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Curso de Forças Especiais e companhia anti-raptos nunca arrancou

Deviam ter encerrado em Junho, mas ninguém diz nada de concreto
Companhia da UIR marchou de Pundanhar a Palma a exigir presença de BR

Formandos foram enganados e enviados para Cabo Delgado sem nenhuma explicação

“Fui colocado na lista por arruaceiros que andam no partido”
Após passar humilhação, edil da Manhiça ataca brigada chefiada pela esposa

Moçambique, a Rússia é ali
Governo num dilema entre as imposições dos 
donos do dinheiro e o bem-estar do seu povo 
Russos entregam uma proposta para o alívio ao custo de vida 

PUBLICIDADE

Após mentir
B. Rafael  
enfrenta revolta
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Ainda paira na memória de alguns moçambicanos 
atentos o discurso triunfalista do comandante-
geral da Polícia da República de Moçambique 
(PRM), Bernardino Rafael, no passado dia 11 de 
Novembro de 2021, quando anunciou o fim do 

crime organizado durante o lançamento do curso do Primeiro 
Regimento Misto das Forças Especiais e de Reserva, incluindo 
a Primeira Companhia Anti-raptos, que devia ter sido encerrado 
em Junho último. No entanto, passados mais de oito meses, 
o referido curso ainda não arrancou e os jovens previamente 
seleccionados para aquela formação de especialização, que 
devia ter sido ministrada por ruandeses, foram enviados para 
Cabo Delgado em Janeiro, sem nenhuma explicação, depois 
de quase dois meses aquartelados na Escola de Formação 
de Forças Especiais de Macandzene, sem receber nenhuma 
instrução. Durante meses, os pais e familiares ficaram sem 
contactos com os filhos, na esperança de que estavam na 
instrução, enquanto estavam nas matas. A situação fez com 
que parte dos formandos que estavam estacionados em 
Pundanhar, na companhia da Unidade de Intervenção Rápida 
(UIR), entrassem em greve e só foram devolvidos a Maputo 
após marcharem até Palma exigindo falar com Bernardino 
Rafael. Contactado pelo Evidências, depois de negar num 
primeiro momento, o Comando Geral admitiu que o curso não 
chegou a ser leccionado, limitando-se a informar que “está a 
ser reorganizado, oportunamente irá decorrer”.

Tudo começou em 11 de 
Novembro de 2021, quando 
com pompa e circunstância BR 
anunciou o curso do primeiro 
regimento misto das Forças Es-
peciais e a primeira companhia 
anti-raptos, que seria ministra-
do por formadores ruandeses 
e moçambicanos, e devido à 
complexidade dos conteúdos, 
uma parte dos agentes teria ins-
truções fora do país.

“Tanto o terrorismo assim 
como os raptos são crimes que 
criam terror, portanto não há 
nenhuma diferença; criam ter-
ror aos moçambicanos, metem 
medo, afastam o desenvolvi-
mento e o investimento no nos-
so país. Os raptos criam terror 
nas famílias, sobretudo na clas-
se empresarial. Esta formação é 
para responder aos actuais de-
safios que o país enfrenta e para 
cumprir com as orientações de 
suas Excelências o Presidente 
da República, Comandante-em-
-Chefe das Força de Defesa e 
Segurança (FDS), na qual deter-
minou que as FDS devem capa-
citar-se, adequar-se e melhorar 

a sua forma de actuar no com-
bate ao terrorismo, ao tráfico de 
drogas e aos raptos, crimes que, 
neste momento, criam desor-
dem na sociedade moçambica-
na”, garantiu na altura Bernar-
dino Rafael.

O curso daquele regimento 
da força de elite da PRM, que 
devia ser especializada no com-
bate ao terrorismo, raptos, tráfi-
co de drogas e seres humanos, 
teria duração de seis meses, ou 
seja, até ao fim do primeiro se-
mestre deste ano esta força já 
devia estar ao serviço do país, 
mas debalde.

A promessa inicial feita por 
BR durante o lançamento, num 
evento onde curiosamente es-
tiveram presentes instrutores 
ruandeses, que, no entanto, 
nunca mais foram vistos, era 
de que os grupos seriam divi-
didos por dois centros de for-
mação, sendo que o primeiro ia 
receber instrução na Escola de 
Formação de Forças Especiais 
de Macandzene, no distrito da 
Manhiça, província de Mapu-
to, e o segundo seria formado 

DESTAQUE

Bernardino Rafael mentiu, há mais de oito meses, sobre arranque 
de um curso de Forças Especiais e brigada anti-raptos

Curso do primeiro regimento misto de forças especiais não chegou de arrancar

Reginaldo Tchambule

Formandos foram enviados a Cabo Delgado sem nenhuma explicação
Deviam ter encerrado em Junho, mas ninguém diz nada de concreto
Companhia da UIR marchou de Pundanhar a Palma a exigir presença de BR
Apertado pelo Evidências, Comando Geral diz “que curso oportunamente irá decorrer”

Frelimo protege primeiro secretário corrupto
O primeiro secretário da Frelimo em Tete, Gonçalves Je-

musse, continua a exercer as suas funções, ao que parece, com 
total apoio do partido, apesar de estar a responder a um proces-
so de corrupção acusado de desviar cerca de um milhão de me-
ticais, segundo revelou recentemente o Gabinete de Combate à 
Corrupção em Tete.

Depois do lançamento do curso nunca houve 
nenhuma formação

Haviam sido selecciona-
dos para o curso agentes re-
cém-graduados nos cursos de 
Polícia Costeira, Lacustre e 
Fluvial; Polícia de Fronteira e 
Unidade de Intervenção Rá-
pida, esses dois últimos que 
têm como um dos requisitos 
de admissão uma instrução 
básica militar.

Após a apresentação, os 
candidatos ao curso de For-
ças Especiais da polícia fi-
caram aquartelados por um 
período de um mês na Es-
cola de Formação de Forças 
Especiais de Macandzene 
aguardando pelo arranque da 
instrução. No entanto, sem 
nenhuma explicação, o tem-
po foi passando até terminar 
o ano de 2021 sem que o cur-
so tivesse iniciado. 

“Ficamos todo ano passa-
do. Praticamente era só acor-
darmos, sentar e bater papu”, 
relatou ao Evidências uma 
das fontes, para depois rela-
tar que no dia 05 de Janeiro 
houve instrução para que o 
grupo fosse gozar 15 dias de 
férias.

No seu regresso, os for-
mandos foram surpreendidos 
com uma nova ordem de que 
deviam apresentar-se nos res-
pectivos comandos provin-
ciais, tendo imediatamente 
sido enquadrados na escala 
normal de serviço, sem que 
fosse dada alguma explicação.

No final de Janeiro, os 
candidatos foram recolhidos 
e enviados para ESAPOL, 
em Nhamatanda, Sofala, com 
a promessa de que o curso 

estava prestes a iniciar, mas 
novamente ficaram aquarte-
lados sem fazer nada por se-
manas.

“Quando nos apresenta-
mos nos deram aquela escala 
normal, sem nenhuma expli-
cação. Em finais de Janeiro 
começaram a recolher e nos 
mandaram para Nhamatan-
da, na escola de sargentos. 
Levaram primeiro o grupo 
da UIR, que pertence ao re-
gimento misto, para Cabo 
Delgado e depois os restan-
tes grupos”, denunciou uma 
das vítimas, que diz não saber 
o que dizer aos pais que todo 
este tempo pensavam que 
estava a terminar o curso de 
forças especiais.

na Escola de Formação de Sar-
gentos da Polícia e Escola de 
Sargentos de Polícia (ESAPOL) 
Tenente General Oswaldo As-
sahel Tazama, em Nhamatanda, 
província de Sofala, Centro de 

Moçambique.
“Esta é uma força policial e 

quem dirige é o Comando-Ge-
ral, mas, quando agem, fazem 
em grupo. A ferramenta que vão 
adquirir é para servir o Estado 

moçambicano, exclusivamente 
aos moçambicanos honestos 
e não aqueles que pensam que 
podem continuar a raptar e ex-
torquir cidadãos nacionais e fa-
zer fugir os investidores.

Continua na pag  03
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Na verdade, segundo Evi-
dências apurou, a partida do 
último grupo de Nhamatan-
da a Cabo Delgado foi em 
Março, quando receberam 
um comando para partici-
parem, por uns dias, de uma 
parada com o comandante-
-geral, Bernardino Rafael, na 
cidade de Pemba.

“Quando saímos de 
Nhamatanda disseram que 
vocês hão-de voltar, o co-
mandante-geral só quer ter 
uma formatura com vocês 
e depois voltam”, disse uma 
outra fonte, denunciando 
que “chegados lá as coisas 
viraram de cabeça para baixo 
e nunca se cumpriu nem as 
promessas de rendição”.

Já em Pemba, os candi-
datos ao curso de forças es-
peciais foram levados à 10ª 
subunidade localizada em 
Pemba, onde no mesmo dia 
receberam armas e da boca 
do BR receberam orienta-
ções para reforçarem algu-
mas companhias do Teatro 
Operacional Norte, com a 
promessa de que era para 
clarificar a situação.

“No mesmo dia que che-
gamos a Cabo Delgado fo-
mos até a 10ª subunidade e 
nos deram armas. O Bernar-
dino apareceu e disse que ‘só 
vão estar aqui por um curto 
tempo, só para finalizar, até 
Junho não deve se falar mais 
de terrorismo aqui’. Garan-
tiu que haveria um sistema 
de rendição”, relata os agen-
tes revoltados.

Porém nenhuma das pro-
messas foi cumprida e até 
hoje parte do grupo con-
tinua nas matas de Cabo 
Delgado a combater o ter-
rorismo, sem saber quando 
será rendido e muito menos 
se voltará à Escola de For-
mação de Forças Especiais 
de Macandzene para iniciar 
com o curso prometido pelo 
comandante-geral.

Jovens devolvidos a 
Maputo depois de 

marcharem de Pundanhar 
à Palma

Em resultado da falta de 
uma explicação clara e in-
cumprimento de várias pro-
messas feitas aos formandos, 
aquando da parada em Pem-
ba, uma companhia da Uni-
dade de Intervenção Rápida, 
que estava em Pundanhar, 
entrou em greve e marchou 

DESTAQUEFlorindo compra carro de 20 milhões em tempo de crise
Numa altura em que há famílias a dormirem com fome devido 

ao elevado custo de vida, de acordo com o África Monitor, Florin-
do Nyusi, o filho mais badalado do Presidente da República, terá 
importado da África do Sul, há dias, uma viatura luxuosa da marca 
Mercedes Benz Maybach GL600, avaliada em pouco mais de cinco 
milhões de randes, qualquer coisa como 20 milhões de meticais.

Continuação da pag  02

Comando-geral diz que o curso arrancará oportunamente

Enviados a Pemba para uma parada com o comandante 
e para depois parar no TON
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de Pundanhar até Palma, 
exigindo falar directamen-

te com o comandante-geral, 
Bernardino Rafael, por terem 

sido supostamente engana-
dos.

O comandante da compa-
nhia tentou debalde demover 
a fúria dos jovens, mas estes 
desacataram as suas ordens, 
exigindo a presença de BR, 
por entenderem que lhes deve 
explicações sobre o ponto de 
situação do curso e a razão 
de não se cumprir a escala de 
rendição.

Para que a manifestação 
não afectasse os restantes co-
legas, o Comando Geral aca-
bou dispensando os grevistas 
para regressarem às suas ori-
gens, com a indicação de que 
voltarão ao teatro operacional 
dentro de dois meses.

Em Maputo, o curso já 
fazia parte do passado e nem 
mesmo no Comando Geral 
ninguém mais se lembrava da 
promessa de Bernardino Ra-
fael, de que até Junho o país 
teria primeiro regimento de 
Forças Especiais e primeira 

Companhia Anti-ráptos. Pelo 
menos é o que disse, num pri-
meiro momento, o porta-voz 
do Comando Geral, Orlando 
Mudumane.

Quando contactado pela 
equipa do Evidências, Mudu-
mane tentou desvalorizar o 

assunto de várias maneiras e 
perante a insistência da nossa 
reportagem declarou: “não te-
nho informação”, mostrando 
alguma arrogância.

Inconformado, o nosso 
jornal insistiu para que este 
articulasse internamente so-
bre o assunto com os outros 
sectores, com vista a termos 
uma resposta mais elaborada 
e o esforço resultou. Na tarde 
desta segunda-feira, mais tole-
rante, o porta-voz do coman-
do geral encerrou todas as dú-
vidas com um discurso curto: 
“Boa tarde! O Curso está a ser 
reorganizado, oportunamente 
irá decorrer”.
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A Rússia 
está aber-
ta para au-
mentar o 
comércio 
de cereais e 
fertilizantes 
para Mo-
çambique e 
outras má-
quinas que 
necessitam 
para indus-
trialização.

Detido maior caçador furtivo de rinocerontes do país
Simon Ernesto Valoi, conhecido por “Boss Navarra", foi de-

tido semana finda, em Maputo, na posse de oito troféus de Ri-
nocerontes de diferentes idades. Conhecido como maior caçador 
furtivo do país, Navara era procurado pelas autoridades moçam-
bicanas e sul-africanas por ter liderado uma rede de caçadores 
que dizimaram centenas de rinocerontes.

Duarte Sitoe

Em representação da Con-
federação das Associações 
Económicas de Moçambique, 
Eduardo Sengo declarou que 
espera que o memorando com 
a Rússia abra uma janela para 
mais intercâmbio com o sector 
privado para que possa reduzir 
o custo de insumos não agríco-
las.

Sengo garantiu, por outro 
lado, que a abertura com o mer-
cado russo pode contribuir para 
a redução do custo de vida em 
Moçambique, tendo assegurado 
que para o acordo entrar em vi-
gor depende sobremaneira do 
Banco Central.

“Os fertilizantes são compra-
dos no mercado internacional e 
por causa disso têm intermediá-
rios no meio. Um dos aspectos 
com a MEREC, que é um dos 
líderes do mercado no proces-
samento do trigo, é que pos-
sam fazer uma ligação directa 
com os fornecedores russos, e 
aqui vem a questão da moeda, e 
como sabem, estando a Rússia 
banida das transações interna-
cionais no sistema Swift, isso 
complica os pagamentos. Uma 
das condições que se colocam é 
a possibilidade do Banco Cen-
tral poder permitir que se pague 
em rublos e haver essa ligação 
directa junto dos fornecedores 
russos”, disse Sengo, atirando 

a batata quente para o “Xerife”, 
Rogério Zandamela, um quadro 
do FMI, fiel às políticas das ins-
tituições de Bretton Woods, que 
com certeza procurarão contra-
riar as janelas de oportunidades 
de preços baratos que a Rússia 
oferece.

