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A quem interessa matar a LAM?

Má gestão
de Pó Jorge
pode custar vidas
Problemas sérios de manutenção e empresa recorre a “remendos” para manter-se no ar

Em menos de dois meses, três incidentes podiam ter terminado em tragédia

LAM paga USD 40 mil por mês para pagar estacionamento de aviões que estão a
apodrecer no Quénia

Três semanas depois do ataque
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ocultam dados de mortos
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A quem interessa matar a LAM?

Má gestão de Pó Jorge pode custar vidas
Problemas sérios de manutenção e empresa recorre a “remendos” para
manter-se no ar
Em menos de dois meses, três incidentes podiam ter terminado em tragédia
LAM paga um milhão e duzentos mil dólares de estacionamento de aviões que
estão a apodrecer no Quénia
Paralelamente às reprogramações, a LAM está a encaminhar
uma parte dos passageiros nas
rotas em que este cenário é possível”, revelou a empresa, em
comunicado de imprensa, sem
muitos detalhes.
Dois dias depois, concreta-

mente, na passada quarta-feira
(14), um outro avião da companhia, que fazia o trajecto Maputo-Pemba, teve problemas para
aterrar em Pemba, situação que
obrigou o piloto a retornar para
Nampula. A companhia manteve silêncio.

Problemas mecânicos devido à falta de
manutenção podem terminar em tragédia

N

os últimos dois meses foram registadas pelo menos três incidentes,
dois dos quais só na última semana, com três aeronaves das Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM), que podiam ter terminado em tragédia,
alegadamente devido a problemas mecânicos. Isso acontece numa altura
em que a LAM não tem nenhum avião próprio, depois de ter colocado à
venda os únicos Embraer 190, que até hoje continuam a “apodrecer” num hangar em
Nairobi, Quénia. Há mais de dois anos e meio que mensalmente a empresa paga 40
mil dólares, a razão de 20 mil por cada aparelho, só de taxa de estacionamento, sem
incluir a manutenção. A empresa, que chegou a equacionar a possibilidade de vender
os aparelhos por peça, imputa a culpa de não ter conseguido consumar o negócio à
Covid-19, mas reconhece que o valor de mercado dos mesmos está desvalorizado.

Evidências
Sem aviões próprios, atolada em dívidas, aeronaves sem a
devida manutenção e constantes
problemas técnicos que colocam
em causa a vida de milhares de
pessoas, é assim como se caracteriza a gestão da empresa LAM,
totalmente em falência técnica e
financeira, situação que viria a
se agravar desde a chegada de
João Carlos Pó Jorge.
Depois dos problemas técnicos que fizeram com que um
avião deslizasse para além da
pista, em finais de Fevereiro último, na cidade de Quelimane,
nas duas últimas semanas mais
dois incidentes da companhia
podiam ter terminado em tragédia aérea.

O primeiro deu-se em Manica, quando um avião da companhia de bandeira teve uma falha
na decolagem. Trata-se de uma
aeronave que faria viagem de
Chimoio a Maputo, que, após
manobras no aeroporto de Chimoio, não conseguiu decolar, ou
seja, não conseguiu levantar o
voo.
Essa situação deixou em pânico os passageiros dentro do
avião. Diante da persistência do
problema técnico os passageiros
tiveram que ser desembarcados.
A direcção da LAM não se pronunciou sobre o incidente em
particular, mas num comunicado publicado na passada segunda-feira (12 de Abril), comuni-

cou aos passageiros e ao público
em geral a reprogramação de
voos devido à redução de duas
aeronaves na sua frota.
Segundo contas do Evidências trata-se do avião que está na
Etiópia em manutenção, após
o incidente em Quelimane e o
que teve problemas mecânicos
em Manica.
“Decorrente de avarias detectadas, a LAM está a proceder a reprogramação de voos de
hoje, dia 12 de Abril de 2021. A
Companhia lamenta o facto de
a situação estar a causar atrasos
de partida dos voos, não sendo,
por isso, possível cumprir, por
enquanto, os horários que estavam previamente estabelecidos.

A actual direcção da LAM,
que quando chegou tirou de
circulação dois activos próprios
da empresa, com a alegação de
que seriam colocados à venda
para uniformização da frota,
está a escangalhar a companhia de bandeira, segundo fontes abalizadas na matéria.
Para além de adoptar um
modelo de gestão bastante
questionável, está a colocar
em causa a vida de centenas
de moçambicanos, por falta de
manutenção regular das aeronaves das marcas Boing (dois)
e Q400 (dois) actualmente em
uso.
A LAM alugou um quinto
avião que está há algum tempo imobilizado no hangar do
Aeroporto Internacional de
Maputo, por falta de matrícula
para poder voar no território
nacional, ou seja, a empresa
está a pagar por um avião que
nem sequer está a usar.
Embora o argumento da
uniformização da frota tenha
tido como justificação a necessidade de garantir acesso às
peças no mercado, a companhia de bandeira, com mecânicos bastante experientes, não
consegue garantir um plano de
reposição de peças, em virtude das dificuldades financeiras
que a empresa atravessa.
Como tal, conta uma fonte
ligada às oficinas, a direcção de
Jorge Pó chega ao cúmulo de
orientar os mecânicos para re-

correrem a peças de aviões parados para substituir noutros.
Neste momento, a LAM, para
além operar aviões de modelos
antigos, tem problemas sérios
de reparação e manutenção.
O Evidências sabe, que
contrariamente ao que foi dito,
o incidente de Quelimane não
foi causado por excesso de ve-

A LAM alugou
um quinto avião
que está há
algum tempo
imobilizado
no hangar
do Aeroporto
Internacional
de Maputo, por
falta de matrícula
para poder voar
no território
nacional, ou seja,
a empresa está
a pagar por um
avião que nem
sequer está a
usar.
locidade, mas, sim, devido a
problemas mecânicos como
aponta a investigação.
Continua na pag 09
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Três semanas depois do ataque

Retrato de Palma

Forças de Defesa e Segurança ocultam dados de mortos

Funcionários locais que prestam serviços à Total abandonados no
centro de Pemba
Frelimo está em Palma a sustentar o discurso de que o distrito-sede é seguro
triagem que lhes dá direito a entrar para a lista de espera por um
transporte marítimo ou aéreo,
para abandonar o distrito de Palma devido à insegurança.
Não há saída por via terrestre. Ali (na entrada do Acampamento) chegam a ficar dias,
principalmente os homens, uma
vez que tem se dado prioridade
às crianças e mulheres que, não
poucas vezes, chegam a Pemba
com problemas sérios de saúde,
precisando de assistência médica
devido à falta de alimentação e à
exposição à chuva.
No Centro de Acampamento da Total, em Afungi, o rastro
do susto mantém-se. Tudo está
como foi deixado no dia 24 do
mês passado, quando os insur-

gentes entraram na vila-sede de
Palma, e instalou-se no acampamento de Afungi o pânico que levou alguns funcionários da Total
a correr para aeródromo, aquando da evacuação, sem passar dos
quartos para levar pelo menos a
roupa. As acomodações que o
Evidências teve acesso retratam
uma saída galopante, carregado
da de medo.
Talvez tenha sido nessa agitação que o responsável do aeródromo de Afungi, trancou a
Torre de Controlo do Tráfego
e levou as chaves consigo, facto
que impossibilita a iluminação
e sinalização da pista de aterragem, o que, consequentemente,
dificulta a aterragem dos voos
nocturnos.

Empresas só pagam três meses de salário

O

Acampamento da Total, Afungi

s efeitos do ataque a vila-sede de Palma, em Cabo Delgado, ainda se
fazem sentir três semanas depois de abandono dos terroristas. Até
semana passada havia corpos ainda não enterrados, enquanto no Centro
do Acolhimento transitório de Pemba, continuavam a chegar deslocados
em busca de abrigo. O drama humanitário gerado pela crise, pós ataque,
é simplesmente desolador. Centenas de famílias continuam divididas, sem horizonte
de quando irão se encontrar e onde irão reiniciar suas vidas, mas há também quem
quando as comunicações telefónicas foram estabelecidas teve de juntar ao sofrimento
que vive à dor de ter perdido um ente querido que nunca saberá onde foi sepultado. À
margem da crise, o Governo reitera discurso de segurança e omite dados importantes,
enquanto a Total envolveu-se em silêncio e a Frelimo tenta devolver vida a abandonada
Palma.

Nelson Mucandze, em Cabo Delgado
São efeitos de uma guerrilha
de causas desconhecidas, que colocou Quissanga e Mocímboa da
Praia em total abandono. Com o
ataque a Palma, mais prejuízos se
somaram, elevando o número de
deslocados para mais de 700 mil
pessoas. A Organização Internacional das Migrações (OIM)
escreve que um total de 18.661
pessoas, quase metade crianças,
fugiu de Palma na sequência do
ataque do dia 24 de Março.
Os dados sobre as mortes
causadas na última entrada dos
insurgentes continuam longe dos
exactos. E as Forças de Defesa e
Segurança (FDS) não estão abertas a questões sobre os ataques,

muito menos disponíveis a partilhar números discriminados,
o que corrobora para especulações. Até ao momento, o saldo
oficial é de dezenas, mas no terreno há relatos de uma chacina
sem igual. Aliás, dos dados partilhados no local, o Evidências
conseguiu contabilizar 37 corpos, destes 25 foram mortos na
comunidade de Muaha, de acordo com seu líder Valentim Dienga que disse não ter dados de outras comunidades, muito menos
da vila sede onde houve mais
corpos, enquanto que os outros
12 são estrangeiros enterrados
arredores do hotel Amarula.
Na semana passada, o Minis-

tério de Defesa Nacional (MDN)
abriu-se para imprensa privada
visitar Palma, mas só podia trabalhar no perímetro definido,
que compreende o centro da
vila-sede, onde o Evidências testemunhou os rastros de destruição deixados pelos insurgentes
e alguns corpos em decomposição que ainda não tinham sido
enterrados.
De perto, escoltados pelos
militares e sem autorização para
trabalhar fora do perímetro, foi
possível testemunhar centenas de
pessoas em Quitunda, na entrada do acampamento da multinacional francesa, Total, aguardando por um carro, depois da

Em Pemba, a agitação é notória. No Centro Transitório
do bairro Eduardo Mondlane,
aberto no dia um de Abril, dia
em que as Forças de Defesa e Segurança anunciaram o controlo
de Palma, há um total de 32 funcionário da empresa de catering
IFIS, uma das subcontratadas
da Total, colocados como deslocados, depois de abandono pela
empresa.
Destes, pelos menos quatro
conseguiram, a custo próprio,
juntar-se às famílias que têm em
Nampula. E os 28 que ficaram
no local foi lhes informado pelo
patronato, na última quinta-feira, que serão pagos três meses de salários e o resto cabe ao
Governo.
Ernesto Bacar, um dos abandonados, explica que só conseguiu falar com a família no domingo, dia 11, quando a rede de
comunicação foi reestabelecida,
duas semanas depois da entrada
dos insurgentes em Palma.
E para sua felicidade, estão
todos bem, no entanto, ainda
não sabe quando é que estará
junto da sua esposa e filhos, porque para ele não é seguro voltar
a Palma.
“Eu só quero, neste momento, estar junto da minha família,

não importa se me levam para
ela ou tragam ela para mim,
só quero respostas e estar junto
dela. Minha vontade é que tirem
ela (família) para Pemba, porque
lá não é seguro. Podemos nos
fixar aqui, mas não depende de
mim”, afirma Bacar, de 33 anos,
que integra o grupo dos 32 funcionários que saíram de Palma
em missão de serviço.
“Nós estamos aqui, mas não
somos deslocados, saímos antes,
mas nos juntaram com deslocados. Saímos de casa para trabalhar”, destacou Bacar, afirmando
num outro desenvolvimento que
o patronato entrou em contacto
para informar que irão receber
salário referente a três meses e
rescindir com os contratos até
que tudo volte à normalidade.
O mesmo descontentamento
foi manifestado por Mahumed,
que disse que só quer estar junto da família para a proteger.
“Quando acontece qualquer
coisa cada um leva os seus e corre e quem vai proteger a minha
família?”, revelou a nossa fonte,
que há cinco anos trabalha no
projecto da Total, acrescentando
que é preciso uma resposta urgente do Governo e sua empresa.
Continua na pag 27
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Caos instalado na economia e nas rendas dos moçambicanos

Silêncio da Total baralha empresários nacionais
“Saída da Total vai deixar um grande buraco em todos domínios” - CTA

D

esde o ataque do passado dia 24 de Março,
que este Sábado completa um mês, a
multinacional francesa Total remeteu-se a
um silêncio ensurdecedor. Não é conhecida
a sua posição sobre um possível retorno
às operações e a incerteza faz subir os nervos de toda
uma cadeia que prestava serviços aos estaleiros de
Afungi, desde empresas subcontratadas, trabalhadores e
fornecedores, neste caso, sobretudo Pequenas e Médias
Empresas (PME) nacionais.

Duarte Sitoe
Neste momento, milhares
de trabalhadores da multinacional francesa e de empresas
subcontratadas estão com os
seus contratos em risco, pois
há uma grande incerteza em
relação ao posicionamento
da Total. Algumas empresas,
a exemplo das construtoras
WBHO e a SS Construções já
despediram os seus trabalhadores, enquanto, algumas simplesmente abandonaram seus
colaboradores.
Essa situação levou ao
Ministério do Trabalho e Segurança Social (MITESS) a
formar uma equipa que já se
deslocou à província de Cabo
Delgado, para inteirar-se da situação dos trabalhadores com
os seus empregos em risco.
O abandono da Total acontece numa altura em que um
número considerável de Pequenas e Medias Empresas nacionais estavam na linha da frente
para prestar serviços as multinacionais, depois de um esforço descomunal para conseguirem o certificado para o efeito.
São relatadas perdas estimadas em pouco mais de 300
milhões de dólares norte americanos, para além de vários produtos já importados e que correm risco de deteriorarem-se
nos armazéns, o que inquieta
sobremaneira a Confederação
das Associações Econômicas
de Moçambique.
“Este assunto vai merecer o
devido tratamento. Já existe comissão que vai tomar da situação. Nós como a CTA faremos
todos possíveis de interceder
junto a Total porque assuntos
desta natureza merecem um
tratamento adequado, uma
vez que tudo que acontece.
Temos os nossos representantes em Cabo Delgado que vão
acompanhar o desenrolar desta situação e brevemente podes
esclarecer se for necessário”,

disse, há dias, Vasco Manhiça,
vice – presidente da CTA.
Segundo Manhiça a saída
da multinacional francesa não
pode ser vista como problema
pequeno, até porque o seu impacto pode ter dimensões catastróficas em vários domínios .
“O assunto do abandono
das actividades por parte da
Total está a merecer atenção
por parte da CTA. Abordamos
a Total e outros agentes para
tentar perceber e encontrar
melhor forma. Não sobram dúvidas que a saída vai deixar um
grande buraco em todos domínios e não podemos olhar para
isso com um problema pequeno. É um problema sério para
o país. Não é uma saída pacífica, todos sabemos da questão
de segurança e o nosso maior
valor é a vida. É do nosso interesse a manutenção da Total
em Moçambique. Se tivéssemos que amputar membros
para garantir a Total permaneça em Moçambique podíamos
o fazer. Como representantes
do sector privado estaríamos
dispostos a este sacrifício”,
rematou.
Recentemente, o secretário-geral da Organização dos
Trabalhadores Moçambicanos
(OTM), Alexandre Munguambe, considerou ser um golpe
duro para milhares de empregos os ataques ao distrito de
Palma, que alberga projectos
de gás natural
"Os ataques a Palma e
a paralisação das atividades
laborais são um golpe duro
para milhares de empregos de
moçambicanos. Muitos trabalhadores estão a ver os seus
contratos rescindidos porque
as empresas não podem continuar a prestar serviços e bens
às multinacionais petrolíferas,
devido à violência em Cabo
Delgado e à suspensão dos projetos de gás”, anunciou Mun-

guambe, para depois acrescentar que “Cabo Delgado era
uma grande esperança para jovens desempregados, mas essa
esperança voou".
No entanto, o secretario-geral da Comissão Consultiva do
Trabalho (CCT), João Motim
declarou que soube através da
comunicação social a situação
dos moçambicanos que vão
engrossar o número de desempregados no país.
“Em termos de dados temos acompanhados através

dos mídia que há empresas a
fecharem e que muitos trabalhadores estão a perder os seus
postos de trabalho. Não estamos em condições de avançar
em termos de números no que
diz respeito as empresas que foram abrangidas neste processo
de Cabo Delgado”.
Para viver de perto o drama
dos deslocados e, sobretudo,
aqueles que perderam os seus
postos de trabalho o Ministério
de Trabalho criou uma equipa
que se fara a Cabo Delgado

nos próximos dias.
“Temos que ver a situação
de Cabo Delgado de forma
particular, queremos saudar o
governo local as Forças de Defesa e Segurança por tudo que
estão a fazer para restabelecer
a paz na região e quiçá criar
condições para ocorrer investimentos. O Ministério do Trabalho e Segurança Social criou
uma comissão para fazer levantamento no terreno e trazer
os prováveis as sugestões sobre
este fenômeno”, sugeriu.

Munistério do Trabalho só soube de despedimentos
através da imprensa

Recentemente, o secretário-geral da Organização dos
Trabalhadores Moçambicanos
(OTM), Alexandre Munguambe, considerou serem um golpe
duro para milhares de empregos os ataques ao distrito de
Palma, que alberga projectos
de gás natural
"Os ataques a Palma e a
paralisação das actividades
laborais são um golpe duro
para milhares de empregos de
moçambicanos. Muitos tra-

balhadores estão a ver os seus
contratos rescindidos porque as
empresas não podem continuar
a prestar serviços e bens às multinacionais petrolíferas, devido
à violência em Cabo Delgado
e à suspensão dos projetos de
gás”, lamentou Munguambe, para depois acrescentar
que “Cabo Delgado era uma
grande esperança para jovens
desempregados, mas essa esperança voou".
No entanto, o secretario-geral da Comissão Consultiva do
Trabalho (CCT), João Motim
declarou que soube através da
comunicação social a situação
dos moçambicanos que vão engrossar o número de desempregados no país.
“Em termos de dados, temos acompanhado, através
dos media, que há empresas a
fecharem e que muitos trabalhadores estão a perder os seus
postos de trabalho. Não esta-

mos em condições de avançar
em termos de números no que
diz respeito às empresas que foram abrangidas neste processo
de Cabo Delgado”.
Para viver de perto o drama
dos deslocados e, sobretudo,
aqueles que perderam os seus
postos de trabalho, o Ministério de Trabalho criou uma
equipa que se deslocará à província de Cabo Delgado nos
próximos dias.
“Temos que ver a situação
de Cabo Delgado de forma
particular, queremos saudar o
Governo local as Forças de Defesa e Segurança por tudo que
estão a fazer para restabelecer
a paz na região e quiçá criar
condições para ocorrer investimentos. O Ministério do Trabalho e Segurança Social criou
uma comissão para fazer levantamento no terreno e trazer os
prováveis as sugestões sobre
este fenômeno”, disse.
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CEM diz que os recursos naturais são subtraídos com total falta de transparência

País “sem rumo” nem projecto comum
Por essa razão, o CEM
escreve que neste contexto
é fácil aliciar pessoas, cheias
de vida e de sonhos, mas sem
perspectivas e que se sentem
injustiçadas e vítimas de uma
cultura de corrupção, a aderirem a propostas de uma nova
ordem social imposta com a
violência ou a seguir ilusões de
fácil enriquecimento que conduzem à ruína.
Os bispos moçambicanos

lastimam a trágica situação
que vive a população de Cabo
Delgado, onde as pessoas indefesas são mortas, feridas
e abusadas, e vêem os “seus
bens pilhados, a intimidade
dos seus lares violada, suas casas destruídas e cadáveres de
seus familiares profanados”,
para além de serem obrigadas
a abandonarem a terra que os
viu nascer e onde estão sepultados os seus antepassados.

