Ministra do Interior disse no parlamento que não sabia

Nyusi mostra a cara do comando oculto
que autorizava escolta a Matlombe
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Tribalismo sobe de tom na Frelimo

Chipande com

“raiva” dos

camaradas do Sul

General do Norte indignado, crítica abertamente Chissano e Guebuza

“… Na tenda (da BO) a maioria são do Sul” … “Deixaram aonde, os macondes…”
Autoridade moral ou indignação de quem viu a sua “tribo” excluída de “bolada”

Depois de comprar a BP, agora está atenta na joint venture Petromoc-Sasol

TotalEnergies
está,
aos
poucos,
a
tornar-se
“dona
de
tudo
isto”
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BM diz que preços vão continuar a disparar
O Banco de Moçambique reitera que os preços de produtos e serviços vão continuar a aumentar consideravelmente nos
próximos meses, devido aos elevados custos do petróleo e de
alimentos no mercado internacional. Mas, o Comité de Política
Monetária decidiu manter a taxa de juro de política monetária,
a taxa MIMO, em 15,25%.

Discurso de tribalismo sobe de tom na Frelimo

General do Norte (Chipande) mostra raiva pelos
camaradas do Sul
A indignação de quem viu a sua “tribo” excluída da “bolada”. “Na tenda só estão os do Sul”
“Deixaram aonde os macondes…”, questiona o general do Norte.
Uma crítica aberta a Chissano e Guebuza?

O

discurso de tribalismo e regionalismo, um tema polémico dentro da
Frelimo, está a subir de tom. Desta vez, a denúncia veio do general
Alberto Chipande, o actual “dono da vez” dos libertadores, que se diz
escandalizado quando viu na “tenda (onde são julgados os implicados
nas dívidas ocultas) marongas, manhembanes e machangas de Gaza”. Na
sua verificação, o Evidências apurou que dos 20 réus arrolados no processo que corre no
tribunal sobre as dívidas ocultas, 13 são naturais de Maputo, dois de Inhambane e um de
Gaza, os restantes três são de Zambézia (curiosamente todos altos quadros do SISE, onde
foi urdido o esquema) e um de Sofala, na região centro. A questão é levantada por um
general, considerado patriarca da ala Maconde, que quando chegou a sua “vez” indicou
o seu sobrinho Filipe Nyusi para a presidência do país. Curiosamente, desde que o clã
assumiu o poder, tem vindo a colocar o país numa base tribal, sendo que o grosso modo
das instituições do Estado, como poder judiciário, repreensivo e até legislativo, esteja nas
mãos de dirigentes do Norte e algumas raras excepções do Centro do país. A nível do
partido, como se de um pacto se tratasse, todos os órgãos sociais e cargos relevantes são
ocupados por camaradas do Centro e Norte, à excepção do secretário-geral.
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dos no processo nº18/2019-C (relativo às dívidas
ocultas), que corre na 6ª
Secção Criminal do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo sobre as dívidas ocultas,
13 são naturais de Maputo,
dois de Inhambane e um de
Gaza, os restantes três são
de Zambézia e um de Sofala,
na região centro. A maioria
dos réus não tinha o poder
de influência.
Chipande é um general
influente, natural de Cabo
Delgado, de onde procede
Nyusi, que chega à Ponta Vermelha graças ao seu
apoio para que fosse candidato nas internas do partido
até ascender à Presidência.
Além de ser seu mentor,
é seu conterrâneo no planalto de Cabo Delgado. A
“indignação” de Chipande
não é de quem está a repudiar o mal que lesou o país,
mas de quem viu a sua “tribo” excluída da “bolada”
que prosperou os amigos do
Sul, mesmo que isso tenha

colocado o país no retrocesso. É uma interpretação que
não colhe consenso, afinal
o Presidente da República
também é associado às dívidas ocultas e há uma crença
de que o processo foi pincelado.
Mas não são só os de Norte que reclamam o tribalismo. Em 2019, numa reunião
do partido, Armando Guebuza também denunciou que
o partido irá retroceder para
1962, caso não se faça nada
para abrandar o tribalismo, o
que faz coro às reclamações
à surdina de camaradas do
Sul, que reclamam de estarem excluídos dos negócios
e dos círculos de tomada de
decisões no partido.
“O tribalismo está forte,
ainda fraco para a dimensão
e tamanho da Frelimo, mas
também deixarmos que ele
continue, estaremos a voltar
para 1962, somente com a
diferença de termos um país
independente”, disse no Comité Central daquele ano.

O novo figurino de poder repressivo
O tribalismo e regionalismo
na Frelimo não é um assunto
recente, contudo toma outra
dimensão quando vem da própria elite política, do partido
que de quando em vez coloca
a boca no trombone, seja para
reclamar inclusão ou mesmo
para exigir tacho.
No último Sábado, o general Alberto Chipande foi convidado para ser orador único
da palestra organizada pela
Organização da Juventude Moçambicana (OJM), o braço juvenil da Frelimo, um momento
que serviu de desabafo para
o também conhecido como
“autor do primeiro tiro da luta

de libertação”, uma narrativa
contestada e desmentida pelas
novas fontes da história contemporâneo de Moçambique.
Mais do que desabafar, a
posição do general é encarada como uma crítica velada a
Joaquim Chissano e Armando
Guebuza, dois antigos Presidentes da República, oriundos
do Sul, que nos seus consulados terão deixado de lado os
camaradas do Norte e Centro
do país.
Na explanação do general,
num encontro que durou perto
de três horas, o trabalhismo e
regionalismo é preocupante no
país e faz parte dos males que

a juventude precisa combater:
“Eu fiquei muito escandalizado
sabe, quando vi aquele tribunal
ali, na tenda, a maioria são do
Sul, desculpa lá, são marronga,
manhembanes e machanganas de
Gaza. E outros deixaram aonde? Deixaram aonde, macondes e
macuas, cenas e ndaus?”, questionou repetidamente, com um ar
de frustração.
A indignação de quem viu
a sua “tribo” excluída
da “bolada”

Da lista consultada pelo
Evidências, foi possível apurar que dos 20 réus arrola-

Chipande tem influência
sobre Nyusi e a forma como
está configurado o poder
dos sectores sensíveis mostra uma certa tendência de se
preterir pessoas do Sul, perpetuando o tribalismo que
hoje dizem ter sido vítimas.
Há um aparente controlo dos poderes repressivos
do Estado (nomeadamente,
o judiciário e as Forças de
Defesa e Segurança), configurados numa base regional
e predominantemente dominados pelo Norte e o Centro.
Grande parte de posições
relevantes das FDS ou do sistema judiciário está nas mãos
de Centro e Norte, uma configuração que coincide com

a distribuição do poder nos
órgãos sociais da Frelimo.
Não há uma medição exata
para se apurar se é por tribalismo ou não, mas a tendência não deixa ser curiosa,
ainda mais quando sobe de
tom o discurso de tribalismo
dentro da Frelimo.
Num áudio da antiga ministra do Trabalho e Segurança Social, Helena Taipo,
retrata a figura de um Presidente da República (Nyusi)
que recorre aos poderes à
sua disposição para eliminar possíveis adversários ou
ameaças às suas ambições
políticas.
Continua na pag 03
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Credit Suisse vai pagar investidores da EMATUM nos EUA
O Credit Suisse vai pagar 22,6 milhões de dólares em restituição a investidores que foram defraudados quando compraram
dívidas para ajudar a financiar um projecto de pesca de atum em
Moçambique. O banco suíço concordou com o valor no início da
semana e foi assinado pelo juiz distrital dos EUA, William Kuntz,
no distrito leste de Nova York, na sentença de sexta-feira.
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Taipo indicia o uso do
sistema judiciário para sua
perseguição, contrariando a
narrativa que é vendida aos
“incautos” como exemplo de
combate à corrupção a todos
níveis. É neste contexto em
que surge um mapa de poderes repressivos centralizados em grupos próximos da
região presidencial, no lugar
de uma distribuição, um erro
que nos últimos 15 anos vinha sendo corrigido.
Coincidência ou não, o
facto é que os ministérios
do Interior e da Defesa, o
Comando Geral da Polícia,
o Estado-Maior General, a
Procuradoria-geral da República, a Magistratura Judicial
e outros poderes repreensivos são controlados por pessoas do Centro e Norte.
O comandante-geral da
Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, é de norte; da mesma
região onde procede o chefe
de Estado-Maior General,
Joaquim Mangrasse. Apesar
de não ter poderes operativos, os Serviços de Informação e Segurança do Estado
(SISE), indispensáveis para
o controlo ideológico, são
conduzidos por Júlio Jane,
um quadro da região Centro,
Manica.
É a mesma coincidência
que se assiste na Procuradoria-geral da República, onde
Beatriz Buchili, que chega
ao cargo pelas mãos de Guebuza, é de Norte, concretamente em Niassa. O mesmo
sucede com o presidente do
Tribunal Supremo, Adelino
Muchanga, do Centro, em
Sofala. Muchanga, à semelhança de Buchili, assume
aquela pasta pelas mãos de
Guebuza, que curiosamente,

no seu governo, procurou
impor equilíbrio.
No momento em que o
processo das dívidas ocultas
é determinante para o futuro
político, coincide que o juiz
do caso, Efigénio Baptista, é
também do Centro, na Zambézia. O mesmo sucede com
as pastas de Justiça, Conselho Constitucional e Religioso, Helena Kida, que é do
Norte, Niassa.
Mas para quem sempre se
centrou nesta problemática
sem tabu, este é um debate que nunca deixou de ser
actual na Frelimo, aliás, de
acordo com Chichava (2008),
até a génese do cinquentenário está enraizada nessa base
que sempre foi criticada por
alguns dos seus militantes
como sendo aquela que, desde Mondlane, privilegiava o
Sul em detrimento de outras
regiões.
Um contraste com o imaginário que plasmava como
alternativa de combate às
diferenças étnicas e tribais,
o aglutinar de indivíduos
provenientes de diferentes
regiões do país como fortalecimento do conhecimento
mútuo e cultivo de solidariedade. É só um projecto político da Frelimo que visava
uma sociedade baseada na
partilha conjunta, cancelando qualquer tentativa tribalista, racial ou regional que
sempre esteve iminente desde 1962.
No entanto, se antes a reclamação era de quem estava
fora, ou mesmo de um membro comum, hoje quem denuncia são individualidades
cuja militância é confundida com a própria Frelimo e,
mais do que isso, pertencentes ao sul.

“Deixemos de ser portugueses, os
colonos já foram”, Chipande

Fora do tema do tribalismo e regionalismo, Chipande, que expõe a preocupação
do general para uma distribuição equitativa das oportunidades na palestra que decorreu na Escola do Partido,
na cidade de Matola, exortou os jovens a não ficarem
alheios ao terrorismo, uma
criação de desestabilizadores
para que o país não explore
os seus recursos petrolíferos.
Nas palavras do também
membro da Comissão Política da Frelimo, o país não
deve aceitar a dependência
porque já é livre, graças a
luta da libertação nacional
levada a cabo para a defesa
da integridade territorial e o
direito de autodeterminação.
“Os colonos já foram,
deixamos de ser portugueses.
Eu não sou português e vo-

cês também não são. Quem
conquistou a independência
foi a Renamo, MDM ou sociedade civil?”, questionou
retoricamente Alberto Chipande, combatente da luta
de libertação nacional, dando seguidamente a resposta:
“foi a Frelimo”.
O general disse que não
se deve ficar com a Independência, que é preciso união
dos moçambicanos em torno da libertação económica.
“Para a independência, não
lutamos de forma isolada.
Lutamos todos. Agora, para
a economia, se quisermos
lutar um por um, tribo por
tribo e zona por zona, nunca
vamos conseguir. Estudem
e pesquisem. Tudo, hoje,
é pesquisa. E vamos mudar completamente o nosso
Moçambique. Dominem a

ciência, a tecnologia para a
agricultura, educação, saúde
e todos os sectores. Dominem isto”, sublinhou Alberto Chipande, num discurso
com desabafo à mistura:
“chega da dependência, mas
quem deve dizer isso são vocês. Não aceitar migalhas e
esse acabou depende de vocês. Não deixarem pessoas
vos roubarem. Agora, crie
mentalidade de toma e dá.
Quer gás, dá, e se não tem,
vai lá. Quer ouro, toma e dá.
Se não tem, vai lá”.
E para o general na reserva, não restam dúvidas de
que o terrorismo em Cabo
Delgado é pelos recursos
naturais, daí que apela aos
jovens que sejam vigilantes e
não se juntem ao grupo terrorista.
“Mas nunca vão tomar o
gás de Cabo Delgado e muito menos o petróleo. É por
isso que estamos a combater. Há três anos, mas não
conseguem. Não temos armas, não temos nada, mas
não vão conseguir. Toma,
dá porque lá não há tribalismo. Não há regionalismo.
Somos moçambicanos que
estamos a combater. São
moçambicanos que se deslocam para outras províncias e são apoiados. São jovens de todo o país que vão
para lá sacrificar-se. Por isso
eles (os terroristas) não vão
conseguir”, disse Chipande,
num tom de convicção.
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AT fiscaliza IVA porta-a-porta

A Autoridade Tributária (AT) vai fiscalizar porta-a-porta o
cumprimento da legislação sobre o IVA, no âmbito da campanha
nacional permanente de controlo à facturação, que visa a verificação do cumprimento do artigo 27 do Código do IVA (relativo
à obrigatoriedade de emissão de facturas ou documentos equivalentes por cada transmissão de bens ou prestação de serviços).

