, distribuídos em di-
ferentes áreas e mais de 35 milhões de 
dólares foram desviados pelos gestores 
corruptos que pululam nas instituições 

Anti-corrupção confirma saques indevidos e subfacturação 
na compra de material cirúrgico

públicas.
Por pressão dos parceiros, o Go-

verno produziu um relatório que veri-
ficou irregularidades ligadas a adjudi-
cações directas, pagamentos indevidos 
e desvios de aplicação da quantia que 
deveria ser usada contra a Covid-19. É 
recorrendo a este documento que che-
ga ao Ministério das Finanças e Econo-
mia pelas mãos do Tribunal Adminis-
trativo (AT) que o GCCC decidiu abrir 
processos-crime para responsabilidade 
de desvio de fundos.

Johnan explicou que nas atribui-
ções do GCCC há uma vertente que 
desencadeia acções de sensibilização, 
formação de servidores públicos e fun-
cionários do sector privado, para além 
da parte que é repreensiva, onde o Mi-
nistério Público exerce acção penal, e 
este, por sua vez, recebe os casos, inves-
tiga e depois remete os processos ao tri-
bunal para o devido acompanhamento.

Como forma de garantir segurança 
na fase em que o processo se encontra, 
o porta-voz do GCCC disse que não 
adiantaria mais dados, mas garantiu que 
a investigação prossegue, com vista à 
responsabilização dos culpados.

Falta cultura de prestação 
de contas

O contador-geral da Contadoria de 
Contas e Auditoria do Tribunal Admi-
nistrativo (TA), Jeremias Zuande, de-
fendeu, na ocasião, que uma das formas 
de reduzir a corrupção no país é pautar 
pela cultura de prestação de contas por 
parte de todos os gestores que recebem 
e gerem fundos do Estado.

Zuande informou que o TA rea-
lizou auditorias nalgumas instituições 
que receberam doações de parceiros 
para mitigação da pandemia da Co-
vid-19 no país, o que resultou na con-
denação de gestores seniores de insti-
tuições públicas e imputados a devolver 
dinheiro desviado aos cofres públicos.

“Muitos gestores que transgredi-
ram as normas foram obrigados a repor 
o valor. Não basta dizer que cometeu 
erros, é preciso reparar os danos, ou 
seja, se usou mal os fundos”, referiu, 
sem revelar os nomes, garantindo, no 
entanto, que o Tribunal Administrativo 
estará presente em todas as instituições 
para fazer auditorias com vista a con-
trolar o dinheiro público.

Apesar da vontade, o Tribunal 
Administrativo não tem dinheiro nem 
pessoas suficientes para cumprir, plena-
mente, as suas funções de autor externo 
das contas do Estado de modo a pres-

sionar para uma cultura de prestação de 
contas.

Por seu turno, o orador António 
Vilanculos, da Inspecção-geral das Fi-
nanças, reconheceu haver fragilidades 
legais para a realização de auditorias in-
ternas, daí que alerta para a necessidade 
de realização de auditorias internas nas 
instituições, para posteriormente serem 
auditadas por externos.

Foram desviados 35 milhões 
de dólares

Depois do alerta dado pelo Tri-
bunal Administrativo, o Ministério da 
Economia e Finanças veio, por sua vez, 
admitir irregularidades sobre a gestão 
dos fundos da COVID-19 nos pro-
cessos de contratação de empreitadas, 
contratos não submetidos à fiscalização 
prévia, despesas não elegíveis ao finan-
ciamento e pagamentos indevidos.

As irregularidades nas adjudicações 
directas indevidas, desvio de aplicação 
e pagamentos indevidos abrem espaço 
para um processo a nível do Gabinete 
Central de Combate a Corrupção, cujos 
resultados dependerão do curso das in-
vestigações que já estão a decorrer.

Sem avançar nomes e as insti-
tuições envolvidas, o contador-geral 
da Contadoria de Contas e Auditoria 
do Tribunal Administrativo, Jeremias 
Zuande, revelou que a os gestores 
foram condenados por subfactura-
ção, retirada de fundos sem justifica-
tivos, adjudicações directas indevidas, 
desvios de aplicação e pagamentos 
indevidos.

No total, o rombo aproxima-se de 
dois mil milhões de meticais (perto de 
35 milhões de dólares).

 Porém, Zuande referiu que o Tri-
bunal Administrativo tem enfrentado 
dificuldades para a realização de audi-
torias às instituições públicas.