Interesses de vária
natureza e origem

A

Conferência Episcopal de Moçambique (CEM)
voltou a demonstrar preocupação, na última
sexta-feira, com a prevalência da brutalidade
em Cabo Delgado, destacando que os recursos
naturais estão a ser subtraídos com “total
falta de transparência”, o que alimenta “a revolta e o
rancor no coração dos jovens”. Aliás, a CEM destaca ser
difícil que os jovens tenham perspectivas “se o próprio
país parece não ter rumo e um projecto comum, no qual
são convidados a serem colaboradores activos”.

Evidências
A insegurança que se vive
em Cabo Delgado, caracterizada pela violência extrema que semeia luto e fuga de
milhares de pessoas das suas
casas em busca de um destino seguro, foi objecto de reflexão dos bispos católicos de
Moçambique, que estiveram
reunidos, há dias, na primeira
sessão plenária de 2021, durante três dias.
Numa declaração aprovada na referida sessão plenária,
descreve-se um cenário trágico, não só de violência causada pelo extremismo islâmico,
mas também dos efeitos da insegurança alimentar e de fome
que afectam as populações,
bem como a violência que
de várias formas se alastra no
país, e tudo isso num contexto
de pandemia da Covid-19.
O CEM vai muito mais
longe, observando que o país
está sem rumo, não se aventa
nenhum projecto comum e
não há perspectivas para os
jovens, o que faz com que estes se tornem presas fáceis do
terrorismo islâmico.

“Como podem ter os jovens perspectivas se o próprio
país parece não ter rumo, um

dores activos e que alimentem
a sua esperança? É nossa posição de que nada justifica a
violência. Nem a situação difícil, de falta de uma perspectiva colectiva, partilhada como
uma nação, nem ressentimentos, nem a intolerância ou interesses de parte, de natureza
religiosa, política ou económica, devem desviar-nos, como
um POVO para o caminho de
qualquer tipo de insurgência”,
lê-se numa declaração aprovada na Sessão Plenária que

Como podem ter os jovens
perspectivas se o próprio país
parece não ter rumo, um projecto
comum, no qual são convidados
a serem colaboradores activos e
que alimentem a sua esperança? É
nossa posição de que nada justifica a
violência. Nem a situação difícil, de
falta de uma perspectiva colectiva,
partilhada como uma nação, nem
ressentimentos, nem a intolerância
ou interesses de parte, de natureza
religiosa, política ou económica,
devem desviar-nos, como um POVO
para o caminho de qualquer tipo de
insurgência.

projecto comum, no qual são
convidados a serem colabora-

decorreu durante três dias em
Maputo.

A CEM alerta que cresce e consolida-se a “percepção de que por de trás deste
conflito há interesses de vária
natureza e origem, nomeadamente de certos grupos de se
apoderarem da nação e dos
seus recursos”.
Os bispos advertem que os
recursos da região estão a ser
explorados com total falta de
transparência, o que alimenta
a revolta e o rancor, no coração dos jovens, que se tornam
fonte de descontentamento,
de divisão e de luto, quando
deveriam ser postos ao serviço das comunidades locais e
tornarem-se fonte de sustento
e de desenvolvimento.
São “recursos que, em lugar de serem postos ao serviço das comunidades locais e
tornarem-se fonte de sustento
e de desenvolvimento, com
a construção de infra-estruturas, serviços básicos, oportunidade de trabalho, são
subtraídos, na total falta de
transparência, alimentando a
revolta e o rancor, particularmente no coração dos jovens,
e tornando-se fonte de descontentamento, de divisão e
de luto”, escrevem os bispos.
“Reconhecemos que um
dos motivos fortes que move
os nossos jovens a se deixarem aliciar e a juntarem-se às
várias formas de insurgência,
desde a criminalidade ao terrorismo, ou também aquela
outra insurgência, não menos
nociva, do extremismo político ou religioso, assenta na experiência de ausência de esperança num futuro favorável

por parte dos nossos jovens”,
lembra o episcopado.
A CEP refere que, para a
maioria dos jovens, “não há
oportunidades de se construir
uma vida digna”, a sociedade
e decisores “ignoram o seu
sofrimento e não escutam a
sua voz”.
Os bispos de Moçambique reafirmam que nada justifica a violência, manifestam
a total solidariedade com os
mais fracos e com os jovens
que anseiam uma vida digna
e lembram que as religiões
têm uma grande contribuição a dar na resiliência das
comunidades e perseguir um
ideal de sociedade unida e
solidária.
“Como missão da Igreja Católica tem sido sempre
nosso compromisso colaborar
para o bem da nação, apontando os perigos e esperando sempre que quem tem
responsabilidades busque as
devidas soluções”, afirma a
CEM.
Os bispos de Moçambique
pedem que as forças políticas
nacionais, as organizações
presentes no país, as comunidades internacionais unam
esforços e socorram as populações deslocadas, criem mais
oportunidades de trabalho e
de desenvolvimento para todos e apelam para que “todos
contribuam para a pacificação, protegendo a população,
fechando as vias de financiamento à guerra, isolando e
travando indivíduos ou grupos que tiram proveito da tragédia de Cabo Delgado”.
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As marcas do nosso jornalismo
patriótico
Este país é nosso e cada um de nós tem
que fazer algo por ele, seja denunciando
a péssima gestão da coisa colectiva ou
aplaudindo as boas práticas, ou mesmo
passando para a linha da frente de modo
a mostrar como ser útil em uma sociedade
que requer contribuição de todos para retomar o seu rumo.
Depois de termos, nós o Evidências,
denunciado o vazio da propaganda do
ministro Celso Correia, seguida de desdramatização da sua fauna acompanhante que pulula nas redes sociais, escondida
atrás de perfis falsos, testemunhamos, há
dias, os esforços em, finalmente, empurrar
o projecto para frente, através da distribuição de tractores aos agricultores e a intimação dos extensionistas para assinarem
termos de início de actividade, um ano
depois e quando muitos já haviam perdido
esperanças.
Tarde ou não, os PACE’s estão finalmente a beneficiar-se. Os extensionistas,
por sua vez, também já deixaram de engrossar a fileira dos desempregados e de
meros chutadores de latas. Já tem um horizonte e foram renovadas esperanças de, a
breve trecho, iniciarem as actividades. Finalmente, as mais de duas mil motorizadas
irão ser descarbonizadas!
É muito pouco para ambição que foi
propagada, mas não deixa de ser um passo que nos tira de um ponto. Isso é função
pública do jornalismo e não podíamos nos
sentir tão úteis para esta nossa pátria. Entregamos o couro às balas em nome dos
que não têm voz e conseguimos.
Levantamos ainda nestas páginas a
não canalização do Apoio Social Directo pós-Emergência (PASD) no âmbito da
Covid-19. E agora o Governo está lá a distribuir dinheiro aos pobres, que inclusive
estão a lutar por ele. Alista-se na mesma
linha o caso de Armazéns Anita, que ficamos a saber que está no Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) e
já num estado avançado de investigação.
Sem falar das recentes denúncias que retratam o desprezo pela vida nos hospitais
do país, que, segundo nos foi informado
pelo MISAU, também estão em investigação. No fim do dia sentimos que estamos a
dar o nosso contributo.
E, há dias, assumimos o compromisso
de trazer o perigo patente que paira sobre
a nossa companhia de bandeira, a Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM). É um problema sério que transcende o despesismo
público, com aluguer de aviões que não
voam e pagamentos a pilotos que nada fazem por falta de aeronaves para voar, até
problemas de manutenção que chegam a
levar técnicos a usar equipamentos suspei-

tos nos aviões. Sobre isso falamos noutras
páginas e edições, deixando no momento
o desafio, a quem tem poder, de fazer uma
investigação séria para se apurar a saúde
técnica e financeira da LAM.
Somos apenas miúdos inconformados,
que, muitas vezes, fomos mal interpretados, por quem não gosta de ser escrutinado, mas as nossas críticas não são para
fragilizar o país que é também nosso, mas
para ajudar os políticos a abandonar o populismo falso e colocar os pés no chão, intimar-se com o país real e tomar decisões
que vão de encontro às necessidades dos
30 milhões de moçambicanos. Para nós
não basta só fazer discursos com olhos no
dinheiro dos doadores ou na manutenção
do poder, Moçambique não é dos ocidentais e o poder encontra manutenção na satisfação dos governados.
O que vem vertido nesta nova plataforma, feita exclusivamente por jovens, não
passa de uma espécie consultoria grátis
que estamos a prestar e, antes de tudo, um
dever de contribuir num país onde todos
os actores são importantes, mesmo que
sejam conotados com grupos de interesses
desconhecidos, por se indignarem com a
tamanha ausência de uma liderança capaz
de pôr freios aos raptos, fome, corrupção,
despesismo público, gangsterismo, conflitos armados e, agora, à insurgência em
Cabo Delgado e ao alto custo de vida, investindo em discursos que estão a leste da
realidade e da verdade.
O facto de sermos filhos da mesma pátria nos coloca na mesma balança de direitos e deveres investidos a qualquer moçambicano, de contribuir com recurso ao
Jornalismo patriótico, que nunca se pode
confundir com algum alinhamento político partidário.
Apesar da relutância dos nossos gestores públicos às preocupações do povo,
assistimos que quando as evidências não
podem ser abrandadas por um discurso
propagandista, há sensibilidade para contornar as críticas, fazendo o que deve ser
feito, mesmo que a motivação não tenha
a ver com qualquer compromisso público
com os servidos, mas com interesses estomacais de manutenção do poder. O que
interessa é o resultado final.
Escrevemos estas linhas pensando nos
desenvolvimentos recentes das matérias
acima referidas e outras, e no discurso do
Presidente da República, Filipe Nyusi, que
orientam os jornalistas a não serem reprodutores de "vontades contrárias à unidade
dos moçambicanos, difundindo informações incorretas e ou manipuladas, destinadas a desmotivar o cidadão de contribuir
para o desenvolvimento do país".
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Governo e CTA voltam a adiar negociações sobre
salário mínimo

A

A conjuntura socioeconómica vai ditar o futuro do salário mínimo

classe trabalhadora esperava novidades no encontro entre a ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, e a Confederação
das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), mas debalde. O encontro “pariu” mais um adiamento nas negociações do salário mínimo, que só serão
retomadas em Junho, um ano e três meses depois da
suspensão.

Duarte Sitoe
Não foi desta que o Governo, o sector privado e os trabalhadores voltam a sentar à mesma mesa para as negociações
sobre o novo salário mínimo na
pérola Índico. Além de adiar o
que a classe trabalhadora anseia desde 2020, a CTA e a Ministra do Trabalho e Segurança
Social abordaram a questão da
revisão da Lei do Trabalho.
No fim do encontro, o porta-voz do encontro, o vice-presidente da CTA, Vasco Manhiça fez questão de lembrar que o
retorno à mesa de negociações
vai depender da conjuntura
económica e social.
“A nossa preocupação neste
momento, mais do que o salário
mínimo, é manutenção dos postos de trabalho. Acreditamos
que no âmbito da nossa cooperação com o Ministério do
Trabalho, até ao mês de Junho
vamos encontrar melhor solução e melhor espaço. A situação

os postos de trabalho porque
podemos viver um drama, não
queremos que isso aconteça”,
justificaram os patrões.
Por outro lado, o representante da CTA escusou-se a falar
de percentagens que serão aumentadas no salário mínimo.
“Seria absurdo falar de percentagem neste momento. A
nossa maior preocupação é a
manutenção dos postos de trabalho. Não há condições para
discutir as percentagens, seria
um absurdo se fizéssemos isso.
Temos de olhar para a sobrevivência para, no futuro, discutirmos essa situação”, frisou.
Relativamente ao recrudescimento dos raptos de empresários em Maputo, a CTA diz
que o fenómeno só agrava ainda mais o ambiente de negócios
no país.
“É um problema que nos
aflige. O sector empresarial
precisa de paz e, isso, passa

A nossa preocupação neste momento,
mais do que o salário mínimo, é
manutenção dos postos de trabalho.
Acreditamos que no âmbito da nossa
cooperação com o Ministério do
Trabalho, até ao mês de Junho vamos
encontrar melhor solução e melhor
espaço. A situação económica vai ditar
o futuro em relação ao salário mínimo.
Não podemos ignorar a situação da
manutenção dos postos de trabalho.
Não podemos estar a assistir as pessoas
a perderem os postos de trabalho
porque podemos viver um drama, não
queremos que isso aconteça.
económica vai ditar o futuro em
relação ao salário mínimo. Não
podemos ignorar a situação da
manutenção dos postos de trabalho. Não podemos estar a
assistir as pessoas a perderem

pela segurança. Condenamos
este tipo de actos tal como nos
manifestamos
publicamente
em outras ocasiões. Criamos o
sector de segurança para olhar
para estes assuntos. Essas ma-

térias serão abordadas em sede
própria, condenamos porque
o bom ambiente do trabalho
que é o nosso slogan fica com-

prometido com esta questão de
segurança”.
Refira-se que, num passado
recente, os partidos políticos

apelaram ao executivo a encontrar uma saída para a situação
que está a afectar, negativamente, a classe trabalhadora.
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Aviões apodrecem no Quénia e a empresa paga 40
mil dólares por mês
Depois de ter assumido o
cargo máximo da companhia
de bandeira, Pó Jorge decidiu
vender as duas últimas aeronaves próprias da LAM, os
Embraer 190, que há mais de
dois anos encontram-se parqueados em Nairobi, Quénia,
com uma taxa de estacionamento mensal de 20 mil dólares por cada avião, totalizando
40 mil pelos dois “pássaros”.
Para além de custos de parqueamento, a estatal tem ainda despesas de manutenção
na sua folha de pagamento
por aqueles aparelhos ociosos,
que a cada dia que passa vão
se transformando em sucata.
Numa resposta bastante
selectiva às questões apresentadas pelo Jornal Evidências,
a direcção de Pó Jorge chegou mesmo a reconhecer que
os aviões estão a perder valor
de mercado, por não estar a
conseguir compradores, nem
por inteiro, muito menos por
peças, imputando a culpa à
Covid-19, argumentando que
a pandemia deixou as companhias de viação numa situação crítica.
Em dois anos, estima-se
que a empresa já pagou mais
de um milhão e duzentos mil
dólares só pelo parqueamento
dos dois aviões, sem nenhum
rendimento, pelo facto de os

arguidos do caso Xihivele.
Vender aviões próprios
para alugar aparelhos com
tripulação
A companhia de bandeira segue sem nenhum avião
próprio e neste momento depende de aviões alugados das
marcas Boing e Q400, num
negócio que pode envolver
fabulosas “comissões” para
algumas pessoas da empresa e
do Governo, que, apesar das
constantes denúncias, mantém ouvidos de mercador.

Porém, antes mesmo que
as enviássemos, recebemos
uma ligação da empresa
que lhe presta assessoria de
imprensa, também solicitando
as perguntas. Tal como
combinado, as questões foram
enviadas, mas as respostas
vieram incompletas e a empresa
não aceitou agendar uma
entrevista. Ficamos a saber que
foi orientação da assessoria de
imprensa.
mesmos não estarem a operar.
Só para se ter uma ideia, esse
valor é superior ao que a Embraer pagou em comissões aos

As referidas aeronaves foram alugadas no estrangeiro, num pacote que incluiu
também tripulantes expatria-

dos que vivem no hotel, com
custos suportados pela LAM,
enquanto há uma dezena
de pilotos e comandantes da
companhia que estão em terra por falta de aparelhos para
operar, já há mais de um mês.
No momento em que escrevemos estas linhas, a LAM
gasta por dia com hospedagem e alimentação da tripulação sul-africana de 12 elementos que vive no hotel VIP.
Sem contar com a diária
do hotel e despesas de deslocação, cada um dos 12 tripulantes tem direito a 80 dólares
para alimentação por dia. Nas
contas do Evidências, só de
per diem, aquela tripulação já
gastou perto de um milhão de
meticais, em menos de duas
semanas.
Neste momento, as Linhas
Aérea de Moçambique tem
os serviços mais elitizados do
país. Os passageiros chegam
a pagar 35 mil meticais por
um bilhete só de ida, em rotas em que outras companhias
praticavam 15 por cento destes custos, ou seja, cinco mil
meticais.
LAM dribla equipa
do Evidências e esquiva
perguntas
O Jornal Evidências, fez,
durante a semana passada,
todas as diligências visando
obter o pronunciamento do
Director Geral da LAM em

torno do assunto, contudo,
foi debalde. Depois de tantas tentativas de estabelecer
contacto com o Gabinete de
Comunicação da empresa, ligamos para o Director Geral
da LAM, o qual prontamente
respondeu ao nosso pedido de
entrevista e pediu que enviássemos as questões.
Porém, antes mesmo que
as enviássemos, recebemos
uma ligação da empresa que
lhe presta assessoria de imprensa, também solicitando
as perguntas. Tal como combinado, as questões foram enviadas, mas as respostas vieram incompletas e a empresa
não aceitou agendar uma entrevista. Ficamos a saber que
foi orientação da assessoria de
imprensa.
Na sua resposta sem direito a nenhum outro esclarecimento, apesar de nossos reiterados pedidos, a LAM diz que
tomou a decisão de proceder
a venda dos Embraer 190 no
quadro da uniformização da
frota, mas até ao memento
não está consumada.
“Neste momento é um assunto difícil, uma vez que os
aviões estão a perder o valor
de mercado, devido a uma
combinação de factores, agravados pela situação crítica em
que a pandemia da Covid-19
colocou as companhias de
aviação. Continuamos a ver
as melhores formas de viabilizar o processo para termos

uma frota bem estruturada e
maior que a actual, composta por dois Boeing 737-700
e dois Q400, para além dos
equipamentos operados pela
nossa subsidiária MEX - Moçambique Expresso, nomeadamente: três Embraer 145”,
referiu.
Ao Evidências ficaram
por responder as seguintes
questões: Qual será o fim dos
aviões? Quanto é que efectivamente a empresa já gastou em dois anos e meio pela
manutenção e estacionamento das aeronaves? Qual é o
actual valor de mercado das
aeronaves? Qual é a razão
principal para preterir daqueles equipamentos, tendo em
conta que tem menos custos
de operação em relação aos
Boings que são alugados e exigem mais custos?
Igualmente procuramos
saber porque é que a LAM
prefere vender seus próprios
aviões para depois ir alugar
aeronaves com tripulantes estrangeiros, se há muitos pilotos
e comandantes da companhia
que estão em terra por falta de
aparelhos para operar? Quanto é que a LAM gasta com
hospedagem e alimentação da
tripulação sul-africana de 12
elementos hospedada no hotel
VIP? Quais são os ganhos palpáveis que a empresa logrou,
em dois anos e meio, com a
retirada de circulação das aeronaves Embraer 190?
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vila de Chongoene, província de Gaza, foi o local escolhido para o Lançamento da Campanha de Comercialização Agrícola de 2021, sob
o lema “Comercialização Agrícola: Dinamizadora do Agro-negócio e Industrialização”. Na ocasião, o
primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, desafiou os produtores e o sector privado a escoarem a produção para que não haja excedentes.