Isso acontece numa altura em 
que o preço dos combustíveis 
continuam a disparar no mer-
cado internacional e no país os 
preços tornaram o custo de vida 
mais caro. Com o memorando 
de entendimento rubricado com 
a Rússia, os revendedores terão 
a oportunidade de comprar o 
combustível mais barato e redu-
zir o preço de alguns produtos.

“Os revendedores dos com-
bustíveis nesta primeira parte do 
ano estão a acumular prejuízos e 
as vendas estão a cair, cada vez 
que os preços sobem afecta as 
suas vendas. Há possibilidade 
de aceder ao combustível russo 
que está mais barato, está qua-
se a metade do preço do que 
está no mercado internacional. 
Se houver esta ligação poderá 
contribuir para diminuir o cus-
to de vida a nível do mercado 
do combustível porque neste 
momento o grande canal para 
o aumento do custo de vida é o 
combustível”, declarou Sengo, 
que é também um dos reputa-
dos economistas do país.

“Mercado russo pode contribuir para a 
redução do custo de vida” - CTA

As sanções impostas pelo ocidente à Rússia, na sequência da invasão à Ucrânia, 
geraram impactos negativos na economia mundial e contribuíram para o 
agravamento do custo de produtos como combustíveis e cereais. Com vista 
a aliviar o sofrimento dos moçambicanos que já vivem a corda no pescoço, a 
Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) pretende 

estabelecer uma ligação directa com o mercado russo. Contudo, o acordo assinado entre 
o sector privado e a Rússia está refém do aval do Banco de Moçambique, uma vez que o 
país presidido por Vladimir Putin está banida das transações internacionais no sistema 
Swift e as transacções serão feitas em rublo/metical. Mas há um outro entrave: o país está 
na bancarrota e acaba de receber um pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), que tem políticas restritivas em relação a negócios com países sob sanções.

Na última semana, o em-
baixador da Rússia, Alexander 
Surikov, manteve um encon-
tro com o Conselho Directivo 
da Confederação das Asso-
ciações Económicas de Mo-
çambique (CTA), onde foram 
discutidos vários temas, com 
destaque para abertura dos in-
vestidores russos para o sector 
de cereais em Moçambique e 
como as empresas moçambi-
canas podem ter acesso direc-
to aos fornecedores russos de 
trigo.

Falando à margem da reu-
nião que teve com a CTA, 
Alexander Surikov avançou 
que para se aliviar o sofri-
mento nos mercados interna-
cionais deve se aliviar as san-
ções contra a Rússia, tendo 
garantido que foi assinado um 
acordo para que os empresá-
rios nacionais possam fintar as 

sanções dos países ocidentais 
e aceder a cereais, fertilizan-
tes e combustíveis baratos, ou 
seja, a metade do preço actual, 
de forma a aliviar o sofrimen-
to dos moçambicanos.

“A Rússia está aberta para 
aumentar o comércio de ce-
reais e fertilizantes para Mo-
çambique e outras máquinas 
que necessitam para industria-
lização. A Rússia é uma potên-
cia na produção de energia e 
todos tipos, estamos abertos 
a estes projectos. Dentro de 
um mês planeamos realizar, 
na Rússia, uma comissão mis-
ta governamental de coopera-
ção económica entre Rússia e 
Moçambique, mas ainda esta-
mos à espera da resposta do 
governo de Moçambique para 
a aprovação das datas para 
discutir em detalhes o que 
Moçambique necessita para o 

Governo num dilema entre as imposições dos donos do 
dinheiro e o bem-estar do seu povo

seu desenvolvimento e aquilo 
que pode oferecer a Rússia em 
concreto para a realização do 
projectos de mútuo interes-

se, uma vez que o negócio só 
pode ser interessante quando 
é frutífero paras as duas par-
tes”, disse Surikov.

Russos entregam uma proposta para o alívio ao custo de vida
Embaixador da Rússia mostra janelas de trigo e combustível baratos
Única condição é pagar em rublos, mas o dilema é a dependência do FMI e companhia

Moçambique, a Rússia é ali
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DESTAQUERenamo exige responsabilização pelos “erros” da TSU
A Renamo considera que o Governo devia assumir a sua culpa 

pelo fracasso da Tabela Salarial Única e defende que a culpa não 
deve morrer solteira. No entender do secretário-geral, André Ma-
jimbiri, é um absurdo que no lugar de reconhecer o fracasso venha 
com subterfúgios que soam como uma ofensa aos moçambicanos 
forçados a suportar o já insuportável custo de vida.

Evidências

A Frelimo já começou a afinar a máquina rumo 
ao Congresso, e, como tal, decorrem neste 
momento conferências de base, desde a célula 
até a província, que culminarão com a eleição 
de novos órgãos de nível local e central, mas 

também mostram o nível de popularidade de alguns camaradas 
e a tendência de votos nas internas que se avisinham. No 
distrito da Manhiça, província de Maputo, por exemplo, os 
camaradas estão em rota de colisão desde a semana passada, 
depois de o presidente do Município local, que recentemente 
mostrou disponibilidade para um terceiro mandato, ter saído 
humilhado numa votação em que foi o menos votado, numa 
lista de 18 candidatos do Comité do Círculo Samora Machel, 
constituído pela “elite” do distrito, que concorriam a 15 
assentos de delegados à conferência da localidade Manhiça-
sede. Em contacto com o Evidências, o Edil da Manhiça, 
Luís Munguambe, mostrou-se revoltado, alegando que não 
concorreu para os referidos assentos, não sabe como é que seu 
nome foi parar naquele boletim de voto e suspeita que tenha sido 
“colocado por um grupo de arruaceiros que não estão felizes 
com as realizações que tem feito no município da Manhiça”, 
estando em curso diligências com vista a anulação do pleito, 
cuja brigada de assistência à zona, estranhamente, foi chefiada 
pela sua esposa, de nome Diana, e concorreram outros altos 
dirigentes do distrito, com destaque para a administradora 
Cristina Mafumo e o secretário permanente José Licucu.

Recentemente, numa entrevista 
ao Jornal Magazine, o edil da Ma-
nhiça, Luís Munguambe, mostrou 
disponibilidade para concorrer 
para um terceiro mandato. No en-
tanto, a vontade dos membros do 
partido parece ser diferente.

Há dias saiu humilhado da con-
ferência do Círculo Samora Ma-
chel, constituído maioritariamente 
por dirigentes, órgãos de sobera-
nia, professores da Escola Secun-
dárias, directores, funcionários 
do Municício e da administração 
local, ao não conseguir ser eleito 
como um dos delegados à confe-
rência da localidade Manhiça-sede.

Não passou ao primeiro teste 

de popularidade e teve apenas 15 
votos dos 54 possíveis, caindo na 
18ª posição, numa lista de 18 can-
didatos, ou seja, foi o candidato 
menos votado e não conseguiu 
eleger-se para um dos 15 assentos 
à Conferência da Localidade, que a 
princípio deverá realizar-se dentro 
de dias.

Entretanto, em contacto telefó-
nico ao Evidências, o edil da Ma-
nhiça, Luís Mungumbe, mostrou-
-se surpreso com o boletim posto 
a circular e jurou de pés juntos que 
não concorreu nas eleições do Co-
mité do Círculo Samora Machel e 
que o seu nome “foi colocado por 
um grupo de arruaceiros que não 

Luís Munguambe diz que não concorreu e não sabe como seu 
nome foi parar no boletim de voto

estão felizes com as realizações 
que tem feito no município da Ma-
nhiça”.

Munguambe diz que não tinha 
como se candidatar para a vaga de 
delegado do Comité do Círculo 
Samora Machel porque é membro 
do comité distrital.

“Nunca me candidatei para 
qualquer vaga da célula, nem de 
círculo e muito menos da localida-
de porque eu sou membro do co-
mité da zona que está acima da lo-
calidade e círculo. Sou membro do 
comité distrital, por isso não posso 
me candidatar num escalão abaixo, 
porque já estou acima. Puseram 
também nome da administradora 
da Manhiça, que também não se 
candidatou, como é que é possível 
que a administradora vá se can-
didatar no comité do círculo. Ela 
é membro do comité provincial, 
como é que vai para célula, não é 
possível. Não sei quem colocou 
meu nome naquela lista”, declarou 
Munguambe.

“Meu nome foi colocado na 
lista pelos arruaceiros que 

andam lá no partido”

Aliás, o edil jura de pés juntos 
que nem sequer sabia da data da 
realização das eleições de tal sorte 
que nem esteve.

“No mínimo devia tomar co-
nhecimento que sou candidato, 
tinha que assinar um documento 
que mostra que sou candidato. 
Desafio as pessoas para mostra-
rem o documento que prova que 
assinei que sou candidato, desafio 
a pessoa a dizer também que fa-
lou comigo no dia Y ou X, por-
que no partido Frelimo tudo está 
organizado, o candidato assina 
documentos e entrega. Aliás, nem 
sabia a data da realização das tais 
eleições”.

Contra-atacando, reiterou que 
o seu nome foi colocado por pes-
soas mal-intencionadas, com o ob-
jectivo de o humilhar no seio do 
partido.

“O meu nome foi colocado 
na lista pelos arruaceiros que an-
dam lá no partido. Puseram o meu 
nome de propósito e mobilizaram 
pessoas para não votarem, para 
terem a oportunidade de fazer 
este espectáculo barato. Nunca 

concorri, desde quando já viu re-
sultados internos do partido Fre-
limo publicados no jornal? Agora 
estão a decorrer eleições internas 
em todo país e quando é que se 
publicou que o fulano ou sicrano 
venceu? Essa notícia não passa 
de uma montagem. São pessoas 
mal-intencionadas que não estão 
a gostar do trabalho que estou a 
desenvolver no município da Ma-
nhiça”, rematou.

Luís Munguambe diz que o 
partido já está a averiguar o que 
terá acontecido. “O partido vai 
averiguar o que aconteceu. A Fre-
limo está estruturada e sabe como 
as coisas funcionam, o partido não 
vai admitir este tipo de brincadei-
ras, porque não é possível concor-
rer num escalão abaixo do meu. 
Tinha que ser um paranoico para 
tomar esta medida, isso não se 
difere de descer do cavalo para o 
burro. Os que fizeram são da Freli-
mo apenas pelo nome e são inimi-
gos. A Frelimo está satisfeita com 
as realizações que estou a fazer na 
Manhiça, diferente deles. O que 
nos outros mandatos não realiza-
ram estou a realizar hoje. Trata-se 
da oposição da Frelimo dentro da 
própria Frelimo”, sublinhou.

Entretanto, Evidências apurou 
que geralmente não se concorre 
para ocupar aqueles assentos e o 
nome do edil e de outros altos di-
rigentes do distrito foram propos-
tos pelo secretariado do Comité 
da Zona, havendo quem jura de 
pés juntos que Luís Munguambe 
sabia, até porque quem chefiava a 
brigada da zona que assistia àque-
le círculo é a sua esposa, de nome 
Diana. Entretanto, há relatos de 
alguns funcionários do município 
que estão a sofrer ameaças.

Na mesma lista estava a Administradora, o SP e a esposa do Edil era chefe da brigada
Alguns funcionários foram ameaçados pelo edil
O caso já foi enviado para a província e há lobbies para tentar reverter a situação

Há barulho na Manhiça, após humilhação ao edil

PUBLICIDADE
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Visão Juvenil justifica que não tiveram subsídios porque não apresentaram relatórios

Foram prometidos estágios remunerados e não viram a cor do dinheiro

MINEDH reconhece que foi enganado pela visão juvenil e rescinde o contrato

Duarte Sitoe

Não é a primeira vez que a Visão Juvenil, uma 
organização que se apresenta como tendo 
objectivo de fortalecer as capacidades dos 
jovens, é associada a burla. Desta vez, 
as vítimas da instituição liderada por 

Abel das Neves são estudantes finalistas da Universidade 
Eduardo Mondlane e Universidade Pedagógica de Maputo, 
que denunciaram ao Evidências terem sido aliciados para 
aderirem a um programa de estágios profissionalizantes 
com um subsídio mensal de 6.500 meticais, mas debalde 
terminaram o mesmo sem ver a cor do dinheiro e não receberam 
nenhum material para executarem as suas actividades, como 
prometido. Na sua versão dos factos, Abel Neves rebate 
referindo que os mesmos não cumpriram com o que está 
estabelecido no contrato. Para a viabilização do programa, a 
Visão Juvenil havia firmado um memorando de entendimento 
com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, 
que agora assume que foi enganado e que a Visão Juvenil 
usou o seu nome indevidamente, tendo, por isso, rescindido 
o contrato que ligava as duas partes.

Em Moçambique, terminar o 
ensino superior não é sinónimo 
de que o licenciado será bem-
-sucedido no restrito mercado 
de emprego que logo à partida 
aparece a barreira da experiên-
cia profissional. Cientes das di-
ficuldades que teriam depois de 
terminarem os seus cursos, os 
estudantes finalistas do curso 
de psicologia das Universida-
des Eduardo Mondlane e Uni-
versidade Pedagógica ficaram 
maravilhados quando lhes foi 
apresentada a ideia do estágio 
profissionalizante nas escolas e 
com remuneração.

Entretanto, o que parecia um 
mar de rosas acabou defraudan-
do as expectativas dos univer-
sitários que estão arrependidos 
por terem cruzado o caminho da 
instituição liderada por Abel das 
Neves.

Maria Miguel, visivelmen-
te aborrecida, contou como os 
estudantes foram aliciados a 
entrar na “boca do leão”. Para 
conseguir os seus intentos, Das 
Neves entrou em contacto com 
as universidades para apresentar 
o seu ambicioso projecto, sen-
do que os directores de curso 
ficaram com a responsabilida-
de de mobilizar os estudantes 
para se candidatarem ao estágio 
profissionalizante com direito 
a remuneração mensal de 6.500 
meticais.

“Quando o nosso director de 

curso (psicologia) veio nos apre-
sentar o projecto ficamos mara-
vilhados. Olhamos para a inicia-
tiva como uma ferramenta que 
podia nos ajudar no mercado de 
emprego. No papel tudo era per-
feito e não tivemos dúvidas no 
acto da assinatura do contrato”, 
contou a fonte.

Miguel lembra que no início 
do estágio a falta do material 
prometido levantou algumas 
suspeições sobre a seriedade da 
Visão Juvenil, uma vez que nas 
reuniões que tiveram Abel das 
Neves garantiu que o projecto 
era financiado pela USAID e 
com o conhecimento do Minis-
tério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano.

“Cada estudante tinha a 
missão de elaborar uma lista 
do material que ia usar nas suas 
actividades. Elaboramos a lista 
do material, mas o mesmo não 
chegou a ser disponibilizado”, 
rematou.

Uma outra estudante, que 
preferiu se identificar por Luí-
sa, conta que ao se aperceberem 
que a Visão Juvenil não estava a 
cumprir com o que estava plas-
mado no contrato pediram uma 
reunião para reivindicar os seus 
direitos, porém as mesmas aca-
bavam com promessas.