Depois de comprar a BP, agora está atenta na joint venture Petromoc-Sasol

TotalEnergies está, aos poucos, a tornar-se “dona de tudo isto”

A

A multinacional tem privilegiado compra de empresas em processo de desinvestimento no País

francesa Total existe no país há vários anos,
no entanto, de simples gasolineira, viu
a sua posição crescer significativamente
no mercado em 2019, quando comprou a
participação da americana Anadarko no
negócio de gás de Rovuma na área 1, colocando-se como
líder do projecto Mozambique LNG, e agora prossegue
numa busca implacável pelo controlo de combustíveis, em
todas as cadeias, em Moçambique. Depois da compra de
investimentos da British Petroleum (BP), o que aumentou
a cota da multinacional francesa no negócio de retalho,
a gigante francesa tenta uma aquisição da joint venture
Petromoc-Sasol, e mais recentemente tornou-se importador
de combustíveis nos próximos três meses do ano em curso.
Isso coloca a TotalEnergies em posição para controlo total
de todos combustíveis em Moçambique. A Anadarko, BP
e Sasol estão num processo de reduzir ou desinvestir em
Moçambique. O percurso da Total vislumbra a ambição
de um país que está no meio das fortes relações entre
Moçambique e Ruanda, uma amizade que coloca o controlo
da maior riqueza do País na mão de franceses, a segurança
na mão de ruandeses e Moçambique apenas com a terra e
seus políticos vulneráveis a acordos debaixo da mesa.
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Com a crise energética
na Europa, precipitada pelas sanções à Rússia, o maior

Este percurso
coincide com a
saída, da área,
dos players
que vinham
operando
há décadas
no mercado
nacional,
mas que por
alguma razão
optaram por
desinvestir
na área
energética.
fornecedor de petróleo e gás
naquele continente reduziu as
opções dos europeus e a África emerge como fonte possível de abastecimento.
Mas é bem antes da guerra da Rússia e Ucrânia que o
“domínio” francês vem acelerando sua penetração em toda

cadeia de Oil & Gas e combustíveis a retalho em Moçambique. É que a TotalEnergies
conseguiu em menos de três
anos controlar e liderar todas
as cadeias de produção (?),
importação, comercialização e
assumir um papel determinante no combate ao terrorismo
que atenta contra a exploração
da ambiciosa riqueza do país,
o Projecto de Gás Natural Liquefeito de Moçambique.
Este percurso coincide com
a saída, da área, dos players
que vinham operando há décadas no mercado nacional,
mas que por alguma razão optaram por desinvestir na área
energética.
O desinvestimento acelerado da americana Anadarko,
que decidiu vender seus activos à francesa TotalEnrgies
na África, concretamente em
Moçambique, Argélia, Gana e
África do Sul, a um custo 8,8
bilhões de dólares, marcou o
reposicionamento do novo
player de combustíveis no país.
Dos 8,8 bilhões de dólares
para compra de activos nos
quatro países africanos, 3,9 bilhões foram para aquisição da
participação de 26,5 por cento
detida pela Anadarko no projecto Mozambique LNG, um
investimento que superou, de
longe, os activos nos outros

três países.
A americana Anadarko vendeu na totalidade sua participação à francesa Total, criada em
1924, com o nome de Companhia Francesa de Petróleos
(CFP), com participação mista
privada e do Estado francês.
O negócio foi efectivado em
finais de 2019, em meio a relatos de insurgência em Cabo
Delgado, e o Estado moçambicano facturou em mais valia
880 milhões de dólares.
Na altura, a perspectiva da
TotalEnergies, que ambiciona
se tornar um dos “principais
activos petrolíferos” no país,
era de que com aquisição de
activos do LNG teria um fluxo
de caixa livre positivo a partir
de 2020, a um preço do Brent
(uma classificação de petróleo
cru) inferior a 50 $/b e gerar
mais de 1 bilhão de dólares/

ano de fluxo de caixa livre a
partir de 2025 após o início de
Moçambique LNG.
São projeções feitas em
meio a insurgência confirmada em Cabo Delgado, que só
veio a ser ameaça séria ao projecto em Março de 2021, com
o ataque à vila sede de Palma,
a menos de 25 quilómetros de
Afungi, anulando da agenda a
previsão do arranque de produção em 2024/25.
TotalEnergies, o segundo
maior interveniente de GNL
do mundo, “é qualificada de
forma única para garantir que
o Projecto Mozambique LNG
ajude a responder à crescente
procura mundial de fontes de
energia sustentável, confiável
e limpa”, lê-se no documento
que anunciava a aquisição.
Na semana passada, o embaixador cessante da União

Europeia em Moçambique
defendeu que o gás natural de
Cabo Delgado está entre as alternativas no plano da Europa
de diversificar fontes de energia face às limitações provocadas pela invasão russa da Ucrânia, o que serve de estímulo
para a francesa acelerar sua
presença num mercado que
está cada vez mais sozinha.
“O gás de Moçambique,
com a presença de grandes
companhias
multinacionais
europeias, tem agora um valor
ainda mais importante e estratégico”, declarou Sánchez-Benedito Gaspar, durante a
despedida do país.
Moçambique dispõe de reservas comprovadas de mais
de 180 triliões de pés cúbicos,
segundo dados do Ministério dos Recursos Minerais e
Energia.

Um passo a mais fora do LNG
Coincide que ao mesmo
tempo que lidera o projecto
de Mozambique LNG, um investimento de 23 mil milhões
de dólares, decidiu expandir
a sua abrangência no mercado de combustíveis ao comprar a rede de retalho, negócio grossista de combustíveis
e activos logísticos da British

Petroleum(BP) PLC em Moçambique, elevando a sua cota
no mercado de 11,48 % para
19,5%, dando a esta multinacional uma posição de líder no
mercado deste segmento.
Foi um negócio que decorreu longe de olhos curiosos
que permitiu à francesa Total
passar a ser proprietária da es-

tratégica Samcol, antiga joint
venture 50-50 entre ela e a BP,
que geria as terminais oceânicas em Maputo, Beira e Nacala. A confirmação do negócio
fechado em 2020 veio a ser
feita em 2022, com omissão
do que terá sido em mais valias
Continua na pag 05
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Munguambe sem chance de um terceiro mandato

Recentemente, numa entrevista ao Jornal Magazine, o edil da Manhiça,
Luís Munguambe mostrou disponibilidade para concorrer para um terceiro mandato. No entanto, a vontade dos membros do partido é diferente.
Ontem, saiu humilhado da conferência do Círculo Samora Machel, ao não
conseguir ser eleito como um dos delegados à conferência da localidade
Manhiça-sede. Teve apenas 15 votos dos 54 possíveis, caindo na 18ª posição numa lista de 18 candidatos.

Continuação da pag 04

que o Governo confirmou ter
encaixado.
Além da Samcol, a transacção abrangeu uma rede de 26
postos de abastecimento de
combustíveis e uma carteira
de clientes empresariais. A Samcol foi criada pelas duas empresas, a Total e BP, para gerir
a recensão dos combustíveis.
Neste momento, a BP em
Moçambique ficou apenas
com aviação. Há quem especule que o negócio de aviação,
o menos lucrativo de todos
os investimentos da BP, serve
apenas para manter a sua licença em Moçambique.
À luz do contracto entre as
partes, os trabalhadores foram
também para o novo dono
dos investimentos da BP, com
garantia de apenas um ano de
trabalho, e findo este período,
a sua continuidade dependeria
da boa vontade da Total.
O Evidências apurou que a
intenção da BP de sair de Moçambique não era recente, apenas agudizou-se depois que o
gigantesco de gás encabeçou o
projecto do norte de Moçambique.
“A TotalEnergies reforça

À luz do
contracto entre
as partes, os
trabalhadores
foram também
para o novo
dono dos
investimentos
da BP, com
garantia de
apenas um ano
de trabalho,
e findo este
período, a sua
continuidade
dependeria da
boa vontade da
Total.
a sua posição como o principal retalhista de produtos petrolíferos no país”, afirmou a
empresa, depois que foi consumada a compra, em comunicado partilhado em fevereiro
desde ano.
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Petromoc-Sasol na mira da Total?

Ainda no segmento de combustíveis a retalho, consta que a
TotalEnergies já manifestou interesse na aquisição da joint venture
Petromoc-Sasol. A manifestação
coincide com o processo em curso de desinvestimento da Sasol
que decidiu recentemente vender
parte das suas participações em
Moçambique.
A Sasol está num processo de
desinvestimento em Moçambique e não só no mercado de retalho. Em Junho passado, anunciou
a conclusão da venda de 30%,
dos 50% que detém no oleoduto
de gás natural entre Moçambique
e a África do Sul.
É uma ligação de 865 quilómetros que passa para a subsidiária
da CEF SOC Limited (CEF), juntamente com a Companhia Moçambicana de Gasoduto (CMG),
subsidiária da Empresa Nacional

de Hidrocarbonetos, EP (ENH),
anunciaram que exerceram seus
direitos de preferência para adquirir a participação de 30% no
pipeline da ROMPCO (Republicof Mozambique Pipeline Investiment Co.)
Os governos da África do Sul
e de Moçambique detêm cada um
25% da Rompco através de empresas estatais.
Uma ambição ameaçada pela
insurgência?
Enquanto regista-se desinvestimento de outras multinacionais,
a Total prospera, apesar do terrorismo que ameaça o terreno do
maior investimento da empresa.
A insurgência em Moçambique
começou em 2017, bem antes
de a Total ser um dos players em
Cabo Delgado, até aquele mo-

mento, o discurso triunfalista das
autoridades nacionais era suficiente para confortar a empresa.
No entanto, em Março de
2021, quando os ataques ocorreram perto das suas instalações,
em Afungi, distrito de Palma, a
empresa suspendeu as actividades, afirmando que só voltaria
com garantias de segurança. No
terreno, os terroristas faziam
frente às Forças de Defesa e Segurança (FDS), mas nem com
isso as autoridades moçambicanas mostravam qualquer abertura para aceitar ajuda estrangeira,
embora os terroristas ocupassem
territórios.
Mas a saída da Total pressionou o Governo a admitir
intervenção externa, depois de
muitos meses de clara negação.
As primeiras botas estrangeiras
vieram do Ruanda, um país que

tem fortes relações com a França e que passou a ser um parceiro
estratégico de Moçambique para
restabelecimento de autoridade
de Estado em alguns distritos que
se encontravam sob domínio dos
terroristas.
Embora nem a França e muito
menos o Ruanda aceitem, várias
agências de inteligência globais
acreditam que a intervenção ruandesa é às expensas dos franceses.
Os primeiros dias da presença
dos militares ruandeses, que de
mil passaram para dois mil, foram
de “muitas vitórias”, com regulares comunicados a anunciarem
sucesso da missão, mas passado
um ano, que se completou no dia
9 de Julho em curso, as incursões
terroristas voltaram a ganhar novos focos, o que deve ter pesado
para prorrogação da missão de
Ruanda, que agora não tem previsão do fim.
As forças regionais que também se encontram no terreno
viram seu protagonismo abafado
pelas campanhas mediáticas que
destacavam o empenho inquestionável dos militares ruandeses.
As autoridades dos três países já anunciaram que a “generosidade” de Ruanda para ajudar
no combate a insurgência está
enraizada em acordos bilaterais
entre Maputo e Kigali, negando
assim uma guerra por procuração da França, um discurso que
não é absorvido pela sociedade
crítica, que não acredita em almoços grátis.

Com total controlo de toda a cadeia
Do líder do LNG, negócio a
retalho para agora importador
de combustíveis nos próximos
três meses. No passado dia 18
do mês em curso, a Importadora Moçambicana de Petróleos (IMOPETRO) anunciou
que a partir de Agosto, a Totsa,
subsidiária da empresa francesa
TotalEnergies, passa a importar
os combustíveis em substituição da Independent 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 re-

ferência de IMOPETRO/
CACL/01/2022, ao propor
menor preço para fornecimento de 575 000 Toneladas Métricas (TM) de produtos petrolíferos refinados para os portos de
Maputo, Beira, Nacala e Pemba.
De acordo com os resultados do último concurso, a
média do prémio (conjunto de
frete marítimo, seguro, entre
outros aspectos), para a importação das cinco propostas feitas
pelas empresas concorrentes
é de 180,30 USD por Tonelada Métrica (TM), contra uma
média de 44.93 USD porTM
do último concurso realizado
em finais de 2021 e ganho pela

referida IPG em que sete empresas apresentaram propostas.
O facto curioso desse percurso é que não se questiona as
implicações de ter uma única

companhia estrangeira com o
poder de influenciar nas questões de segurança, a dominar a
produção, venda e importação
de energia.
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Município da Beira surpreendido com notificação da PGR
A edilidade da Beira afirma que ficou surpreendida com a
notificação sobre o ofício da Procuradoria em Sofala atinente à
ponte que liga Estoril e Macúti, pois a obra não foi da sua autoria e está a beneficiar todos os beirenses. O pronunciamento
surge em reacção à notificação da Procuradoria sobre a construção da infra-estrutura.
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Ministra do Interior disse no parlamento que não sabia

Nyusi mostra a cara do comando oculto que autorizava
escoltas a Matlombe
Matlombe já não entra em algumas capelas em Maputo e Gaza

E

Crentes assumiram controlo e orientam os cultos. Chamam de zonas libertadas

m Abril do presente ano, causou alguma estranheza quando a ministra do
Interior, Arsénia Massingue, disse, em viva-voz, no parlamento, que não
conhecia “nenhuma escolta destacada pelo ministério para escoltar o apóstolo
Matlombe”, dando a entender a existência de um comando oculto que
autorizava, à revelia do ministério, a protecção do apóstolo da Igreja Velha
Apostólica em Moçambique, Jaime Matlombe, com uma musculosa força de elite da PRM,
incluindo batedores em motorizadas, como se de um governante se tratasse. Mas essas
dúvidas ficaram dissipadas este Domingo, segundo alguns crentes, quando o Presidente da
República, Filipe Nyusi, apareceu lado a lado com aquele clérigo na inauguração de um
templo daquela congregação na Matola, numa altura em que uma parte dos fiéis está de
costas voltadas com o seu líder supremo, acusado de adultério e má gestão de fundos, que
veio cristalizar a ideia de que o Chefe do Estado pode ter sido quem autorizou as escoltas, tal
como se avançou na altura, quando surgiram rumores de que o apostolo terá pedido apoio
directamente à direcção máxima da Frelimo, sob alegação de que os manifestantes eram da
Renamo e tinham em vista derrubar as bases do partido estabelecidas na igreja.