Duarte Sitoe
De acordo com o primeiro-ministro, Carlos Agostinho de
Rosário, na presente campanha, o
Governo espera comercializar 16
milhões de toneladas de produtos
agrícolas diversos, o equivalente a
cerca de 9.3 % de acréscimo com
relação à anterior campanha, que
foi de 14.8 milhões de toneladas.
“Ao promovermos a comercialização agrícola, estamos a
garantir a ligação entre os produtores e os mercados, assegurando
a compra de excedentes para o
consumo interno e fornecimento
de matéria-prima para a indústria
nacional. Para a presente campanha de comercialização agrícola,
esperamos comercializar cerca de
16 milhões de toneladas de produtos diversos, o que representa
um crescimento de 9,3% quando
comparado com o comercializado na campanha anterior. O alcance desta meta requer esforços
combinados do Governo, dos

pediu engajamento dos intervenientes, ou seja, dos produtores e
comerciantes.
“Para que o processo da comercialização tenha êxito, ou
seja, para alcançarmos a meta
prevista, é importante que cada
interveniente faça a sua parte. Os
produtores devem procurar sempre garantir que os seus produtos tenham qualidade necessária
para serem comercializáveis de
forma competitiva no mercado.
Por sua vez, os comerciantes devem comprar os excedentes aos
produtores a preços justos. Neste
processo de comercialização, é
importante garantir a fluidez de
informação entre os diferentes intervenientes. Para o efeito, é fundamental uma maior divulgação
sobre a disponibilidade e localização dos produtos agrícolas, bem
como dos respectivos preços prática”, disse o primeiro-ministro.
Carlos Agostinho de Rosário

através de instituições bancárias
está a permitir aos produtores e
intervenientes da comercialização
agrícola terem acesso ao financiamento em condições favoráveis.
Para garantir maior rotatividade
e que mais intervenientes se beneficiem do Fundo Rotativo, é
necessário que todos os fundos
concedidos sejam devolvidos no
final de cada ciclo de produção e

comercialização”.
Com a realização do III Fórum Nacional da Comercialização Agrícola, o Governo espera
que saiam propostas concretas
para a melhoria do processo de
escoamento da produção agrícola
e a coordenação entre os diferentes intervenientes da cadeia de valor produtiva e comercial.
“Esperamos que o Gover-

no e os diversos intervenientes
na cadeia de valor agrícola busquem soluções, durante a interacção que irão ter, com vista a
dinamizar, cada vez mais, a comercialização agrícola e o agro-processamento. Encorajamos o
estabelecimento de parcerias entre o sector privado, o Instituto de
Cereais de Moçambique, a Bolsa
de Mercadoria e a banca”.

PUBLICIDADE

Matrículas para
2021
operadores do sector privado e
do sector financeiro”, disse Carlos
Agostinho de Rosário
Por outro lado, o governante
declarou que a comercialização
dos excedentes da produção agrícola tem um valioso e crescente
contributo na dinamização da
agricultura, visto que é um sector estratégico na geração de
emprego e renda para a maioria
das famílias moçambicanas. Para
que a Campanha de Comercialização Agrícola 2021 tenha êxito, Carlos Agostinho de Rosário

adiantou ainda que para complementar as acções desenvolvidas
pelos produtores e intervenientes
na comercialização, o Governo
continuará a adoptar reformas e
a implementar acções para dinamizar a comercialização agrícola.
“Continuaremos a reforçar a
intervenção do Instituto de Cereais e a Bolsa de Mercadorias
de Moçambique, através da linha
especial de financiamento, denominada Fundo Rotativo da Comercialização Agrícola. O Fundo
Rotativo que é disponibilizado

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais,
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para
matricular novos ingressos da

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª

classes por um valor acessível

.

MES NA PRÓPRIA ECLC
OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXA
Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede
do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar

através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.
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No Porto de Maputo

Camionistas agastados com morosidade no
carregamento e descarga de contentores

O

s camionistas estão de costas voltadas com
a DP World, empresa que gere o terminal
de contentores no Porto de Maputo,
alegadamente devido à morosidade no
processo do carregamento e descarga de
contentores. Por outro lado, queixam-se da actuação das
Alfândegas de Moçambique, acusando a instituição de,
para além da verificação da mercadoria nas instalações
portuárias, fazerem uma fiscalização móvel na via
pública.

Duarte Sitoe
A empresa DP World é
acusada por camionistas de
estar a implementar novas
regras de manuseamento de
carga no recinto do Porto
de Maputo, em prejuízo dos
transportadores que, para
além de enfrentarem longas
filas, perdem tempo e somam
mais custos operacionais.
É que, antes da modernização do Porto, os camionistas
que se dedicam ao transporte
de cargas, depois de levantar
os contentores na DP World
e descarregar as mercadorias
no destino, devolviam vazios
no mesmo terminal, mas, de
um tempo a esta parte, as
coisas mudaram. Os camionistas são obrigados a levar
os contentores ao terminal de
cabotagem.
Essa prática contrasta com
a promessa feita logo após à
reabilitação do porto, quando
a DP World introduziu novas
máquinas para o manuseio
de carga e garantiu que cada
camionista teria pouco tempo
para carregar.
Os transportadores entendem que actualmente o processo é moroso e dispendioso,
uma vez que não são pagos
pelo serviço de manuseamento de contentores, estranhamente depois de terem sido

obrigados a mandar cotação
para o efeito.
Álvaro Bila, motorista
com mais de 20 anos a operar
no Porto de Maputo, estranha
a mudança unilateral das regras do jogo, por parte da DP
World e sem prévio aviso aos
transportadores e questiona
para onde vai o dinheiro referente ao manuseamento dos
contentores.

Eles pediram
cotações no ano
passado, mas até
agora nem água
vai, nem água vem.
Continuamos a levar
os contentores. Estão
a usar uma ditadura
porque sabem
que dependemos
do carregamento
das mercadorias
no porto para
sobrevivermos. Eles
fazem e desfazem
porque são os donos
de tudo e nós temos
que obedecer.
“Quando começou a cabotagem, fomos convidados

a fazer a cotação para que
fôssemos pagos para tirar os
contentores para o terminal
de cabotagem, mas no presente, se tiras o contentor para
ir descarregar fora, quando
voltas já não devolves na DP
World, tens que ir até à cabotagem e isso coloca-nos em
prejuízo, porque para além de
ser distante há uma morosidade na descarga, comprometendo as nossas metas diárias.
Temos documentos que com-

provam que carregamos na
DP World, mas não nos deixam descarregar os contentores vazios. Estamos a fazer um
trabalho que não é nosso”, reclamou Bila
A fonte observa que a DP
World tem as suas máquinas
para manusear os contentores
e a MCD, uma empresa que
presta serviços à primeira,
tem, igualmente, seus camiões
para tirar os contentores, mas
deixam o trabalho da devolu-

ção dos contentores para os
camionistas.
“Eles pediram cotações
no ano passado, mas até agora nem água vai, nem água
vem. Continuamos a levar os
contentores. Estão a usar uma
ditadura porque sabem que
dependemos do carregamento das mercadorias no porto
para sobrevivermos. Eles fazem e desfazem porque são
os donos de tudo e nós temos
que obedecer”, sublinhou.

Aumento de custos e redução de voltas

Frustrado e com cara de
poucos amigos, Leonardo
Langa, queixa-se daquilo que
chama de humilhação a que
são alvos os camionistas naquele recinto.
“O motorista, por vezes,
entra no porto às 14 horas,

forma fila para carregar e,
quando chega na Kudumba,
encontra o posto fechado,
uma vez que o processo costuma ir até para além das 23
horas. Nesses casos, o motorista dorme na rua, enquanto aguarda pela reabertura,

podendo só sair depois das 12
horas. Depois disso, vai à descarga e lá termina às 17 horas,
levando 24 horas dentro do
porto”, lamentou.
Langa declara que com
Continua na pag 12
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a entrada de novas medidas
e, inclusive, novos artefactos
tecnológicos, os camionistas
esperavam que as coisas melhorassem significativamente, contudo, a modernização
aumentou as horas que os
camionistas
permanecem
dentro do Porto, enquanto
aguardam pelo carregamento.
“Preferíamos o sistema
passado, não levávamos muito
tempo no Porto. No passado
conseguíamos tirar do porto
mais de cinco contentores,
mas agora não é possível fazer dois contentores. Chegamos às 7 horas e começam a
processar os documentos às
17 horas, isso cria constrangimentos com o cliente. Quan-

Preferíamos o
sistema passado,
não levávamos
muito tempo no
Porto. No passado
conseguíamos tirar
do porto mais de
cinco contentores,
mas agora não
é possível fazer
dois contentores.
Chegamos às 7
horas e começam
a processar os
documentos às 17
horas, isso cria
constrangimentos
com o cliente.
do te entregam o booking às 22h dizem
que termina às 7h enquanto
devia ter 24 horas”, relatou.
A morosidade tem acarretado custos adicionais aos
transportadores que, por vezes, entram em pé de guerra
com os importadores, uma
vez que estes depois de entregarem o booking do carregamento não aceitam pagar despesas adicionais.
“O importador quando te
entrega os documentos do seu
contentor já não se responsabiliza pelos custos que podem
advir da morosidade no Porto
de Maputo. Eles não querem
saber se demoramos ou não.
O que eles querem é a mercadoria. A morosidade tem nos
lesado sobremaneira. Por vezes não ganhamos quase nada
pelo trabalho que fazemos.
Não se justifica o que está a
acontecer. Investiram muito
dinheiro na modernização do
Porto, mas a situação piorou”,
disse Langa.
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As estranhas duas versões da associação

Contactado pela nossa
equipa de reportagem, o presidente da Associação dos
Transportadores do Porto de
Maputo (AMOTRAP), Tami-

mo Mohamed teve uma posição um tanto quanto contraditória. Num primeiro momento
saiu em defesa da empresa, DP
World, alegando que esta “só

carrega culpa por estar no
meio do processo”, mas em seguida legitimou as reivindicações dos seus associados.
“O problema não é a DP
World. A empresa melhorou
muito nos últimos meses e sempre que há problemas falamos
prontamente com o pessoal e
eles sempre mostraram uma
enorme vontade de melhorar.
É certo que tem tido problemas
aqui e acolá, mas a DP World
não tem culpa”, disse Tamimo.
Sobre a devolução dos contentores à cabotagem, Tamimo
declarou que este processo tem
sido dispendioso e moroso para
os transportadores, uma vez
que no presente os contentores
não retornam ao local onde foi
carregada a mercadoria
“As reclamações são autênticas. Sempre reclamávamos

com a DP World sobre a devolução de contentores à cabotagem, mas depois percebemos
que a empresa só está no meio
do problema. Eles explicaram
que não são os donos dos contentores. Os contentores são
de outras companhias. Quando os contentores chegam à
DP, sendo a única terminal
dos contentores, esta recebe os
contentores e ganha dinheiro
por isso. Quando os mesmos
saem, em vez de regressar à DP
World, retornam para onde os
donos dos contentores mandam. O nosso contrato com o
importador é de levar, descarregar e devolver os contentores
na DP, mas na realidade não
é o que vem acontecendo nos
últimos tempos”, disse Tamimo, num discurso bastante
contraditório.

Camionistas não vêem com bons olhos as brigadas móveis da AT
Por outro lado, os camionistas queixam-se da actuação das
alfândegas de Moçambique, que
decidiram apertar o cerco ao
contrabando, activando, para
além de postos fixos, brigadas
móveis de fiscalização de mercadoria em trânsito, o que para os
queixosos era desnecessário.
“Dentro do porto tem uma
equipa das alfândegas que faz
o scan da carga e constata que
não há irregularidade no que
toca ao pagamento dos direitos
aduaneiros, mas quando saímos
do porto encontramos uma outra equipa das alfândegas, que
diz que não pagaste enquanto
tens o recibo. Não há sintonia
entre eles, ou seja, não estão a
funcionar. É vergonhoso para
Moçambique o que está acontecer. Agora pergunto por que
colocaram a equipa no scan se,
depois, surge outra a duvidar da
autenticidade dos documentos”,
questiona Santos.
Joel Matsinhe, outro camionista, diz que os homens das Alfândegas não estão para diálogo
e tudo funciona “na base da lei
deles”. No seu entender, não se
justifica que em caso de irregularidade o camião seja levado ao
terminal aduaneiro.
“Se é detectada alguma irregularidade, a mercadoria é
apreendida, mas em vez de ser
devolvida ao porto, te levam
para um parque distante. Isso
também nos inquieta. Devem
estar organizados. Deviam
trabalhar juntos no porto”,
justificou.
Essa informação é corroborada pela Associação dos Trans-

portadores, que revela que “100
metros depois de sair do Porto,
os camionistas são interpelados
por outra brigada das Alfândegas e quando constatam alguma irregularidade levam para o
terminal de cargas, enquanto o
correcto seria levar para onde o
camionista vem, mas Alfândegas
é a mesma instituição. Somos
ameaçados e às vezes cobram-nos valores exorbitantes”.
Por outro lado a associação
exige que as Alfândegas alarguem o tempo de funcionamento, por forma a permitir o
escoamento de mercadoria no
período nocturno. É que, segundo conta, o enceramento da
unidade instalada pela Autoridade Tributária no porto, faz
com que os camionistas passem
noites em claro e em condições,
diga-se, desumanas.
“As Alfândegas condicionam
sobremaneira o nosso trabalho
no Porto de Maputo. O que os
transportadores passam chega
a ser desumano. O camionista
chega na DP World, carrega o

camião e, quando chega a Kudumba, as Alfândega não está a
funcionar. Tivemos no passado
uma reunião e decidiu-se que as
alfândegas tinham que funcionar 24 horas por dia, mas não

é isso que acontece, a partir das
23 horas deixa de fiscalizar o
sector, alegando que a Kudumba é que fecha”, acusa Tamimo.
Autoridade Tributária
refuta acusações e diz que
“quem não deve não teme”

Confrontada pela nossa
equipa de reportagem, a Autoridade Tributaria de Moçambique (AT) refutou todas
as acusações, explicando que
lida com os representantes das
empresas, ou seja com os despachantes aduaneiros, que são
os que representam os donos
da mercadoria para o processo
de desembaraço da mercadoria.
Ademais, esclareceu que a fiscalização da mercadoria é um
processo contínuo e “quem não
deve, não teme”
A AT sustenta que está no
Porto de Maputo para representar o Estado no processo da
entrada da mercadoria, e que
antes das Alfândegas existem
entidades responsáveis que operam no centro portuário.

Ludovina Uache, assistente
do Director Geral das Alfândegas e porta-voz da Autoridade
Tributária para Assuntos Aduaneiros, explicou que as Alfândegas actuam somente no proContinua na pag 23
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Defende Samuel Dache, coordenador das Relações Exteriores da Nova Democracia

“Diáspora olha-nos como única alternativa para
renovar sua esperança”

D

epois de ter sido sensação das últimas eleições, tornando-se o quarto partido mais votado em ano de estreia, a Nova Democracia
vai a Congresso próximo ano e encontra-se,
neste momento, no trabalho de preparação, que inclui
contactos com o exterior, onde segundo o coordenador
do gabinete das Relações Exteriores, Samuel Dache o
partido já tem membros e simpatizantes na diáspora,
sobretudo jovens, que olham para o movimento com alguma esperança.

Evidências
Ligado à Nova Democracia
desde 2019, ano de estreia do
partido, Samuel Dache, Jovem
de 28 anos de idade, licenciado
em filosofia pela Universidade
Eduardo Mondlane, acaba de
ser indicado pela Comissão Política para assumir a coordenação
do Gabinete das Relações Exteriores, no quadro da preparação
do Primeiro Congresso daquela
organização política.
“Encaro este desafio com
muita responsabilidade e entrega, porque não é fácil e é preciso
falar com o mundo. É de facto
desafiador”, começa por dizer
Dache, para depois revelar ao

Jornal Evidências que, apesar
de ter sido indicado ao cargo há
pouco tempo, já existem acções
bem avançadas, no que diz respeito às relações exteriores da
Nova Democracia.
Dache revela que o nível de
aceitação da Nova Democracia, por parte das comunidades
moçambicanas na diáspora, é
satisfatório, de tal forma que, em
apenas dois anos de existência, o
partido pode se orgulhar de ter
membros em diversos países, sobretudo jovens, que buscam por
um porto seguro para ancorarem as suas esperanças.
“Já estamos num passo bem

avançado, a dialogar com as
comunidades
moçambicanas
na diáspora, a falar com várias
forças da sociedade civil, embaixadas e alguns partidos amigos.
Refiro-me aos partidos políticos de outros países, cuja luta
assemelha-se à luta da Nova
Democracia, porque a amizade
partidária tem muito a ver com
ideais. Então, tendo em conta
que a Nova Democracia não é
um partido nem da esquerda,
nem da direita, mas, sim, do centro, torna-se fácil fazer amizades
de ambos os lados”, destaca.