Luísa conta que Das Neves 
sempre justificava que os doado-
res ainda não tinham disponibili-
zado os fundos para o projecto.

Estudantes da UEM e UP aliciados e enganados
Mais um caso de burla envolvendo a Visão Juvenil

“As reuniões que tivemos 
não tinham uma agenda clara, o 
senhor Abel chegava para falar 
das coisas que lhe apeteciam e 
quando confrontado pelos es-
tudantes sobre os salários esbo-
çava um sorriso, mostrando que 
não se preocupava com a nossa 
aflição”, denuncia.

“Os relatórios como bode 
expiatório para não 
congelar subsídios”

No contrato assinado entre 
a Visão Juvenil e os estudantes 
universitários, estes tinham a 
obrigação de submeter semanal-
mente a proposta do plano de 
actividades e o respectivo rela-
tório.

De acordo com Manuel Man-
jate, outra vítima, mesmo com 
falta de material, os estudantes 
elaboravam relatórios semanais 
e mensais que posteriormente 
eram entregues à Visão Juvenil, 
mas o subsídio nunca chegou a 
cair nas contas.

“Aceitamos a desculpa de que 
não recebíamos porque os doa-
dores ainda não haviam disponi-
bilizado os valores, mas mais tar-
de recebemos a informação de 
que não teríamos subsídios por-
que não disponibilizávamos re-
latórios, o que não correspondia 
à verdade. Provamos que sub-
metemos os relatórios e a Visão 
Juvenil mostrou disponibilidade 
para pagar, mas para tal tínha-

mos que abrir contas num banco 
escolhido por eles. Abrimos as 
contas, mas até hoje ainda não 
vimos a cor do dinheiro. Fomos 
burlados com a ajuda das nossas 
faculdades. Em algumas escolas 
já perceberam a podridão deste 
projecto e fecharam-nos as por-
tas”, declarou o estudante

 “A Visão Juvenil não tem um 
saco azul”

Confrontado com as acusa-
ções que pesam sobre a insti-
tuição na qual é presidente do 
Conselho de Direcção, Abel das 
Neves contestou, declarando que 
os mesmos sabiam que não te-
riam nenhuma remuneração nos 
primeiros dois meses, mas que 
teriam direito a 50% do subsídio 
no terceiro e quarto mês, sendo 
que no quinto e no último teriam 
75 e 100%, respectivamente.

Nas entrelinhas, Das Neves 
explicou que os estudantes uni-
versitários não se faziam fre-
quentemente nas escolas e que 
não tiveram subsídio porque não 
apresentaram nenhum relatório 
ao longo das suas actividades.

“Sendo um programa que 
envolve doadores, o mesmo 
deve ter dados. Este programa 
dá subsídio aos estagiários até 
aos quadros do ministério, sen-
do que todos devem mandar 
relatórios de atividades até um 
determinado período, submete 
o relatório e posteriormente re-

cebe o subsídio porque mostra o 
que está a fazer no terreno. Nun-
ca submeteram relatórios com 
regularidade e nunca mostraram 
evidências do que estavam a fa-
zer no terreno”, contra-atacou.

Ainda no rol das justifica-
ções, Abel das Neves, cujo nome 
vem associado a outras burlas, 
algumas das quais relacionadas 
com cobranças para cursos de 
curta duração que nunca aconte-
ceram naquela organização, diz 
que não tem nenhum saco azul.

“Nós não temos saco azul, 
o investidor disse que não vai 
mandar nenhum dinheiro para a 
Visão Juvenil e que mandaria o 
dinheiro para conta de cada cola-
borador. Explicamos isso desde 
o início do projecto e chamamos 
o banco para abrir as contas. 
Não há nenhuma situação de 
burla”, negou, sem no entanto 
apresentar justificações convin-
centes.

MINEDH distancia-se dos 
actos da Visão Juvenil

No artigo I do contrato que 
a Visão Juvenil rubricou com os 
estudantes explica que mesmo 
“regula as relações laborais entre 
o contratante e o contratado/
estagiário na prestação de servi-
ços por parte do contratado no 
âmbito dos programas nacionais 
aprovadas a luz do Memorando 
de Entendimento entre a Visão 
Juvenil e o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Huma-
no de acordo com as suas quali-
ficações, habilidades…”.

O Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano 
confirmou que rubricou um me-
morando de entendimento com 
a Visão Juvenil, mas afastou-se 
dos actos praticados pela insti-
tuição chefiada por Abel das Ne-
ves. Aliás, o MINEDH garantiu 
ao Evidências que está a par das 
acusações que giram em torno 
da Visão Juvenil.

Instituição que chancela a 
educação em Moçambique de-
nunciou que a Visão Juvenil 
tem usado indevidamente o seu 
nome nas suas acções, razão pela 
qual decidiu, recentemente, res-
cindir o contrato que ligava as 
duas partes.

Crise aumenta número de passageiros a optar pelo comboio
A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) 

pretende adquirir mais de 50 carruagens ainda este ano para aumen-
tar o número de lugares oferecidos por forma a responder à deman-
da crescente de passageiros que devido ao custo de vida têm subs-
tituído o chapa pela locomotiva. O número de passageiros cresceu 
62% quando comparado com igual período do ano passado.
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Medidas populistas vão 
aumentar corrupção, com 

promessas de cadeia
As estradas, principalmente no troço de 

Maluana à cruzamento de Xinavane, no dis-
trito da Manhiça, onde os curandeiros fra-
cassaram, estão a ceifar vidas. Esta segunda-
-feira, houve, na Manhiça, mais um acidente, 
apenas alguns dias depois de o Governo ter 
anunciado um novo normal nas estradas. 
Porque não era mais possível fazer vista 
grossa ao sangue que semanalmente é der-
ramado, o Ministério dos Transportes e Co-
municações anunciou, semana passada, as 14 
medidas inseridas na proposta de revisão, em 
curso, do Código de Estrada para agravar as 
penalizações no trânsito.

Porque não restam dúvidas que a falha hu-
mana lidera na balança da causa dos aciden-
tes, quando comparada com falha na via e no 
veículo, o Código de Estrada privilegia pena-
lizações e pretere questões de educação e de 
responsabilização aos outros intervenientes 
que fazem vista grossa a outros problemas 
que influenciam na ocorrência de acidentes. 

É dentro desta falha humana onde estão as 
14 medidas que se concentraram no fim do 
problema e ignoram onde ele começa, abrin-
do espaço para que os agentes de Trânsito, 
que proliferam nas nossas estradas, finquem 
o pé nas questões burocráticas no lugar de 
verificar as condições da viatura e ter mais 
argumentos para pedir mais um refresco. Se 
antes diziam: “a multa é dois mil”, para ati-
çar o desespero do automobilista de modo 
a pagar suborno, agora quando disserem “a 
multa é ir cadeia”, provavelmente o dinhei-
ro do suborno virá ainda a dobrar. E não é 
para menos, com o agravamento das coisas, 
o choque vai ser também ainda maior e o de-
sespero de quem não vai querer, com certe-
za, pagar a multa vai ser maior. No fim, os 
bufos vão facturar, e muito.

A estrada é apenas o centro onde confluem 
todos os problemas da viatura, das condições 
da via e do condutor, que foram sendo mini-
mizados pelos intervenientes de cada parte.

Para chegar à estrada, o condutor precisa 
ter aulas de teoria (legislação de trânsito, pri-
meiros socorros, direcção defensiva e mecâ-
nica básica), e depois seguem as aulas práti-
cas, onde as Escolas de Condução têm uma 
deficiência palpável, para além da institucio-
nalização de corrupção. Esta última ignorada 
nas novas medidas.

Não precisa de muito esforço para ouvir 
relatos de alunos que são treinados em viatu-
ras sem luzes para sinalização, sem painel de 
ilustração e com problemas mecânicos, for-
çando os alunos a terem aulas práticas numa 
viatura que funciona “às cegas”. Não são re-
latos de uma dezena de alunos, mas de várias 
dezenas, bastando apenas uma sondagem das 

instituições da tutela nas escolas que pululam 
na periferia da cidade.

Estamos a falar de um condutor que vai 
receber carteira de habilitação sem conheci-
mento pleno para interpretar as condições de 
uma viatura, ainda não estamos a falar das 
noções de meio, de segurança e da via. E por-
que os instrutores estão conscientes, estipu-
lam uma taxa média de três mil meticais no 
dia do exame.

Os alunos pagam esta taxa na maior tran-
quilidade, não importa se sabem ou não, uns 
pagam porque sabem que sem empurrãozi-
nho não passam e outros porque temem que 
lhes façam vida negra. O resto, este condutor 
deverá aprender no terreno, onde abundam 
condutores de transportadores de passagei-
ros que não hesitam fazer ultrapassagem à 
esquerda, em vias com um buraco no centro. 
É desde condutor, habilitado no centro de 
formação despreparado, para conduzir em 
estradas esburacadas, partilhadas com con-
dutores com mentalidade selvagem em um 
ambiente regulado por instituições preocu-
padas com taxas e representadas por agentes 
preocupados com refrescos. No fim, o resul-
tado não pode ser diferente. Nem os curan-
deiros conseguem.

Todos os intervenientes fazem vista grossa 
aos problemas que vão ser determinantes no 
futuro condutor para se centrar nas penaliza-
ções que não reduzem acidentes, não incre-
mentam receitas do Estado e, pelo contrário, 
incentivam corrupção na Polícia de Trânsito, 
com agentes a fazerem xitiques diários.

As medidas do MTC são desesperadas e 
foram tomadas em pleno auge de desespe-
ro, não se pode determinar se a pessoa vai 
ou não a cadeia só pela consequência do aci-
dente, é ridículo. A gravidade não deve estar 
na consequência, mas na infracção. E mais, 
se estamos para transitar a um estágio de o 
condutor responsabilizar o Estado, devemos 
começar hoje a responsabilizar o Estado e os 
municípios pela má ou falta de sinalização das 
estradas, pelos buracos que induzem condu-
tores a acidentes e pelos agentes que deixam 
circular viaturas sem as mínimas condições.

Estas medidas tomadas devido aos cres-
centes acidentes naquele trouxe da Manhiça, 
é uma negação ao papel do Estado, uma vez 
que já foi dito em bom som que o único que 
pode resolver não são os condutores ou os 
curandeiros, é Estado que deve ampliar aque-
la via. Sim, o Estado.

Não são medidas de ameaça à prisão, nem 
de apreensão de documentos por suspeita, 
sim, SUSPEITA, nem quaisquer outras me-
didas populistas vão resolver o problema da 
sinistralidade.
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SOCIEDADE IFPELAC coloca 118 jovens no mercado
O Centro de Formação profissional de Pemba graduou, há 

dias, os primeiros 118 jovens de um total de 2.500 que se preten-
de formar em cinco anos, em Cabo Delgado, no âmbito de um 
memorando entre a Secretaria de Estado da Juventude e Empre-
go (SEJE) e a TotalEnergies. Trata-se de electricistas, carpintei-
ros, pedreiros, canalizadores, pintores e soldadores.

O sindicato nacional dos empregados domésticos de 
Moçambique (SINED) e o INSS renovaram o com-
promisso de continuar juntos a trabalhar na criação 
de condições favoráveis, sobretudo facilidades, para 
a canalização de contribuições dos seus membros 

ao Sistema de Segurança Social, dada a natureza da actividade des-
te grupo social.  

Este posicionamento foi feito 
na cidade de Inhambane, no âmbi-
to do seminário regional sul, orga-
nizado pelo SINED, que decorreu 
de 23 a 24 de Julho corrente, sob 
o lema “A protecção social é um 
direito do trabalho, também direito 
do trabalhador doméstico”, e que 
tinha como objectivo reflectir sobre 
aspectos que afligem a agremiação, 
com maior enfoque para a falta de 
protecção social nas situações de 
doença e velhice.

Na ocasião, a delegação provin-
cial do INSS arrolou todos os aspec-
tos que norteiam o Regulamento da 
Segurança Social Obrigatória, apro-
vado através do Decreto do Conse-
lho de Ministros, Nº 51/2017, de 9 
de Outubro, que alargou a entrada 
de mais grupos sócio-económicos 
no sistema, com destaque para os 
trabalhadores por conta própria 
(TCP), regime no qual se inserem 
muitos membros desta agremiação 
sindical.

Falando perante os 30 dele-
gados ao seminário regional sul, 
oriundos da cidade e províncias de 

Maputo, Gaza e a anfitriã, Inham-
bane, o Delegado Distrital do INSS 
em Inhambane, Godinho Mário 
António, disse que a sua instituição 
está empenhada em criar facilidades 
de pagamento das contribuições 
para todos os abrangidos pelo siste-
ma, incluindo os trabalhadores do-
mésticos, através de plataformas di-
versificadas e os serviços bancários, 
como é o caso dos pagamentos via 
M-Pesa, IZI, entre outros, que per-
mitem que, mesmo se encontrando 
no seu posto de trabalho, o empre-
gador doméstico, ou outro, possa 
fazer o pagamento da sua contri-
buição ao sistema sem se deslocar 
aos balcões do INSS ou do banco.

 Godinho António sublinhou 
ainda que o empregado doméstico 
pertence a uma classe de trabalha-
dores de extrema importância na 
sociedade, contudo, em algumas 
situações, não tem merecido o devi-
do tratamento por parte de algumas 
entidades patronais, de forma par-
ticular, e pela sociedade, em geral.

Daí que, prosseguiu o delega-
do distrital do INSS de Inhamba-

INSS e SINED procuram facilidades para 
canalização de contribuições à Segurança Social

ne, há essa necessidade de se criar 
condições favoráveis a este grupo 
sócio-económico, tendo em vista 
o cumprimento do seu dever pro-
fissional, sem estar em risco. Para 
além de que o atraso ou a ausência 
do empregado doméstico no seu 
local de trabalho significará, em ca-
deia, na ausência dos outros grupos 
sociais ou profissionais, ou seja, do 
professor, do médico, do policial e 
de tantos outros profissionais que 
se viram forçados a permanecer nas 
suas residências porque não têm 
com quem deixar os seus lares, os 
seus filhos menores, etc.

No que concerne à própria pro-
tecção social dos empregados do-
mésticos, Godinho lamentou o fac-
to de a maioria destes não estarem 
inscritos no sistema de segurança 
social obrigatória, apesar de ser um 
direito preconizado na alínea e), do 
nº 10, do Decreto 40/2008, de 26 
de Novembro, que aprova o Regu-
lamento do Trabalho Doméstico. 
Razão pela qual instou-os a inscre-
verem-se no regime dos trabalha-
dores por conta própria (TCP) e a 
canalizarem, com regularidade, as 
suas contribuições para o sistema, 
garantindo assim o acesso aos be-
nefícios que o sistema oferece.

O seminário regional sul do 
SINED esteve enquadrado nas 
comemorações do 16 de Junho, 
Dia Internacional do Trabalhador 
Doméstico.