DIRECTOR

Reginaldo Tchambule

Não se mostra para breve
o fim do diferendo entre parte
dos fiéis e a liderança da Igreja
Velha Apostólica em Moçambique. Embora tenham reduzido
episódios de confrontação pública, Evidências apurou que o
líder da igreja, apóstolo Jaime
Matlombe, perdeu o controlo
de um número considerável das
capelas nas províncias de Maputo e Gaza, onde os crentes
destituíram as lideranças (superintendentes) leais à Matlombe
e estabeleceram suas próprias
estruturas.
Trata-se das capelas de Ndlavela, Abel Jafar; Moamba, e Matola C, na província de Maputo,
Triunfo e Hulene C, na cidade
de Maputo; para além de outras
capelas na província de Gaza,
sobretudo Chókwè, onde Jaime
Matlombe está impedido de entrar, cultuar e muito menos controlar o dízimo.
Num golpe de imagem para

tentar ganhar legitimidade no
seio dos fiéis e da comunidade
no geral, o apóstolo Matlombe
busca consolo e apoio na classe
política.
Foi assim que, no último
Domingo, arrastou o Presidente
da República, Filipe Nyusi, para
a “lama”, convidando-o para
inaugurar um templo na Matola. Usando a mesma estratégia
do partido Frelimo, mobilizou
autocarros que recolheram fiéis
leais a si de várias zonas da cidade e província de Maputo para
participarem do evento e darem
impressão de popularidade.
No entanto, a participação
do Presidente da República está
a trazer à ribalta dois grandes
debates no seio daquela comunidade religiosa: a interferência
política e do Estado nos assuntos religiosos, bem como a aliança que existe com o líder daquela
congregação e a classe política a
ponto de lhe ser alocada uma

escolta, sem consentimento, inclusive, do próprio Ministério
do Interior.
É que, ao inaugurar templos
com direito a lápides de mármore, segundo entendimento de
alguns juristas, o Presidente da
República pode estar a violar o
número dois do artigo 12 que
determina que “a laicidade assenta na separação entre o Estado e as confissões religiosas”, ou
seja, os órgãos do Estado tem o
dever de manter imparcialidade
em relação às questões religiosas
e ao aparecer a tomar posição
numa contenda entre crentes e
seus líderes, Filipe Nyusi acabou
por colocar mais lenha à fogueira.
Nyusi autorizava escoltas?
Como tal, a parte dos crentes
descontentes com a actual liderança começa a desconfiar que
foi nessa senda que Matlombe
passou a contar com uma escolta policial, que curiosamente
a ministra desconhecia, ou seja,
suspeitam que a escolta que incluía vários Mahindras e até polícias batedores transportados
em motorizadas, geralmente
afectados a dirigentes altos do
Estado, tenha sido autorizada
directamente pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi.
Recorde-se que, em Abril,
após uma pergunta do deputado
da bancada da Renamo, António
Muchanga, sobre a razão do líder da Igreja Velha Apostólica

em Moçambique merecer um
tratamento especial em detrimento dos outros líderes religiosos no país, a ministra Arsénia
Massingue declarou que nunca
houve instruções para que a Polícia da República de Moçambique fizesse escola ao apóstolo
da igreja Velha Apostólica em
Moçambique.
“Em relação ao caso da escolta ao apóstolo Matlombe,
queríamos referir como Ministério do Interior que não
há nenhuma escolta destacada
pelo ministério para escoltar o
apóstolo Matlhombe”, declarou
Massingue.
Agora, após a cerimónia de
lavagem de imagem, com patrocínio do mais alto magistrado
da nação, os crentes acreditam
que se confirmaram os rumores, que circularam em Abril, de
que o apóstolo Matlombe terá
pedido apoio político e proteção ao partido Frelimo, dirigido
por Filipe Nyusi, sob pretexto

Logo após a missa, pelas redes sociais, sobretudo o
Whatsapp, como tem sido o
seu apanágio, os fiéis começaram a circular mensagens de
voz maldizendo a parceria entre
Matlombe e Nyusi. Mensagens
que o Evidências interceptou,
os crentes chegam a associar o
Presidente da República ao saque do dízimo.
“Acho que Matlombe foi
longe demais. Desde quando é
que líderes investidos de poderes carnais inauguram igrejas?
Como é que Nyusi inaugura capelas da OAC, enquanto temos
apóstolos eméritos e os nossos
superiores na África do Sul?”,
indagou um dos crentes num
dos áudios interceptados pelo
Evidências, para depois acrescentar que “a igreja não é de
Nyusi nem do partido Frelimo,
mas sim resulta da contribuição
dos membros. Quando chega o
tempo de eleições sempre vem
pedir votos, mas desta vez não

Como tal, a parte dos
crentes descontentes com
a actual liderança começa
a desconfiar que foi nessa
senda que Matlombe passou
a contar com uma escolta
policial, que curiosamente a
ministra desconhecia, ou seja,
suspeitam que a escolta que
incluía vários Mahindras e até
polícias batedores transportados
em motorizadas, geralmente
afectados a dirigentes altos do
Estado, tenha sido autorizada
directamente pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi.
de que os protestantes eram da
oposição. A Igreja Velha Apostólica tem sido um dos centros
de mobilização do partido.

vão apanhar nada. Vai votar Matlombe e seus seguidores”.
Continua na pag 10
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Um pedido de desculpas
ao treinador produtivo e ao
advogado generoso
Na semana passada, a sociedade foi
surpreendida por duas notícias que denunciam o recorrente uso das instituições
do Estado para fins inconfessos lesivos à
harmonia dos moçambicanos e a promoção de soluções locais por iniciativa comunitária.
Entre as lições, é seguro destacar que
não interessa quais sejam os talentos e
as capacidades dos moçambicanos, mas
as instituições não estão preparadas para
quaisquer que sejam as mudanças, e não
se pode esperar um possível avanço, seja
institucional ou do país, com instituições
que são dirigidas por pessoas desprezíveis.
O que nos coloca numa situação cada vez
mais crítica enquanto país mergulhado
em crise e com os ânimos à espreita.
Antes de aprofundar as lições, vamos
aos factos que ilustram as pessoas desprezíveis e que envergonham as nossas instituições: A PGR notificou o Município da
Beira para esclarecer as circunstâncias em
que foi construída uma ponte convencional que liga os bairros de Estoril e Macurungo, cujas obras contaram com fundos
de um advogado e apoio da comunidade
local, avaliadas em cerca de cinco milhões
de Meticais, algo como 80 mil dólares ao
câmbio do dia.
A ponte foi construída pelos moradores dos bairros Estoril e Macurungo
e porque o município deixou claro que
não tinha recursos, as comunidades se
mobilizaram e com fundos de um morador local, o advogado Ivan Pontavida, no
âmbito de responsabilidade social, conseguiram uma solução para flexibilizar a sua
mobilidade, mas a edilidade foi chamada
para acompanhar a construção. Sem a referida infra-estrutura, os munícipes eram
obrigados a percorrer cerca de sete quilómetros para ligar as duas zonas, pois a
ponte pedonal, que existe até hoje, não
oferece segurança.
Ainda na semana passada, um outro
evento totalmente diferente trouxe o lado
obscuro das nossas instituições. Estamos
a falar da detenção de Alberto Lário em
Maputo, por três oficiais, um dos quais
do Serviço de Migração de Moçambique,
por irregularidades no documento de autorização de residência. Sucede que Lário
tem um pedido de nacionalidade penden-
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te há mais de seis anos.
Fora das formalidades, o primeiro
evento tem motivações políticas e o segundo surge na sequência de zanga entre
um “ilegal” produtivo e um dirigente nacional com links dentro das instituições.
Os dois eventos ganharam repercussão
porque as instituições do Estado foram
usadas pelos vilões das duas histórias para
perseguir aqueles que fazem diferença,
por ameaçar aqueles que estão acolhidos
na inércia.
Os resultados de Lário são inquestionáveis, aliado ao facto de já ter, sem resposta, recorrido para legalizar a sua situação
e nenhuma instituição será responsabilizada por arquivar o pedido deste treinador que se mostrou válido, e devíamos ter
sido os primeiros a ir atrás dele para lhe
atribuir o visto de permanência e pedir
que trabalhe mais. Mas uma banda veio
denunciar que vale mais aquele que tem
corredores e cartão do que aquele que
produz, parando o atletismo e já nem
preocupa o silêncio do Secretário do Estado de Desporto (SED).
O uso de instituições de Estado para
perseguição não é de hoje, mas até aqui
era mais comum o uso delas para perseguir a oposição. Mas agora não basta ser
da oposição, basta não ter corredores
para que seja continuamente notificado.
O julgamento das dívidas ocultas, onde é
notório o triunfo de um grupo que detém o poder, sugerindo o uso do poder
judiciário para perseguição de opositores
políticos, é outra faceta do perfil das nossas instituições.
No caso em concreto da Beira, a postura da nossa PGR ameaça aqueles indivíduos que devido à incapacidade
das autoridades cogitavam se mobilizar
para prover qualquer solução a partir de
meios próprios, recorrendo às contribuições, mas o Estado veio deixar claro que
quando ele não faz, ninguém deve fazer.
O argumento de estar atenta ao enriquecimento ilícito não justifica a notificação da PGR na medida que nunca
mostrou a mesma preocupação quando,
em leilões do partido Frelimo, aparecem
“empresários” sem histórico a comprar
camisetes a um milhão de meticais. Há
mais lições a tirar…
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Repatriados moçambicanos refugiados no Malawi

Mais de 2.500 pessoas, vítimas da Tempestade Tropical ANA,
que se encontravam refugiadas no Malawi estão a ser repatriadas
desde 22 de Julho. As vítimas são provenientes dos distritos de
Morrumbala (Zambézia) e Mutarara (Tete), e escalaram o distrito
de Nsanje, no Malawi, em Janeiro último, devido aos efeitos causados pela Tempestade Tropical Ana.

PRM diz já estar em alerta

Grupos sem rosto voltam a convocar manifestações
violentas à escala nacional

F

Funcionários públicos ameaçam paralisar tudo e exigem aumento equitativo de 100%

ace à crescente degradação do nível de vida,
as redes sociais voltaram a estar inundadas de
mensagens de desconhecidos, incluindo uma
suposta Organização Nacional dos Agentes e
Funcionários do Estado (ONAFE), que convocam uma manifestação generalizada para o próximo dia
01 de Agosto, em todo o país. A Polícia da República de
Moçambique (PRM) já está avisada e o comandante-geral,
Bernardino Rafael, instruiu a corporação para tudo fazer
para repelir qualquer tentativa.

DIRECTOR

Evidências
Circulam mensagens de origem diversas nas redes sociais
apelando para uma insurreição
geral do Rovuma ao Maputo e
do Zumbo ao Índico, devido ao
elevado custo de vida, aliada a
falta de uma resposta clara por
parte do governo para aliviar
o sofrimento de milhares de
moçambicanos.
Apesar de não terem rosto, os que convocam a referida
manifestação para o dia 01 de
Agosto ameaçam, segundo a
polícia, vandalizar instalações da
EDM, vias ferroviárias, centros
de tratamento de água, centros
comerciais, condutas de gás e
outras infra-estruturas do Estado, bem como ataque às unidades e subunidades da PRM.
Funcionários públicos

ameaçam paralisar
actividades e exigem 100%
para todos
Mas as reivindicações não
terminam só no custo de vida.
Os funcionários públicos, que
viram as suas expectativas largamente defraudadas após a divulgação dos números da Tabela
Salarial Única (TSU), que geraram mais discórdia e descontentamento por beneficiar uns e
outros não, ameaçam também
paralisar as actividades até que
o governo atribua um aumento
equitativo de 100 por cento para
todas as carreiras, sem nenhuma
distinção.
“Dia 01 (um) de Agosto de
2022, inicia-se uma Manifestação do Repúdio à Tabela Salarial

Única, exigindo equilíbrio no aumento salarial a 100% (Cem por
cento) em todos os ministérios
da função pública. A partir das
00:00 Horas do dia 01 (um) de
Agosto, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, tudo
paralisado. Sem necessidade de
deslocamento a edifício ou palácio nenhum, apenas ao sector
de trabalho e não executar-se nenhuma tarefa antes que se atenda
a inquietação de forma positiva,
assim aguardaremos”, lê-se num
texto de duas páginas que circula
sobretudo pelo Whatsapp.
Face às ameaças, o coman-

dante-geral da PRM instruiu
as diversas unidades que dirige
para reforçarem a vigilância, de
modo a evitar a vandalização de
bens públicos e privados.
“Considerando que os factos
supracitados concorrem para a
alteração da ordem e segurança
pública, instruo aos Comandos
Provinciais, Forças Especiais e
de Reserva da PRM o seguinte:
1. Garantir o estado de prontidão das forças e meios com vista
a reprimir qualquer tentativa de
desordem pública; 2. Reforçar a
segurança em todas as unidades
e subunidades policiais; 3. Ga-

rantir a protecção e segurança
das vias ferroviárias, condutas
de transporte de gás, centro
de preparação e tratamento de
água, centrais eléctricas e outros
objectos estratégicos vitais e sociais do país”, lê-se na instrução
nº 19/CGPRM/GCG/2022.
Ainda na mesma instrução, o
comandante-geral instrui as forças policiais a reforçarem a vigilância nos centros urbanos e comerciais, bem como privilegiar a
inteligência policial nos centros
de aglomerados populacionais,
tais como mercados e terminais
de transporte.

Funcionários do INSS capacitados em matéria de
processos de Procurement

C

om o objectivo de melhorar a prestação de serviços, tendo como destaque o domínio das normas
e a padronização de procedimentos em todas as
unidades orgânicas do Instituto Nacional Segurança Social (INSS), 32 funcionários da Unidade
Gestora e Executora de Aquisições (UGEA) do INSS foram
formados, na semana finda, na cidade de Chimoio, em matérias de preparação e organização de processos de procurement
com fins de submissão ao Tribunal Administrativo.
O evento foi organizado
pelo INSS e contou com a
facilitação do Tribunal Administrativo e do Ministério da
Economia e Finanças, com o
objectivo de munir os funcionários que lidam com a matéria,
no dia-a-dia, ao nível do INSS,

de ferramentas que permitam a
melhoria do seu desempenho
em processos de procurement.
No decorrer da formação,
o chefe central da UGEA do
INSS, Job Fazenda, intervindo
em representação do director-geral da instituição, instou os

técnicos da UGEA, não apenas aos participantes do curso,
como todos os que lidam com a
matéria, a primarem pelo cumprimento da lei na sua actuação, obedecendo o princípio de
transparência.
Job Fazenda sublinhou que
as actividades que a UGEA desenvolve são de carácter extremamente sensível e, consequentemente exigem que os técnicos
a nível central e local, possam
estar doptados de ferramentas
necessárias para desenvolverem
melhor e com zelo as suas actividades, o que significa que
devem estar à altura de instruir
os processos de forma correcta.