Até ao momento, assegura
ter já contactos com moçambicanos e parceiros em todos os
continentes, a exemplo da África
do Sul, Swazilândia (Eswatin),
Zimbabwe, Malawi, Quénia,
Argélia, Portugal, Alemanha,
França, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros.
“Isto é muito satisfatório e há
um dado muito importante que
é o facto de estas comunidades
serem maioritariamente constituídas por jovens, o que nos faz
olhar para o futuro com muita
esperança”, destaca Dache, para

depois acentuar que, nos contactos com os moçambicanos
na diáspora, os jovens manifestam grande preocupação com
a actual governação e deixam
claro que sempre sentiram um
vazio em termos de alternativa política, pelo que vêem na
Nova Democracia com alguma
esperança.
“As pessoas perderam esperança de um dia terem um partido sério, com governantes sérios.
Os jovens que estão na diáspora
apreciam a democracia dos países onde se encontram e quando
falam connosco mostram preocupação, por causa da imagem
muito suja do país fora de portas,
por isso defendem a necessidade
de haver um movimento que dê
esperanças ao povo”, destacou.
O apoio dos moçambicanos
dentro e fora de portas galvaniza, segundo Dache, a Nova
Democracia, que mesmo sem
beneficiar-se de fundos públicos
como os três grandes partidos,
vai ao seu Primeiro Congresso,
o que mostra o compromisso do
seu partido com a pátria.
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Quase um ano depois e… muito barulho

Celso Correia começa a cumprir promessa
PACE’s de Nampula já receberam tractores

Extensionistas foram finalmente chamados para iniciar o trabalho
Ainda há muitos PACE’s que não receberam nem sequer um tostão

N

a nossa segunda Edição, publicamos uma longa reportagem, dando
conta que a fase nacional do Projecto Sustenta, estava estagnada, pois
os mais de 2000 extensionistas formados ainda não haviam começado a trabalhar, apesar de terem assinado contratos em Novembro e
os agricultores, um pouco por todo o país, estavam com os nervos à
flor da pele porque o Governo ainda não havia honrado com o que foi prometido.
Na altura fomos mal interpretados e houve um trabalho de propaganda para tentar desacreditar o nosso trabalho, contudo, a verdade é que só na semana passada
é que o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, dirigido por Celso Correia, começou a disponibilizar tractores, insumos e, finalmente, foram chamados
os mais de dois mil extensionistas para começarem a trabalhar, sete meses depois
de terem assinado contratos.
Reginaldo Tchambule

Contrariamente à expectativa criada a 07 de Julho de
2020, quando foi lançada a
fase nacional do Projecto Sustenta, na sua primeira época
de implementação, pouco ou
nada produziu em termos
efectivos, tendo em conta
que grande parte dos Pequenos Agricultores Comerciais
Emergentes (PACE’s), que
têm a missão de produzir e
assistir outros pequenos produtores na sua área de jurisdição, só agora, no fim da
primeira campanha e em ple-

nal Evidências, na altura, até
semana finda, poucos eram
os produtores que haviam
recebido o financiamento, os
tractores e insumos prometidos, apesar de terem assinado
contratos há quase um ano.
Por outro lado, desde que assinaram os contratos a 03 de
Novembro de 2020, os mais
de dois mil extensionistas
agrários continuam em casa a
“chutar latas” e só, na última
semana é que foram chamados para assinarem termos de
início de actividade.

semana finda, passos importantes rumo à materialização do Sustenta, apresentado
como sendo a solução para
criar as condições necessárias
para desenvolver a agricultura, transformando a prática
da agricultura familiar, que
representa 98.7% das explorações agrícolas, em cadeias
de valor produtivas de larga
escala.
MADER “fuma”
cachimbo da paz com
alguns PACE’s

do programa chegaram a chamar
o ministro Celso Correia de mentiroso, devido à demora na alocação de tractores e outros insumos
agrícolas prometidos, meses depois
de terem assinado contratos para o
efeito.
Naquele ponto do país onde
na primeira campanha os PACE’s
conseguiram produzir com meios
próprios devido à demora na alocação de meios, Celso Correia
entregou, entre os dias 14 e 15 de
Abril corrente, 66 tractores a igual
número de PACE’s, entre homens
e mulheres de todos os distritos.
Ao nível de Nampula, ficam

de fora, pelo menos nesta fase, 49
PACE’s que não foram contemplados nos 66 tractores. Aquela província é a primeira onde o Governo disponibiliza aqueles meios de
produção, não estando claro quando é que os productores de outros
pontos do país irão recebê-los.
Na ocasião, Correia defendeu
que a assistência aos produtores
proveniente do Governo visa melhorar os níveis de produtividade e
aumentar as áreas de produção, assegurando que os Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes
(PACE’s) e Pequenos Agricultores
(PA’s) tenham sementes de quali-

Extensionistas chamado
na época de colheita, é que
começaram a receber meios
de produção, nomeadamente,
tractores, sementes e outros
insumos.
Como demonstrou o Jor-

Ao que tudo indica, após
passar um ano a investir meios
e recursos na propaganda do
que propriamente acções, o
Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural deu,

O pontapé de saída da
acção que se espera que seja
replicada por todo o país foi
em Nampula, local onde pelo
menos 115 agricultores seleccionados para beneficiarem

Depois de quase um ano, os
mais de dois mil jovens extensionistas formados no ano passado e
que assinaram contratos em Outubro do mesmo ano, foram, finalmente, convocados no passado
dia 08 de Abril para se apresentarem aos Serviços Provinciais de
Actividades Económicas.
A mensagem que o Evidências
teve acesso vinha em nome da Direcção Nacional de Assistência à

agricultura Familiar (DNAAF) e
convocava todos os extensionistas
admitidos no concurso público de
contratação de Extensão, publicado a 20 de Maio de 2020, para
o acto de assinatura dos termos
de início de funções, o que comprova os factos relatados por este
jornal.
A convocação dos mais de dois
mil jovens que tinham um prazo
de cinco dias, a partir de 12 de
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as do Sustenta
porque é inconcebível falar
de produção dos PACES e
resultados, sem que os técnicos, munidos de ferramentas
para assistir os produtores, estejam no terreno a acompanhá-los em todas as fases de
produção.
“Temos que assumir que
na primeira época da presente campanha perdemos o
barco. O PACE e o PA para
poder produzir depende
muito do extensionista e não
estando no terreno, não há
como o Governo dizer que o

Sustenta está a ser implementado”, desabafou um extensionista, que chegou a alugar
uma casa numa outra província, onde concorreu, na esperança de que seria imediatamente chamado. Perante a
incerteza e por que não tinha
dinheiro para continuar a
honrar com a renda, acabou
sendo obrigado a regressar a
Maputo, para o desespero da
sua família.
Refira-se que são ao todo
2158 novos extensionistas
formados no ano passado,

que vão se juntar aos antigos.
Refira-se que o MADER, no
ano passado, chegou a propalar ter adquirido e alocado
4.224 kits de extensionistas
(agrícola e pecuária), sendo 2.218 motorizadas, das
quais 1.249 para os antigos
extensionistas e 1.032 para
os recém-admitidos (curiosamente antes mesmo de começarem a trabalhar), bem
como, aquisição de 4.224
tablets para todos extensionistas com um crédito mensal
de 1000 meticais.

Não é de hoje que o Governo traça um plano de
grande dimensão para o sector da agricultura, mas quase sempre falha. Na história,
contam-se quase uma dezena de programas do sector
agrário que resultaram em
sucessivos falhanços na sua
implementação.
Entre os mais sonantes, o
Evidências lembra do Programa Nacional para o De-

Agrário (PEDSA); Plano
Nacional de Investimento
do Sector Agrário (PNISA), e, mais recentemente,
o Programa de Cooperação
Tripartida para o Desenvolvimento da Agricultura da
Savana Tropical em Moçambique (ProSavana), que
foi contestado antes mesmo
de ser colocado em prática.
Entretanto, diferente dos
outros, o Sustenta, conta

projecto Sustenta, ou seja, os
produtores apresentados não
receberam nenhum financiamento, nem assistência do
Sustenta.
O trabalho apresentado
foi feito com meios próprios,
tal como vem sendo há vários anos e, supostamente, os
produtores foram coagidos a
simular sucesso do Sustenta
pela equipa de propaganda,
a troco de alguns benefícios,

senvolvimento da Agricultura (PROAGRI I e II); Política
Agrária e Estratégia de Implementação (PAEI); Programa Nacional de Extensão
Agrária (PRONEA); Estratégia de Segurança Alimentar
e Nutricional (ESAN I e II);
Estratégia da Revolução Verde; Plano Estratégico para o
Desenvolvimento do Sector

com uma componente de
propaganda muito forte. Recentemente, gerou-se uma
grande polémica, quando
Celso Correia levou o Presidente da República aos campos de arroz no distrito de
Namacura, pousaram para
as câmeras da televisão mostrando aparentes resultados
que nada tem a ver com o

ainda não claros.
Essa pretensa simulação,
chegou a levar o ministro
Celso Correia a ser interrogado por mais de três horas
pelo Serviço de Informação e
Segurança do Estado (SISE)
para esclarecer os contornos
do projecto e por ter exposto
o Chefe do Estado a tamanho vexame.

Sustenta assombrado pelos
seus ancestrais

dade, meios de trabalho, mercados
e resultados promissores na cadeia
de valores produtiva.
Durante os dois dias de trabalho em Nampula, Correia visitou
o campo de 300 hectares do produtor Delfim Bonifácio, do Distrito de Larde, um dos que expôs, há
alguns meses, a falta de seriedade
do Governo na implementação do
Sustenta e que com meios próprios
conseguiu, esta época, produzir
milho, gergelim, feijão, banana,
ervilha e citrinos.
Depois de muito tempo de espera, o PACE que chegou a queixar-se de prejuízos devido ao “atraso

na recepção de equipamentos
agrícolas e valores monetários
para o fundo de maneio destinado
à alocação de mão-de-obra para a
sementeira, sacha, entre outras”,
recebeu um tractor e sementes de
qualidade que vão igualmente beneficiar a 66 PA’s que se localizam
ao redor.
Delfim Bonifácio fez saber que
está a explorar, actualmente, 165
hectares, dos quais 49 de milho e
feijão associado, 8 de feijão bóer,
8 de bananas e 5 mil plantas de
citrinos. Garantiu que emprega
15 trabalhadores efectivos e 150
sazonais.

os quase um ano depois
Abril, devolveu as esperanças dos
contemplados que chegaram a temer que o Sustenta fosse mais um
dos vários projectos falhados que
o país já teve.
“Eu já não esperava. Foram
muitos meses de espera e nada
acontecia. Para piorar, o ministério sempre dava justificações sem
nexo e nalgum momento começamos a duvidar do projecto”, conta
um extensionista ao Evidências,

acrescentando que “muitos acabaram desistindo e voltando para
as suas anteriores actividades.
Quando foi anunciado o concurso com fabulosos salários e perspectiva de melhores condições de
trabalho, muitos abandonaram
seus antigos trabalhos para tentar
a sorte no Sustenta”.
Um outro extensionista revelou à nossa reportagem que só
agora é o Sustenta vai arrancar,
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Conselho de Ministros aprovou, recentemente,
o cenário de médio prazo, prevendo que a economia nacional se reanime à medida que o país
conseguir mitigar a Covid-19 e arrecadar mais
receitas. O Instrumento de Planificação e Orçamentação
trienal, introduz uma visão de médio prazo e destaca as
linhas da política e da estratégia do Governo. Entretanto,
se, por um lado, o cenário moderado prevê um crescimento
na ordem de 1.5% o pessimista projecta um crescimento de
apenas 0.6% no ano em curso.

Duarte Sitoe
“As linhas da política e de
estratégia são detalhadas e operacionalizadas pelo Plano Económico e Social e Orçamento
do Estado. O cenário visa ainda efectuar mudanças estruturais da despesa e aumentar
o grau de previsibilidade dos
recursos”, disse o porta-voz do
Conselho de Ministros, Filimão
Suaze para depois acrescentar
que “o instrumento contribui
para a planificação estratégica,
coerente e compatível com os
recursos disponíveis, tendo em
conta a conjuntura e aspectos
estruturais”.
Chamado a detalhar o Instrumento de Planificação e Orçamentação trienal, o Director
de Comunicação e Imagem do
Ministério da Economia e Finanças, Alfredo Muthombene,
disse que em 2020 a economia
moçambicana sofreu uma contracção seguindo o cenário que
registou nas economias mais robustas a nível internacional.
“O desempenho da economia moçambicana, em 2020,
ficou comprometido devido à
interacção de choques adversos

redução na taxa crescimento
média anual do PIB em 2020,
em torno de -3,6 pp, comparativamente ao ano 2019”, disse
Muthombene.
A pandemia gerou uma crise económica sem precedentes,
num curto espaço de tempo. Os
impactos de longo prazo vão
depender de quão rapidamente
o novo coronavírus vai ser vencido. Desde a eclosão da pandemia, o comércio internacional
registou uma contracção, devido às restrições impostas em vários países, para conter o vírus,
e Moçambique viu-se obrigado
a rever em baixa o crescimento
para o ano em curso.
“Com as restrições das fronteiras o comércio internacional
registou contracção e isso pesou para Moçambique, uma
vez que reduziu a importação
de alguns produtos. A nível do
Plano Económico Social estava
previsto um crescimento na ordem dos 2%, mas com este contexto e com os resultados que
tivemos em 2020 houve revisão
em baixa para 1.2%. No cenário moderado há uma previsão

-se que a economia moçambicana comece a recuperar
terreno, contudo, este cenário
depende do levantamento das
medidas restritivas no país e no
mundo.
“O cenário pessimista tem
em conta o prolongamento das
medidas restritivas e faz previsão de crescimento de 0.6%
para 2021. O cenário de três
anos, 2022-2024, a médio prazo vai começar apresentar um
crescimento moderado de 4%
há medida vamos saindo da situação de restrição que provoca
o esfriamento da economia e
vai se iniciar o processo de consolidação fiscal que passa pelo
alargamento da base tributária
das suas receitas e racionalização das despesas para encontrar equilíbrio do ponto de vista
fiscal”.
“Não temos informação
de que esta paralisação
vai ser ultrapassada”

incluindo a eclosão da pandemia da Covid-19, o ambiente
de incerteza causado pela situação de insegurança nas zonas
centro e norte do país, e à ocorrência de choques climatéricos
(chuvas, secas e ciclones). Como
resultado, o país registou uma

de que a economia nacional
venha a crescer 1.5%. Esse cenário moderado tem em conta
o relaxamento das medidas impostas para travar a propagação
da pandemia”.
Nos próximos três anos, ou
seja, entre 2022 e 2024, prevê-

Muthombene explicou, por
outro lado, que a pandemia da
Covid-19, o conflito militar na
zona norte de Moçambique e
alguns choques climatéricos colocam um cenário moderado da
economia nacional, mas adianta que a retoma das actividades
abre espaço para a projecção de
crescimento entre 2022 e 2024,
dependendo do relaxamento
das medidas.
“Espera-se que a dívida
pública aumente em relação
ao PIB no período entre 2021
e 22 e permaneça cerca de 1,7
reflectindo as despesas normais
que são o pagamento de juros.

Perspectiva-se que a mesma
venha a reduzir entre 2023 e
2024. Há alguns riscos nestas
projecções”.
Uma das grandes esperanças da economia moçambicana
é o início da exploração do gás
natural na Bacia de Rovuma,
todavia, nas projecções do Mi-

que esta paralisação das actividades vai ser ultrapassada”
No âmbito da política tributária prevê-se o alargamento da base tributária através
de um conjunto de reformas
para a melhoria da eficiência e
eficácia na cobrança de receitas, a destacar “ a melhoria do

Uma das grandes
esperanças da economia
moçambicana é o início da
exploração do gás natural
na Bacia de Rovuma,
todavia, nas projecções do
Ministério da Economia e
Finanças não foi incluído o
projecto agora paralisado
devido aos recentes
ataques dos terroristas a
vila de Palma.
nistério da Economia e Finanças não foi incluído o projecto
agora paralisado devido aos recentes ataques dos terroristas a
vila de Palma.
“Não incluímos os projectos
de gás natural na bacia de Rovuma nessas projecções, uma
vez que ainda há uma discussão
de como serão geridas as receitas provenientes destes projectos. Não temos informação de

controlo do trânsito aduaneiro
através da implementação do
projecto de rastreamento e controlo da mercadoria em trânsito
no território nacional e modernização tecnológica de forma a
consolidar os passos iniciados
no sentido de aumentar a disponibilidade dos sistemas de
cobrança de receitas e manutenção do centro de dados da
Autoridade Tributária”.
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Carta aberta à EDM

Grito do cidadão
inconformado

Leví Salomão Matsinhe
Prezados!
Meu nome é Leví Salomão Matsinhe, moçambicano, residente em Maputo no Bairro Tsalala.
Mediante várias irregularidades que tenho
vindo a constatar no processo de fornecimento de
energia eléctrica, sirvo-me deste meio para manifestar, como consumidor e cliente, o meu desapontamento com a empresa pública de fornecimento de Energia Eléctrica, em Moçambique,
Electricidade de Moçambique (EDM).
O monopólio de que se beneficia a empresa,
para além de a tornar arrogante, faz dela um factor de exploração, humilhação e descaso com os
clientes/consumidores.
De entre vários factores que me desapontam,
como cliente consta:
1. Não obstante o facto de, em conluio com
as autoridades municipais, a EDM cobrar taxa
de lixo que nunca é recolhido, facto que faz de
Moçambique o país singular onde cidadão consumidor é obrigado a pagar por um serviço do
qual não se beneficia;
2. A qualidade de energia eléctrica fornecida pela EDM deixa a desejar. Vezes sem fim,
como consumidores, vemo-nos na contingência
de perder os nossos electrodomésticos pela péssima qualidade de energia fornecida. Por vezes
a energia eléctrica, fornecida por esta empresa,
chega às nossas residências com uma potência
muito acima do normal, danificando os nossos
electrodomésticos: explosão de lâmpadas, derretimento de tomadas e de mais prejuízos resultantes de corrente acima do normal. Isto traz prejuízos enormes, tendo em conta o custo da vida
que eleva a dificuldade de os adquirir, sem que
ninguém, neste caso a empresa, se responsabilize;
a)
Em face disto, alguém pode questionar o
porquê de não reclamar junto à empresa? Que
resultado traria tal reclamação, se a empresa está
consciente das suas deficiências de qualidade do
produto que fornece ao cliente, mas nunca se
predispôs a repor os danos causados? Manienta
o cliente com argumentos descabidos, tudo para
se eximir da responsabilidade dos danos por si
criados;
3. Agora vem o cúmulo do desrespeito, descaso e falta de consideração para com o cliente/
consumidor. A empresa decide, unilateralmente,
sem aviso aos consumidores sobre o que vai acontecer, qual o objectivo e que vantagem trará ao
consumidor, o que seria de esperar, não só por
ser de praxe, mas sim de bom-tom, em condições
normais de uma empresa que deseja estabelecer
um bom relacionamento, num clima de respeito
e cordialidade com os seus clientes. Esta situação
trás em bloco uma série de constrangimentos
para o cliente:
a)
Na retirada do antigo contador a EDM
retira a quantidade de energia que o cliente comprou com o seu dinheiro ganho com enorme sacrifício, atendendo que, alguns concidadãos, por

causa da Pandemia da Covi-19 viram seus salários reduzidos e, na pior das hipóteses, empregos
perdidos e, para a consumação da sua injustiça,
deixam apenas 5KW;
b) Convido a todos a analisarem esta atitude comigo. Cada família, cada indivíduo, em sua
casa, faz o plano de abordagem das suas despesas
em função dos seus rendimentos. Há quem, por
uma questão de racionalidade, prefere comprar
energia para consumir durante o mês todo. Chega a EDM, sem avisar, invadindo propriedades
alheias, na ausência de seus donos, pois está mais
que claro que, a hora que escolhem para a realização desta lesante actividade, coincide com a
hora normal de expediente, estando claro que os
donos das casas estão no trabalho. Encontram
crianças ou as trabalhadoras domésticas, que
pouco ou nada têm a dizer. Na minha casa, por
exemplo, o meu filho menor tentou, em vão, pedir o contacto do técnico que lá esteve a fazer o
trabalho de substituição, assumindo que, ao chegarmos, nós os adultos, alguma explicação que-