Importação de cabelos de mulheres 
passa a pagar 37% em impostos

Com efeitos imediatos, a Autoridade Tributária de 
Moçambique acaba de clarificar a posição pautal 
das próteses de cabelo bastante concorridas pelas 
mulheres. Com efeito, as tissagens, extensões, apli-

ques e outros, importadas com frequência da Ásia, América e 
Europa, passam a pagar 20% dos direitos aduaneiros e 17% do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), totalizando 37% só 
em impostos.

Através de uma nota divul-
gada na semana finda, a Auto-
ridade Tributária de Moçambi-
que justifica que com a actual 
classificação pautal do cabelo 
humano pretende harmonizar 
e melhorar a colecta de receitas 
para os cofres do Estado.

“O cabelo humano comum-

mente designado por tissagens, 
próteses, extensões, apliques 
e afins – com frequência im-
portado da Asia (China, In-
dia e demais), das Américas 
(Brasil e outros) e da Europa 
(Portugal, etc), já preparado 
para o seu uso ou fabricação 
de perucas, postiços ou outras 
obras, deve ser classificado na 
posição 67.03 e código de SH 
67.03.00.00, com taxas de 20% 
dos Direitos Aduaneiros e de 
17% do IVA”, refere o comuni-
cado da Autoridade Tributária 
de Moçambique.

Outro produto que viu os 
Direitos aduaneiros e o IVA a 
dispararem é cabelo humano 
em bruto. De acordo com a AT, 
o mesmo “deve ser classificado 
na posição 5.01 e o código do 
SH 51.01.00.00, com taxas de 
2,5% dos Direitos Aduaneiros 
e de 17% do IVA”. Redacção

Agora só diz que “vai ser ainda este ano”

Evidências

Contrariamente à garantia deixada, uma semana antes, pelo 
ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, de que 
as inconformidades detectadas na Tabela Salarial Única 
(TSU) seriam supridas no espaço de um mês para permitir o 
pagamento, no próximo mês de Agosto, do salário actualizado 

na base da TSU a todos os Funcionários e Agentes do Estado (FAE), o 
Governo mudou, na passada terça-feira, a sua narrativa e já não estipula 
prazos para a entrada em vigor da reforma salarial de forma efectiva e 
abrangente, limitando-se somente a garantir que vai ser ainda este ano.

Uma semana foi tempo suficiente 
para o Governo mudar a sua narrativa 
em relação à data da entrada em vigor 
da Tabela Salarial Única. Com efeito, 
no fim do Conselho de Ministros da 
passada terça-feira, o executivo veio 
dar mais um golpe às expectativas dos 
pouco mais de 300 mil funcionários da 
função pública ao anunciar que ainda 
não sabe quando irá começar a pagar 
aos trabalhadores não abrangidos pelo 
nível 01 da TSU.

Para justificar a indefinição, depois 
de ter garantido, semana finda, que o 
processo iniciava no mês de Agosto 

e com retroactivos, o Governo alega 
complexidade do processo de avalia-
ção caso a caso e correcção das incon-
formidades contidas na Tabela Salarial 
Única.

“Neste momento decorre a apre-
ciação das preocupações que foram 
levantadas pelas várias associações 
profissionais e outros intervenientes. 
Nós entendemos que é uma situação 
pertinente, que deve ser devidamente 
avaliada. Para já, embora tenhamos 
um calendário determinado, não me 
caberia dizer qual seria o prazo de 
conclusão deste processo”, disse Carla 

Governo dá mais uma machadada às aspirações dos 
funcionários públicos

Já não há data para a entrada em vigor da TSU

Louveira.
Prosseguindo, a vice-ministra, que 

hoje deu as caras em vez do ministro 
Max Tonela, disse que o Governo 
quer, primeiro, terminar o trabalho de 
correcção de inconformidades e “re-
verificação dos critérios”.

“Se possível voltar a aproximar a 
essas associações no sentido de que 
todas as preocupações, com novas 

abordagens, fiquem solucionadas”, 
detalhou.

Neste momento, apenas os fun-
cionários abrangidos pelo nível 01, que 
auferem salário mínimo, são os únicos 
que a partir deste mês irão começar a 
receber com base na TSU.

Até ao momento, boa parte dos 
funcionários da função pública ainda 
não recebeu os seus ordenados, seja na 

TSU ou mesmo na Tabela Salarial An-
tiga (TSA), porém o governo assegura 
que a situação poderá estar resolvida 
até a próxima sexta-feira.

“O salário está a decorrer. Iniciou 
esta semana, e até sexta-feira todos os 
funcionários do nível 01-C terão o seu 
salário nas contas. Normalmente, o 
pagamento de salários tende a iniciar 
no dia 15 e pode se estender até o dia 
29, dependendo da celeridade do sis-
tema de pagamento. Nós entendemos 
que este pagamento está a decorrer 
dentro do prazo”, sentenciou a vice-
-ministra da Economia e Finanças.

Recorde-se que na semana an-
terior, no dia que anunciou o conge-
lamento da TSU, Max Tonela havia 
assegurado que os restantes FAE, in-
cluindo dirigentes, que este mês vão 
receber o ordenado referente ao mês 
de Julho na base das tabelas anteriores, 
poderiam começar a auferir salários 
actualizados em Agosto supridas as ir-
regularidades. Aliás, na altura, garantiu 
que viria acrescido de retroactivo refe-
rente ao mês anterior, ou seja, Julho.
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POLÍTICA Helena Taipo condenada a 16 anos de prisão
A antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, foi, semana finda, 

condenada a 16 anos de prisão e um ano de multa em conexão com 
o saque de 113 milhões de meticais no Departamento do Trabalho 
Migratório. Pedro Taimo, José Monjane e Anastácia Zita foram ou-
tros também condenados a 16 anos de prisão e multa. Há também 
cinco réus que foram condenados a 12 anos de prisão.

O presidente da Renamo, Ossufo Momade, 
encontra-se desde a semana passada, a tra-
balhar nos municípios do Norte do país, 
tendo já escalado as autarquias de Cuamba, 
Mandimba, Lichinga, Massangulo e Lago, 

em Niassa, onde foi recebido em apoteose por molduras 
humanas incomuns, que retratam alguma popularidade do 
líder da perdiz naquele ponto do país.

A porta de entrada foi a cida-
de de Cuamba, a segunda cidade 
mais importante da província de 
Niassa, que por sinal é gover-
nada pela RENAMO. Naquele 
ponto do país, Momade orientou 
um comício popular bastante 
concorrido no centro da cidade 

e apesar do atraso em relação à 
hora programada devido às más 
condições de transitividade da 
via de acesso Malema- Cuamba, 
a população local esperou pa-
cientemente para ouvir a mensa-
gem de esperança.

“Não há dúvidas que os mu-

Ossufo Momade “caça” municípios do Norte do país
nicípios por nós governados são 
os que têm maior visibilidade 
em termos de melhoria dos ser-
viços prestados aos munícipes, 
infra-estruturas públicas como 
vias de acesso, fontes de abaste-
cimento de água potável, sedes 
dos postos urbanos entre ou-
tros. É nossa convicção que os 
munícipes precisam de ser con-
tinuamente bem servidos e não 
roubados, daí, a nossa aposta de 
manter a governação dos muni-
cípios já conquistados e ganhar 
muitos que ainda não tiveram a 
oportunidade de ter um governo 
sério vindo da RENAMO”, de-
clarou na ocasião.

Já na passada quinta-feira, 
Ossufo Momade escalou a vila 
municipal de Mandimba, onde 
foi recebido por uma enorme 
moldura humana que perfazia 
mais de um quilómetros de mar-
cha dançando e entoando can-
ções de exaltação a aquele parti-
do e ao seu líder.

Na sua interacção com a po-
pulação, Ossufo Momade ouviu 
apelos dos munícipes daquele 
ponto do país que anseiam ver 
Mandimba como uma vila boni-
ta, limpa e com infra-estruturas 
condignas tal como o vizinho 

município de Cuamba.
Na ocasião, o líder da per-

diz destacou que isso só é pos-
sível com a Governação do seu 
partido, daí instou à população 
daquele distrito a apostar na Re-
namo nas próximas eleições au-
tárquicas. Na ocasião, denunciou 
momentos difíceis vividos por 
membros da RENAMO naquele 
ponto do país, que foram mor-
tos, sequestrados e perseguidos.

“Ainda assim, a sua deter-
minação e entrega revelam que 
este povo está cansado de sofrer 
e que quer mudanças. Infeliz-
mente, mais uma vez, o governo 
local dirigido pela Frelimo amea-
çou os agentes económicos para 
não alojar os membros da nossa 
brigada nas instâncias hoteleiras. 
Uma atitude que contrasta com o 
discurso de reconciliação nacio-
nal propalado pelo Governo do 
dia”, denunciou Momade.

Já no Sábado, Ossufo Moma-
de manteve contacto com a po-
pulação de Massangulo, sede dis-
trital de Ngauma, antes de partir 
para Lichinga onde realizou uma 
concorrida marcha pelas artérias 
da cidade culminou com um co-
mício popular na delegação po-
lítica da cidade. No seu discurso 

expôs os sucessivos falhanços do 
governo que tem empurrado o 
país para o subdesenvolvimento.

“Congratulamo-nos com as 
multidões que têm aderido aos 
nossos encontros, o que repre-
senta nossa aceitação popular 
e muito encoraja-nos. O nosso 
país é rico, tem grande extensão 
de terra arável, rios muito ricos, 
uma extensa e rica costa, fauna, 
minérios e muitas outras rique-
zas. Mas as sucessivas políticas 
sectoriais falhadas do partido no 
poder e a corrupção desenfreada, 
promovida por eles empobrece 
os moçambicanos”, denunciou.

“Nós, a RENAMO, apela-
mos a todos os moçambicanos, 
sejam eles, funcionários públi-
cos, do sector privado, empresá-
rios e outros, a unirem-se à nossa 
luta de modo a salvar Moçambi-
que da pilhagem deste regime, 
de modo a trazer o poder e a ri-
queza aos verdadeiros donos, o 
povo Moçambicano, começando 
agora nas autarquias”, sustenta.

Refira-se que esta Terça-feira, 
Momade entra em Nampula, es-
calando o distrito de Malema, 
onde estão previstas várias acti-
vidades políticas, incluindo con-
tacto com as bases.

Evidências

Evidências

Com voto a favor da bancada maioritária da Frelimo, 
que anulou os votos contra da Renamo e MDM, 
a Assembleia Municipal da Cidade de Maputo 
aprovou, semana finda, o agravamento da tarifa 
dos transportes de passageiros em sete meticais, 

para distâncias até 10 Km. Assim, a tarifa passa de 12 para 19 
Meticais e acima de 10Km passa de 15 para 22 Meticais. O voto 
esmagador do partido Frelimo, numa altura em que o povo está 
a contas com um elevado custo de vida, é encarado como sendo 
uma clara demonstração de insensibilidade, enquanto alguns 
sectores consideram que pode ser uma sabotagem por parte 
de uma ala dos camaradas, para tornar a governação de Filipe 
Nyusi cada vez insuportável.

Numa altura em que o as-
sunto “tarifa de transportes”, 
na cidade de Maputo, parecia 
estar ultrapassado, depois das 
garantias do governo, através 
do Ministério dos Transportes 
e Comunicações, de que have-
ria subsídio aos transportado-
res durante seis meses, período 
posto o qual o executivo passa-
ria a subsidiar directamente o 
transportado, através da plata-

forma Famba, o Conselho Mu-
nicipal de Maputo, apoiado pela 
bancada maioritária da Frelimo, 
decidiu complicar ainda mais a 
vida dos munícipes.

Assim, na cidade de Maputo, 
o transporte passa dos actuais 
12 para 19 Meticais e acima de 
10Km passa de 15 para 22 Me-
ticais. É o segundo incremento 
em menos de um ano, o que irá 
pesar no custo de vida.

Frelimo votou sozinha para o aumento de 7 meticais 
no preço de Chapa em Maputo

Fazendo fé ao seu slogan

Sem nenhuma explicação 
de como irá funcionar o pa-
gamento da tarifa acrescida de 
sete meticais, numa altura em 
que o governo garante subsídio, 
o município limitou-se a dizer 
que o agravamento não vai pe-
sar no bolso do munícipe, pois 
o Governo vai apoiar o custo 
através do cartão Famba e ban-
ca móvel.

No entanto, o referido siste-
ma não está a funcionar e o go-
verno ainda não explicou como 
exactamente irá ser instalado 
dentro dos já apertados chapas.

“Em todos os terminais e 
paragens principais temos cabi-
nes da Agência Metropolitana, 
onde o munícipe se pode re-
gistar e obter o cartão para ter 
direito a este subsídio. Quando 

ele apanhar o transporte, pa-
gará 19 meticais, dos quais 12 
meticais são do seu bolso e os 
restantes sete correspondem ao 
subsídio do Governo", expli-
cou José Nichols.

 Aliás, para justificar a sua 
tendência de voto, que é vista 
como uma autêntica declara-
ção de insensibilidade perante 
o custo de vida dos moçambi-
canos, o porta-voz da bancada 
da Frelimo, Edgar Muchanga, 
diz que o agravamento não vai 
sufocar os munícipes, uma vez 
que o Governo prometeu sub-
sidiar os passageiros através do 
cartão Famba e da banca móvel.

Por seu turno, os partidos 
da oposição declararam voto 
contra, por entenderem que 
não há clareza nos moldes em 
que os munícipes serão apoia-
dos, visto que até agora não há 
eficácia nos cartões Famba e o 
transporte público não trans-
porta a maioria dos utentes.
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Pode até não ser o programa do movimen-
to financiado por George Soros, Nova 
Ordem Mundial, como ser de outro seg-
mento interessado em mudar o mundo, 

sem nenhum projecto que não demolisse e des-
truísse valores, referências e riqueza. Mas faz todo 
sentido visto que o programa é comum, presente 
em todas as sociedades da civilização judaico-cris-
tã.

O programa de destruição da paz social tem o 
seguinte alinhamento comum: derrubar as econo-
mias através de múltiplas acções que convergem na 
inflação, na quebra do padrão de vida dos povos 
e no desemprego em diferentes áreas. Eis os dez 
passos a considerar:

1 –Debilitar economias através do alto endivida-
mento público e do aumento de funcionários no 
sector público, que provoca subida de impostos 
para financiar o Estado. E ainda defender empre-
sas estatais, que formam uma elite operária que, 
ganhando salários bem acima da média, se trans-
formam em massa de manobra de políticas de es-
querda. Como acréscimo, minar o sector privado 
com menos horas trabalhadas e desprezo pela pro-
dutividade.

2 – Inibir a acção das polícias, acusando-as de 
racismo e abuso na repressão, para aumentar a vio-
lência e a insegurança. Através do mau uso de polí-
ticas ambientais, embargar grandes obras públicas 
e combater actividades essenciais que possam ser 
responsáveis por qualquer tipo de poluição, por 
menor que seja.