Esta iniciativa enquadra-se
na estratégia da instituição, sobretudo no esforço da respecti-

va direcção-geral, que consiste
em ministrar cursos de capacitação aos seus funcionários.

POLÍTICA

Calisto Cossa entrega 500 carteiras escolares na Matola
O presidente do Conselho Municipal da Matola, Calisto
Cossa, procedeu, semana passada, à entrega de carteiras escolares no âmbito da continuidade e extensão do projecto “Tirar as crianças do chão”. Foram entregues 500 carteiras nas
Escolas Primárias Completas do Língamo, Km 15, Bunhiça
e Matola A.
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Mas, como sempre, não haverá responsabilização criminal

Ministério Público expulsa procuradores envolvidos
em corrupção
Recebiam dinheiro para facilitar solturas

D

ois magistrados e um assistente oficial de
justiça acabam de ser desvinculados das
suas funções devido ao seu envolvimento
em esquemas de corrupção. A decisão de
expulsão foi tomada pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, no âmbito do
exercício das suas competências de gestão e disciplina, no
entanto, não há informação de algum processo-crime instaurado contra os visados. Mesmo assim, comparado com
o ano passado, em que apenas um procurador foi expulso, há uma tendência crescente de responsabilização dos
infractores.

Reginaldo Tchambule
Evidências apurou, embora
sem nomes, que um dos magistrados estava afecto à Procuradoria Provincial de Maputo, que
era indiciado de uso das suas
funções em benefício próprio e
em prejuízo de terceiros, ao solicitar e receber valores monetários para facilitar a entrega ilegal
de uma viatura apreendida a um
cidadão.
O segundo magistrado estava afecto à Procuradoria Provincial de Manica e terá solicitado
e recebido dinheiro não especificado para facilitar a soltura de
um condenado em cumprimento de pena de prisão efectiva.
Já o assistente de oficial de

justiça estava afecto à Procuradoria Provincial de Sofala, tendo sido expulso por solicitar e
receber valores monetários para
facilitar o pagamento de caução
de arguido preso.
Refira-se que estas decisões
foram tomadas no decurso da
XIV Sessão Ordinária do Plenário, realizada de 13 a 15 de Julho
de 2022. As sanções supracitadas resultam da violação dos deveres e princípios profissionais,
designadamente legalidade, dignidade, lealdade e honestidade.
Apesar da conduta criminosa, não há informação de ter sido
aberto algum processo-crime
contra os referidos magistrados.

Aliás, tal como acontece aos juízes, também os magistrados do
Ministério Público, quando cometem infracções criminais, são
afastados de suas funções, sem
a competente responsabilização
criminal, acabando por voltar
aos tribunais como advogados.
Refira-se que, no ano de
2021, o Conselho Superior da
Magistratura do Ministério Público tramitou 75 processos,
sendo 59 disciplinares e 16 de
inquérito. Do total de processos
disciplinares, 31 foram contra
magistrados, tendo sido concluídos 17.
Dos referidos, um resultou
em expulsão, uma de transfe-

rência compulsiva, duas despromoções, quatro multas e uma de
advertência. Foram arquivados
oito processos, por não se mostrarem provados os factos denunciados, e 14 transitaram para
o presente ano. Olhando para
este quadro, pode se aferir, ainda que de forma preliminar, aumento de casos que culminaram
com a expulsão, de um para dois.
No que diz respeito a processos contra oficiais de justiça e
assistentes de oficiais de justiça,
no ano 2021, foram instaurados
28 processos disciplinares e dois
inquéritos, que culminaram com
três expulsões, uma demissão,
oito multas, três de repreen-

sões públicas e igual número de
advertências.
Casos de corrupção no sector de justiça são cada vez crescentes, no entanto, diferente dos
cidadãos comuns e até políticos,
poucos são os processos que
culminam com responsabilização criminal. Muitas vezes são
expulsos e continuam a sua vida
impunemente, prestando consultorias no sector privado ou
como advogados.
Em Dezembro, dois juízes
foram expulsos por envolvimento em esquemas de corrupção.
Trata-se de Acácio Mitilage, no
distrito de Matutuíne, mais a sul
da província de Maputo, por se
ter apoderado de forma indevida de 3.722.809,00 Meticais, enquanto Rui Dauane foi mandado
à reforma compulsiva por "falta
de seriedade, honestidade e incapacidade de se adaptar às exigências de ordem ética e deontológica da função de magistrado".
Um dos dois juízes no caso
Acácio José Mitilage, em menos
seis meses, renovou a sua licença
como advogado, estando de volta aos tribunais, mas desta vez
do outro lado da sala e a defender outros interesses.

Fala-se de excesso de velocidade com álcool envolvido

Galiza Matos Júnior espatifa viatura protocolar no
regresso de um social

O

administrador de Vilankulo, Edmundo Galiza
Matos Júnior, saiu ileso de um acidente de viação
na madrugada do último Domingo (24 de Julho),
após embater violentamente contra um objecto
fixo, no caso uma árvore, quando regressava de
um encontro social, havendo fontes que apontam que estava sob
efeito de álcool e conduzia a alta velocidade. No entanto, na
nota oficial do Governo de Vilankulo, alega-se que embateu na
árvore quando tentava evitar atropelar dois cães na estrada.

Evidências
Segundo algumas fontes, o
acidente ocorreu na rua do administrador, quando a viatura em
que seguia Galiza Matos Júnior
embateu numa árvore em frente
à casa do procurador do distrito
de Vilankulo, por volta das 03 ho-

ras da madrugada de sábado para
domingo.
A viatura protocolar de marca
Mazda, modelo BT50, do Governo do distrito, orçada em pouco
mais de 3,500,000 meticais, ficou
com a parte frontal irreconhecí-

vel e foi necessário um reboque
para ser retirada do local, mas o
administrador de Vilankulo, que

seguia sozinho sem motorista e
nem o ajudante de campo, saiu
ileso.
O acidente não teve perdas
humanas, senão danos ligeiros na
parte frontal da referida viatura,
que já se encontra em reparação,
segundo avançou o governo daquele distrito em nota oficial.
Várias fontes que presenciaram o sinistro apontam como
causa excesso de velocidade e
condução sob efeito de álcool,
mas fontes do governo de Vilankulo dizem que o acidente
ocorreu porque Galiza Matos
Júnior evitou atropelar dois cães
que estavam na via pública. Ade-

mais, embora a administração, em
comunicado de imprensa, assuma
que Galiza Matos Júnior voltava
de um social, afasta o álcool e
inclusive rebate a hora em que o
sinistro aconteceu.
“O facto aconteceu por volta
das 22 horas de sábado, quando o
mesmo regressava de um encontro social, e a viatura em que se
fazia transportar embateu numa
árvore após a tentativa de escapar de um obstáculo. Salientar
que não houve vítimas humanas,
senão danos ligeiros na parte
frontal da referida viatura, que já
se encontra em reparação”, lê-se
na nota.
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7,8 milhões de crianças vacinaram contra poliomielite
O Ministério da Saúde garante que 7,8 milhões de crianças menores de cinco anos foram abrangidas na terceira ronda de vacinação contra poliomielite que decorreu em todo
o país, de 07 a 10 do mês corrente. Este número supera em
110% a meta prevista para esta campanha, que era de imunizar 6,8 milhões de crianças.

Terroristas atacam perto da mina da Ruby Mining E outros 28 funcionários com processos disciplinares
pela primeira vez
Perto de 20 professores expulsos do

O

DIRECTOR

s terroristas, que nas últimas semanas têm
alastrado as suas incursões para o Centro e
Sul de Cabo Delgado, atacando sítios que
até aqui haviam sido poupados, atacaram,
há dias, povoados situados perto da mina de
rubis da produtora de gemas preciosas Gemfields, que opera em Moçambique com licença em nome da Montepuez
Ruby Mining Limitada (MRM), com ligação a alguma elite
política nacional.

O ataque ocorreu no passado dia 13 de Julho, mas
somente na passada quarta-feira é que Montepuez Ruby
Mining Limitada, por via da
Gemfields, relatou o ocorrido,
num comunicado divulgado
no estrangeiro, garantindo que

as operações não foram interrompidas, mas a vigilância foi
reforçada.
Esta é a primeira vez que
os terroristas atacam dentro de
um raio de 30 quilómetros da
empresa localizada no distrito
de Montepuez, numa altura

em que os terroristas estão a
avançar para o Sul e Centro,
atacando locais que antes estavam invictos.
“O ataque teria ocorrido na
área da vila de Muaja, que fica
a cerca de 30 quilómetros por
estrada da MRM. Um grande
número de pessoas está se mudando para Nanhupo e Namanhumbir, onde as operações de
mineração estão localizadas”,
disse a Gemfields em comunicado, acrescentando que foi o
ataque mais próximo da mina.
A violência afectou recentemente outras empresas
de mineração na região. Em
Junho, a australiana Triton
Minerals relatou um ataque
ao local do projecto de grafite de Ancuabe, enquanto
Syrah Resources suspendeu
temporariamente a logística e
o movimento de pessoal após
ataques perto de sua principal rota de transporte.
A Gemfields, que detém
75% da Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM), produziu 83.990 quilates de rubis premium em 2021 e gerou
US$ 827 milhões em vendas
desde 2014.

Aparelho do Estado em Sofala

E

stes dados foram partilhados pelo administrador da
cidade da Beira, José Mutorroma, que falava na Beira, à margem do lançamento do relatório sobre os
desafios da educação naquele ponto do país, destacando que o sector de educação é um dos que menos recebeu
dotações do Orçamento do Estado (OE) em 2021, com apenas
11%, o que concorre para que seja menos produtivo.

Jossias Sixpence-Beira
Os problemas de educação
são vários, mas o destaque vai
para falta de infra-estruturas escolares condignas e superlotação
das salas de aulas, entre outros
que têm influenciado negativamente no processo de ensino e
aprendizagem.
Semana passada, várias organizações da Sociedade Civil
participaram na apresentação de
resultados e desafios das Finanças
Públicas na provisão de serviços
públicos, liderado pelo Grupo
Moçambicano de Dívida (GMD).
“Percebe-se, essencialmente,
que ao nível de distritos existem
grandes desafios, no que tange
a alocação dos orçamentos, ao
nível de quatro (4) sectores, nomeadamente Educação, Saúde,
Agricultura e Saneamento. Há um
desequilíbrio no que concerne à
alocação dos recursos.

De acordo com Eusébio Guido Nhama, coordenador do projeto do GMD em Sofala, é preciso
criar formas para equilíbrio orçamental nos sectores em alusão,
visto que o sector de educação é
a chave do desenvolvimento do
país, e o aluno sem boa educação,
hoje, pode se tornar um perigo
na sociedade do amanhã e menos
produtivo.
José Mutorroma, administrador da Beira, deu a conhecer que
foram levados a cabo actos de
combate à corrupção, que terminaram com a expulsão de professores envolvidos em esquemas de
desvio de fundos. O Tribunal Administrativo “já emitiu 19 processos de expulsão e os últimos dois
foram lavrados no mês passado
(Junho) e contamos ainda com
28 processos em curso”, disse
Mutorroma.

Continuação da pag 06

Nyusi apelou à reconciliação, mais tolerância e mais compreensão
Discursando durante a
inauguração da Capela, o
Presidente da República
destacou uma mensagem
de paz e apelou à reconciliação, sem no entanto se
pronunciar de forma directa sobre o conflito que
opõe Matlombe e seus
crentes. No entanto, não
poupou elogios ao Apóstolo Matlombe, destacando
que a capela resulta de boa
gestão e “união”.
“Com esta edificação,
a cidade da Matola e Província de Maputo, e não só,
ganha mais um centro de
formação do homem e da
mulher moçambicana. Aqui
deverão ser difundidos valores da paz, solidariedade
e do amor ao próximo, elementos indispensáveis para
a edificação de um Moçam-

bique mais justo e harmonioso. Devem ser difundidos os mais altos valores de
tolerância e reconciliação,
a partir de nós mesmos,
membros da igreja Velha
apostólica de Moçambique”, disse o Presidente.
A capela de Sikwama já
existia e estava aberta aos
crentes há muito tempo,
tendo sido palco de tumultos envolvendo crentes da
igreja, um dos quais culminou com o esfaqueamento
de um membro da congregação. Na ocasião, Nyusi
apelou à coesão e perdão
mútuo aos crentes.
“Estamos a levar a mensagem para as futuras gerações, mensagem de paz,
solidariedade, mas sobretudo é preciso que entre nós,
nos nossos corações, haja

reconciliação, mais tolerância e mais compreensão”,
sublinhou, sempre evitando
mencionar de forma directa o escândalo de adultério

que levou à divisão da igreja.
A capela ora inaugurada tem capacidade para
acolher, sentados, 5 mil

crentes, um salão multiuso
para até mil pessoas, e um
parque de estacionamento
com capacidade de mais de
100 viaturas.
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Retoma de Emissão de certificados

Os problemas de emissão dos certificados dos institutos técnicos e profissionais que se registam em todo país há mais de cinco
anos poderão ser resolvidos dentro de 30 dias, isto se se provar que
todos os módulos foram administrados correctamente e por técnicos competentes, segundo deu a conhecer Agostinho Júnior, Secretário Permanente do Ensino Técnico.

Após congelamento, economistas alertam sobre o risco de insustentabilidade

Governo não fala de nenhuma responsabilizaçã

N

Nyusi diz que não vai ser fácil corrigir “erros” e pede calma aos func
Médicos já ameaçavam greve e professores andavam com nervos à fl
CC, Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo e PGR alertaram o g

a sequência do descontentamento generalizado causado por graves erros nos cálculos dos salários dos Funcionários e Agentes do Estado
(FAE), como, de resto, alertou o Evidências na sua última edição, o
Governo decidiu, na passada terça-feira, in extremis, “congelar” a entrada em vigor da tão esperada Tabela Salarial Única (TSU), mas não
fala de nenhuma responsabilização da comissão técnica que errou de forma crassa a
equação, prejudicando milhares de pessoas. Evidências apurou que houve intervenção
de alguns órgãos de soberania, nomeadamente: Conselho Constitucional (CC), Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, incluindo a Procuradoria-Geral da República (PGR), que alertaram o Executivo para a desconformidade da norma, numa altura
em que diversos grupos profissionais ameaçavam manifestar-se e alguns avançavam a
possibilidade de uma providência cautelar. Mas fora aos erros, há outros desafios que
ameaçam a reforma salarial e inclusive a economia do país. A Associação Moçambicana de Economistas (AMECON) entende que, com um impacto esperado de 13% a 19%
no Produto Interno Bruto, existe risco de insustentabilidade, num país como Moçambique, cuja base produtiva é bastante fraca.