Na retirada do antigo
contador a EDM retira
a quantidade de energia
que o cliente comprou
com o seu dinheiro ganho
com enorme sacrifício,
atendendo que, alguns
concidadãos, por causa da
Pandemia da Covi-19 viram
seus salários reduzidos
e, na pior das hipóteses,
empregos perdidos e, para a
consumação da sua injustiça,
deixam apenas 5KW;
reríamos, ou do uso do novo contador e outras
inquietações que nos poderiam ocorrer. Este fez
o melhor: Recusar-se, alegando não ter permissão de fornecer contacto;
c)
Nestas circunstâncias, a EDM retira toda
a energia que o cliente comprou com o seu dinheiro, fruto do seu suor e sacrifício e deixa apenas 5Kw;
d) Para piorar a desgraça do consumidor, o
novo contador não permite a recepção de nova
recarga, está bloqueado, carece de desbloqueio
que deve ser efectuado junto ao balcão da EDM.
A pergunta que surge é: porque é que o novo contador deve vir bloqueado? Sabendo que a quantidade de energia que deixam não é suficiente
para as necessidades de consumo de energia das

famílias? Na minha residência tivemos que desligar todos os electrodomésticos, arriscando-nos a
perder os poucos produtos que, com muito sacrifício, adquirimos olhando para o actual custo de
vida, sob o risco de dormirmos às escuras, pois
tratava-se da hora (noite) em que voltávamos de
serviço. Acordarmos no dia seguinte com 1Kw.
Como trabalhamos na cidade, pensamos que, em
se tratando da EDM, desbloquear o cartão na
Sede da empresa seria mais fácil. Para o nosso
espanto, chegados à sede, somos devolvidos para
o balcão da EDM mais próximo do nosso bairro.
Mais uma pergunta não quer calar: não se trata
da mesma empresa? Porque é que o consumidor
tem que passar por esses vaivéns sem fim, por
mero capricho da empresa?
e)
Perante esta situação, mais um dia tivemos que dormir às escuras. Mas, como nós trabalhamos na cidade, era fácil tratarmos esse assunto
na Sede, evitando, assim, perdermos tempo na
bicha, por conta das medidas de segurança contra a Pandemia da Covid-19, e evitaríamos que
um de nós tivesse de ficar sem trabalhar.
A questão que se levanta é: porque é que, por
vontade desta empresa monopolista, é trocado o
contador e deixa-se um que se encontra trancado, para o baile do sempre desprezado cliente?
Este é o meu grito a quem de direito. Olhai
para nós, estamos cansados das humilhações da
EDM. Tenho certeza de que se houvesse outra
empresa a operar na mesma área o tratamento
que esta empresa dá ao cliente/consumidor seria
outro.
Quero chamar especial atenção ao PCA da
empresa. Esta, se existe é porque existimos nós,
os clientes. Fora de nos olharem como apenas
gente que mete dinheiro na empresa, somos pessoas, seres humanos merecemos, por conta disso,
respeito e consideração.
Coloque-se, senhor PCA, no nosso lugar. Chegam na sua casa, na sua ausência, trocam o contador, retiram a energia que o senhor comprou,
não deixam nada, queres recarregar, não podes,
para tal tens de passar por uma série de constrangimentos. Como se sentiria? Relembro-lhe o velho ditado: não faça ao outro o que não gostaria
que fosse a si fosse feito.
Às autoridades que velam pela justiça dos consumidores nomeadamente: Associação de Defesa do Consumidor (proconsumer), Inspecção
Nacional de Actividades Económicas (INAE),
Provedoria de Justiça, peço encarecidamente a
vossa intervenção, estamos sem norte devido às
humilhações que a EDM nos faz passar como se
a emergia eléctrica que nos fornece não pagássemos.
Contactos:
Email: levismat2000@yahoo.com.br ou
levimatsinhe8@gmail.com
Cel. 844101396
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De vez em quando...

Carreirismo político
Afonso Almeida Brandão
Uma das causas mais evidentes da degenerescência do Sistema Político Moçambicano reside na profissionalização da actividade
política. Os profissionais da Política são, geralmente, pessoas que abandonaram (ou não
conseguiram, sequer, começar a exercer) outras actividades. Raramente tiveram profissão
em que se realizassem como cidadãos e muitos só têm emprego quando o Partido está no
Poder. Alguns abandonaram (ou não conseguiram concluir) a formação académica para
abraçar a profissão de Político. Há mesmo
quem não esconda a aversão a qualquer
forma de trabalho. Trabalhar é para alguns
deles um suplício insuportável.
Este fenómeno gera o chamado “carreirismo político”, uma situação em que o objectivo predominante do agente político é a
defesa do próprio interesse profissional de

chegar longe e alto. O que verdadeiramente
lhe interessa é a própria carreira profissional.
Mal começam a dar os primeiros passos na
Política (na adolescência ou juventude) eles
aprendem logo as “boas técnicas” do sucesso: cotoveladas, facadas nas costas, estrangulamentos por trás, intrigas, conspirações,
traições, assaltos ao Poder, etc., etc., etc..
Quando chegam a adultos não sabem fazer mais nada, porque, na verdade, nunca fizeram outra coisa. Alguns até se gabam de terem começado aos 14 anos, como se isso lhes
conferisse vantagem competitiva. Podíamos,
aqui, falar de alguns exemplos de políticos
moçambicanos que “pululam” por aí, mas
não desejamos “incomodar” ninguém nem
ferir susceptibilidades, pois os ditos políticos
são pessoas “muito sensíveis” e ficam rapidamente irritadas...

Um dos grandes problemas da vida Política Moçambicana é o peso que nela têm «esses carreiristas». Eles subalternizam acintosamente os interesses dos cidadãos (que dizem
representar) em benefício dos próprios interesses e/ou dos partidos em que se “acomodaram”. Durante as campanhas eleitorais (incluindo as presidenciais) todos eles prometem
e o seu contrário aos Eleitores, mas, depois de
eleitos, deixam de ter qualquer compromisso
com quem os elegeu e passam imediatamente
a defender os interesses pessoais e a servir,
não ao povo, mas às direcções dos partidos,
pois que, de outra forma, não voltarão a ser
candidatos (e lá se iria o “poleiro”, digo, a sua
“carreira política” por água abaixo). Acabar
com esse “carreirismo” é, hoje, uma exigência ética da República de Moçambique. Que
já se faz tarde, convenhamos...

PUBLICIDADE

Contactos:
comercial@evidencias.co.mz /84/876544712
Av. 24 de Julho nº 4318, 1º andar esquerdo, Bairro da Malanga
Cidade de Maputo
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Celebrando o dia
internacional do livro

Luca Bussotti
No dia 23 de Abril celebra-se, em todo o
mundo, o dia do livro. Este dia foi escolhido
em 1995 pelas Nações Unidas como o mais
apropriado para celebrar o livro e o direito de
autor, devido ao facto de três grandes escritores do passado, nomeadamente Shakespeare,
Cervantes e Inca Garcilaso de la Veja vieram
a falecer, no ano de 1616, justamente em 23 de
Abril. Desde 1995, em mais de 100 países no
mundo, esta efemeridade é celebrada com iniciativas públicas, leituras colectivas, incentivos à
leitura, sobretudo nas escolas, e novas propostas
editoriais. E cada ano uma cidade é escolhida
para receber e organizar tal evento. Este ano a
urbe eleita foi Tbilisi, a capital da Georgia, Estado independente desde 1991, e ex-república
englobada na União Soviética.
Para o segundo ano consecutivo, o dia do
livro é celebrado no meio da pandemia, com
livrarias (e bibliotecas) geralmente fechadas, e
com uma crise económica que está a afectar
boa parte da população mundial. Entretanto, o
mercado do livro já conseguiu adoptar estratégias para ultrapassar ou pelo menos contornar o
constrangimento derivante da situação pandémica. Acima de tudo, os editores, grandes e pequenos, têm se organizado para efectuar vendas
online directamente nos seus sítios; em segundo
lugar, fora das grandes companhias de venda
online, como Amazon, outras plataformas específicas para a venda dos livros nasceram, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, de
forma a aproximar ainda mais o leitor ao livro.
E, finalmente, as edições em formato electrónico dos livros, desde os mais clássicos até à literatura infanto-juvenil, estão sendo disponibilizadas gratuitamente em vários sítios, dando a
possibilidade a muitas pessoas de tornar simples
o acesso à leitura.
Mesmo em termos temáticos, os últimos dois
anos assinalaram mudanças significativas na escolha de quais livros para comprar e ler: diante
de uma descida repentina de livros de turismo
ou viagens, houve um incremento de outros
relacionados com actividades que podem ser
feitas dentro de casa, tais como culinária, jardinagem, etc. Livros juvenis também registaram
um significativo aumento de venda a nível internacional, naturalmente no seu formato online,
uma vez que os jovens do século XXI preferem
usar instrumentos tecnológicos ao invés do livro
impresso.
No contexto africano, a situação também
oferece algum elemento de dinamismo. Se partirmos do pressuposto de que a leitura torna o
cidadão, desde a sua infância, mais conosciente
e maduro, o investimento no livro representa

um aspecto crucial para o desenvolvimento do
continente. O primeiro dado a ser sublinhado é
a importância que a indústria do livro tem a nível continental. Numa importante conferência
realizada na Nigéria em 2018, a informação foi
de que o livro contribui com cerca de 1 bilião de
dólares por ano para a economia continental,
e que o crescimento deste sector específico tem
sido de cerca de 6% por ano. Um dos maiores
constrangimentos é representado pelo direito
de autor, em muitas circunstâncias não respeitado. Vale a pena recordar, aqui, que o dia 23
de Abril não pretende celebrar apenas o livro,
mas também os direitos autorais, uma vez que
os dois elementos estão estreitamente relacionados. Só para dar o dado da Nigéria, um dos
países africanos que, com Egipto, Marrocos e
África do Sul, regista a maior produção de livros a nível africano, é suficiente lembrar que,
nos últimos sete anos, foram apreendidos cerca
de 9 milhões de itens ilegais relacionados com
o mercado do livro, totalizando um valor de 28
milhões de dólares. No Kenya, o cálculo das
perdas económicas dos editores devido à pirataria é de cerca de 200.000 dólares. Um elemento
que foi assinalado nesta conferência tem a ver
com o atraso, por parte dos editores africanos,
em disponibilizar, principalmente para os mais
jovens, livros em formato digital: uma barreira
cultural relevante, que impõe uma rápida aceleração neste sentido.
No meio de sinais contraditórios, e nem sempre completamente negativos, o dado relativo
à produção africana de livros é todavia ainda
muito abaixo das necessidades de uma população cada vez mais alfabetizada. Se a primeira
produtora de livros é a China, com cerca de
500.000 livros publicados por ano, na África,
quem lidera esta classificação é a África do Sul,
com cerca de 5000 livros produzidos, seguida de Marrocos, Egipto e Nigéria. O figurino
muda se formos a analisar os países com maior
produção de livros com ISBN, o registo internacional exclusivo por cada livro, e que torna a
obra reconhecida e válida a nível internacional.
Neste caso, são os Estados Unidos a liderar a
classificação, não tendo nenhum país africano
na lista dos primeiros vinte países.
Em Moçambique, a situação reflecte os avanços e recuos do continente africano. Se o interesse para com a leitura, quer de livros, quer de
jornais, regista incrementos constantes, sobretudo por parte dos jovens escolarizados, os desafios continuam relevantes: acima de tudo, do
lado da produção, o país está muito aquém do
desejado. Os custos de publicação, em Moçambique, são mediamente elevados, e a qualidade

nem sempre garantida. Em segundo lugar, são
muito poucas as editoras com ISBN próprio.
Isto significa que o valor legal das publicações
em Moçambique, sobretudo no que diz respeito
às de tipo científico, é muito relativo. Ainda, do
lado da produção, um livro precisa de uma adequada revisão, linguística assim como do estilo
da escrita e, no caso de publicações científicas,
em termos de conteúdos também. Um hábito,
este, que dificilmente se encontra em editoras
moçambicanas. Do lado da distribuição também existem problemas significativos: tudo está
concentrado em Maputo, aliás, numa parte de
Maputo que vai da Avenida Julius Nyerere até
à Baixa da cidade…Muito pouco para um país
extenso e com cerca de 30 milhões de habitantes. Finalmente, a questão da pirataria: nas ruas
de todas as cidades do país é fácil encontrar
vendedores de livros com volumes fotocopiados
disponíveis para valores acessíveis…Mais uma
vez, um grande desincentivo para fomentar a
produção de livros no país, que, entretanto, responde a uma necessidade básica de muitos moçambicanos: o custo de um livro numa livraria
autorizada, extremamente elevado, está fora das
possibilidades da larga maioria dos cidadãos.
Mais uma vez, deixar o livro, este instrumento fundamental, para o crescimento colectivo de
uma comunidade nacional às dinâmicas do livre mercado significa tudo isso: custos elevados
de produção e, portanto, de venda, a baixa circulação das obras no mercado legal, e paralelo
o florescer dos vendedores informais…Uma política do livro e para o livro se torna necessária.
Moçambique já tem uma tradição literária
significativa, no contexto africano. Porém, entre
todos os autores nacionais já clássicos e bem conhecidos inclusivamente a nível internacional,
a minha escolha pessoal para celebrar dignamente o livro neste 2021 vai para uma obra de
um mestre, um amigo e um meu ex-aluno na
Universidade Eduardo Mondlane, Hortêncio
Langa, recentemente falecido. Como bem tem
perguntado, José Mucavel, com que Hortêncio
Langa partilhou uma vida inteira dedicada à
música e às artes, o que é que o país vai fazer
com esta figura? Acima de tudo, voltar a publicar o livro que ele escreveu em 1995, editado
pela Associação dos Escritores Moçambicanos,
Magode, e que é a minha escolha de leitura para
o dia do livro de 2021. E, em segundo lugar,
publicar a sua monografia defendida na ECA/
UEM, sobre a influência da música cubana na
música moçambicana, que eu pude pessoalmente acompanhar, aprendendo muito acerca
deste profícuo diálogo.
Uma boa leitura a todas e todos!
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Comportamento Financeiro e Inclusão Financeira

Reflexão Sobre Inclusão Financeira das
comunidades rurais de baixa renda (4)
Por: Teodósio Camilo
A Teoria de Finanças Comportamentais
(TFC) surgiu na década de 80, em resposta
às falhas emergentes dos principais modelos
económicos que explicam anomalias nos mercados financeiros. A TFC explica que o comportamento financeiro, preconceitos, crenças
e preferências não-padronizados determinam
o procedimento irracional entre agentes influência nas escolhas incorrectas de activos e
gestão dos seus fundos. O sociólogo francês Le
Bom (1896) descreveu o impacto do mercado
no processo de tomada de decisão de um indivíduo e apresentou as seguintes categorias:
a primeira categoria inclui soluções acidentais e
instantâneas; e a segunda integra soluções regulamentadas por lei apoiadas pela opinião pública, com a
reputação de outras pessoas acima das próprias
preocupações (De Castro et. al., 2018).
As decisões irracionais são influenciadas
pela ilusão de controlo, ou seja, os indivíduos superestimam ou subestimam suas capacidades
de controlar eventos, motivo pelo qual alguns
indivíduos são hábeis em assumir um nível de
risco mais alto, outros não. A Teoria de Finanças Comportamentais promove o entendimento do comportamento financeiro, incorpora
aspectos da natureza humana em modelos
financeiros e económicos. O Paradigma Financeiro Racional (PFR) baseia-se na noção
de que os consumidores agem racionalmente
e consideram todas as informações disponíveis
no processo de tomada de decisão. O interesse
em buscar benefícios pessoais do ser humano
racional ou interessado é incentivado a atender
a estas necessidades sociais. Esta teoria conduz-nos a compreensão de uma outra área, sendo a Psicologia Monetária área importante na
Educação Financeira.
Assim, determinadas características psicológicas como aversão ao risco, arrependimento,
excesso de confiança desempenham impactam
a gestão financeira de uma família, as atitudes
positivas podem levar a melhorias na tomada
de decisões financeiras e no crescimento da
riqueza de uma família. Infelizmente, a Educação Financeira neste segmento da população
é lenta, uma pequena percentagem de famílias tem conhecimento capaz de efectivamente usar as informações financeiras disponíveis.
Algumas fracções da população que têm dificuldades financeiras a curto e a longo prazo,
consideram impossível garantir a sua segurança financeira a longo prazo devido aos aspectos
psicológicos. Pode-se afirmar que o seu comportamento financeiro é apenas parcialmente
racional, pois, nem sempre escolhem a melhor
decisão financeira em termos de incerteza e risco (Jureviciene, 2013 & DE Castro, et al., 2018).