3 – Combater as religiões em geral, de certa for-
ma dentro do pensamento de Lenine, que dizia se-
rem elas “o ópio dos povos”. Nesta cruzada, des-
truir os valores da família que, através da história, 
marcam a civilização ocidental. 

4 – Incentivar não mais a luta de classes, mas 
sim o ódio religioso, as divisões do pobre contra o 
rico, de raças diferentes entre si, para gerar um am-
biente negativo nas sociedades para o trabalho e a 
Paz Social. Estimular greves em serviços essenciais 
para prejudicar o Turismo justamente nas épocas 
altas de Verão e Natal.

5 – Defender a omissão das nações civilizadas 
diante de guerras específicas em torno de frontei-
ras e regimes políticos.

6 – Estimular a infiltração destas ideias na for-
mação de quadros nos meios militares e no sistema 
jurídico, uma vez os “media” dominados.

7 – Usar e abusar do revisionismo histórico, de-
molindo a imagem de vultos mundiais ou de países 
através de despropositadas interpretações do mo-
mento em que cada um viveu. Inclusive da prática 
de alterar denominações de logradouros públicos.

8 – Debates gerados para distrair a opinião pú-
blica de países com Eleições Livres e Economia de 

Mercado, enquanto se tenta destruir as instituições 
existentes.

9 – Defender a imigração ilimitada para países 
desenvolvidos como EUA e as dez maiores Eco-
nomias da Europa, onde podemos incluir os Países 
dos PALOP´s para descaracterizar suas culturas, 
valores, aumentar a violência urbana e pressionar 
os sistemas prisionais.

10 – Provocar o caos na economia com sucessi-
vas inadimplências de países que devem mais do 
que seus produtos brutos e estão paralisados pela 
acção sindical, que os impedem de buscar produti-
vidade com qualidade e afastam investimentos.

Este programa está em plena implantação em 
muitos países (incluíndo os da África Austral) que 
navegam para o desastre com música e alegria a 
bordo. Não existe razoabilidade na opção dos po-
vos com baixo nível de educação, levados ao caos, 
como os latino-americanos e os de governos socia-
listas europeus, além dos países (ditos) africanos, 
todos fragilizados pelas dívidas e custos impostos 
pelo sindicalismo agressivo que conduz ao desem-
prego e a falta de liberdade, para além da Corrup-
ção no que respeita a países como Moçambique e 
Angola, além de outros.

Uma orientação atribuída à militância de esquer-
da do Partido Democrata dos EUA é dividir o 
sector empresarial pela via da exploração da vaida-
de de importantes empresários louvados pela sua 
“responsabilidade social” e “compromisso demo-
crático”. Neste momento já são muitos os capita-
listas “progressistas”.

A “cartilha da ruína” tem por base também um 
documento da URSS, de 1943, em plena guerra 
em solo russo, no qual Estaline encontrou tempo 
para reconhecer que a maior derrota do comunis-
mo teria sido na guerra civil de Espanha, o que 
atribuía a unidade militar em torno do anticomu-
nismo à Igreja Católica e aos grandes capitais com 
interesses em Espanha. Daí a grande infiltração 
ocorrida nos meios militares — casos de Portu-
gal, Venezuela e Brasil, no clero D. Hélder e Dom 
Evaristo — e empresários como o referido Geor-
ge Soros e tantos outros que financiam projectos 
de esquerda sob a capa de “cultural”, “social” e 
“ecológico”. E em todo Mundo.

O Capitalismo distanciou-se da Política, da De-
fesa do Sistema Económico socialmente mais Jus-
to e mais Democrático, com executivos interessa-
dos tão somente nos seus ganhos. Alguma dúvida?

OPINIÃO

Intenções de arruinar 
o ocidente?Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

PUBLICIDADE
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Era o dia 3 de Agosto de 1979 quan-
do um predestinado, na altura de 
37 anos, mediante um golpe de 
estado militar se livrava do ditador 

Francisco Macias Nguema, seu tio, assumin-
do o comando daquele país, único em África, 
de língua espanhola. Nguema tinha assumido 
o poder em 1968 e, depois de uma suposta 
tentativa de golpe de estado, aboliu parte dos 
artigos da Constituição (1971), instaurou um 
regime de partido único, deixando precipitar 
o país numa fase de violências e caças às bru-
xas contra os “imperialistas” espanhóis que 
deviam, portanto, ser eliminados.

O jovem libertador se chamava Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, e o 3 de Agosto 
de 2022 celebra os seus 43 anos no poder 
daquele país africano no Atlântico, parcial-
mente insular, e que conta, além de 1,5 mi-
lhões de habitantes, com uma produção de 
petróleo relativamente significativa, estando 
entre os primeiros 10 países africanos nesta 
classificação. Em 2017 chegou a ser o primei-
ro país africano quanto a PIB per capita, mas 
a população da Guiné-Equatorial continua 
vivendo em condições de extrema pobreza, 
restrições das liberdades fundamentais e au-
sência de democracia.

O poder do petróleo, porém, sempre foi 
muito forte e permitiu a Teodoro Obiang en-
trar nos circuitos internacionais que contam. 
Acima de tudo, a sua preparação foi justa-
mente a de um privilegiado: depois de ter fre-
quentado o Liceu local, formou-se em estu-
dos militares em Saragoça, na Espanha, e foi 
um precursor do ensino a distância, pois em 
1963 conseguiu uma licenciatura em direito 
com a Universidade Nacional de Educación 
a Distancia numa modalidade que só hoje, 
depois da pandemia, está concretizando pro-
gressos significativos. O doutoramento, pelo 
contrário, foi conseguido Honoris Causa pela 
Universidade nacional da Guiné-Equatorial.

O “libertador” mandou condenar a morte 
o tio ex-ditador, conseguiu fazer com que o 
país recuperasse parte da péssima condição 
económica em que se encontrava, e sobretu-
do abriu ao Ocidente, que se tornou, desde 
o início do seu consulado, o ponto de refe-
rência central para este pequeno país africa-

no. Com efeito, apesar de ter instaurado um 
modelo anti-democrático – ainda mais desde 
1982, quando entrou em vigor a nova Cons-
tituição -a que o Ocidente costuma olhar 
sempre com grande favor, Obiang conseguiu 
posicionar o país em contextos internacio-
nais relevantes: primeiro aderiu à CEMAC, 
adotando o Franco CFA, depois voltou a ter 
boas relações com a Espanha, que já se en-
contrava na época pós-Franco, em 2006 foi 
recebido com todas as honras do caso por 
Condoleeza Rice, secretário de estado ame-
ricano, ao passo que Obama o convidou 

como convidado de honra para a cimeira dos 
líderes africanos em Washington em 2014, 
finalmente foi admitido à CPLP – apesar da 
oposição de Portugal – graças às pressões 
neste sentido de Brasil e Angola, em 2014, 
e em 2017 na OPEP (países produtores de 
petróleo). Hoje, a segurança de Obiang – que 

sofreu uma dezena de tentativas de golpes – 
está garantida essencialmente por militares 
russos e outros equato-guineenses, treinados 
em Marrocos.

Para justificar a aproximação quer à fran-
cofonia, quer à lusofonia, Obiang colocou 
o francês e depois português como uma das 
línguas oficiais do país que preside, junta-
mente com o espanhol, apesar de ninguém, 
ou quase, na Guiné-Equatorial, ter noção 
destas duas línguas. O sentido da diplomacia 
de Obiang foi expresso há poucos dias por 
parte do seu ministro das Minas e Hidrocar-
bonetos: nesta circunstância, numa reunião 
dos países produtores de petróleo em Áfri-
ca que se realizou em Angola, o ministro sa-
lientou que este continente deve continuar a 
apostar nos combustíveis fósseis, principal-
mente agora que, com o conflito russo-ucra-
niano, os próprios países ocidentais voltaram 
a manifestar grande interesse para o gás e o 
petróleo africanos.

Foi, em síntese, este o milagre que aquele 3 
de Agosto trouxe para Obiang (muito menos 
para os seus governados): um milagre feito 
de diplomacia, punho de ferro, corrupção 
elevadíssima, economia do petróleo e boas 
relações com o Ocidente, mas também com 
a Rússia... Em suma, uma Angola em minia-
tura, mas com elementos a mais em favor de 
Obiang na comparação com José Eduardo 
dos Santos: quer em termos de longevidade 
no poder, quer nos excessos pessoais e priva-
dos. Se Dos Santos limitou-se a ter 10 filhos 
(pelo que se sabe) por 6 mulheres diferentes, 
o polígamo assumido Obiang tem 42 herdei-
ros directos, resultado de quatro mulheres 
assumidas e uma série infinita de amantes, se-
gundo reportam várias fontes internacionais. 
E, diferentemente de José Eduardo dos San-
tos, foi acusado, assim como o grupo étnico 
a que pertence, os Fang, de canibalismo, mas 
também descrito pela rádio nacional como 
“Deus do País” e o “Todo Poderoso”. Em 
suma, parece mesmo que naquele longínquo 
3 de Agosto de 1979 um evento milagroso 
acabou realizando-se. Caberia às populações 
por Obiang administradas confirmar se de 
milagre se tratou, ou de desgraça, mas disso 
melhor dirá a história.

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo 3 de Agosto, o dia do 
eterno presidente da 

Guiné-Equatorial

O jovem libertador se 
chamava Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, e o 3 
de Agosto de 2022 celebra 
os seus 43 anos no poder 
daquele país africano no 
Atlântico, parcialmente 
insular, e que conta, 
além de 1,5 milhões de 
habitantes, com uma 
produção de petróleo 
relativamente significativa, 
estando entre os primeiros 
10 países africanos nesta 
classificação. Em 2017 
chegou a ser o primeiro país 
africano quanto a PIB per 
capita, mas a população da 
Guiné-Equatorial continua 
vivendo em condições 
de extrema pobreza, 
restrições das liberdades 
fundamentais e ausência de 
democracia.
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O FURACÃO

OPINIÃO

Quando criança, passei por 
momentos de muita tristeza 
e medo ao saber de alguém 
adulto que um dia o mundo 

iria acabar. Isso significava, para mim, 
que todos desapareceriamos de uma vez, 
incluindo edifícios, públicos e privados, 
hospitais, escolas, bens de equipamento e 
outros meios.

Já crescido e com capacidade de interpre-
tar ou analisar alguns fenómenos, entendi 
que cada pessoa tem o seu fim de mundo. 
Quando alguém morre. Não interessam as 
causas. Se foi por acidente de viação. Se 
foi assassinado. Se foi morte natural ou 
encontrou a morte numa guerra ou se foi 
por doença, é o seu fim do mundo.

Hoje, sou testemunha do fim do mundo 
do meu país, Moçambique. Quando um 
magistrado do Ministério Público solicita 
e recebe dinheiro para facilitar a soltura de 
um condenado em cumprimento de pena 
de prisão efectiva, em Manica, é o fim do 
mundo para o país.

Quando um magistrado do Ministério 
Público afecto à Procuradoria Provincial 
da República em Maputo solicita e rece-
be dinheiro para facilitar a entrega ilegal 
de uma viatura apreendida a um cidadão 
por irregularidades é, sem dúvida, o fim 
do mundo.

Quando o governo do distrito de Don-
do, em Sofala, é multado no valor de 400 
mil meticais por roubo de energia para 
abastecer o seu edifício-sede e outros per-
tencentes ao mesmo, no lugar de este ser 
parte activa no combate a casos de género, 
é o fim do mundo.

Quando cinco funcionários dos serviços 
de migração na Beira são presos ao serem 
suspeitos de facilitar o tráfico de drogas 
associado ao terrorismo e a apreensão de 
uma viatura com equipamentos de comu-
nicação de origem duvidosa, em troca de 
alguns cifrões, é o fim do mundo do meu 
país, Moçambique.

Quando num acto destes estão envolvi-
dos alguns agentes do SISE a nível da pro-
víncia de Sofala é fim do mundo.

Quando agentes do topo dos Serviços de 
Informação e Segurança de Estado (SISE) 
engendram um mecanismo para defraudar 
o Estado moçambicano, em colaboração 
com bancos e empresas estrangeiras, en-
volvendo 2,2 mil milhões de dólares ame-
ricanos, é o fim do mundo.

Quando agentes da PRM são detidos in-
diciados de liderar quadrilhas responsáveis 
por vários crimes que apoquentam centros 
urbanos, em particular a cidade de Maputo 
e arredores, alguns dos quais a comanda-
rem a partir de dentro da corporação, es-
tamos perante o fim do mundo. O mesmo 
em relação a agentes de segurança privada 
implicados em alguns crimes praticados 
nos seus locais de trabalho.

Quando jovens moçambicanos, sob capa 
de pobreza, aceitam ser recrutados, em 
Nampula e noutras províncias do país, 
para abraçarem uma causa duvidosa e des-
truírem o seu próprio país em nome de 
jihadistas é o fim do mundo.

Quando alguém, movido por ganância 
e outros interesses individuais, faculta in-
formação estratégica aos terroristas sobre 
a localização de bases militares das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique é si-
nónimo do fim do mundo para o país.

Tudo isto é o fim do mundo, porque 
num mundo em que não se vislumbra o 
seu fim não é possível uma pessoa normal 
facilitar a entrada de terroristas para de-
sestabilizarem o seu próprio país a troco 
do pagamento de algum dinheiro. Não há 
dinheiro nenhum deste mundo capaz de 
comprar a pátria.

Significa, sim senhor, o fim do mundo, 
porque não passa pela cabeça de ninguém 
que um procurador, o guardião da legali-
dade, do nada vire colaborador de crimi-
nosos, aceitando receber algumas ninha-
rias para fazer coisas ilegais.

É o fim do mundo para Moçambique 
quando alguns agentes do SISE, no lugar 
de garantirem a segurança do Estado, pro-
curam defraudar esse mesmo Estado, o 
que é, no mínimo, muito grave.

É o fim do mundo quando agentes de 

segurança privada, pagos para protegerem 
bens públicos e privados, são os primeiros 
a montarem esquemas para roubar esses 
mesmos bens. Muitos deles já foram pre-
sos em conexão com roubos ou assaltos.

Com este fim do mundo, diferente da-
quele que eu achava que seria, que era o 
fim colectivo da vida das pessoas da minha 
aldeia, do país e do mundo inteiro, não se 
sabe quem é quem no país. Os níveis de 
confiança são bastante baixos. Hoje, não 
se sabe a quem confiar.

Podemos, a qualquer momento, estar a 
jantar, conviver ou conversar com um cri-
minoso sem sabermos. Podemos estar a 
passar informação importante a alguém 
que está feito com bandidos sem saber-
mos. Podemos ser amigos, vizinhos ou 
colegas de quem está ao serviço de crimi-
nosos sem sabermos.