DIRECTOR

Evidências
O anúncio do congelamento da TSU caiu como
um golpe às aspirações de
milhares de funcionários
públicos, mas também um
alívio a grande parte dos
que se achavam injustiçados por terem sido enquadrados em níveis salariais
abaixo das suas expectativas. O Governo decidiu
adiar parcialmente a entrada em vigor da TSU por terem sido detectados graves
erros que deverão ser corrigidos.
Assim, apenas os pouco
mais de 21 mil funcionários
públicos abrangidos pelo
nível 1, ou seja, o salário
mínimo, é que receberão os
seus salários actualizados
em função da TSU, este
mês. Os restantes, incluindo dirigentes, vão receber
o ordenado referente ao
mês de Julho na base das
tabelas anteriores.
“Algumas das correcções
só podem ser resolvidas
com articulação entre o
Governo e outras instituições de soberania. Entretanto, uma vez que a Lei já
está em vigor, vamos prosseguir com o pagamento
de salários relativo ao mês
de Julho a todos os funcio-

nários que já tem a situação regularizada, tomando
como prioridade os funcionários enquadrados no
nível salarial 01, no caso
o salário mínimo, que no
quadro deste processo foi
duplicado, uma vez que
a fixação desta base não
toma em conta os critérios

guinte, supridas as irregularidades, os funcionários e
agentes do Estado poderão
finalmente receber o seu
salário actualizado na base
da TSU. A boa nova é que
vem com retroactivo referente ao mês anterior, tal
como garantiu o ministro
da Economia e Finanças,

Assim, apenas os
pouco mais de 21 mil
funcionários públicos
abrangidos pelo nível 1,
ou seja, o salário mínimo,
é que receberão os seus
salários actualizados em
função da TSU, este mês.
Os restantes, incluindo
dirigentes, vão receber
o ordenado referente ao
mês de Julho na base das
tabelas anteriores.
de idade e tempo de carreira”, sublinhou.
No entanto, o Governo
assegura que no mês se-

Max Tonela.
“Este levantamento das
situações de constatação,
para além da articulação

com as comissões que tem a
missão de fazer o acompanhamento do enquadramento,
resulta também da interacção

com vários grupos profissionais”, esclareceu Max Tonela.
Entretanto, Evidências apurou que os principais órgãos

Médicos chegaram a am
Refira-se que desde que foi
anunciada, a Tabela Salarial Única
transformou-se num verdadeiro
TSU(nami) e não havia consenso
no seio dos Funcionários e Agentes de Estado (FAE). Os professores já começavam a se mobilizar
para formalizar as reclamações,
enquanto os médicos, ao seu estilo, já ameaçavam entrar em greve.
Segundo a Ordem dos Médicos
de Moçambique, não faz nenhum
sentido um especialista e um clínico geral receberem o mesmo salário, e quem trabalha numa zona
distante da cidade ganhe o mesmo
salário que aquele que não precisa de fazer nenhuma deslocação.

Isso acontece numa altura em que
os médicos especialistas estão a
abandonar o Sistema Nacional de
Saúde, para trabalhar nas unidades
sanitárias privadas.
Quando foi anunciada a TSU,
era esperada com muita expectativa pelos FAE, vista como oportunidade para aumentar os seus ordenados, mas no fim descobriu-se
que nem todos vão sorrir. Uma
parte considerável dos FAE calhou num nível salarial abaixo do
actual e só irá manter os ordenados actuais graças ao subsídio de
ajustamento previsto na Lei.
Mas o descontentamento não
pára por aí. Há uma excessiva va-

CENTRAIS

Ilha de Moçambique gradua primeiros licenciados

A Universidade Lúrio graduou nesta sexta-feira, na Ilha de Moçambique, em Nampula, um total de 64 estudantes, tornando-se na
primeira instituição de Ensino Superior no país a graduar estudantes
de nível superior naquele que é Património Mundial da Humanidade
e primeira capital moçambicana. Contou com a presença do ministro Daniel Nivagara
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ão dos culpados pelos erros na TSU

cionários
flor da pele
governo
vida. É um processo que iniciou no ano passado e só terminou agora por coincidência. Para os funcionários, não
entrem em pânico, porque
ninguém ficará sem salário”,
assegurou Filipe Nyusi.
Sem falar de nenhuma
responsabilização de quem
elevou a fasquia do descrédito popular em relação aos
projectos do actual governo ao errar de forma crassa
os números da equação que
compõe a TSU, Filipe Nyusi
destacou que há necessidade
de corrigir as variáveis.

“O governo não quis que
algumas incongruências que
existiram no passado voltem a
ocorrer, e eu chamei atenção
quando lançamos, que não é
um produto acabado, vai ser
aperfeiçoado. O importante
é a intenção e o impacto que
vai ter nas nossas vidas”, sublinha.
Entretanto, a Associação
Moçambicana dos Juízes defende o envolvimento de todos os sectores na correcção
das inconformidades, apontando como erro do governo
o facto de não ter partilhado

a tabela antes de ser aprovada.
“A tabela não foi satisfatória e não correspondeu às
expectativas. Eu não vou falar
dos números, falo de todo o
processo que culminou com
a sua aprovação. Nós temos
que assumir que em qualquer
actividade, e tendo em conta
a profundidade das matérias,
compreende-se que tenham
havido algumas imperfeições.
O Ministério das Finanças
devia ter socializado mais o
documento e envolvido mais
instituições para o seu aprimoramento”, destacou.

Economistas alertam sobre o risco de
insustentabilidade

de soberania, nomeadamente:
Conselho Constitucional (CC),
Tribunal Supremo, Tribunal
Administrativo, incluindo a

Procuradoria Geral da República (PGR), foram fundamentais
ao alertar o Governo para as
desconformidades da norma.

meaçar entrar em greve
lorização dos anos de carreira, em
detrimento do nível académico, de
tal forma em que entre dois licenciados exercendo as mesmas funções e diferindo apenas no tempo
de serviço podia ter uma diferença salarial de até 100 por cento, o
que deixou muitos com os nervos
à flor da pele.
Das interpretações que surgem
a partir da simulação aventava-se a possibilidade de um simples
servente ou guarda, com consideráveis anos de serviço, vir a concorrer, em termos salariais, com
um licenciado ainda no início da
carreira, o que era visto como um
desincentivo aos FAE de dar se-

guimento aos seus estudos.
PR pede calma aos funcionários
públicos e diz que não vai ser
fácil corrigir “erros”
O Presidente da República, Filipe Nyusi, falando num evento
público, dias depois do anúncio
da suspensão da entrada em vigor
da Tabela Salarial Única, pediu
calma aos moçambicanos e reconheceu que não será fácil corrigir
incongruências da TSU, no entanto, garantiu que o governo não irá
desistir e todos terão seus salários.
“A Tabela Salarial única não
veio como solução do custo de

A Associação Moçambicana de Economistas (AMECON) entende que com um
impacto esperado de 13%
a 19% no Produto Interno
Bruto, sem uma análise clara e projecções consistentes,
existe risco de insustentabilidade da Tabela Salarial Única
(TSU) num país como Moçambique, cuja base produtiva
é bastante fraca.
Os economistas dizem que
abraçam a ideia de harmonização do salário na Administração Pública. Contudo, defendem que a TSU seja definida
de acordo com os indicadores
e peso analisados caso a caso,
de forma a garantir uma justiça salarial no seio da função
pública, tendo em conta que,
na situação em que a TSU foi
aprovada, há potenciais riscos
de desequilíbrios e desincentivo entre os funcionários públicos e agentes do Estado, o
que não é desejável.
No comunicado emitido
esta quinta-feira, os economistas da EMECON reconhecem a necessidade do
recuo na implementação da

TSU, “não obstante lamentar
o facto deste acontecer depois
da aprovação, promulgação
e publicação no Boletim da
República, no dia 14 de Fevereiro de 2022, cuja entrada
em vigor foi definida para 120
dias após a referida publicação, isto é, no dia 14 de Junho
de 2022”.
Porém, afirmam que os
adiamentos se têm mostrado
sucessivos e colidentes com
as justas expectativas dos funcionários e agentes do Estado,
colocando-os diante de um
adiamento que compromete escolhas e expectativas há
mais de 60 dias.

“É em face desta situação
que a AMECON propõe às
autoridades governamentais
um diálogo aberto e inclusivo
sobre a TSU e demais legislação, e que o mesmo envolva
os vários sectores e actores,
com particular destaque para
as ordens e associações socioprofissionais”, lê-se no documento da associação.
Nesta senda, a AMECON
diz que se disponibiliza a
prestar suporte técnico ao
Governo de Moçambique no
processo de revisão, de modo
a salvaguardar a justiça salarial
na função pública e a sustentabilidade da nossa economia.
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BCI volta a ser distinguido melhor banco
O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, pela revista norte-americana World Economic Magazine, na sua edição 2022, nas
seguintes categorias: “Best Commercial Bank – Mozambique”
e “Best Private Bank – Mozambique”, o que confirma o seu
posicionamento.

Projecto de Desenvolvimento Urbano vai beneficiar
regiões do Norte de Moçambique

A

DIRECTOR

população da região Norte do país vai beneficiar
de um significativo melhoramento das condições das suas vidas, na sequência da implementação do Projecto de Desenvolvimento Urbano
do Norte de Moçambique (PDUNM), a ser desenvolvido pelo Governo, em parceria com o Banco Mundial.
Esta iniciativa tem por objectivo melhorar o ordenamento do
território, empoderar as comunidades locais, através do seu engajamento no processo de construção
das suas habitações, promover a
construção de infra-estruturas básicas e equipamentos sociais, bem
como aperfeiçoar a habitação da
população vulnerável por via da
distribuição de kits de materiais de
construção.
Numa primeira fase, o projecto, cujo lançamento oficial teve
lugar, na última sexta-feira, em Nacala, província de Nampula, à margem do 8º Conselho Coordenador
do Ministério das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos
(MOPHRH), vai abranger os municípios de Pemba e Montepuez,
na província de Cabo Delgado, e
Nampula e Nacala Porto, na província de Nampula.
No acto de lançamento, o ministro do pelouro, Carlos Mesqui-

ta, disse tratar-se de um projecto
integrado que, além de melhorar a
habitação, contempla ainda a melhoria no acesso a infra-estruturas
básicas, como sejam, água, electricidade, valas de drenagem, assim como a melhoria no acesso a
equipamentos sociais, como sejam
creches, escolas primárias, centros de saúde, mercados e centros
comunitários.
"De um modo geral, o projecto irá beneficiar cerca de 40
mil pessoas com casas melhoradas, assim como cerca de 324.000
pessoas irão se beneficiar de infra-estruturas básicas e equipamentos sociais", referiu o ministro,
acrescentando que à margem de
implementação do projecto serão
gerados outros benefícios indirectos ao projecto, sendo de destacar
a geração de empregos fixos e sazonais, capacitação institucional
dos municípios beneficiários, entre
outros.

Na ocasião, o governador da
província de Nampula, Manuel
Rodrigues, indicou que nas cidades
de Nampula e de Nacala existem
alguns desafios, como sejam os
ligados ao ordenamento territorial, acentuada erosão dos solos
e as doenças de origem hídrica,
nomeadamente a malária e as diarreias, que continuam a ser a principal razão da procura pelos serviços
de saúde, contribuindo desta forma para o fraco desenvolvimento
urbano.
“Apesar dos esforços do Governo, caracterizados pela campanha de sensibilização e distribuição

de redes mosquiteiras, o número
de casos destas duas doenças tende a evoluir anualmente: a título de
exemplo, de 2020 a 2021, os casos de malária evoluíram em 9%.
Situação similar registou-se nas
diarréias que evoluíram em 10%”,
realçou.
Por sua vez, o governador da
província de Cabo Delgado, Valige
Tauabo, afirmou que as cidades de
Pemba e de Montepuez requerem
uma intervenção urgente, dado o
rápido crescimento urbano que
apresentam, com impactos negativos visivelmente expostos, no que
tange ao ordenamento territorial

e oferta de serviços públicos à
população.
“Devido aos ataques terroristas, estas duas cidades aumentaram
expressivamente o número da população, com a presença de famílias
deslocadas, vindas dos distritos do
Norte e do Centro. A superlotação
da população nestas cidades exige
das autoridades locais, esforços
redobrados, no sentido de identificar novas áreas habitacionais,
requalificação das áreas existentes,
para além do alargamento da oferta de serviços para garantir melhor
qualidade de vida dos munícipes”,
concluiu Valige Tauabo. FDS

Banco de Moçambique mantém embargo

Standard Bank diz estar a trabalhar para ser readmitido
no Mercado Cambial Interbancário
Decisão não afecta transacções com clientes

O

Banco de Moçambique decidiu, semana
finda, manter, por mais um ano, a suspensão que coloca o Standard Bank fora do
Mercado Cambial Interbancário, devido às
reiteradas infracções que remontam desde
2020. Entretanto, o banco continuará a efectuar operações
de conversão de moeda estrangeira para o público em geral. Reagindo, o Standard Bank assegura estar a trabalhar
para resolver todas as questões pendentes da auditoria de
2021, de forma a ser readmitido.
A decisão do BM decorre
do facto de se constatar, ao
longo do acompanhamento ao Standard Bank, desde
Julho de 2021, evidências de
persistência de graves irregularidades que ditaram o seu
impedimento, “em vigor nos
últimos 12 meses, não obstan-

te algumas melhorias”.
No comunicado a que
Evidências teve acesso, lê-se
que o Standard Bank Moçambique, SA continua autorizado a realizar actividades cambiais de conversão de moeda
estrangeira com o público,
devendo, para efeito, usar a

taxa de câmbio de referência publicada pelo Banco de
Moçambique.
A comunicação do Banco de Moçambique, da passada quinta-feira, era dirigida

aos participantes do Mercado
Cambial Interbancário (MCI).
Lembre-se que, no ano passado, o Standard Bank retornou
ao Mercado Cambial após
o levantamento parcial da

suspensão.
Reagindo à comunicação
do Banco de Moçambique,
Standard Bank revelou que
continua a trabalhar com o regulador do sistema financeiro
para resolver todas as questões pendentes da auditoria
de 2021, de forma a ser readmitido ao mercado cambial
interbancário.
“Tal como referido no comunicado do BdM, verificam-se melhorias nos processos
identificados. A actual suspensão não afecta de forma material a capacidade do Standard
Bank de continuar a transacionar com os seus clientes, e de
continuar a dar um serviço de
excelência”, assegurou.