As finanças comportamentais têm um impacto positivo nas atitudes de poupança individuais e estão directamente relacionadas com
a Educação Financeira do indivíduo. Nesta
óptica, não se trata apenas de elevar a alfabetização financeira, mas também melhorar
comportamento financeiro das pessoas. As pessoas tomam decisões erradas por não terem conhecimento ou informações adequadas sobre
produtos e serviços financeiros, assim sendo, a
Educação Financeira afecta o comportamento
financeiro a curto e longo prazos de diversas
pessoas, em particular, os segmentos excluídos ou mal servidos financeiramente (Wagner,
2015).
Acesso às Fontes Financeiras
FMI (2018) indica que cerca de um terço
da população moçambicana não é coberta
por qualquer provedor de serviços financeiros,
observa-se sobreposição substancial no tipo de
clientes-alvo dos bancos e de outros provedores, incluindo microfinanças. O desenho e implementação de políticas inclusivas pode reduzir os problemas da falta de acesso às fontes de
financiamento e baixo nível de educação financeira, estima-se que em Moçambique, apenas
42 por cento da população rural usa produtos
bancários em comparação com 73 por cento
da população urbana (FMI, 2018).
A indisponibilidade de um conjunto de infra-estruturas económicas básicas, como vias
de acesso melhoradas e saneamento básico,
electricidade e serviços de telecomunicações de
boa qualidade em alguns locais com potencial
económico, em principalmente nas áreas rurais, constituem grande obstáculos à expansão
da oferta dos produtos e serviços financeiros.
O custo de lidar com transacções de pequenos
montantes em locais com pouca actividade
económica e menor densidade populacional é
bastante elevado e torna inviável a instalação
de agências bancárias tradicionais em alguns
locais, por conseguinte, regista-se fragilidade
na Inclusão Financeira no país (BM, 2013).
Como forma de reduzir a exclusão de segmentos de baixa renda das comunidades rurais, o uso das microfinanças e cooperativas de
crédito têm desempenhado papel importante, embora seja caracterizada por altas taxas
de juro, tornado o crédito caro, insuportável
e insustentável. O mutuário chega a não ganhar quase nada no seu negócio, senão pagar
as prestações acordadas durante o período de
vigência da letra, caso contrário, perde os seus
activos a favor da instituição bancária ou micro
finança. Nesta linha de pensamento, antes de

se endividar, é de extrema importância que o
consumidor procure ter a educação financeira
básica para melhor gerir os seus recursos de
forma sustentável.
TICs e Inovação Financeira
A inovação financeira é notória, através do
advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e a expansão da rede de
telefonia móvel criam oportunidades do funcionamento de instituições de moeda electrónica, Mobile Money e fintech. Porém, as fintechs, que
serão analisadas de forma profunda nas próximas edições, são mais predominantes nos países desenvolvidos e nos com economia emergente, enquanto as microfinanças e mobile money
são predominantemente usados nos países em
desenvolvimento. Assim, os bancos comerciais
investem em produtos e serviços especializados
a clientes de renda alta, serviços de gestão de
investimentos, empréstimos às empresas públicas e privadas, os serviços do Mobile Money e
microfinanças são escaladas aos segmentos da
renda baixa no país, cobrem cerca de 70% da
população residente nas comunidades rurais
((Taha, 2012; Colce, 2017; ENIF 2016-2022).
De acordo com Banco Mundial (2018), esta
tendência pode favorecer os segmentos financeiramente incluídos, a titularidade de contas
bancárias é o produto mais comum. Em média,
46 por cento dos residentes nas zonas urbanas
actualmente têm uma conta bancária quando
comparado aos 19 por cento das zonas rurais.
O uso de serviços de transferência de crédito, tanto a nível dos provedores formais assim
como dos informais e os produtos de seguros
não é muito comum. Produtos mais sofisticados
de poupança tal como investimentos na bolsa
ou pensões do sector privado não são usados.
As barreiras extraordinárias aos titulares
de contas são a falta de dinheiro, observa-se
a indisponibilidade e a deficiência de conhecimento sobre produtos e serviços financeiros
na maior parte da população das zonas suburbanas e uma fasquia nas urbanas. Um entre
cinco pessoas com conta bancária que vive nas
zonas rurais reporta não ter tido acesso ao crédito por ser do segmento de alto risco. Apesar
de este número ser mais reduzido, no caso das
populações urbanas, continua a ser a segunda
razão mais importante para não se ter uma
conta bancária e acesso ao financiamento. As
constatações do Inquérito sugerem ainda que a
falta de confiança e não conhecimento dos produtos financeiros dificulta a 19 a 26 por cento dos usuários nas zonas urbanas e rurais em
Moçambique (Banco Mundial, 2018).
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Missionários brasileiros da IURD em Angola
em "situação delicada"

N

uma conferência de imprensa realizada este
sábado (17.04), em Luanda, a nova direcção da Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD) acusou as autoridades angolanas de
agirem de má-fé na gestão do conflito entre os pastores
da Universal.

O porta-voz da Igreja Universal do Reino de Deus em
Angola (IURD), o bispo angolano Alberto Miapia, disse à
imprensa que os advogados da
congregação estão a trabalhar
para evitar o expatriamento
forçado dos pastores e bispos
de nacionalidade brasileira,
acusados de práticas criminosas por dissidentes angolanos
que tomaram à força alguns

templos.
"A situação dos ministérios
brasileiros está delicada, mas
temos fé em Deus e acreditamos que esta situação será resolvida", disse Alberto Miapia.
O porta-voz da IURD
em Angola afirma que o documento que dava conta da
situação irregular dos missionários terá sido falsificado. O
bispo Alberto Miapia diz que

o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) foi enganado pelos pastores dissidentes,
que alegam serem os legítimos
líderes da igreja.
"Por que o SME não investigou, ou não averiguou a
veracidade do documento? O
órgão devia observar que a assinatura que está naquele documento não é idêntica àquela
que deu entrada, [na ocasião]
da vinda dos missionários brasileiros ao nosso país".
No passado dia 8 de Abril,
sete pastores brasileiros da
Igreja Universal do Reino de
Deus em Angola foram notificados pelo Governo local para

deixarem o país num prazo de
oito dias.
A ordem foi emitida pelo
Serviço de Migração e Estrangeiros angolano, que cancelou
os vistos de permanência dos
pastores devido à "cessação da
actividade eclesiástica em território nacional".
A decisão insere-se numa
disputa pelo comando da
IURD no país africano, e
que se arrasta desde o final
de 2019; e opõe um grupo de
pastores ligados ao bispo Edir
Macedo, fundador da instituição, a outro formado por pastores angolanos dissidentes.
Alberto Miapia garante
que o conflito persiste entre os
pastores da Universal. A reabertura dos templos não foi
orientada pelas instituições judiciais, explica o porta-voz da
direcção da congregação.

Os fiéis, na sua maioria,
estão do lado da direcção da
liderança de Edir Macedo. As
igrejas tomadas pelos dissidentes angolanos não têm muita
adesão dos membros.
Nos últimos dias, vários fiéis
têm estado a realizar cultos em
frente aos templos encerrados. Bispos, pastores, obreiros
e outros fiéis são reprimidos
pela Polícia Nacional, que há
meses faz guarnição do templo (sede), localizado no bairro
Maculusso, em Luanda.
Já o presidente do Conselho de Administração da
Igreja Universal em Angola, o
bispo angolano Miguel Ferraz,
diz que a violência contra os
membros demonstra que existe um "conluio" entre o Governo angolano e os dissidentes.

Para a gestão de Edir Macedo, o Governo angolano
está a ter um posicionamento
parcial no problema interno
da igreja. Segundo o bispo
angolano, as declarações do
ministro da Cultura, proferidas na Televisão Pública de
Angola (TPA) "insistiram" no
conflito interno ao orientar
que os dissidentes reabrissem
os templos, num momento em
que o litígio está sob investigação dos órgãos judiciais.

"Quando há conflito, quem
deve se pronunciar é a justiça.
Somos os dirigentes legítimos
da igreja. O ministro da Cultura foi infeliz no seu pronunciamento que só aumentou o
conflito. Acusou revolta generalizada por parte dos nossos
fiéis, que agora oram em frente às igrejas. Mas nem disso
temos o direito. Somos, infelizmente, reprimidos pela polícia", lamentou o bispo Miguel
Ferraz.

Fiéis divididos

EUA deportam comandante do genocídio do Ruanda

O

s Estados Unidos deportaram Beatrice
Munyenyezi, uma das comandantes do
genocídio no Ruanda em 1994, para o seu
país de origem, depois de cumprir uma
pena de prisão numa prisão norte-americana.

A informação foi avançada
à agência noticiosa espanhola
Efe por parte do advogado de
Beatrice Munyenyezi
A mulher foi condenada
a 10 anos de prisão em 2013
por mentir sobre o seu papel
no genocídio ruandês para
obter a cidadania dos EUA.
Durante o genocídio ruandês entre Abril e Julho de
1994, cerca de 800 mil pes-

soas foram mortas, na sua
maioria tutsis étnicos e alguns
hutus moderados.
De acordo com relatos da
imprensa, Munyenyezi era
comandante de um famoso
bloqueio rodoviário ruandês,
onde os tutsis eram interceptados antes de serem mortos
ou violados.
Durante o seu julgamento nos EUA, negou a filiação

em qualquer partido político,
apesar do papel de liderança

do seu marido numa organização extremista hutu co-

nhecida como Interahamwe.
Angop
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Encerradas mais de 41 unidades sanitárias devido
aos ataques em Cabo Delgado

O

s ataques armados que, há quatro anos, assolam a província de Cabo Delgado, no norte do país, obrigaram ao enceramento de
41 unidades sanitárias, algumas das quais
destruídas parcial ou totalmente pelos insurgentes.

Evidências
O facto foi revelado, semana finda, pelo director
Provincial da Saúde em Cabo
Delgado, Magide Sabune, que
revelou que, neste momento,
regista-se uma grande pressão
aos serviços de saúde nos distritos que têm estado a acolher
deslocados.
“Das 131 unidades sanitárias da província, o balanço
que se faz até ao fim do primeiro trimestre do presente
ano é de 11 unidades sanitárias totalmente destruídas, 11
parcialmente destruídas e as
restantes em locais em conflito, resultando, assim, num
total de 41 unidades sanitárias
que não estão a funcionar”,
revelou Magide Sabune.

Estima-se que centenas de
profissionais de saúde daquele
ponto do país, perderam tudo
e estão refugiados em zonas
consideradas seguras, numa
altura em que a província demanda maior vigilância sanitária em resultado da eclosão
do surto da cólera que se junta
à pandemia da Covid-19.
Neste momento, milhares
de pessoas, incluindo mulheres, crianças e outros grupos
vulneráveis, vivem em condições precárias em centros
de acolhimentos ou em casas
de familiares, muitas vezes
em grupos numerosos e com
condições de saneamento
deficitárias, o que gera uma
grande preocupação no sector

da saúde, que para além da
Covid-19, gere, como dissemos, alguns focos de surto de
cólera.
Após visitar a província de
Cabo Delgado, recentemente,
onde constatou o drama das
famílias que fogem da violência, o director do Unicef, Ma-

nuel Fontaine, que inclusive
conversou com os deslocados
internos, autoridades locais e
famílias anfitriãs em Pemba,
capital da província mostrou
preocupação com a situação
da criança devido ao elevado
risco de má nutrição e doenças como cólera e Covid-19.

Refira-se que desde Janeiro de 2020, o Governo diz ter
notificado, naquela província,
pouco mais de dois mil casos,
que resultaram em 37 mortes.
Para controlar o surto, o Governo e parceiros têm levado a
cabo várias acções, com destaque para a vacinação.

Agentes do SERNIC e PRM condenados por violação

Sociedade Civil celebra condenação de violadores mas diz
que penas são brandas

O

Tribunal Judicial do distrito Urbano 7, na
cidade de Maputo, acaba de condenar quatro indivíduos, dentre os quais um agente
do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNEC) e agentes da Polícia da República de
Moçambique (PRM) indiciados na violação de uma
menor de idade, na cidade da Matola. Entretanto, a
sociedade civil diz que as penas são brandas e não desencorajam a prática deste tipo de crimes.

Evidências
Trata-se de um caso de violação que teve lugar arredores na
cidade da Matola, em Setembro
do ano passado, onde os jovens
doparam uma menor de 13 anos,
levaram-na para a casa do agente
do SERNIC, onde tudo aconteceu. Como se tal não bastasse, o
acto foi filmado e o vídeo foi partilhado nas redes sociais.
Segundo descreve a acusação, no dia da ocorrência do crime, a menina foi corrompida e
levada por Shelton Cumbe e Justino Chambisse, agentes do SER-

NIC, e Idílio Moreira, agente da
PRM, para uma residência localizada no bairro da Machava. No
local, Moreira foi responsável por
embebedar a menor.
Depois de consumir as substâncias, a menor ficou inconsciente durante oito horas. Mesmo
assim, o grupo levou-a para a viatura, deu voltas em alguns bairros
da Matola, nomeadamente Machava, Fomento e Infulene.
O passeio veio terminar na
casa dos pais de Shelton Cumbe,
no bairro Patrice Lumumba, cuja

mãe é também agente do SERNIC, onde aconteceram todos os
actos macabros. Aos dois juntaram-se, Idílio Morreira e Carlos
Muaie.
Para além de cometer o crime de violação sexual em grupo, um dos integrantes filmou
todas as cenas. Mais tarde, uma
amiga da vítima, de nome Sandra, partilhou o vídeo através de
Whatsapp.
Estes factos levaram ao tri-

bunal a decidir pela condenação
dos réus a penas que variam de
oito a dois anos de prisão. Idílio
Moreira foi condenado a oito
anos de prisão e uma multa de
cinco mil meticais; os seus comparsas Justino Chambisse e Shelton Cumbe, seis anos de prisão,
enquanto Carlos foi condenado a
dois anos de pena suspensa mediante pagamento de multa de 60
mil meticais.
Os condenados são ainda

obrigados ao pagamento de um
milhão em indemnização à vítima. Os co-reus Edmilson e Sandra foram absorvidos por insuficiência de provas.
Para a sociedade civil, a justiça foi feita, mas a condenação
peca por ser branda. “Não estamos satisfeitos com a sentença
dada. Oito, seis e dois anos para
um crime que acabou praticamente com a vida desta vítima é
muito pouco. Também não estamos satisfeitos com a absolvição
de uma pessoa que contribuiu
para que as investigações não
decoressem da melhor forma”,
destacou Leden Gove, líder do
movimento da sociedade civil
que desde a primeira hora fez a
pressão para que a justiça fosse
feita a favor da vítima.
Recorde-se que os agentes do
Estado, com ajuda de seus familiares entre chefias do SERNIC
e procuradores, tudo tentaram
fazer para viciar o processo.
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Continuação da pag 12

cesso de desembarco aduaneiro
e fiscalização, cabendo a gestão
e manuseio da carga à empresa
DP World.
“A DP World é quem faz a
gestão dos contentores. A carga,
quando chega é descarregada
e fica na custódia do operador
da terminal. Temos o operador
do terminar da Ressano Garcia,
dos Aeroportos e da terminal
do Porto de Maputo que é a DP
World. O processo inicia de forma electrónica, o importador
recebe a informação da chegada e remete os documentos para
o seu representante legal que é
o despachante. E, depois, começa o trabalho de desembaraço
para saber o valor a pagar nas
Alfândegas e procede o pagamento”, disse Uache.
A fonte acrescenta que o
processo não é moroso, mas,
sim, depende da avalanche da
carga a ser despachada, uma
vez que quando um navio chega
pode descarregar 400 contentores e há vezes em que chegam
três ou quatro navios no mesmo dia. Mesmo assim, assegura
que quando se remete o expediente nas primeiras horas do
dia, pode, no final do mesmo
haver despacho para levantar a
mercadoria.
“A nossa contagem começa quando o importador solicita a declaração e se esta não
tiver anomalias transita para a
fase do pagamento. Se for uma
declaração simples pode levar
em média entre 20 e 30 minutos para fazer a verificação”,
aclarou.

FOTO DA SEMANA

20 DE ABRIL DE 2021

POLITICA

23

Brigadas móveis interpelam camiões em
caso de suspeita
No entanto, a fonte revela
que há casos em que, depois
do exame electrónico (scan),
decide-se por fazer exame físico, que, por vezes, passa pela
verificação de toda carga que
está no contentor, o que, de
certa forma, contribui para
que se leve muito tempo nas
instalações portuárias.
‘Temos vários tipos exames físicos, há um em que
verificamos 100 por cento da
carga, dependendo do risco
que é detectado. É necessário fazer um exame profundo
para ver a imagem detectada.
Há exames que são por via
de uma amostra, onde queremos ver a marca do sapato
para ver se não é contrafeito.
Esse processo pode levar entre duas e quatro horas”, disse
Ludovina Uache, para, depois, acrescentar que há risco
nos exames aleatórios e que,
por vezes, os camiões são interpelados na via pública para
verificação.
“Esses exames acarretam
riscos porque os contentores
não são descarregados por
completo. Podemos receber
uma denúncia de que naquele
contentor que não foi verificado fisicamente havia motorizadas por detrás. Nesse caso,
o camião deve ser interpela-

do na via pública, essa é uma
das razões de termos brigadas
móveis. Caso haja irregularidades é levado para a terminal
Moto Metal. A Autoridade
Tributaria não tem terminal,
mas firmou acordos com as
empresas que gerem terminais
para mercadorias. Não são as
Alfândegas que estão na rua,
temos equipas da autoridade
tributária que estão no terreno para verificar se mercadoria tem a facturação”.
Se, por um lado, a Autoridade Tributária de Moçambique refutou as acusações dos

transportadores, por outro reconheceu que não tem capacidade para trabalhar durante
24 horas por dia no Porto de
Maputo, tendo igualmente
pedido aos transportadores
para denunciarem casos de
cobranças indevidas.
“Temos vindo a discutir a
questão de trabalhar 24 horas
por dia, não é só para o porto,
mas também para a fronteira
de Ressano Garcia. É um pedido do sector privado, mas
as mudanças não ocorrem de
dia para noite. Não temos capacidade de termos de recur-

sos humanos para responder
a essas exigências. Estamos a
trabalhar com o sector público e o privado para responder
a este pedido. Temos vindo a
trabalhar no combate ao contrabando e corrupção, colocamos linhas verdes para os
lesados denunciarem esse tipo
de casos. O camionista que seguiu todos os trâmites não tem
de temer nada, uma vez que
está legal. E se não cumpriu
com as regras deve voltar para
cumprir e se outente aceitar
pagar estamos a continuar a
dar asas à corrupção”.

Foto: Nelson Mucandze, em Cabo Delgado
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Das derrotas dos mambas

Encontrado novo “culpado”

E

m Moçambique, a culpa dos persistentes descalabros da selecção nacional de futebol é tradicionalmente atribuída aos treinadores. Nos
últimos cinco anos, já passaram pelo combinado nacional pelo menos quatro treinadores, todos
eles despedidos depois de não conseguirem resultados
positivos para os mambas. Nesse período, dois presidentes dirigiram a Federação Moçambicana de Futebol
(FMF) e, apesar de uma gestão muitas vezes questionada, nunca assumiram os seus erros. Há dias, a FMF
anunciou Horácio Gonçalves como novo seleccionador nacional de futebol, que, certamente, será o próximo “culpado” se algo não correr de feição para os
Mambas.