Podemos confiar em pessoas que não 
deviam, nunca, merecer a nossa confiança 
e amizade porque são facas de dois gumes. 
Podemos promover alguém para exercer 
algum cargo de responsabilidade quando 
é um dos que está a vender a nossa pátria 
ao inimigo.

Na minha congregação, o responsável 
pelas finanças parecia um homem exem-
plar. Aos domingos, na missa, apresen-
tava-se decentemente vestido, de fato e 
gravata, e com sapatos bem polidos, apa-
rência que escondia a sua verdadeira face 
criminosa.

Um dia, ele surpreendeu a comunidade a 
que pertencia ao participar no assalto a um 
depósito de bebidas, no bairro de Benfica, 
na capital, onde roubaram dois milhões de 
meticais. O fulano, até hoje, está foragido.

É o fim do mundo para o meu país quan-
do é cada vez reduzido o número de pes-
soas que levam uma vida honesta e que, 
por elas, podemos pôr a mão no fogo com 
a certeza de que são incorruptíveis.

Chegou o fim do mundo em Moçam-
bique. É diferente daquele que eu temia 
quando criança, mas é, mesmo assim, o 
fim do mundo. Quem é que nos salvará 
desta situação?

O fim do mundo 
que eu temia

Alexandre Chiure
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Standard Bank perspectiva aceleração dos investimentos na exploração 
de gás natural em Moçambique

Face ao aumento da necessidade de produção de gás 
natural, perspectiva-se uma aceleração do investimen-
to para a exploração deste recurso numa magnitude 
que ajude a gerar recursos que suportem a estabilidade 

macroeconómica de Moçambique.

A projecção foi avançada por 
Fáusio Mussá, economista chefe 
do Standard Bank, durante a con-
ferência “Investimento em Angola 
e Moçambique”, promovida, dia 
26, em Portugal.

“O gás natural regista uma 
crescente procura mundial, pelo 
que é urgente que surjam novos 
projectos, nomeadamente em 
Moçambique, para disponibilizar 
aos restantes países”, afirma Fáu-
sio Mussá, alertando, no entanto, 
que, tendo em consideração que 
a maior parte da população nesta 
economia vive da agricultura de 
subsistência, “um crescimento 
económico mais inclusivo requer 
o desenvolvimento da agricultura 
e das cadeias de valor do sector 
agrícola”. 

“A exploração do gás natural 
pode ajudar na estabilização mac-
roeconómica de Moçambique, 
no entanto, é necessário um de-
senvolvimento harmonioso dos 

restantes sectores de economia, 
incluindo agricultura, para um 
crescimento económico mais in-
clusivo e sustentável”, defende.

O economista perspectiva um 
crescimento médio anual de 3,9% 
da economia moçambicana, entre 
2022 e 2025: “O país mantém um 
potencial elevado de crescimento, 
no entanto é necessária uma acele-
ração do investimento em Moçam-
bique para que o Produto Interno 
Bruto cresça ao nível do seu po-
tencial”, afirma Fáusio Mussá, 
sublinhando que “o défice de in-
fraestruturas continua a ser uma 
barreira ao investimento que não 
pode ser negligenciada”.

“Considerando o limitado 
espaço fiscal que as economias 
moçambicana e angolana apresen-
tam, os governos têm considerado 
as parcerias público-privadas (PPP) 
como um importante veículo para 
ajudar a desenvolver infraestru-
turas de suporte aos projetos de 

PUBLICIDADE

Município da Beira anuncia construção de protecção costeira

A primeira fase das obras de protecção costeira da ci-
dade da Beira vão arrancar dentro de um mês, estando já 
disponível um milhão de euros desembolsados pelo Banco 
de Desenvolvimento da Alemanha (KFW).

investimento. Estes modelos per-
mitem uma maior participação 
do sector privado na economia, 
mas existem áreas e sectores onde 
o sector privado apresenta um 
menor interesse em investir”.

O economista chefe avança ai-
nda que “o programa do FMI irá 

ajudar a acelerar as reformas es-
truturais, melhorar a transparência 
e gestão fiscais, incluindo a dívida 
pública, e encorajar o retorno do 
apoio direto ao OGE”.

“A balança de pagamentos 
continua vulnerável a choques 
externos, mas deverá melhorar 

substancialmente à medida que os 
projectos do sector dos recursos 
naturais e energéticos avançam”, 
conclui.

Refira-se que, no painel «In-
vestimento em Moçambique», no 
qual Fáusio Mussá fez estas decla-
rações, foram abordados, também, 
os desafios logísticos para as em-
presas portuguesas com presença 
em Moçambique, o gás como fac-
tor de crescimento da economia 
moçambicana, as oportunidades 
ao nível das infraestruturas e a 
necessidade de investimento em 
Moçambique.

De um modo geral, a confer-
ência serviu para o Standard Bank 
mostrar às empresas portuguesas 
que querem investir no estrangeiro, 
que Moçambique e Angola são ex-
celentes mercados, dado terem a 
mesma língua e relações de prox-
imidade com Portugal.

BCI conquista cinco ‘Diamond 
Arrow’ pela excelência no ambiente 
de negócios

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) 
foi reconhecido, na quarta-feira, 27 de Julho, 
com cinco ‘Diamond Arrow Awards’ (Setas 
de Diamante) na cerimónia de atribuição 

dos prémios PMR África de Moçambique que teve lugar 
em Maputo.

Nesta prestigiada cerimó-
nia que distingue a excelência 
no ambiente de negócios, ao 
BCI, foi atribuído o galardão 
de nível máximo nas catego-
rias de ‘Banca de Empresas’, 
‘Cartões de Crédito’, ‘Banca 
de Particulares’, ‘Empresas/ 
Instituições Mais Confiáveis 
Em Moçambique’; e “Em-
presas/Instituições que reali-
zam o seu negócio da forma 
mais ética em Moçambique”.

O Presidente da Comis-
são Executiva do BCI, Fran-

cisco Costa, encabeçou a 
equipa do BCI que recebeu 
os galardões, tendo expressa-
do a sua satisfação por este 
amplo, contínuo e significati-
vo reconhecimento conferi-
do pelos líderes e quadros de 
instituições e empresas pú-
blicas e privadas moçambica-
nas, pelos resultados do tra-
balho que o Banco tem vindo 
a realizar em Moçambique; 
e como instituição compro-
metida com as mais diversas 
causas que ajudam a melho-
rar a vida dos moçambicanos.

Este reconhecimento se-
gue-se à atribuição ao BCI, 
há dias, do prémio de “Best 
Commercial Bank – Mozam-
bique” e “Best Private Bank 
– Mozambique”, pela revista 
norte-americana World Eco-
nomic Magazine.

ECONOMIA
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Quando eram 16 horas e já no improviso, o 
pessoal da TAAG tomou de assalto a dis-
pensa da DT577, recuperando tudo o que 
de comida havia sobrado e distribuiu aos 

passageiros. Houve quem não alinhou, já que aquilo 
estava longe de constar da lista de refeições dignas.

Ainda ninguém tinha qualquer conhecimento sobre 
o destino que teríamos dali pra frente. Insistimos na 
busca de informação, pelo que nos foi dito que estava 
a caminho de Lubango um par de técnicos da TAAG 
que iria tratar de “arranjar” o avião e devolvê-lo às al-
turas. Essa informação não foi recebida de bom grado 
pelos passageiros que, como é de se esperar, já haviam 
desenvolvido um trauma relativamente à DT577 da 
TAAG.

Instalou-se o caos. Uma manifestação verbalmente 
injuriosa contra a TAAG e todos os seus “malditos an-
tepassados”. Ninguém queria voltar a embarcar naque-
la aeronave. Exigia-se uma outra e com urgência.

A essa altura, por volta das 19h, muitos já haviam 
perdido o voo de conexão. No meu caso, deveria ter 
viajado às 17h para Maputo, mas não chegou a acon-
tecer.

Uma voz estrondosa ouvia-se do fundo da sala. Era 
um brasileiro de nome Érik, que desafiava os técnicos 
da aeronave a embarcarem junto com os demais passa-
geiros, demonstrando assim a sua crença relativamente 
à manutenção feita na aeronave. Os técnicos não acei-
taram a proposta.

Elevavam-se os ânimos. A segurança do aeroporto 
convocou então uma força policial que se fez ao local 
armada até aos dentes, numa clara tentativa de impedir 
a prolongação do barulho. O efeito foi exactamente 
contrário, pois a situação foi vista como um acto inti-
midatório desnecessário. As redes sociais foram ime-
diatamente inundadas com imagens que maldiziam a 
TAAG, o aeroporto e (in)justamente os angolanos. 
Houve até tentativa de trancar os passageiros na sala 
de embarque, mas não chegou a funcionar, pois fez-se 
valer o adágio popular segundo o qual “a união faz a 
força”. 

Amainado o barulho, voltou-se então à questão de 
partida: “o que será feito de nós?”. Em jeito de res-
posta e já no portão da madrugada, eis que por vol-
ta das 0 horas a TAAG decide hospedar com alguma 
dignidade os 114 passageiros para que não passassem 
a noite mal dormidos nos bancos frios do aeroporto. 
Para transportar 114 pessoas, vinham alternadamente 
duas a três viaturas de cinco lugares, uma situação que 
inevitavelmente originou fights pelos poucos lugares 
disponíveis, numa clara evocação à lei do mais forte. 
Era mais um stress.

No fight, consegui também um lugar numa daque-
las levas. Assim, pela primeira vez conhecia Angola 
para além da geografia aeroportuária. Não me passou 
despercebida a beleza e a limpeza de Lubango. Beleza 
reflectida também no Hotel 4 estrelas Serra da Chela, 
com uma infra-estrutura incrivelmente apreciável. Um 
hotel entre as montanhas e com uma configuração ar-

TAAG – O horror de uma 
viagem pra esquecer | Parte II

quitectónica de invejar. Era lá onde íamos dormir.
Já no Hotel, notei então que parte dos que se ante-

ciparam a chegar ainda lutavam para ter um quarto de 
sono. Passavam da 01 hora e ainda pairava sobre nós 
a incerteza de um descanso dignamente merecido. Ao 
notar aquela desorganização, tratei também de impor a 
minha presença, chamando a atenção dos funcionários 
da Chela para que compreendessem a minha grande 
necessidade de dormir, uma vez que estava muito can-
sado, por ter feito cerca de 8 horas de voo, de Lisboa 
para Luanda, e depois sofrido um grande desgaste físi-
co e emocional com os factos todos já narrados nesta 
história.

Felizmente, o Soares (do Hotel) compreendeu a si-
tuação e passou-me a chave do quarto 707, depois de 
assinar alguns pedaços de papel. Fui assim ocupar o 
último quarto disponível. Algumas pessoas acabaram 
mesmo ficando sem quarto para dormir e foram aco-
modadas noutros compartimentos com algumas condi-
ções mínimas de conforto.

Depois de me instalar no luxuoso quarto, fui ao res-
taurante da Chela para ver se arranjava algo para comer. 
Lá também já se esgotavam as opções e fui mais uma 
vez convidado a ser “esperto”. Matrequei um prato de 
comida e rapidamente comi. Regressei ao quarto quan-
do já eram 2:30h. O sono tinha de ser imediato e breve, 
porque às 06 horas seríamos devolvidos ao aeroporto 
para viajar de volta a Luanda. Só em Luanda é que seria 
possível apanhar um voo para Joanesburgo, uma vez 
que Lubango era só um aeroporto doméstico.

Às 06 horas da manhã eu estava em pé à espera do 
carro de recolha. Afinal, tal carro só viria às 7:30h. Pelo 
menos, essa demora deu-me tempo de visitar de novo 
o restaurante da Chela e degustar de um matabicho. 
Os angolanos também tratam o pequeno-almoço por 
matabicho. E realmente matam o bicho, diga-se!

Com esse atraso na recolha, só nos fizemos ao aero-
porto pouco depois das 08 horas, o que fez com que a 
aeronave que já nos aguardava, regressasse a Luanda as 
10h. Embora com um ligeiro frio na barriga e com o 
trauma ainda sobre a áurea, embarcamos naquele avião 
e, com algum conforto, voamos de regresso a Luanda. 
Foi uma viagem tranquila e que também serviu para 
devolver a confiança aos passageiros maltratados pela 
DT577 e TAAG.

Às 11 horas, fizemo-nos ao aeroporto de Luanda, 
onde ficamos a saber que por volta das 13 horas, final-
mente, viajávamos para Joanesburgo, num Boeing 777, 
com mais de 400 lugares.

Entretanto, porque a cultura de atrasos está semea-
da na medula óssea da TAAG, eis que mais uma vez 
confrontamo-nos com mais uma situação de demora 
no embarque e, consequentemente, na partida. Das 13 
horas combinadas, só deixamos Luanda às 15 horas.

Mal sabia qual seria o meu destino chegado à Joa-
nesburgo, uma vez que a TAAG tendia a fugir da sua 
responsabilidade relativamente a deixar os passageiros 
no seu destino final (no meu caso Maputo), embora 
assumisse a culpa pela perda dos voos de conexão.

Quando eram 18:30h chegamos a Joanesburgo, onde 
no aeroporto uma longa fila nos aguardava. Às 19 ho-
ras, enquanto passava pela migração, identifiquei uma 
funcionária da TAAG. Imediatamente fui abordá-la e 
procurei saber da minha situação. Informou-me que se 
havia feito um arranjo para que eu pudesse embarcar 
num voo às 19:30h TM – Linhas Aéreas de Moçambi-
que – a companhia de bandeira.

Aquela informação fez germinar em mim um caule 
de agitação, uma vez que já eram 19 horas e eu mal 
conhecia os andares do OR Tambo. Eis que me colo-
quei a cavalgar num frenético zaz à procura da área de 
check-in. Finalmente cheguei. Eram 19:15h. “Desculpa 
senhor, tenho de fazer um check-in para embarcar na 
aeronave da LAM que parte agora as 19:30h. O meu 
interlocutor começou por soltar umas gargalhadas para 
depois dizer “we’re closed sir”.  Invadiu-me o desespe-
ro, pois sabia que a TAAG não ia assumir a responsa-
bilidade por mais aquela situação e, desta vez, a pressão 
era menor, “sou eu sozinho”.

Eis que, numa última tentativa de apelo emocional, 
expliquei a situação e as razões que teriam originado 
aquele gravíssimo atraso. Sem delongas, o funcionário 
da LAM, movido pela sensibilidade, abriu o sistema e 
fez um Check-in de última hora, mandando-me para a 
sala de scan e rastreio quando eram 19:20h. Lá ainda 
perdi uns minutos, pois, à moda africana, alguns fun-
cionários conversam mais do que trabalham.

Quando eram 19:25h, fui então interceptado por um 
simpático funcionário da LAM que havia então ficado a 
saber que o último passageiro daquele voo em direcção 
à Maputo havia finalmente feito o check-in. Mal me viu 
e confirmou o nome, carregou-me a mala e fez eclodir 
uma maratona digna dos jogos olímpicos. Naquele mo-
mento, ambos éramos mais velozes que aquelas duas 
chitas que já moram na Reserva Especial de Maputo.