País bate recorde na produção de ouro

ECONOMIA

No primeiro semestre deste ano, o país produziu mais
de 543 kg de ouro, contra 815 kg que estavam projectados para todo o ano. Estes números representam um
aumento, graças ao rastreio e controlo da produção deste
minério, que, há pouco, foi implementado no país.
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Alternativa ao gás russo na Europa

ENH assume que o país tem potencial para aproveitar
a actual crise energética

N

a semana passada, o embaixador cessante da
União Europeia (UE) em Moçambique defendeu
que o gás natural de Cabo Delgado está entre as
alternativas no plano da Europa de diversificar
fontes de energia face às limitações provocadas
pela invasão russa da Ucrânia. Reagindo, a Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH) assumiu a possibilidade do país responder às crescentes necessidades de gás na Europa, tendo reforçado
a possibilidade de instalação de uma segunda plataforma flutuante
ao largo da bacia do Rovuma, tal como avançou a multinacional
italiana Eni, no início da semana passada.

Evidências/AIM
Embora tenha uma posição
periférica na estrutura accionista
dos principais projectos de gás
na bacia do Rovuma, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
acaba de assumir posição em relação à janela de oportunidade
que se abriu devido à necessidade que a Europa tem de diminuir
a dependência energética em relação à Rússia.

Citado pela Agência de Informação de Moçambique
(AIM), o administrador executivo comercial da ENH, Pascoal
Mocumbi Júnior, assume que o
país está bem posicionado para
se constituir como uma alternativa ao gás russo.
“Com a quantidade de gás
existente em Moçambique, o
país, automaticamente, se po-

siciona como uma alternativa
para suprir a necessidade existente actualmente”, disse a fonte,
acrescentando que “quanto mais
rápido o país conseguir colocar o
seu gás no mercado, maior será
a possibilidade de tirar vantagens da actual crise provocada
pelo conflito Rússia-Ucrânia”,

destacou.
No entanto, com o projecto
principal da bacia do Rovuma
paralizado por causa dos ataques terroristas, que obrigou aos
parceiros da área 1 a suspender
actividades e redefinir os prazos
para a retoma das obras e arranque da exploração naquele que é

o maior investimento estrangeiro em África, estimado em 23
mil milhões de dólares, a solução mais viável seria a construção de uma segunda plataforma
flutuante.
De resto é uma opção já
avançada pela multinacional
Eni. No entanto, o tempo de
construção de uma eventual segunda unidade flutuante seria de
três anos, menos dois anos em
relação ao tempo que durou a
construção da unidade que já arrancou com o carregamento de
hidrocarbonetos.
“Com a situação da guerra na
Ucrânia, o mercado europeu aumentou a demanda por gás. Uma
das formas de acelerar para que
o nosso gás chegue aos mercados é usar uma segunda plataforma flutuante, similar à que já está
aqui em Moçambique”, disse.

Operação culmina com apreensão de 400 milhões de meticais

Dezassete indivíduos detidos por prática de câmbio
ilegal em Maputo e Tete

U

m comando conjunto, composto pela Autoridade
Tributaria (AT), Serviços Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), Polícia da República de
Moçambique (PRM) e Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), deteve, hoje,
17 indivíduos indiciados da prática de câmbio ilegal, em estabelecimentos licenciados para outras actividades. Destes, 13 foram
detidos na província de Tete e quatro na cidade de Maputo. Na
mesma operação, foram apreendidos mais de 400 milhões de meticais que estavam escondidos numa loja de venda de telemóveis.

Neila Sitoe
As autoridades moçambicanas acabam de apertar o cerco a
uma rede de estabelecimentos licenciados para comércio e outras
actividades, um pouco por todo o
país, que se dedicam à prática de
câmbio de forma ilegal.
Com efeitos, encontram-se detidas, neste momento, 17
pessoas que se dedicavam à actividade de transacção de moeda
estrangeira sem devidas licenças e
cujos rendimentos não eram declarados ao fisco, lesando, assim,
o Estado em um valor ainda não
quantificado.
As detenções, segundo o
director-geral adjunto das Alfân-

degas, Fernando Alaje, resultam
da intensificação de acções de
fiscalização em todo o território
nacional, abrangendo várias áreas
de actividade.
“Hoje, cingimo-nos no desmantelamento de todos aqueles
que praticam o câmbio ilegal.
Actuamos incluindo as outras entidades como a PRM, a SERNIC
e o INAE, de forma a garantir a
identificação de todos os locais
de câmbio ilegal a nível nacional
e também para aferirmos a legalidade dos sujeitos passivos que
exercem a actividade de câmbio
ilegal e nível de cumprimento daquilo que são as suas obrigações

fiscais”, disse.
Entre as principais irregularidades detectadas, destaca-se a descoberta de vários estabelecimentos
comerciais que estão licenciados
para exercerem uma determinada
actividade, mas que se dedicavam
ao câmbio ilegal. Há casos de estabelecimentos que nunca chegaram
a desenvolver a actividade para a
qual foram licenciados.
“Há sujeitos que estão licenciados para exercer uma determinada actividade e que nem chegam
a exercer e por detrás acabam se
camuflando e cometendo essa infração e violando a lei cambial e
outras leis que regulam o exercício
do comércio. Temos vários estabelecimentos que criam cenários
para ter caixas fortes como forma
de esconder aquilo que deviam declarar”, revelou.
Na ocasião, Alaje revelou que
90% dos estabelecimentos visitados só na manhã desta quarta-feira, na cidade de Maputo, praticam câmbio ilegal, para além
de elevados níveis de ausência de
facturação, sonegação do IVA e

de outros impostos que eventualmente seriam obrigados a declarar.
“Estamos empenhados em fazer com que em todo o território
nacional se garanta a legalidade
do que está previsto na lei. Todos
os indivíduos detidos serão actuados e serão lavrados processos
crimes e processos tributários no
que tange a matéria que tem a ver
com processos tributários. É uma
operação que veio para ficar, os
resultados são promissores e no
momento oportuno, depois da recolha de tudo quanto se tem sido

feito a nível nacional, poderemos
com mais detalhes dizer o que está
a acontecer em cada província”,
acrescentou.
Para além dos indivíduos detidos foram apreendidos valores
monetários, estimados em mais
de 400 milhões de meticais, escondidos numa loja de venda de
telemóveis, na cidade de Maputo.
Segundo apuramos, trata-se de um
estabelecimento de um cidadão de
origem asiática, foragido, mas não
foram avançados detalhes sobre a
proveniência do mesmo.
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Contrastes

Afonso Almeida Brandão

DIRECTOR

B

oris Johnson, o polémico Primeiro-Ministro inglês, apresentou a sua demissão do cargo em
terras de sua Majestade. O resistente, como alguns lhe chamam, resistiu a
tudo, resistiu ao Brexit, ao Covid-19, aos
“lockdowns”, resistiu ao voto de não confiança do partido e teve ainda um casamento e dois bebés pelo meio do seu mandato.
Para não falar das suas “badaladas festas”
em Downing Street.
Escândalos que teriam afundado outros
políticos pareciam não ter efeito sobre
ele. Ele sempre foi capaz de recuperar a
sua aura de salvador da Grã-Bretanha. As
suas “gafes” e os seus erros tornaram-se
parte de sua marca. Só não resistiu ao motim, quando mais de cinquenta membros
do seu executivo apresentaram a demissão.
E reforço, agora e aqui, a propósito, a opinião sábia e oportuna do Jornalista Alexandre Chiúre, a propósito de que, em
Moçambique,«demissão é palavra inexistente»... Efectivamente, assim é!
Nestes tempos em que quase que não
conseguimos identificar diferenças entre
os políticos de vários quadrantes, mesmo a
nível europeu as diferenças esbatem-se em
prol do «politicamente correcto» e do medo
de ofender algum quadrante da Sociedade
por muito pequeno que seja, Boris com o
seu jeito “tresloucado” tornou-se rapidamente um político reconhecido em qualquer parte do Mundo, a sua imagem divertida e implacavelmente optimista, aliada a
formidáveis habilidades de campanha, ajudaram a alcançar partes do eleitorado que
os Conservadores mais convencionais não
conseguiram.
A sua visão para a Economia do Reino
Unido e, particularmente, o Brexit como
uma oportunidade para implementar reformas profundas e para corrigir as fraquezas
económicas que assolaram a Inglaterra durante vários anos foram muito bem acolhidas pelo sector mais conservador britânico.
Boris é um populista puro e duro, quando
as hordas o atacavam pelos seus actos e ac-

ções mais duvidosas, os ingleses esqueciam
o assunto rapidamente, pois estavam apaixonados por aquela personagem excêntrica.
Boris não resistiu, quem vai sofrer mais
no imediato com esta demissão é o Povo
ucraniano, a quem o ex-Primeiro-Ministro
inglês tanto ajudou, foi mesmo o político
europeu que mais afrontou Putin.
Vamos ver quem ocupa o N.º 10 em
Outubro, Winston Churchill ou Neville
Chamberlain.
Por cá — em relação a Portugal, um parêntesis para recordar o Meu Querido e
Saudoso Amigo e Colega, Baptista-Bastos
— que dizia que «entre nós continua tudo
na mesma, já que este Governo (e outros)
pouco ou quase nada têm feito pelo País,
incluíndo a “family gate”...»
“No passa nada”— como diria o Socialista Jorge Coelho e ex-Ministro português,
à época, em relação “a outros” aconteci-

mentos “bizarros”. Em suma: que saudades tenho dele,PUXA!!!...
Por causa da morte de José Eduardo
dos Santos, Daniel Oliveira veio culpar
a Colonização Portuguesa da cleptocracia
que reina na República Angolana.
Para os mais distraídos e que ainda não
sabem, aqui fica a informação:José Eduardo dos Santos era Comunista, razão pela
qual Daniel Oliveira e muitos como ele defendem o falecido ex-presidente angolano.
Para a Esquerda os crimes cometidos em
nome da implementação do Marxismo são
sempre válidos, pois estão imbuídos de um
espírito moralmente superior. Se ele tivesse
ido dar uma «volta ao bilhar grande» teria feito melhor figura.
Angola foi apenas administrativamente
controlada por Portugal no Séc. XX, tem
tanto tempo de Independência como de controlo por Portugal. Se calhar a culpa da pobreza é mesmo do MPLA e não de Portugal.
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A esquina do sociólogo

Luca Bussotti

O

s políticos africanos da altura
das lutas ou dos movimentos
para as independências tinham um perfil bastante claro: acima de tudo, eram intelectuais que,
devido às condições históricas daquele
momento, dedicaram parte das suas vidas
à política. Em segundo lugar, tratava-se
de indivíduos que faziam parte de estruturas colectivas bem delineadas, que conseguiam elaborar ideias, projectos, programas com base no interesse comum. Não
que não houvesse individualismos, mas o
objectivo a ser alcançado era tão grande
que estes se escondiam tão bem que nem
vinham à tona, pelo menos no debate público. A seguir, os mesmos (ou quase, salvo alguém que não conseguiu ver o seu
país independente, como Cabral ou Mondlane) enveredaram para um caminho de
autonomia e de orgulhosa procura de uma
maneira africana de estar na geopolítica.
Exemplos não faltam a este propósito:
os vários Nyerere, Nkrumah, Senghor,
Mandela, só para recordar alguns deles,
juntavam as três características acima
mencionadas: eram grandes intelectuais,
pensadores conhecidos internacionalmente para as suas elaborações teóricas. A
Negritude, a Self-Reliance, o envolvimento dos camponeses em cooperativas de
produção como as Ujamaa, o Panafricanismo e o Ubuntu eram todas elas ideias
fortes que estes intelectuais propuseram
à opinião pública, procurando aplicá-las
concretamente nos seus respectivos países e, em parte, a nível continental. Nem
sempre a realidade reflectiu a teoria, mas
o que interessa, aqui, é que estes estatistas
eram, antes e acima de tudo, elaboradores
de ideias colectivas que brotavam do contexto africano.
Juntamente com esta característica, a
componente ética era também notável: alguns deles deram a vida para a causa da
libertação ou da independência completa
da pátria: não só, como acima recordado,
Cabral e Mondlane, mas personagens do
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calibre de Patrice Lumumba desafiaram
as grandes potências ocidentais a custo da
sua própria vida. Um custo que deve ser
interpretado como a tentativa de construir
estados africanos realmente autónomos,
que procuraram, no início do caminho
das independências, adquirir um estatuto
de autonomia económica e política e de
dignidade e respeito a nível nacional, continental e internacional que hoje parece
esquecido.
O político ideal, usando categorias de
Max Weber, naquela época nem tanto remota era, portanto, quem sabia encarnar
o espírito de afirmação pacífica do seu
povo, procurando potencializar as estruturas internas para garantir o bem-estar
aos cidadãos que temporariamente estava
a administrar. Os laços com outros países,
ou seja, as relações internacionais eram
determinadas, acima de tudo, por aspectos de comunhão de ideais, depois de
conveniências económicas, mas sempre
finalizadas a adquirir um estatuto de independência efectiva das ajudas externas. O
caso de Moçambique é significativo, deste
ponto de vista: apesar das grandes desvantagens que isso implicou, Samora Machel
resolveu aplicar à letra as sanções internacionais contra o Rodésia do Sul de Ian
Smith, recebendo no solo pátrio exilados
políticos de vários países, principalmente
sul-americanos, que na altura estavam fugindo de ditaduras de matriz fascista.
Não interessa, aqui, fazer uma avaliação da política de Moçambique daquela
época: o importante é assinalar que havia
uma coerência – até estabelecida na Constituição de 1975 – entre estrutura interna
do Estado e relações internacionais, procurando os “amigos” naqueles países que
partilhavam ideias com Moçambique. Samora Machel, portanto, se juntou àqueles
líderes que tentaram tornar mais autónomos seus países com a ajuda de outras nações aliadas, acima de tudo do ponto de
vista ideal, mas não necessariamente ideológico (vários países ocidentais liberais,