Texto & Fotos: Duarte Sitoe
Contra todas as expectativas, a Federação Moçambicana de Futebol apresentou,
semana finda, Horácio Gonçalves como novo seleccionador nacional quando a nata
desportiva esperava que a culpa sobre as próximas derrotas
recaísse sobre um moçambicano. Chiquinho Conde e
Dário Monteiro, dois profundos conhecedores do futebol
moçambicano, eram os nomes que mais agradavam aos
moçambicanos.
Entretanto, volvidos dezasseis dias depois ter culpado
Luís Gonçalves pelo não apu-

cio Gonçalves deve qualificar
a selecção nacional de Moçambique para o CAN-2023 e
reestruturar o futebol dos combinados nacionais.
O técnico que foi campeão
nacional em 2019 ao serviço
dos canarinhos tem a árdua
missão de melhorar os resultados dos Mambas e dos sub-23,
equipas que estarão sob sua
alçada. Aliás, Horácio Gonçalves tem a missão de devolver a esperança aos moçambicanos que desacreditam nos
Mambas devido as recorrentes
decepções.
Na cerimónia de apresen-

O técnico que foi campeão
nacional em 2019 ao serviço
dos canarinhos tem a árdua
missão de melhorar os
resultados dos Mambas e dos
sub-23, equipas que estarão
sob sua alçada. Aliás, Horácio
Gonçalves tem a missão
de devolver a esperança
aos moçambicanos que
desacreditam nos Mambas
devido as recorrentes
decepções.
ramento ao Campeonato Africano das Nações em Futebol,
tendo, por isso, o demitido,
Feizal Sidat foi ao Costa do Sol
buscar outro treinador português para ser o timoneiro dos
Mambas.
Para não seguir o caminho
dos seus antecessores, Horá-

tação, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol
mostrou que o dossiê da sucessão de Luís Gonçalves estava
em curso na altura em que este
orientava a selecção nacional,
mostrando que o antigo canarinho era um desejo antigo.
“Horácio Gonçalves já está

cá há três anos, tem algumas
conquistas, demonstrou alguma disciplina, o grau de profissionalismo dentro daquela estrutura dentro do Costa do Sol,
já conhece o país, a casa, o perfil do jogador moçambicano,
encaixa no perfil desenhado
pelo nosso Gabinete Técnico
e tem o nível UEFA-PRO, leva
muitos anos de futebol, por isso
achamos que é este senhor que
pode dar uma viragem no fute-

bol moçambicano”, justificou
Feizal Sidat.
Sidat foi humilde e reconheceu que o apuramento ao
Mundial Qatar 2022 é uma
missão impossível, declarando que os objectivos traçados
para o novo seleccionador
passam por conquistar a Taça
COSAFA e a qualificação ao
CAN-2023.
“Um dos principais objectivos terá que ser a qualificação

ao CAN-2023, uma das nossas
grandes apostas é o apuramento para essa prova a se realizar
na Costa do Marfim. Temos a
qualificação ao Mundial 2022,
mas não será o nosso objectivo.
Sabemos que teremos selecções
de grande nível no nosso Grupo, mas se nos derem a oportunidade de espreitar estaremos
lá, vamos jogar em casa e fora
e será 11 contra 11”, disse o inquilino da Casa do Futebol.

Horácio Gonçalves quer valorizar o talento
do futebolista moçambicano

Muitos treinadores estrangeiros reclamaram da qualidade dos jogadores moçam-

bicanos, chegando a declarar
que os mesmos chegam aos
seniores com muitas lacunas

trazidas da formação.
Há mais de três anos,
Horácio Gonçalves não prometeu triunfos apenas quer
contribuir para que desde as
selecções provinciais tenham
competição regular por forma a capitalizar e valorizar o talento do futebolista
moçambicano.
“Não vai ser fácil, todos
sabemos que nos últimos
anos não tem sido fácil para a
Federação e para a selecção,
a mensagem que me passou
o presidente é que vai ser um
projecto longo e difícil, mas
a ideia é construir o futuro”,
Continua na pag 25
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refere.
Rejuvenescer a equipa A,
com uma aposta em atletas
mais novos, bem como a busca de uma identidade, através da definição de um modelo de jogo, são os desafios
a que se propôs o novo timoneiro para os próximos dois
anos e meio.
“Vamos criar um futuro,
planear, investir nos atletas,
sobretudo em jovens talentos,
bem como na capacidade
existente. Eu vim aqui com
espírito de missão. Não estou
preocupado com os resultados imediatos, se não em vencer a longo prazo”, disse num
discurso que deixa depreender que há uma geração que
está por ser criada.

Gonçalves predispõe-se a
ajudar o futebol moçambicano a voltar aos tempos de
glória, tendo prometido que
além da selecção A e dos sub23 vai colocar em marcha
um projecto de pôr em movimento as selecções de base
desde os Sub-15 aos seniores.
“É fundamental, se nós
queremos crescer temos que
ter esta visão e esta visão de
futuro é aquilo que necessita o futebol moçambicano,

lho”, disse Gonçalves.
O treinador que encheu
as medidas de Feizal Sidat
para comandar a selecção
de todos os moçambicanos
desenhou projectos a médio
e longo prazos, apesar de ter
assinado um contrato de dois
anos e meio.
“Vamos construir o futuro. Vamos reestruturar,
planear, criar selecções provinciais. Isso é que é importante. Isso é que é o futuro do
futebol moçambicano, agora
vamos a uma equina e o ouvimos que a modalidade está
má, não podemos querer os
resultados hoje, vencer 5-0
a Costa do Marfim ou Camarões, vim para aqui com
espírito de missão, para ajudar ao presidente porque o
futebol moçambicano tem
um lindo futuro, muita capacidade e é nisto que vamos
trabalhar, vamos à base e
aos alicerces para construir
o futuro, não podemos ser
iguais aos outros, empurrando a barriga para a frente de
que vamos ganhar hoje ou
amanhã e não ganhamos a
ninguém, depois andamos de
calculadora na mão a ser os
pontos se somos apurados, a
Bélgica demorou dez anos e
o gana está há cinco anos a
trabalhar nesse sentido”, disse Gonçalves.

serei uma pessoa do terreno,
participarei na ideia de criar
as selecções provinciais e no
final da época fazer torneios
das mesmas, desde os Sub15, 17 e 19. Será isso que irá
alimentar as nossas selecções
mais jovens, estou disponível
para trabalhar com a direcção técnica, de formação,
vamos criar uma Task Force
para desenvolver este traba-

Convidado a comentar os
valores que o levaram a aceitar o convite de Feizal Sidat,
Horácio Gonçalves escusou-se a comentar, mas o Evidências sabe que o treinador
português vai auferir 10 mil
dólares, menos dois mil do
que auferia Luís Gonçalves.
Aliás, Gonçalves vai ganhar
o dobro do que auferia no
Costa do Sol.

Rejuvenescimento da
selecção

Jornalistas e adeptos divididos com a
escolha do novo seleccionador

Os jornalistas desportivos
moçambicanos mostraram-se
surpreendidos com a escolha
de Horácio Gonçalves para
o cargo de seleccionador nacional. Os escribas esperavam
que a escolha recaísse num
técnico moçambicano.
“Para ser sincero, eu não
estava à espera, porque eu esperava que a Federação Moçambicana de Futebol apresentasse um plano concreto
para a selecção nacional de
futebol e com esse plano podia traçar um perfil adequado
para o novo seleccionador nacional de futebol”, disse Alfredo Júnior, para depois acrescentar que “não se busquem
resultados imediatos logo à
partida, ou seja, vencer a Taça
Cosafa e a qualificação para o
Mundial”.
Custódio Mugabe, jornalista desportivo do Jornal Desafio, esperava que fosse desta
vez que a Federação Moçambicana de Futebol apostasse
num moçambicano para dirigir os destinos da selecção
nacional. “Esperava que a
escolha recaísse num treinador que conhece os cantos da
casa, mas acaba sendo uma
aposta razoável por aquilo
que Horácio Gonçalves prometeu para os moçambicanos.
O objectivo de reconstruir o
futebol nacional é ambicioso”
declarou Mugabe.
Na qualidade de adepto
dos Mambas, Hassan Fenias

espera que o novo timoneiro
dos Mambas devolva a esperança aos moçambicanos que
estão de costas voltadas para
selecção nacional.
“Não tenho muito a co-

José, de 45 anos de idade, reconhece que o futebol nacional encontra-se estagnado e
espera melhorias com a chegada de Horácio Gonçalves.
“Falhamos o apuramento ao

Para ser sincero, eu não estava
à espera, porque eu esperava
que a Federação Moçambicana
de Futebol apresentasse um
plano concreto para a selecção
nacional de futebol e com
esse plano podia traçar um
perfil adequado para o novo
seleccionador nacional de
futebol”, disse Alfredo Júnior,
para depois acrescentar que
“não se busquem resultados
imediatos logo à partida, ou
seja, vencer a Taça Cosafa e a
qualificação para o Mundial.
mentar sobre o novo seleccionador nacional. Ele fez um
trabalho vistoso no Costa do
Sol e espero que faça o mesmo
na selecção nacional. Já estamos cansados de ver a selecção a perder, espero que esta
mudança de treinador traga
bons resultados”.
Por sua vez, Cremildo

CAN e a federação despediu o
treinador. A meu ver, foi uma
decisão precipitada porque
Luís Gonçalves não teve todos
os jogadores para atacar os últimos dois jogos. Espero que
a entrada do novo treinador
seja sinónimo de mudança no
cenário actual do nosso futebol”, disse.
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Marcelino Manhula descobre artistas de
mosaico no CCMA

O

artista plástico Marcelino Manhula é uma
voz autorizada quando o assunto é arte do
mosaico no país e além-fronteiras. Com
mais de 15 anos de experiência em embelezar superfícies com pedras decorativas, não se atreve a
trancar o seu talento no bolso. Por isso, dirige, desde o
dia 12 do mês em curso, a oficina criativa de mosaico
no Centro Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA), em
Maputo.
Para Manhula, esta oficina
é, acima de tudo, uma oportunidade para os jovens aprenderem, através das suas próprias
mãos, “pois a juventude de hoje

tem ido à escola, mas é difícil
ter um auto-emprego”, o que é
contrariado pela actividade que
se exerce no jardim do CCMA.
Para além de ensinar a arte do

mosaico, as três semanas serão
preponderantes para cada participante formar a sua equipa,
tendo em conta, sobretudo, as
múltiplas funções que a arte mosaicista apresenta.
A matéria-prima em uso na
oficina chama-se pedra branca,
ou melhor, mármore e foi adquirida em Cape Town, na África
do Sul, a (segunda) casa de Manhula. De lá, o artista arrastou
cerca de 600kg de pedra, que
estão a ser partidos em pequenos cubos de 3mm. No final, as
pequenas pedras serão coladas

ao muro do jardim do CCMA,
numa obra que vai se chamar
“Nós do amanhã”. E este título
não vem ao acaso, afinal, o trabalho que se está a montar será
deveras útil no futuro, podendo
contribuir para a criação de emprego sustentável.
Participam na oficina 17 jovens, entre 18 e 35 anos, resultado de uma chamada online
realizada pelo CCMA. Desta
forma, Manhula entende que
possibilitou a participação de
pessoas sem experiência em mosaico, o que, por sinal, era (mesmo) a pretensão do artista.
Esta é a sexta oficina que
Manhula realiza e a terceira em
Moçambique. Já realizou uma
em Madagáscar, outra no Japão
e outra ainda em Portugal. É autor de várias exposições no país e
no mundo, a destacar as individuais “A Canoa no Zelo” (2017),
na Fundação Fernando Leite
Couto e “Sabores de Amor”
(2019), na Galeria Kulungwana,
em Maputo, entre residências
artísticas.
A residir na África do Sul,
onde realiza aulas e treinamento, conta com uma equipa de
15 pessoas. E espera que, com
esta oficina, haja oportunidade
de criar um grupo local para a
realização de trabalhos no país.
Nascido em 1986, Marcelino

Manhula estudou Têxteis na Escola de Artes Visuais, em Maputo, e tem dois mestrados: um na
África do Sul e outro na Itália.
A oficina criativa de mosaico é fruto de uma parceria entre
Centro Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA) e Centro
Cultural Franco-Moçambicano
(CCFM).
A essência do mosaico
O mosaico é uma arte decorativa milenar que consiste
em reunir pequenas peças de
diversas cores para formar uma
grande figura. Do grego, o termo mosaico (mouseîn) é relativo
às musas.
Representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual (seja um
desenho, figura, representação)
que envolve organização, combinação de cores, de materiais e
de figuras geométricas, além de
criatividade e paciência.
Até hoje o mosaico é utilizado nas artes e pode ser formado
por diversos tipos de materiais
(tesselas) em formatos distintos:
pedaços de vidro, plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras
preciosas, mármore, granito,
marfim, grãos, missangas, conchas, azulejos, ladrilhos, dentre
outros. Entre Aspas

Manuela Soeiro: uma vénia à veterana do teatro

“

A história do teatro Moçambicano tem a sua assinatura”, foi assim, que o presidente do Conselho
Municipal da Cidade de Maputo, Eneas Comiche
caracterizou Maria Manuela de Lobão Soeiro, decana do teatro moçambicano, durante uma rara homenagem em vida, em reconhecimento do trabalho que vem
desenvolvendo ao longo das últimas quatro décadas no cenário artístico nacional, com particular ênfase no teatro.

“Manuela Soeira posicionou-se com responsabilidade
no nosso teatro. Fê-lo com alto
sentido de entrega, de tal sorte
que a história do teatro moçambicano pós-independência
tem a sua assinatura”, disse
Comiche.
O presidente do Conselho
Municipal da cidade de Maputo justificou a homenagem
à Manuela Soeiro, destacando
o simbolismo e significado que
ela representa para o teatro
moçambicano.

“Há pessoas que inspiradas
nela se tornaram actores de referência no nosso panorama artístico”, ressalvou Comiche, perante uma pequena plateia que
não deixou de marcar presença
para celebrar a obra da quase
octogenária.
Nos primórdios da Independência, Manuela começou a
promover saraus esporádicos no
então cineteatro Avenida, prédio dos anos 1960, pertencente à Rádio Moçambique, com
350 lugares. Na ocasião, havia

três propostas de ocupação do
local: de um grupo de cinema
indiano; de uma empreiteira interessada em construir um shopping e a proposta de Manuela,
que era tornar um local para o
teatro.

Em 1984, Manuela garantiu
a concessão por 50 anos do actual Teatro Avenida, e entrou no
imóvel, inundado por goteiras,
sem cortinas, fiação danificada.
Foram tempos difíceis, em que
não havia nem água nem luz.

A 6 de Novembro de 1986,
o sonho de Manuela Soeiro
tornou-se real. Ela fundou o
primeiro grupo profissional de
teatro em Moçambique, o Mutumbela Gogo (que em português significa mascarado).
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O centro da esperança
Fora dos funcionários ligados à Total, o Evidências
conversou no local com Sónia
Charles, uma adolescente de
18 anos, mãe de uma de menina de oito meses. Ela disse
que não há motivos de reclamações quanto ao atendimento no Centro, mas lamenta o
facto de estar longe do marido
que ficou em Palma.
“Ele não conseguiu vir
connosco”, disse a adolescente
que dava papa à criança, que
acabava de ser servida pelos
voluntários do Sant’Egídio.
Desde dia 01 de Abril passaram do Centro de Trânsito
do bairro Eduardo Mondlane cerca de 89 famílias, algo
como 400 pessoas, na sua
maioria crianças e mulheres,
mas foram reconduzidos às
suas famílias e, neste momento, o Centro acolhe 179 pessoas, das quais 41 homens, 60

mulheres e 78 crianças.
Actualmente, a média de
pessoas que chegam é duas
pessoas. São, segundo explicações dadas no local, pessoas
que estavam na mata, que tentam chegar via terrestre.
Os responsáveis pela gestão
do centro garantem não haver
problemas de logística, servindo-se, até ao momento, as três
principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar), servidos pelas organizações caridosas, nomeadamente, a igreja
católica, Caritas e Sant’Egídio.
Até agora, não há previsão de
quando o local será encerrado.
Vila-sede de Palma
militarizada mas
população ainda não
sente segurança
Em Maputo, é o Governo
que dá garantia do controlo de

Centro de Acolhimento Transitório do bairro Eduardo Mondlane

Um dos vestígios do que sobrou em Palma

que a vila-sede de Palma está
segura. De facto, o Evidências
testemunhou a prontidão dos
militares espalhados pela vila-sede, mas que não conseguem
transmitir a mesma segurança às populações locais que
continuam a não se sentirem
seguras.
De acordo com o ministro
da Defesa de Moçambique,
Jaime Neto, que falava na última sexta-feira em Maputo,
o ataque à vila de Palma não
coloca em causa o projeto de
exploração de gás natural liderado pela petrolífera, Total,
em Afungi, na província de
Cabo Delgado.

"Nós acreditamos que o
projeto de gás não está ameaçado e vai continuar, porque as
Forças de Defesa e Segurança
estão a fazer tudo para garantir a segurança daquela região
e de outras partes do país",
disse Neto, à margem da inauguração de uma padaria no
quartel do Serviço Cívico de
Moçambique em Maputo, garantindo que "neste momento,
a nossa força está presente em
todos os lugares de instabilidade e a trabalhar no sentido
de defender o nosso país e os
nossos cidadãos", acrescentou
o governante.
Apesar da garantia do mi-

nistro, desde que a Total abandonou o Acampamento de
Afungi, de onde lidera o projecto de GNL de Rovuma, um
investimento de 23 mil milhões
de dólares, ainda não manifestou seu retorno, mantendo-se
em silêncio.
No final da semana passada, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, esteve em
Palma, procurando dar vida
ao discurso de que o retorno à
vila-sede é seguro, uma mensagem que tenta acalmar as
populações locais que levam a
sério a mensagem deixada pelos insurgentes de que voltarão
atacar depois do Ide.

Tabela de Assinaturas
Formato

Período
Trimestral

Semestral

Anual

Tabloide

1 800,00 MT

2 800,00 MT

4 900,00 MT

e- Paper/ Digital

1 800,00 MT

2 500,00 MT

4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz
Cel: +258 840401038

Nota:

Subscreva a um dos pacotes e ganha acesso ilimitado a conteúdos Premium e o e-Paper , ou
seja, o jornal semanal tal como é impresso, para ler no Smartphone, Tablet ou Computador.