Às 19:28h, já do lado externo de Oliver Tambo, uma 
viatura em prontidão aguardava por mim. Mal entrei 
naquela Van da Mercedes o ponteiro de quilometra-
gem logo indicou 100 km/hora. Íamos em direcção 
ao avião. Naquele escasso tempo de viagem, dentro de 
mim, louvava o esforço e a empatia da LAM relativa-
mente à minha situação. Bateu no peito um orgulho de 
ser filho desta “Terra de Boa Gente”.

Já rodavam as hélices da aeronave da LAM quando 
às 19:31h eu coloquei os pés nas escadas do avião. Fui 
então convidado a sentar e fixar o cinto na cintura.

Durante 55 minutos de viagem embalei-me nos tex-
tos da revista Índico, que ostenta uma invejável qua-
lidade textual e com maravilhosas narrativas sobre 
Moçambique. Estava a ler sobre as Ilhas Xefinas e os 
seus Bunkers ocultos quando foi anunciada a descida à 
pátria amada. Beijamos o chão com tranquilidade, con-
duzidos por uma mulher piloto que ostenta beleza e 
muita sensualidade.

Assim, enquanto o nome TAAG me revivia os hor-
rores de uma viagem pra esquecer, a LAM confortava-
-me com memórias de um passeio para nunca deixar 
de lembrar.

Por: Avalanche Tchemane

OPINIÃO
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mKesh e Ecobank assinam parceria de interoperabilidade
A Carteira Móvel mKesh e o Ecobank Moçambique, 

SA assinaram, há dias, um contrato de interoperabilida-
de que vai permitir aos clientes de ambas as instituições 
efectuem transferências de valores das contas bancárias 
no Ecobank para as contas de moeda electrónica do 
mKesh e vice-versa.

NEGÓCIOS

No quadro do seu Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento das Pequenas e Médias Empresas, a Em-
presa Moçambicana de Seguros, EMOSE, em par-
ceria com a Revista Banca & Seguros, Câmara de 
Comércio de Moçambique, Consultora SBS, realiza, 

na Cidade de Tete, a conferência subordinada ao tema “o Papel das 
Seguradoras no Financiamento às Pequenas e Médias Empresas”, a 
ter lugar esta terça-feira (02).

Um estudo elaborado pela consultora Cooningarth Econo-
mists, em parceria com o Standard Bank, estima que a 
modernização e expansão do Porto de Maputo, respon-
sável por mais de 60% do tráfego de mercadorias do Cor-
redor Logístico de Maputo (CLM), resultará num contri-

buto anual de cerca de 345 milhões de dólares norte-americanos (USD) 
para o Produto Interno Bruto (PIB) até 2058, e que terá ainda impactos 
macroeconómicos mais amplos na vertente de receitas fiscais, criação de 
emprego, rendimento das famílias e fluxos comerciais.

O discurso de abertura será feito 
pelo Governador de Tete, Domingos 
Viola, que se fará presente na confe-
rência que espera juntar mais de 150 
representantes de empresas da pro-
víncia de Tete.

A conferência terá como orador 
Ilda Matabel, Directora Comercial da 
EMOSE, que deverá abordar as so-
luções de facilitação ao financiamen-
to bancário desenhadas pela EMO-
SE em parceria com os principais 
bancos do país.

Por seu turno, Luís Canhemba, 
Director do Gabinete do Conselho 
de Administração da HCB, deverá 
apresentar o portal do fornecedor da 

HCB, instrumento fundamental para 
uma maior inclusão do conteúdo 
local nos negócios da empresa. Para 
terminar o ciclo de oradores, Miguel 
Joia, consultor em trade finance da 
SBS, fará uma apresentação exaus-
tiva sobre o papel das seguradoras 
e da EMOSE, em particular, no Fi-
nanciamento às Pequenas e Médias 
Empresas.

A Conferência de Tete é a ter-
ceira deste ciclo, depois de Maputo 
e Beira terem acolhido a primeira e a 
segunda conferência, respectivamen-
te. No que diz respeito à conferência 
da Cidade da Beira, a mesma teve 
lugar no passado dia 15 de Junho e 

O documento indica, igualmen-
te, que o Governo poderá receber 
anualmente 79 milhões de dólares 
em impostos (directos e indirectos) 
ligados ao projecto, e mais de 526 
milhões de dólares adicionais, re-
ferentes a impostos associados ao 
aumento da actividade económica 
(volume de comércio) resultante da 
modernização e expansão do por-
to, sendo que o impacto fiscal será 
de aproximadamente 605 milhões, 
em média ao longo do período do 

projecto.
Prevê-se que toda a cadeia de 

valor contribua com 824 milhões 
de dólares norte-americanos (cerca 
de 5,8% do actual PIB de Moçam-
bique) e 1,2 mil milhões em média 
anual, para o PIB moçambicano e 
sul-africano, respectivamente, com 
133 mil empregos adicionais a se-
rem sustentados em Moçambique e 
67 mil na África do Sul. 

Além disso, espera-se que os 
investimentos no Porto aumentem 

EMOSE apoia pequenas e médias empresas no acesso ao 
financiamento bancário

Modernização do Porto de Maputo poderá contribuir com 
USD 345 milhões anuais até 2058

o rendimento dos agregados fami-
liares moçambicanos e sul-africanos 
em 437 milhões de dólares e 777 mi-
lhões de dólares, respectivamente.

O documento salienta ainda 
que as estimativas acima referidas 
baseiam-se na actual ineficiência na 
gestão dos fluxos de carga no posto 
fronteiriço Lebombo/Ressano Gar-
cia, pelo que se podem obter bene-
fícios adicionais significativos uma 
vez atenuados os constrangimentos. 

O Porto de Maputo é um cata-
lisador fundamental para o comér-
cio na economia moçambicana e 
noutros países da região da SADC. 
O Porto é uma parte integrante do 
Corredor Logístico de Maputo, que 
inclui o Posto Fronteiriço de Res-
sano Garcia, linhas ferroviárias de 
Maputo a Gauteng e a Estrada Na-
cional Número Quatro (N4).

O CLM tem como principal 
função facilitar o transporte de 
cargas da África do Sul e dos paí-
ses do "hinterland". As principais 
mercadorias transportadas ao longo 
do corredor são minérios (brutos e 
transformados) e produtos agríco-
las. Embora os minerais exporta-
dos provenham, na sua maioria, da 
África do Sul, espera-se que com a 
modernização e expansão do por-
to mais países da região (tais como 
Zâmbia, Zimbábuè e República 

Democrática do Congo) recorram a 
esta importante infraestrutura para 
dinamizar as suas economias.

 
Corredor movimenta 30 milhões 

de toneladas por ano

Actualmente, o Corredor Lo-
gístico de Maputo movimenta/ma-
nuseia, em média, 1600 camiões de 
carga por dia, que representam cerca 
de 30 milhões de toneladas por ano, 
mas com uma tendência crescente.

Para além do impacto socioe-
conómico, o estudo focou-se nas 
consequências das restrições de mo-
bilidade que o posto fronteiriço de 
Ressano Garcia representa para o 
funcionamento eficiente e sem des-
continuidade do Corredor Logístico 
de Maputo, que alimenta o Porto de 
Maputo.

De acordo com o estudo, os 
principais constrangimentos es-
tão relacionados a burocracia nas 
alfândegas, autoridades fiscais e 
outros órgãos e departamentos 
governamentais. Sublinha, ainda, 
que os problemas não podem ser 
atribuídos apenas à escassez de 
infra-estruturas.

Ainda no que diz respeito ao 
posto fronteiriço de Ressano Gar-
cia, o estudo recomenda que se 
reduza a burocracia e se aposte na 

modernização das infraestruturas 
tecnológicas e do sistema ferroviá-
rio, incluindo o material circulante.

Recomenda, ainda, a introdução 
do posto de paragem única em Res-
sano Garcia, e a implementação do 
Acordo de Comércio Livre Conti-
nental Africano.

Adicionalmente, o estudo su-
gere a introdução de um sistema de 
pré-despacho de carga destinado 
a acelerar o comércio e a reduzir o 
tempo de espera através do desem-
baraço prévio da carga antes da che-
gada à fronteira, da coordenação das 
inspecções e da melhoria da partilha 
de informações sobre os riscos.

As intervenções propostas 
melhorarão a eficiência dos vários 
intervenientes na medida em que 
influenciarão, positivamente, o de-
sempenho na fronteira. A imple-
mentação destas medidas não só 
melhorará a eficácia da coordena-
ção e da cooperação, mas também 
conduzirá à melhoria da eficiência 
dos serviços prestados na fronteira, 
resultando, assim, no aumento das 
trocas comerciais, produtividade e 
competitividade, bem como na di-
minuição significativa dos atrasos, 
congestionamentos e dos custos 
logísticos, proporcionando ao Porto 
de Maputo uma vantagem competi-
tiva significativa. FDS

contou com a participação de cerca 
de 120 representantes de empresas 
locais e do Governador da Província, 
Lourenço Bulha.

Na Conferência, o Presidente 
do Conselho de Administração da 
EMOSE, Joaquim Maqueto Langa, 
fez uma abordagem exaustiva sobre 
o papel da EMOSE no desenvol-
vimento socioeconómico do país, 
tendo referido que a seguradora tem 
vindo a apoiar empresas no acesso 
ao financiamento.

“As garantias da EMOSE são 
de uma credibilidade inquestionável 
no sistema financeiro. Temos uma 

robustez financeira inquestionável e 
maior índice de solvabilidade na or-
dem 1.500% (capacidade de a empre-
sa honrar seus compromissos). Este 
índice está ao mesmo nível dos três 
principais bancos que operam no 
país. A EMOSE é a única seguradora, 
em Moçambique, que tem na Lloyds, 
a maior praça internacional mais res-
peitada no mundo de seguros, uma 
facility na ordem de 10 biliões de dó-
lares”, tranquilizou Joaquim Langa 
para quem “uma das nossas maiores 
apostas é investir muito na flexibili-
dade para darmos uma resposta rápi-
da aos nossos clientes”.

Do ponto de vista do futuro, 
Maqueto Langa referiu que a EMO-
SE pretende participar activamente 
nos grandes projectos estruturantes 
do país, como por exemplo o sec-
tor da habitação e estradas. “Nos 
tempos, havia um Memorando de 
Entendimento tripartido: EMOSE, 
Administração Nacional de Estradas 
(ANE) e Fundo Nacional de Estadas 
(FNE), com a proposta de EMO-
SE comparticipar nos projectos de 
investimento de estradas, sobretudo 
aquelas que vão ter portagens para 
termos uma percentagem retorno”, 
revelou o PCA, que prometeu para 
breve um conjunto de iniciativas 
concretas para viabilizar a partici-
pação da EMOSE nestes dois eixos 
fundamentais para o desenvolvi-
mento nacional.  Refira-se que no 
próximo dia 31 de Agosto será a vez 
da Província de Nampula acolher a 
Quarta Conferência, que deverá de-
bater o Seguro do Crédito Comercial 
no financiamento ao Agronegócio.

A vez de Tete

Para o Produto Interno Bruto
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Quando a vontade supera todos os obstáculos

Kamal Badrú com dias contados na FMA
Pode terminar antes do previsto a aventura de Kamal 

Badrú na Federação Moçambicana de Atletismo. As associa-
ções províncias de atletismo vão avançar para a destituição 
de Badrú na próxima Assembleia Geral da FMA. A família 
de atletismo não gostou da postura de Kamal Badrú na de-
tenção de Alberto Lário. Há informações de que foi ele quem 
o denunciou.

No Bairro Unidade “D”, Distrito de Infulene, arre-
dores do Município da Matola, nasce uma nova 
academia de futebol que pretende formar novos 
valores do futebol nacional para, no futuro, ali-
mentar os clubes nacionais e internacionais. Tra-

ta-se da Academia de Futebol Unidade “D”, que surgiu de uma 
ideia inovadora de um jovem sonhador que responde pelo nome 
de Miguel Chamba, por sinal professor de Educação Física. Mes-
mo com a escassez de recursos para colocar avante o seu projecto, 
Chamba não desarma e diz que mais do que formar jogadores, 
pretende contribuir para a formação do homem do amanhã.

A formação já provou que é 
um dos caminhos que Moçambi-
que precisa investir para voltar aos 
grandes palcos do futebol interna-
cional. Recentemente, a Associa-
ção Black Bulls sagrou-se campeã 
nacional de futebol naquela que 
foi a sua primeira aparição na elite 
dos grandes do futebol nacional. 
O sucesso dos “Touros” foi gra-
ças ao investimento na formação 
e nas infra-estruturas desportivas.

 Diz o adágio “Se podemos 
sonhar, também podemos tornar 
nossos sonhos realidade”. Pois 
é, foi assim que Miguel Chamba 
embarcou no sonho de criar uma 
academia vocacionada na for-
mação de jogadores de futebol. 
Em conversa com o Evidências, 
o professor de Educação Física, 
formado pela Faculdade de Edu-
cação Física e Desportos da Uni-
versidade Pedagógica de Maputo, 
contou que teve a ideia de criar a 
academia quando viu crianças pra-
ticando a modalidade das massas 
no campo da Unidade “D”. 

“Lembro-me nostalgicamente 
daquele domingo. Tudo aconte-
ceu quando voltava de um jogo 

dos veteranos. Estava na compa-
nhia dos meus colegas e vi crian-
ças a jogarem futebol num campo 
com dimensões reduzidas. Aquele 
momento acendeu a vontade que 

tenho de transmitir aquilo que ou-
trora me foi ensinado pelos meus 
professores e treinadores. Inter-
rompi a jornada e decidi juntar 
os meninos, tendo os convidado 
a treinar. Felizmente, a resposta 
deles foi positiva e hoje eles fazem 
parte da nossa academia”, expli-
cou Miguel Chamba.

O que antes era um sonho 
tornou-se realidade, contudo, se-
gundo conta, vários foram os de-
safios enfrentados nos primeiros 
dias. Para superar algumas adver-
sidades, Miguel Chamba viu-se 
obrigado a pedir ajuda a algumas 
figuras daquele bairro que é co-
nhecido por produzir talentos ao 
nível da província de Maputo.

 “Um dos desafios que enfren-
tamos nos primeiros dias foi a dú-
vida de que o projecto teria pernas 
para andar. Não tínhamos bolas 
para arrancar com o projecto, mas 
depois de desenhar o projecto 
entrei em contacto com algumas 
entidades do bairro para expor 
a ideia e felizmente abraçaram a 
ideia, e foi aí que conseguimos o 
nosso start, com uma bola e 10 
mecos. Mesmo com pouco ma-

terial temos dado o nosso melhor 
na esperança de que dias melhores 
estão por vir”, declarou Chamba. 