como Suécia e Itália, foram parceiros fundamentais de Moçambique desde a luta de
libertação).
O quadro que temos hoje está completamente invertido: o político africano, salvo
raríssimas excepções, não tem nada de intelectual, tem muito pouco de postura ética virada para o bem comum, e sobretudo é avaliado por parte dos seus próprios
cidadãos mediante a fita métrica do saber
angariar fundos de parceiros externos. O
caso de Moçambique, mais uma vez, é significativo: há poucos dias fontes governamentais, a que se juntaram pontualmente
quase todos os órgãos da comunicação
social, públicos e privados, anunciaram
com grande pompa que o Fundo Monetário Internacional tinha retomado o programa de ajuda para Moçambique. Esta
atitude deve ser enquadrada no seio de
uma “lógica do pedir” que há muito tempo tomou posse da política moçambicana
e, em geral, africana. O bom político, assim, não é a pessoa que tem ideias e programas para desenvolver autonomamente
o seu próprio país, mas sim quem consegue fundos externos (na maioria dos casos
a serem gastos de forma desnecessária ou
até ilícita, como no caso das dívidas ocultas), aumentando a dependência e a dívida
pública que, depois, alguém terá de pagar.
Seria interessante, hoje que estamos nas
vésperas de eleições autárquicas e a seguir
presidenciais, ouvir dos vários partidos
moçambicanos propostas cuja finalidade
seja a forma como o país poderá se tornar
mais autónomo dos empréstimos externos, aumentando a sua capacidade produtiva nos principais sectores económicos:
primário, secundário e terciário. Ideias fortes devem voltar na arena política nacional
e continental, porque só assim é que Moçambique – assim como todos os outros
países africanos – poderá traçar um caminho minimamente viável para as gerações
futuras, a que qualquer político digno deste nome tem de garantir um futuro melhor
do presente assim como do passado.
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A polícia e os mesmos
problemas de sempre

Alexandre Chiure
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Polícia acaba de provar, mais
uma vez, a sua total ignorância em relação ao direito do
cidadão à manifestação com
o caso sucedido no distrito de Mecubúri, em Nampula, envolvendo membros e
simpatizantes da Renamo.
Até hoje, ao fim de 28 anos de exercício democrático no país, não se sabe
que impedir a realização da mesma é
uma violação grosseira da Constituição
da República, a menos que tenha sido
convocada fora das regras estabelecidas
por lei.
A ignorância estende-se a entidades
responsáveis pela tramitação de pedidos de convocação de manifestações. Há
sempre uma tendência de dificultar tudo
e de desencorajar os organizadores por
parte de instituições responsáveis por
chancelar os documentos.
Não importa se estão reunidas ou não
as condições legais para a sua realização.
Basta os pedidos virem de partidos políticos ou de organizações da sociedade
civil para alguém arranjar artimanhas de
modo a não autorizar a efectivação da
marcha.
Um dos exemplos recentes é a confusão
criada pelo comandante distrital da PRM
quando, há duas semanas, membros e
simpatizantes da Renamo, no distrito de
Mecubúri, em Nampula, marchavam por
ocasião de mais um aniversário da Liga
Feminina do partido.
No lugar de destacar uma força policial
para acompanhar e proteger os manifestantes, como reza a lei, ele usou o poder
que tem para impedir que continuassem
com a marcha, por razões que não convencem ninguém.
Para intimidar os populares, o comandante, sozinho, e sem respeitar o silêncio
que se recomenda numa unidade sanitária, saiu aos tiros numa zona próxima de
um hospital local, causando pânico aos

doentes e aos seus acompanhantes.
Com as funções que desempenha, ele
devia, no mínimo, ter sido mais responsável e o mais esclarecido em relação aos
restantes agentes, no que se refere ao domínio da legislação. Se o chefe comporta-se daquela forma, o que se pode esperar de um simples agente da corporação?
O mais grave ainda é o facto de alguns
agentes da polícia pertencentes ao comando distrital da PRM tentarem proteger o seu comandante, alegando que
procedeu daquela forma porque os manifestantes queriam violentar alguns dos
seus colegas, o que não me parece constituir à verdade. É possível uma pessoa
desarmada atacar alguém com uma arma
em punho?
A ministra do Interior, Arsénia Massingue, disse, recentemente, na Assembleia da República, que o governo, em
particular o seu ministério, não pactua
com actos dos seus agentes que violam
a Constituição da República e colocam
em causa os direitos e as liberdades dos
cidadãos.
Não passou muito tempo depois que
ela prestou estas declarações. O comandante distrital da PRM de Mecubúri fez
exactamente o que não se deve fazer.
Com os seus disparos, pôs em causa o
direito dos cidadãos à manifestação. Em
última análise, desautorizou a ministra.
Há indicação de que ele estava em estado de embriaguez. A ser isso verdade, é muito grave. Primeiro, porque não
respeitou a farda que trajava. Segundo,
porque, como comandante, devia ter tomado uma atitude responsável perante o
assunto e não o fez.
Se a ordem é acabar com este tipo de
indisciplina dentro do seu sector, a ministra Arsénia Massingue não deve deixar
este assunto passar. É preciso investigar
e apurar as circunstâncias em que as coisas aconteceram e punir exemplarmente

os implicados, em particular o sujeito em
causa.
Não se deve permitir que agentes da
polícia ajam por impulso. Não se deve
admitir que polícias usem a força para
intimidar as populações e impedi-los
de exercer os seus direitos e liberdades
constitucionais, no lugar de os proteger.
Que fique claro, de uma vez para sempre, que manifestação é um direito que
assiste o cidadão moçambicano. É verdade que é preciso obedecer a regras para a
sua realização, mas, como direito, está lá.
Ela é uma jornada de luta através da
qual as populações fazem as suas reivindicações. Colocam preocupações ou inquietações a quem lhes governa para que
sejam atendidas, sem usar violência.
A polícia tem que deixar de ficar nervosa e fazer demonstração de força quando ouvir falar da manifestação. Tem, isso
sim, que se organizar para proteger os
manifestantes, sejam eles de um partido
político da oposição ou da sociedade civil.
Não deve haver dualidade de critérios
no tratamento de processos relacionados com a convocação de manifestações.
Não é correcto acarinhar uns e molestar
outros. É preciso lembrar que os cidadãos moçambicanos são iguais perante a
lei. Gozam dos mesmos direitos e têm as
mesmas obrigações.
Infelizmente, o que acontece é que
quando a marcha é da iniciativa da OMM
ou da OJM, organizações filiadas ao partido no poder, merece todo o carinho
e acompanhamento policial. Quando
se trata de sair à rua e exaltar a figura
de chefe de Estado ou apoiar as acções
do governo, os organizadores têm portas abertas, não importa se reuniram ou
não todos os requisitos necessários para
a realização da manifestação. Isso não
deve continuar a acontecer, em nome da
democracia moçambicana.

ÁFRICA

Arranca campanha eleitoral em Angola

Arrancou, no sábado, a campanha eleitoral para as presidenciais
em Angola. Luanda e Benguela foram os locais escolhidos para o arranque da campanha presidencial, com MPLA e UNITA a mostrarem
a sua capacidade de mobilização. Mais de 14 milhões de angolanos
estão habilitados a votar nestas eleições, incluindo, pela primeira vez,
22 mil cidadãos residentes no estrangeiro.
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Presidente sul-africano respondeu a investigação Presidente da Costa do Marfim
a assalto numa das suas propriedades
pede libertação dos seus soldados

O

Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, respondeu, na passada sexta-feira, por escrito, a mais de 30
perguntas da Provedoria da República como parte
de uma investigação sobre um caso de roubo milionário da sua propriedade agrícola.

Em declarações à imprensa,
à margem da assinatura de vários
acordos bilaterais entre a África
do Sul e a Costa do Marfim, em
Pretória, Vincent Magwenya, porta-voz do Presidente sul-africano,
adiantou que Ramaphosa enviou
“uma resposta por escrito à Provedora da República na manhã de
hoje”, sem avançar detalhes.
O porta-voz presidencial justificou o atraso por motivos de
agenda do chefe de Estado sulafricano.
“Não foi o caso de o Presidente demorar a responder às perguntas, foi apenas o caso de ter uma
agenda muito lotada, em que tinha
várias prioridades para atender”,
referiu Vincent Magwenya, à imprensa local.
Por seu lado, o porta-voz da
Provedoria da República, Oupa
Segalwe, confirmou à imprensa
sul-africana a recepção da resposta
por escrito do Presidente Ramaphosa, escusando prestar declara-

ções sobre a investigação.
A Provedora da República,
Busisiwe Mkhwebane, suspensa
por Ramaphosa, ameaçou, esta
semana, intimar o Presidente da
República sul-africano sobre o
alegado furto milionário na sua
fazenda de Phala Phala, província
de Limpopo, de elevadas somas de
dinheiro em moeda estrangeira.
Ramaphosa tinha sido inicialmente solicitado a responder
à Provedoria no mês passado. A
instituição abriu uma investigação
em Junho, depois de Ramaphosa

ter sido acusado de ter ocultado o
roubo de elevadas somas de dinheiro na sua propriedade agrícola.
Ramaphosa, que procura nova
reeleição em Dezembro como
líder do Congresso Nacional Africano (ANC, no poder), admitiu
o roubo, mas negou as alegações,
dizendo que denunciou o assalto à
polícia.
O Presidente sul-africano também contestou os valores referidos, assegurando que o dinheiro
resultou da venda de gado.
A denúncia feita no passado
mês de junho, numa esquadra de
polícia em Joanesburgo, pelo exchefe de inteligência, Arthur Fraser, que é próximo do ex-Presidente
Jacob Zuma, alega que Ramaphosa havia escondido o roubo de
“aproximadamente 4 a 8 milhões
de dólares” da sua fazenda em
Phala Phala, segundo o documento
de acusação consultado pela Lusa.
O ex-chefe de inteligência
sul-africano acusa Ramaphosa de
esconder o roubo da polícia e o
dinheiro das autoridades fiscais,
de ter organizado o sequestro e
interrogatório dos ladrões e de
os subornar para permanecerem
em silêncio.

detidos no Mali

O

Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara,
pediu a intervenção da ONU sobre a detenção dos
49 soldados do seu país destacados para a missão
de estabilização do Mali, acusados de serem mercenários. O presidente disse que não há qualquer intenção de
desestabilizar o país vizinho.

Nos últimos dias, as relações
entre a Costa do Marfim e o Mali
experimentam momentos de
tensão, desde a detenção de 49
militares costa-marfinenses acusados de serem mercenários.
Reagindo à situação, o Presidente da Costa do Marfim disse
que o seu país não pode estar envolvido numa tentativa de desestabilização de qualquer país, especialmente de um país vizinho.
Alassane Ouattara, que falava
numa conferência de imprensa
durante uma visita à África do

Sul, na passada sexta-feira, apelou à libertação dos seus soldados, segundo ele, injustamente
presos, e instou a Organização
das Nações Unidas a esclarecer
o assunto.
Segundo o Notícias ao Minuto, a detenção aconteceu a 10
de Julho corrente, em Bamaco,
quando chegavam de um voo especial para a substituição de colegas destacados no apoio logístico
às missões de manutenção da paz
das Nações Unidas para a Estabilização do Mali.

PUBLICIDADE

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique. Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com
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TAAG – O horror de uma
viagem pra esquecer | Parte I
Por: Avalanche Tchemane
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É

consensual que viajar de avião é a forma 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 conclusões sobre tudo e nada. Nesse
momento, viver e morrer passam pela janela dos
olhos, numa luta desenfreada que só vai culminar
com um desfecho. 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, recentemente, senti-me próximo da morte, durante a minha viagem de regresso a Moçambique,
ido de Portugal, onde rumei para participar da
conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UN Ocean Conference), à convite da rede
internacional de jornalistas ambientais (Earth
Journalism Network), a qual faço parte desde
2020.
Porque o moçambicano, outrora colonizado
pelos cacatas portugueses, desenvolveu o hábito
de querer sempre o mais barato, a reflectir os
utentes 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 tranquilidade - 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 fazem transferência de
passageiros, tal como estava previsto para mim.
Em Luanda, depois de um visível e audível
desagrado, alguns audazes fizeram questão de
procurar esclarecimentos relativamente ao atraso

injustificado, pelo que ficaram a saber que, afinal,
a 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 madrugue e se posicione proactivamente.
Porque já havia atraso, tudo foi então feito às
correrias e assim embarcamos com destino a Joanesburgo.
Já no ar, quando aparentemente tudo estava a
correr bem, eis que dois velhotes whites ao meu
lado (com experiência em voar internacionalmente) 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 imperioso 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: “Afinal há céu depois das nuvens?”. Enquanto ria das minhas próprias aventuras surreais, o piloto preparava-se para estrangular o
interfone e transmitir o primeiro dos seus vários
maus anúncios. “Caros passageiros, estamos a ter
um leve problema. Nada grave, mas teremos de
aterrar no aeroporto de Ondjiva”. Afinal, depois
de 2 horas de voo, estávamos 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
curiosidade 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 miraculosos 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
perentoriamente.
A calma que nos vendia o piloto ficava assim
desmascarada. Naquele momento, era eu já a ostentar 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 metade 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
regressar 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
descer em Ondjiva, vamos à Lubango”, que fica
bem longe de Luanda, e o aeroporto local é de
uso doméstico, 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 emergência 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
direcção 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 asfalto,
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 recuperar a razão.
Fomos então conduzidos para o interior do Aeroporto de Lubango, que, tal como Luanda, carece 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.

Lançado programa para 150 mulheres empreendedoras
Arranca no dia 15 de Agosto, em Maputo, a 21ª edição do
Ideate, um programa de estímulo ao empreendedorismo e desenvolvimento de negócios inovadores para a resolução de desafios,
promovido pelo Standard Bank, em parceria com a Cooperação
Alemã para o Desenvolvimento (GIZ). Com uma duração de
quatro dias consecutivos, a iniciativa visa formar 150 mulheres.
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Transição energética: Nova lei de energias é sensível
ao género

A

través do Programa Energia para Todos, o país
prevê providenciar energia para todos os moçambicanos, sendo que 60% desse acesso poderá ser feito através da rede eléctrica nacional
e os outros 40% com energia fora da rede, no
âmbito da transição dos combustíveis fósseis para energias
renováveis, com vista a sustentabilidade ambiental e gestão
de recursos de forma eficaz e resilientes às mudanças climáticas, que é um imperativo global. E porque há cada vez
mais consciência de que ninguém deve ficar para trás, a nova
lei de energias privilegia a questão de género, com vista a seguir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável que são
inclusivos.

Neila Sitoe
Embora o país ainda enfrente desafios para garantir
que a energia chegue a todos, há passos nesse sentido.
Mayra Pereira, membro da direcção da Associação Moçambicana Reguladora de Energia
(AMER), destaca o carácter
progressivo da nova lei de
energia.
“Nós, como AMER, nesta nova lei de energias que
foi lançada recentemente, temos uma nova direcção a seguir. Alguns dos objectivos
que temos neste momento

queremos que mais mulheres
também estejam a participar
activamente,
privilegiamos
estas questões de género na
transição energética”, revelou.
Pereira frisou que nesta
nova lei privilegia-se, para
além das questões de género,
o envolvimento das comunidades para que a energia chegue para todos.
“Queremos que mais comunidades estejam envolvidas, e temos também como
objectivo apoiar o quadro
regulamentar reforçado para

A transição energética deve
incluir todas as pessoas,
até as pessoas que estão a
ser marginalizadas neste
processo como as mulheres
e crianças, inclusive as
mulheres que várias vezes
são deixadas de lado nesses
aspectos, mas são elas
que mais usam a energia,
principalmente a energia de
biomassa (lenha e carvão
vegetal) e que na busca por
esta energia são várias vezes
violentadas porque não se
tem em conta a questão da
igualdade neste processo.
é o aumento de projectos de
energias renováveis, pretendemos que mais pessoas estejam empregadas no sector e

que todos os moçambicanos
tenham acesso a energia, por
isso precisamos de um quadro
legislativo que garanta con-

fiança entre o sector privado
e os investidores no sector de
ligações fora da rede e acesso a instrumentos financeiros
que facilitem a viabilidade dos
projectos para que as comunidades sejam envolvidas neste
processo”, sublinha.
Já no entender de Adriano
Nuvunga, director executivo
do Centro para Democracia e
Desenvolvimento, a transição
energética não deve ser assunto só dos outros continentes
ou assunto dos governantes, e
é importante incluir todos os
moçambicanos neste processo
para que se reduzam as desigualdades e a violência que várias mulheres sofrem na busca

de energia.
“A transição energética
deve incluir todas as pessoas,
até as pessoas que estão a ser
marginalizadas neste processo
como as mulheres e crianças,
inclusive as mulheres que várias vezes são deixadas de lado
nesses aspectos, mas são elas
que mais usam a energia, principalmente a energia de biomassa (lenha e carvão vegetal)
e que na busca por esta energia
são várias vezes violentadas
porque não se tem em conta
a questão da igualdade neste
processo”, disse.
O director realça que o
acesso a energia deve ser para
todos, é importante que todos

estejamos conectados neste
processo de transição visto
que a maioria dos moçambicanos reside em locais onde não
há energia eléctrica, mas há
outros tipos de energia.
“A mulher das zonas rurais
é que carrega o sofrimento das
condições que o país oferece,
é ela quem mais utiliza o carvão e a lenha e quem muitas
das vezes vai a procura desses
recursos nas matas ou em locais distantes onde até corre
vários riscos, logo deixá-la de
fora neste e demais aspectos
não estaríamos a ser inclusivos. É importante não deixar
ninguém para trás neste processo”, frisou.

A participação da mulher é fundamental para que
a transição energética seja justa
Para Taciana Lopes, co-fundadora da Mozambique
Women of Energy, a participação da mulher no sector
das energias renováveis é fundamental para que a transição
energética seja justa.
“A participação da mulher
no sector de energias renováveis no país é de 32 % e em
2020 o número de Startups
era de 11% no sector de energias lideradas por mulheres. A
transição energética justa deve
ter em conta vários aspectos,
como a situação geopolítica,
a relação com a gestão dos recursos mineiras (maior ou me-

nor dependência), a noção de
justiça cultural, noção filosófica de justiça e as relações de
género, e se não tivermos isso
em consideração deixamos
mais que a metade da população de lado”.
Segundo a co-fundadora é
fundamental que, nos debates
sobre transição energética, o
acesso seja universal (inclusão
de homens e mulheres) e deve
destacar-se a questão da mulher rural.
“Se nós não reconhecermos o acesso universal à
energia como um direito fundamental, não estaremos a

considerar o modelo ideal de
justiça, porque se nem todos
têm acesso à energia, logo, não
é possível haver a realização do
direito fundamental de igualdade. Por isso que, nesta nova lei,
temos projectos virados para
inclusão da juventude, principalmente mulheres, e revisão
da estratégia de energia, onde,
para além de vários itens, a
questão do acesso das mulheres moçambicanas à energia,
e que estas sejam participantes de projectos de energia ou
detentoras de negócios na área
de energia, é um dos aspectos
primordiais”, explanou.
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Celso e Lucrécia Paco em concerto na Suécia

CULTURA

Os artistas Celso e Lucrécia Paco apresentaram-se em
concerto, na passada sexta-feira, no Grebbestad Jazz Festival na Suécia. Além de actuar no Grebbestad Jazz Festival, Celso e Lucrécia Paco apresentaram-se na Vila Galesburg, no sábado, e, no domingo, chegou a vez da Cidade
de Gotemburgo.
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Taruma abre uma janela literária para dentro e para
fora do país

Á

lvaro Fausto Taruma lançou na passada quinta-feira a sua quarta obra literária, no Camões-Centro Cultural Português, em Maputo, intitulada Recolher obrigatório do coração,
constituída por 71 páginas e que foi editada
pela Alcance Editores.

Marcelo Panguana, apresentador da obra, citado pelo
O País, considera Taruma
um dos autores que mais se
destaca no país pela forma
como reformula a palavra e a
linguagem literária durante a
construção poética.
“Com o seu quarto livro,
Taruma abre uma janela literária para dentro e para fora
do país e atrevo-me a dizer
que, com este livro, nós, os
moçambicanos, mostramo-nos ao mundo e a nós próprios aquilo que somos capazes. Mostramos ainda que a
literatura é uma das grandes
apostas e das melhores parceiras que podemos ter na
consolidação da nossa moçambicanidade”, afirmou.

Segundo Panguana, Álvaro Fausto Taruma é um dos
autores da nova geração que
está virado para o futuro da
literatura moçambicana e
Recolher obrigatório do coração não representa apenas
um salto do Álvaro Taruma,
mas fundamentalmente um
salto da poesia moçambicana.
“Deve-se investir no autor
de Recolher obrigatório do
coração ou de Matéria para
um grito lendo-o. Taruma
inova e dá o salto utilizando as mesmas palavras que
os outros poetas utilizam, dá
um salto a mais porque reformula a palavra e a linguagem e coloca-nos perante o
conceito verdadeiro do que é

poesia”, enalteceu.
Álvaro Fausto Taruma lança Recolher obrigatório do
coração quatro anos depois
de ter partilhado o Prémio
BCI de Literatura para me-

lhor livro do ano com Armando Artur, é formado em
Sociologia, com habilitação
em Antropologia, e teve passagem pela docência.
Actualmente, tem-se dedi-

cado à criação de conteúdos
para cinema, rádio, televisão
e meios digitais, trabalhando para marcas comerciais
e agências criativas em Moçambique, Angola e Portugal.

Victor Sousa homenageado pelos 70 anos de
nascimento

E
nascimento.

stá patente no Instituto Guimarães Rosa/
Centro Cultural Brasil-Moçambique, desde
07 até 29 de Julho, a exposição O sortilégio
estético, com o intuito de homenagear o artista plástico Victor Sousa, pelos 70 anos de

As obras, que unem na
mesma iniciativa a Associação
Kulungwana e o Instituto Guimarães Rosa/Centro Cultural
Brasil-Moçambique, estão repartidas em duas exposições em homenagem ao artista Victor Sousa
e retratam a importância deste
artista no contexto das artes plásticas moçambicanas.
Victor de Sousa é lembrado
muitas vezes como tendo sido o
primeiro professor moçambicano de artes plásticas na Escola
Nacional de Artes Visuais, foi
também pintor, gravador, ceramista e escultor. Esteve sempre
ligado ao Núcleo de Arte e a uma

geração de artistas do seu tempo
e a novos artistas que passavam
frequentemente pelo seu atelier.
Segundo uma nota de imprensa, as obras apresentadas na
galeria da Kulungwana, na técnica de monotipia e gravura, pertencem à colecção do Engenheiro Álvaro Henriques, importante
coleccionador da arte moçambicana, que começou a coleccionar
obras de Victor Sousa no início
dos anos 80.
A exposição apresentada,
pertencente à família do artista,
reúne um conjunto de cerâmicas produzidas entre os anos 80
e 2016.

Segundo
uma nota de
imprensa, as obras
apresentadas
na galeria da
Kulungwana,
na técnica de
monotipia e
gravura, pertencem
à colecção do
Engenheiro
Álvaro Henriques,
importante
coleccionador da
arte moçambicana,
que começou a
coleccionar obras
de Victor Sousa no
início dos anos 80.

60 Meticais

E
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Líderes vitalícios não são só na política

ÚLTIMA HORA

Há alguns sinais preocupantes de ditadura na Sociedade Civil
CIP e IESE são algumas raras excepções de alternância no poder

D

esde que o assunto de um provável terceiro
mandato de Filipe Nyusi foi despoletado,
vários segmentos da sociedade vieram a
terreiro colocar-se contra a perpetuação do
Presidente da República no poder. O debate é, sobretudo, encabeçado pela Sociedade Civil, que
denuncia uma tendência ditadora do actual Chefe do Estado. Entretanto, há alguns membros da sociedade civil
que estão a atirar pedras no telhado do vizinho enquanto
eles próprios têm telhado de vidro. É o caso do Centro de
Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC),
cuja direcção executiva, liderada por Paula Monjane, é a
mesma desde a sua fundação, há mais de 13 anos, e não há
sinais de alternância. Curiosamente, aquela organização
da sociedade civil apresenta-se como uma instituição que
trabalha com vista a complementar os mecanismos de democracia representativa. Este é apenas um caso de diversas outras organizações cujos líderes são quase vitalícios
e com tendências antidemocráticas.

Evidências
Uma mensagem distribuída
a parceiros, incluindo de media, no passado dia 22, chamou
a atenção do Jornal Evidências.
Trata-se da celebração dos 13
anos da fundação do Centro de
Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil (CESC), uma
organização não governamental
moçambicana, cujos líderes vêm
perpetuando no poder, mas advoga a democracia.
“Foi em Julho de 2009 que
arrancou a nossa jornada, motivada pelo sonho da construção
de um país mais justo e equilibrado, em que homens e mulheres gozem, efectivamente,
dos mesmos direitos e oportunidades e os rapazes e raparigas
tenham acesso a uma educação

de qualidade. Treze anos depois
paramos para celebrar mais um
aniversário e reflectir sobre al-

Adriano Nuvunga
guns dos momentos mais marcantes ao longo deste percurso”,
lê-se na mensagem que destaca o
percurso da organização.
Igualmente, o CESC destaca ainda o seu contributo na

introdução de abordagens de
social accountability no sector
de recursos naturais, bem como
a capacitação da sociedade civil
para a monitoria da governação
local, através do programa Democracia e Direitos Humanos
– IGUAL.
Mas é no quesito democracia
que aquela organização mostra
sinais de estar a claudicar. É que,
desde a sua fundação, em 2009,
ou seja, há 13 anos, nunca conheceu refrescamento da direcção executiva e não são conhecidos processos democráticos na
sua governação. Paula Monjane é
directora executiva desde quando a organização foi fundada
e a maior parte dos membros
do Conselho Fiscal, Conselho
de Direcção e Mesa de Assembleia Geral é a mesma desde lá.
Curiosamente, o CESC foi uma
das primeiras organizações nacionais a felicitar o governo pela
ratificação da Carta Africana Sobre Democracia, Eleições e Governação, em 2017.
De resto, trata-se de uma

tendência cada vez mais comum
em várias organizações da sociedade civil, algumas das quais,
curiosamente, têm defendido
ferozmente a democracia e alternância no poder. Tal como o
CESC, há muitas organizações
cujos líderes se confundem com
a própria ONG, salvo algumas
raras excepções.

poder apontado como um exemplo, num país com líderes com
tendências cada vez mais anti-democráticas. Trata-se do Centro de Integridade Pública (CIP)
e Instituto de Estudos Sociais e
Económicos (IESE).
O CIP, fundado em 2005,
segue uma tradição de mandatos
únicos, tendo já sido liderado
por três directores. O primeiro
foi Marcelo Mosse, que dirigiu
a instituição entre 2005 a 2012;
depois seguiu Adriano Nuvunga,
que liderou o CIP entre 2013 e
2018; mesmo ano em que Edson
Cortez assumiu os destinos da
organização, sendo que seu mandato vai até 2023 e pela tradição
da casa que se destaca pelas boas

CIP e IESE são raras
excepções de alternância
no poder
Dentre as raras excepções,
destacam-se duas organizações
da sociedade civil bastante co-

Edson Cortez
nhecidas, que têm um sistema
de governação e alternância no

Carlos Nuno Castelo Branco
práticas, em 2023 terá o seu quarto director, o que confere legitimidade para o CIP questionar os
processos democráticos.
O IESE também é bom exemplo de alternância. Desde que foi
fundado, em 2007, ja teve quatro
directores, nomeadamente Carlos
Nuno Castelo Branco, Luís de
Brito, Salvador Forquilha e Sérgio
Chichava, este último actualmente em exercício. Curiosamente, as
duas instituições são estáveis e
com uma boa reputação pública.
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