A fonte reconhece que não tem 
sido fácil gerir os atletas de palmo 

Academia de Futebol Unidade “D”: Uma “escola” 
que sonha em formar craques

e meio com o material que tem a 
disposição, mas segundo conta, 
para fazer omeletes não são só ne-
cessário ovos. Um pouco de von-
tade e predisposição já ajudam. 

“Na verdade, o que tem nos 
guiado até hoje é nossa força de 
vontade (minha e dos atletas). 
Consigo notar no seio do nos-
so grupo de trabalho que temos 
motivação para dar e vender. Ac-
tualmente, a academia conta com 
duas bolas, das quais uma é nossa 
e a outra nos foi cedida pelo mis-
ter Danito Cuta. O assunto mate-
rial tem sido um calvário para o 
ensino do ABC do futebol, mas 
nem com isso paramos de tra-
balhar, porque temos crença que 
este projecto ainda irá sensibilizar 
os moradores da zona a abraçar a 
causa”, projecta.

 
“Queremos contribuir para a 

formação do homem 
do amanhã”

 
No presente, muitos são os 

jovens e adolescentes que se têm 
desviado para o álcool e drogas. 
Para além de dotar os seus joga-
dores com habilidades técnicas e 
tácticas, Miguel Chamba, ou sim-
plesmente mister Guelito, assim 
como é acarinhado pelos seus 
pupilos, revela que procura incu-
tir valores aos atletas com vista a 
contribuir para a formação do ho-
mem do amanhã.

 “Com esta academia, pre-
tendemos entreter os miúdos de 
modo a estarem ocupados para 
que não tenham espaço para ál-

cool e drogas, que fazem com 
que muitos talentos se percam. A 
nossa maior luta é conciliar o des-
porto com os estudos, com vista 
à formar o homem de amanhã”, 
remata. 

Em países como o Senegal, Ca-
marões, Gana e Nigéria, o grosso 
das academias tem ligações com 
alguns clubes nacionais e estran-
geiros. Questionado se no presen-
te a Academia de Futebol Unida-
de “D” tem parcerias com alguns 
emblemas nacionais, o nosso en-
trevistado disse que é um sonho 
ainda por realizar. 

“É nosso sonho estarmos li-
gados a um clube nacional ou 
internacional. Tenho certeza que 
a nível do bairro existe muito ta-
lento que apenas precisa de ser 
lapidado. Na minha cabeça paira 
a vantagem de uma futura ligação 
com um clube para os miúdos 
não terem que percorrer longas 
distâncias para terem o ABC de 
futebol, isto é, criarmos uma base 
na Unidade “D” onde o próprio 
clube teria garantias de que nes-
te bairro temos uma escola onde 
a qualquer altura teremos atletas 
para sustentar as equipas seniores 
e quiçá levá-los para o estrangei-
ro”, projectou.

 
“Black Bulls trouxe uma nova 

forma de ser e estar no 
nosso futebol”

 
Guelito olha para as dificulda-

des do presente como motivação 
para continuar a trabalhar para 
que no futuro o bairro que o viu 

nascer tenha atletas com qualidade 
a despontar nos clubes nacionais 
e internacionais. Por outro lado, a 
fonte aplaudiu o trabalho que está 
a ser levado a cabo pela Associação 
Black Bulls, tendo também desta-
cado a necessidade do empresaria-
do nacional investir seriamente na 
formação dos jogadores, não só no 
futebol, mas sim nas diversas mo-
dalidades desportivas.

“Temos que dar a Deus o que é 
de Deus e a César o que é de César. 
Temos que aplaudir o trabalho da 
Black Bulls, que trouxe uma nova 
forma de ser e estar no nosso fu-
tebol, tanto na formação como ao 
nível das infra-estruturas. Há muito 
pouco investimento na formação 
por parte dos empresários, porque 
estes querem ganhos imediatos. 
Dizer que na formação é neces-
sário que se tenha muita paciência 
não só dos treinadores assim como 
dos investidores, ajudem-nos a 
proporcionar um ambiente de 
aprendizagem às nossas crianças, 
de modo a termos jogadores bem 
formados para enfrentar as adver-
sidades que lhes aparecerem pela 
frente. Quando se tem um projec-
to destes é sempre crucial ter en-
tidades que aceitam investir para o 
ganho de amanhã. A formação é a 
base de tudo”, conclui.

 Importa referir que actual-
mente a Academia de Futebol 
Unidade “D” movimenta 50 atle-
tas com idades compreendidas en-
tre oito e 15 anos, estando a com-
petir nas provas organizadas pela 
Associação provincial de futebol 
de Maputo.

“A Black Bulls trouxe uma nova forma de ser e estar no nosso futebol”
 “É nosso sonho estarmos ligados a um clube nacional ou internacional”

Duarte Sitoe
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Um livro que aconselhamos vivamente aos leitores

“Uma nova flor” da Banda Kakana já está nas bancas
A Banda Kakana lançou, na passada sexta-feira, no Centro Cul-

tural Universitário da Universidade Eduardo Mondlane, na Cidade 
de Maputo, o seu terceiro álbum discográfico intitulado “Uma 
nova flor”. O disco conta com colaborações de autores como Wa-
zimbo, Tito Paris, Micas Cabral, Mr Kuka e Az Khinera. O mais 
recente disco da Banda Kakana possui 17 temas.

A História Portuguesa, seja em território nacio-
nal seja nos domínios Ultramarinos, é feita de 
episódios gloriosos que superam largamente os 
momentos de ignomínia. Mas, ainda assim, es-
tes não estão ausentes. Por entre os momentos 

menos felizes que vivemos encontramos as Campanhas Mi-
litares em Moçambique durante a Primeira Guerra Mundial. 
Tendo sido um episódio histórico pouco dissecado, eis que 
nos surge agora “A Guerra que Portugal Quis Esquecer”, 
uma obra a colmatar em boa medida essa falha, cuja leitura 
aconselhamos vivamente.

Já sabíamos que a participa-
ção portuguesa no conflito de 

1914-1918 se deveu, parcial-
mente, à necessidade encontra-
da pelo Regime Republicano de 
se legitimar face à Europa. Isso 
sucedeu, sobretudo, no teatro 
de operações da Flandres. Mas 
em África essa realidade terá 
sido secundarizada face à ne-
cessidade efectiva de preservar 
as possessões coloniais. Se em 
Angola o conflito pouco durou, 
em consequência da derrota 
das tropas alemãs às mãos dos 
sul-africanos, em Moçambique 
os confrontos arrastaram-se 

durante um largo período de 
tempo, no qual as derrotas se 

foram sucedendo.
E o que salta à vista, neste 

contexto, é a extraordinária in-
competência das chefias milita-
res, mais preocupadas com as 
boas graças dos políticos, mais 
preocupadas em fazer Política 
do que em cumprir as suas tare-
fas (as quais, muitas vezes, eram 
apenas realizáveis nas imagina-
ções delirantes dos Republica-
nos que em Lisboa ordenavam 
o impossível).

Entre 1916 e 1918 a colónia 
portuguesa assistiu a um desfi-

“A Guerra que Portugal Quis Esquecer: O desastre 
do exército português em Moçambique”

lar de decisões incompreensí-
veis, marchas inúteis, desperdí-
cio de recursos, impreparação 
militar, desprezo pelos subor-
dinados, indisciplina, actos de 
cobardia, aqui e além pontua-
dos por alguns momentos de 
lucidez e de bravura, numa su-
cessão de episódios que foram 
consumindo milhares de sol-
dados que, as mais das vezes, 
nem saberiam apontar Moçam-
bique no mapa. Tudo isto sob 
a responsabilidade do Partido 
Democrático (apesar da União 
Sagrada), o que também contri-
buiu para a sua queda às mãos 

de Sidónio Pais.
No final, um número inde-

terminado de mortos, na maio-
ria vítimas da doença, muitos 
europeus, mas sobretudo afri-
canos arrancados às suas ter-
ras e usados como carregado-
res verdadeiramente escravos, 
num dos episódios mais tristes 
da nossa presença em África. 
Perguntamo-nos como foi pos-
sível tamanha impreparação e 
desleixo, ao ponto de alguns 
episódios relatados tocarem “o 
domínio do risível”, acto que 
não podemos deixar de registar 
e condenar veemente.

Uma muito boa narrativa, 
fluida, entusiasmante, provavel-
mente reflexo da formação jor-
nalística do Autor, mas que não 
desmerece a componente de 
investigação realizada. E, no fi-
nal, um momento de redenção, 
na carta do tenente Manuel de 
Oliveira, um dos homens que 
vai Justificando a Humanidade. 
Só por ela vale a pena chegar 
ao fim da obra, cuja leitura os 
nossos leitores não devem per-
der, sobretudo aqueles que se 
interessam por acontecimentos 
relevantes que a Moçambique 
disseram respeito.

Afonso Almeida Brandão (Texto) Albino Mahumana (Foto)

PUBLICIDADE
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Duarte Sitoe 

Recentemente, Moçambique e Israel restabele-
ceram relações diplomáticas depois de 55 anos, 
uma vez que em 1967, na sequência da guerra dos 
seis dias, na qualidade de presidente da Frelimo, 
Eduardo Mondlane decidiu cortar relações com o 

regime de Israel e reafirmar o seu apoio à luta do povo irmão da 
Palestina contra a opressão do regime colonialista e racista de 
Israel. A notícia do estabelecimento das relações entre Moçam-
bique e Israel não foi bem recebida pela Associação de Amizade 
e Solidariedade com a Palestina (ASP), que acusa o regime de 
Israel de Apartheid.

Moçambique sempre foi 
claro em relação ao conflito 
entre a Palestina e Israel nas 
assembleias das Organização 
das Nações Unidas e da União 
Africana. Entretanto, recente-
mente, o Executivo de Filipe 
Nyusi, que tem estado numa 
jornada de aproximação a re-
gimes ditatoriais e repensivos, 
decidiu estabelecer cooperação 
com Israel nas esferas de defesa 
e segurança.

O anúncio do estabelecimen-
to da relação entre Moçambique 
e Israel não foi bem acolhido 
pela Associação de Amizade e 
Solidariedade com a Palestina 
(ASP), que congrega figuras so-
nantes da arena política e social 
do país, para além das principais 

organizações da sociedade civil, 
que classifica o Israel como um 
regime colonial e racista que dia-
riamente e de forma sistemática 
humilha e brutaliza milhões de 
palestinos.

“Um regime que de forma 
sistemática rouba as terras e 
destrói as casas que historica-
mente pertencem aos palestinos 
e aí constrói colonatos ilegais 
exclusivamente para judeus. Um 
regime que mantém nas prisões 
milhares de palestinos, incluindo 
crianças, grande parte dos quais 
durante anos sem julgamento. 
Um regime que há mais de 70 
anos nega o retorno às suas ori-
gens dos milhões de palestinos 
que vivem em campos de refu-
giados em diversos países, resul-

ASP repudia estabelecimento de relações entre Moçambique e Israel 
tado da NAKBA (expulsão de 
mais de 700,000 palestinos das 
suas terras e das suas casas em 
1947)”, refere a ASP.

Por outro lado, a ASP reite-
ra que a curto prazo a história 
se encarregará de demonstrar 
que a cooperação com Israel em 
nada servirá o interesse dessa 
maioria dos moçambicanos, mas 
tão somente o interesse de uma 
ínfima minoria, tendo igualmen-
te apontado o dedo aos analistas 
políticos.

“Não ficaremos admirados 
se aparecerem ‘analistas políti-
cos’ tentando demonstrar ‘cien-
tificamente’ que o estabeleci-
mento de relações diplomáticas 
do Governo de Moçambique 
com o regime de Apartheid de 
Israel não entra em contradição 
com o apoio da Frelimo e de 
Moçambique à causa palestina. 
Estamos também conscientes 
de que outros (ou os mesmos) 
‘analistas políticos’ irão propalar 
que a decisão do Governo de 
Moçambique foi tomada tendo 
em conta o interesse nacional de 
Moçambique”, refere numa cla-
ra alusão aos milicianos digitais 
às expensas do governo.

Indo mais longe, Associa-
ção de Amizade e Solidariedade 
com a Palestina aponta que a 
decisão de estabelecer relações 
com Israel servirá amplamente 
instalar em Moçambique em-
presas israelitas que irão juntar-
-se a tantas outras que exploram 
os recursos humanos e naturais 
com enormes benefícios para os 
investidores estrangeiros e sem 
benefício visível para a maioria 
dos moçambicanos.

“A Associação de Amizade 
e Solidariedade com a Palestina 

Manuel Chang com escassas 
chances de voltar a Moçambique

O Tribunal Superior da África do Sul, divisão 
de Gauteng, indeferiu, na semana passada, 
um novo pedido da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) de Moçambique para re-

correr da decisão sobre a extradição do ex-ministro para 
os Estados Unidos.

A juíza Margarete Victor 
considerou, na quarta-feira 
27, que a PGR de Moçambi-
que "não apresentou quaisquer 
razões imperiosas" para que 
o pedido para recurso fosse 
concedido.

O jurista José Nascimento, 
baseado na África do Sul, diz 
que a posição dos tribunais sul-
-africanos sobre esta matéria 
sempre foi firme e consistente 
em relação à imunidade de Ma-
nuel Chang, pelo que a hipóte-
se de ele regressar a Moçambi-
que é bastante remota.

Para além disso, sublinhou 

aquele jurista, a justiça sul-
-africana está a ser fortemente 
pressionada pela justiça norte-
-americana a extraditar Manuel 
Chang para os Estados Unidos, 
"porque os americanos querem 
julgá-lo".

Por seu turno, o jurista e 
especialista em direito interna-
cional, Andre Thomashausen, 
também baseado na África do 
Sul, considerou que a decisão 
do Tribunal Superior de Gau-
teng "mostra que a justiça sul-
-africana não se deixa enganar".

Ele sublinhou que o pri-
meiro pedido de extradição de 
Moçambique foi "feito com 
oportunismo, depois do pedi-
do de extradição dos Estados 
Unidos que estava viciado de 
mentiras e tentou enganar e 
confundir as autoridades sul-
-africanas". VOA

(ASP) reitera a sua solidarieda-
de inabalável e o seu apoio total 
e incondicional à luta do povo 
irmão da Palestina pelo seu di-
reito à autodeterminação. Hoje 
como ontem a ASP continuará a 
lutar por todas as formas ao seu 
alcance: pelo fim da ocupação 
do território da Palestina pelo 
regime de Apartheid de Israel 

e pela criação efectiva do Es-
tado da Palestina com base nas 
fronteiras de 1967, com Jerusa-
lém Oriental como sua capital. 
Pelo reconhecimento pela ONU 
e por todos os seus Estados 
Membros do Estado da Pales-
tina como membro pleno da 
ONU”, lê-se na nota que temos 
vindo a citar.