60 Meticais
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ÚLTIMA HORA

Segunda fase de vacinação

Arrancou imunização de reclusos e funcionários
penitenciários

A

rrancou, esta segunda-feira, em todo o país, a
segunda fase da vacinação contra a Covid-19,
que, para além de alargar a imunização para
todos os doentes com diabetes mellitus, vai
abranger reclusos e funcionários das penitenciárias.

Evidências
O acto de lançamento da
campanha de vacinação nos estabelecimentos penitenciários teve
lugar, na manhã desta segunda-feira, no Estabelecimento Penitenciário Provincial de Maputo
(antiga Cadeia Central) e foi
orientado pela ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, Helena Kida.
No país, os estabelecimentos
penitenciários são tidos como locais de risco, sobretudo devido à
superlotação. Nalguns casos chegam a albergar três vezes mais do
que a sua capacidade, havendo
casos em que reclusos dormem
nos corredores ou partilham celas
em grupos numerosos.
Quando foi anunciada a inclusão deste grupo na segunda

fase, a Associação para a Regeneração e Reinserção do Jovem Recluso (APREJOR) congratulou o
Governo.
“A APREJOR saúda o Governo pela oportuna decisão,
bastante fundamental para a salvaguarda do direito à vida àquele grupo, mas também para o
sucesso dos esforços que toda a
sociedade tem desenvolvido no
combate à Covid-19”, lê-se num
comunicado recebido na nossa
redacção, assinado pelo respectivo presidente Serôdio Towo.
Aquela associação, faz notar
que a ideia de reduzir as visitas
revelou-se ineficaz, porque os
funcionários das prisões, fora dos
estabelecimentos frequentam vários ambientes, para além de con-

tactos com amigos e familiares,
expondo-se eles próprios ao risco
de contaminação, podendo, posteriormente, infectar os reclusos.
“Exortamos o Governo a usar
de todos os mecanismos de que
dispõe para que a segunda fase de
vacinação comece o quanto antes, de modo evitar que as prisões
se tornem epicentro da Covid-19
em Moçambique. Permitir que
tal aconteça seria um enorme fa-

lhanço do Estado na sua missão
de garantir segurança e saúde aos
cidadãos. Aliás, mais do que a de
qualquer outro substrato social,
a saúde dos reclusos depende a
100% do Estado, porque é o Estado que detém a sua custódia”,
destaca aquela organização bastante interventiva na defesa da
comunidade reclusa.
Refira-se que, na segunda fase
vão ser ainda contemplados doen-

tes com Diabetes mellitus não
abrangidos na Fase 1; reclusos e
funcionários prisionais; doentes
em terapia imunossupressora,
doentes com insuficiência renal
crónica em hemodialise ou em
lista de espera; doentes com insuficiência cardíaca e insuficiência
respiratória crónica, população
residente em centros de acomodação com idade superior a 50
anos e população de mais de 50
anos residente em áreas urbanas.
A nova fase vai abranger ainda agentes da polícia e professores do ensino primário, nos dois
últimos casos com a condição
de estarem acima dos 50 anos.
O objectivo é abranger cerca de
216.700 pessoas, anunciou o Ministério da Saúde.
A imunização será feita com
vacinas da AstraZenca, doados
ao país no âmbito do mecanismo
Covax, através do qual Moçambique vai cobrir 20% da população,
e o mecanismo complementar de
aquisição directa que irá cobrir o
restante", reafirmou.

Governo capitula diante de panificadores

Panificadores desafiam autoridade e impõem novo preço de pão

A

poiando-se nos custos de produção, com destaque
para a subida do preço da farinha de trigo, a Associação Moçambicana dos Panificadores veio ao
terreno anunciar o agravamento do preço do pão
a partir do 01 de Abril em curso, todavia, esta pretensão foi
aparentemente travada pelo Executivo. Mas, ao que tudo indica, a autoridade está a capitular perante os panificadores
que agravaram o custo de pão e a Inspecção Nacional das
Actividades Económicas (INAE) teve que se contentar com
constatações de que “há padarias e revendedores que continuam a especular o preço do pão em vários pontos do país”.

Duarte Sitoe
No trigésimo dia do mês de
Março, Rita Freitas, em representação do Governo, veio ao público
declarar que houve precipitação
de alguns pessoas no que diz respeito ao agravamento do preço
do pão, por sinal produto imprescindível na mesa das famílias mo-

çambicanas “mas nós estamos a
trabalhar, incluindo com a AMOPÃO e as moageiras, através do
Ministério da Indústria e Comércio, para analisar e avaliar todo o
processo de produção de trigo e do
pão. Em devido tempo, daremos a
informação sobre o desfecho do

assunto”.
Freitas disse que as notícias
em torno do agravamento do
preço do pão não passavam de
boatos “lamentamos, porém, as
falsas notícias que circulam e isso
preocupa-nos, mas acredito que as
pessoas são atentas e sabem que
isso não vai acontecer. No dia 01
de Abril não haverá aumento do
preço do pão”, mas o tempo fez a

questão de provar o contrário.
Volvidos 20 dias, perante o
olhar impávido das autoridades
governamentais, o preço do pão
tem vindo a ser agravado em vários pontos do país. Aliás, a própria
Inspecção Nacional das Actividades Económicas confirmou este
facto e diz estar no terreno para
repor o preço normal do produto.
“Temos de referir que existe,

um pouco por todos os pontos do
país, a especulação do preço do
pão”, disse o porta-voz da INAE,
Verónio Duvane, sem, no entanto,
deixar claro quando é que o preço
anterior voltará a ser aplicado.
Se, por um lado, há padarias
que contrariam as ordens do Governo e ditam as suas próprias, introduzindo um aumento no preço
do pão, por outro, há panificadores que usam artimanhas, ou seja,
reduziram o peso do pão com intuito de manter o preço em vigor.
Enquanto, o Governo não usa
da sua autoridade para colocar
ordem ao poleiro, o pão que antes
chegava com alguma regularidade
à mesa do cidadão pacato, que há
dois anos não beneficiou de nenhum aumento salarial, está mais
caro e sem peso.
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ICM e Gapi dinamizam a cadeia de
comercialização agrícola

“

O Governo vai continuar a reforçar o Fundo
Rotativo de Comercialização Agrícola (FRCA)
e a contar com a parceria de instituições financeiras”- declarou o primeiro-ministro, Carlos
Agostinho do Rosário, durante as cerimónias
centrais do lançamento da Campanha de Comercialização Agrícola 2021, realizada dia 16 de Abril, em Chongoene, Gaza.

O acto foi enriquecido
com a iniciativa dos gestores da Linha de Crédito à
Comercialização
Agrícola (LCCA) financiarem três
comerciantes operando em
Cabo Delgado, Tete e Gaza,
num montante global de 11
milhões de Meticais. A LCCA
é um instrumento do FRCA
financiado e gerido pela Gapi
e pelo Instituto de Cereais de
Moçambique (ICM) que, até
ao momento, concedeu créditos a 167 comerciantes rurais
na ordem dos 230 milhões de
meticais.
A importância da actuação desta parceria ICM-Gapi
foi reconhecida pelo primeiro-ministro que exortou “a

te da produção nos campos”.
A cerimónia realizou-se
sob o lema "Comercialização agrícola dinamizadora
do agro-negócio e industrialização" e contou ainda com
a presença do ministro da
Indústria e Comércio, Carlos
Mesquita.
Os três comerciantes financiados no acto representam a atenção que a LCCA
presta a diferentes regiões do
país, nomeadamente, Cornélio Seta de Balama, em Cabo
Delgado, Jacob Paulo Benjamim, de Angónia, Tete, e Celina Manhique de Chibuto,
Gaza.
Adolfo Muholove, presidente da Comissão Executiva

que mais intervenientes se
beneficiem e a actividade de
comercialização agrícola permita a compra de grande par-

(PCE) da Gapi, referiu que
“estes beneficiários são parte
de 167 que, ao longo de todo
o país e desde que lançámos

a LCCA, já receberam cerca
de 230 milhões de meticais,
que possibilitou a comercialização de cerca de 55.000 toneladas de produtos diversos,
com destaque para milho,
gergelim, feijões, soja, amendoim, arroz e, recentemente,
castanha de cajú”.
Muholove destacou a necessidade do reforço desta
linha para que a actividade
de comercialização se torne
mais abrangente e impactante: “Esta linha tem um sucesso visível e contribui para a
inclusão financeira, económica e social dos intervenientes,
sendo um dos principais indicadores do seu sucesso, a taxa
de reembolso do crédito, que
está na ordem dos 98%. Os
números são ainda pequenos
se considerarmos o universo
das necessidades, mas o nível
de eficiência e os resultados
até aqui alcançados, nos dão
certeza de que este é o caminho a seguir”.
O ICM reconhece e enaltece o bom desempenho da

LCCA e convida mais parceiros para que o reforcem. Para
Mohamed Valá, director deste Instituto Público, “embora
tenha ainda poucos recursos,
é inegável o impacto significativo no meio rural, com o
real acréscimo da renda familiar. Esperamos poder expandir o fundo, com a adesão
de outros intervenientes para
servir o objectivo principal
que é dotar os comerciantes
de capacidade técnica e financeira para comprarem os
excedentes agrícolas e, consequentemente dinamizar esta
actividade e, simultaneamente, alimentar a indústria”.
No evento foi revelado
que uma das razões para o
bom desempenho da LCCA
é a metodologia de intervenção integrada que a Gapi implementa, na qual combina
Serviços Financeiros, com a
capacitação e assistência técnica dos beneficiários, para
melhorar as suas capacidades
de gestão, porque, conforme
destacou Adolfo Muholove,

“não basta dar crédito. É preciso reforçar a capacidade de
gestão e actuação dos operadores e vincar o facto de que
crédito é responsabilidade e
deve ser reembolsado”.

Estes beneficiários
são parte de 167 que,
ao longo de todo o
país e desde que
lançámos a LCCA,
já receberam cerca
de 230 milhões
de meticais, que
possibilitou a
comercialização
de cerca de 55.000
toneladas de
produtos diversos,
com destaque para
milho, gergelim,
feijões, soja,
amendoim, arroz
e, recentemente,
castanha de cajú.
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CFM triplica resultados em mais de 300
por cento

A

empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) superou em mais de 300
por cento, no ano de 2020, os resultados operacionais alcançados em 2019, segundo declaração do Ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, na cerimónia de abertura
do XXIV Conselho de Directores da empresa.

No evento, que decorreu
recentemente, no distrito de
Boane, sob o lema “Por Uma
Reinvenção da gestão Empresarial no Contexto da Pandemia da Covid-19”, foram discutidos aspectos de gestão da
empresa, com destaque para
o balanço e avaliação do desempenho produtivo, económico e ﬁnanceiro no exercício
económico de 2020, fazendo

parte das temáticas abordadas, a execução dos projectos
de investimento em 2020 e
perspectivas para 2021, visando a reinvenção da empresa
no actual contexto e reposicionamento no plano global.
Durante a sessão de abertura, Janfar Abdulai, congratulou o esforço empreendido
pelos gestores e quadros da
empresa, que contribuiram

para a manutenção da tendência de crescimento, com
um resultado operacional de

4.7 mil milhões de meticais,
contra 1.3 mil milhões de meticais conseguidos no ano de
2019, não obstante a redução
de movimentação de pessoas
e bens registada em 2020,
em consequência da pandemia da Covid-19, facto que
impactou signiﬁcativamente
o pelouro dos Transportes e
Comunicações.
Ainda na ocasião, o Ministro fez saber que está em
curso um processo de reforço
do equipamento circulante
através de um investimento
na aquisição de cinco novas
locomotivas, 90 carruagens
e cinco automotoras, num
investimento de cerca de 95
milhões de dólares. Um ﬁnanciamento acordado no quadro da cooperação entre os
Governos de Moçambique e
da Índia.
Para além de recordar aos
quadros dos CFM sobre a ca-

Janfar Abdulai, Ministro dos Transportes e Comunicações

Ainda na ocasião,
o Ministro fez saber
que está em curso um
processo de reforço
do equipamento
circulante através de
um investimento na
aquisição de cinco
novas locomotivas,
90 carruagens e
cinco automotoras,
num investimento
de cerca de 95
milhões de dólares.
Um ﬁnanciamento
acordado no quadro
da cooperação entre
os Governos de
Moçambique e da
Índia.
pital importância da empresa
para o cumprimento integral
do Programa Quinquenal do
Governo 2020-2024, Janfar
Abdulai desaﬁou os gestores
a reﬂectirem profundamente
em torno de soluções para
que a empresa reestabeleça,
gradualmente, os serviços de
carreiras ferroviárias de longo
curso interrompidos como resultado das restrições vigentes
no país, no âmbito do combate à propagação da Covid-19,
com particular destaque para
a carreia de Chicualacuala,
na linha férrea do Limpopo,
carreias de Moatize e Marromeu, na linha férrea de Sena,
onde a necessidade deste serviço é muito grande.

FEG com mais estágios para estudantes da UP

E

studantes da Faculdade de Económica e
Gestão (FEG), da Universidade Pedagógica de Maputo (UP), contam com mais
oportunidades de estágios.

Trata-se de um acordo de cooperação entre a
UP Maputo e a Fundação
da Associação dos voluntários ao Serviço Internacional (AVSI), assinado,

recentemente na cidade de
Maputo.
O acordo visa prover a
colaboração e coordenação
entre ambas instituições na
promoção de estágios e prá-

ticas curriculares dos estudantes da FEG nas activida-

des para educação ﬁnanceira
de forma multidisciplinar.

Trata-se de
um acordo de
cooperação entre
a UP Maputo
e a Fundação
da Associação
dos voluntários
ao Serviço
Internacional (AVSI)
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Macuamule novo reitor da Politécnica

A

Universidade Politécnica acaba de empossar Cristiano Macuamule para ocupar o cargo de vice-reitor, em substituição de Rosânia da Silva, que passa a
exercer outras funções no Grupo IPS.

Doutorado em Bioquímica
pela Stellenbosch University
da África do Sul, Macuamule
desempenhava, até à sua nomeação, o cargo de Director
Cientíﬁco-Pedagógico, tendo,
em seu lugar, sido indicada
Nancy Samamad, doutorada
em Fisiologia Vegetal e Pós-Produção pela Universidade
Federal de Viçosa (Brasil).
Para além de Cristiano
Macuamule e de Nancy Samamad, foi também empossado o Professor Catedrático
Jubilado Armando Jorge Lopes, para chefe do Gabinete
de Avaliação, Monitorização
e Garantia de Qualidade,
cargo que vai desempenhar
cumulativamente com o de
assessor do reitor.
Na sua intervenção, o reitor da Universidade Politécnica, Professor Doutor Narciso
Matos, apontou como principal desaﬁo a melhoria da
qualidade de ensino naquela
instituição.

"Acredito que os estudantes e encarregados de educação escolhem as universidades nas quais acreditam mais.
Não escolhem as mais baratas, como muitos acham. Senão não estariam a mandar os
ﬁlhos para a África do Sul ou
Portugal. Eles fazem-no, porque acreditam que é lá onde
os seus ﬁlhos vão ter melhor
formação. Por isso, precisamos de crescer em termos de
qualidade para que o número
de estudantes também cresça.
Só assim poderemos ser uma
universidade capaz de dar a
cada docente ou dirigente as
ferramentas de que precisam
para serem excelentes", disse.
Ainda no que diz respeito à qualidade, Narciso Matos fez saber que todos os 22
cursos leccionados na Universidade Politécnica, e submetidos à avaliação externa,
foram aprovados.
"Devemos
implementar as recomendações que

nos foram deixadas, por isso
criámos, internamente, o
Gabinete de Avaliação, Monitorização e Garantia de
Qualidade".
Na ocasião, o reitor da
Universidade Politécnica defendeu a necessidade de a
instituição que dirige apostar
mais na investigação, "Somos uma universidade que
pretende trazer uma ligação
muito forte entre os estudos
e a aplicação dos resultados,
sobretudo nas áreas tecnoló-

gicas. Devemos sair das salas
de aula para onde se produz,
e de lá trazermos as expectativas da produção para as salas
de aula. Que esse seja o nosso
objecto de pesquisa e de extensão. O País tem expectativas sobre nós".
A melhoria da qualidade do processo de ensino e
aprendizagem foi também
mencionada pelo novo vice-reitor, Cristiano Macuamule, como fundamental para
a formação de quadros, que

depois assumem diversas responsabilidades, bem como
para a credibilização da
instituição.
"Só com a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem é que se pode preparar melhor os proﬁssionais do
nosso país e atrair mais estudantes para a nossa instituição", sublinhou.
Reﬁra-se que, A Universidade Politécnica é a primeira
instituição de ensino superior
privado no país.

Cento e cinquenta moçambicanos beneﬁciarão de formação
Superior no Brasil

O

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES), através do Instituto de
Bolsas de Estudo (IBE), rubricou, sexta-feira
dia 16 de Abril de 2021, o acordo de cooperação técnica com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB),
um instrumento que vai permitir a formação superior de
150 moçambicanos em diversas áreas de saber.
De acordo com o Ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara,
o memorando possibilitará a
formação de moçambicanos nos
níveis de Graduação e pós-Graduação, reforçando a implementação do Programa Quinquenal
do Governo 2020-2024 (PQG
2020-2024).
Na sua alocução, Nivagara,
anotou com satisfação o facto
de a parceria entre o IBE e a
UNILAB possuir um horizonte
temporal de 5 anos, período de
vigência que acompanhará a implementação integral do PQG
2020-2024, o que possibilitará

maiores condições para a formação de capital humano moçambicano de elevada qualidade.
Segundo o ministro, o acordo irá contribuir para a melhoria da implementação das actividades de Ensino, Investigação
e Extensão Universitária, bem
como a Internacionalização das
Instituições de Ensino Superior
(IES).
Outrossim, o acordo prevê,
igualmente, conceder bolsas de
estudo aos moçambicanos, aprovados em processos selectivos da
UNILAB para frequência nos
níveis de graduação e pós-graduação; promover actividade de

pesquisa cientíﬁca; e estimular a
mobilidade académica envolvendo discentes, docentes e técnicos
administrativos da UNILAB e
IES moçambicanas.
Intervindo por ocasião da
Assinatura do acordo, a Vice-Reitora da UNILAB, Cláudia
Carioca, referiu que Moçambique é o primeiro país parceiro a
participar no Projecto de formação de Moçambicanos promovido pela UNILAB.

“Moçambique inaugura um
novo movimento, onde faz parte
dos países africanos que fazem
parte do processo de busca de
formação para o desenvolvimento dos seus países”, sublinhou
Cláudia Carioca.
Por sua vez, o embaixador do
Brasil em Moçambique, Carlos
Puente aﬁrmou que a assinatura
do acordo se junta a outras iniciativas que Brasil e Moçambique vêm estabelecendo na área

de ensino.
Num outro desenvolvimento, o ministro orientou o IBE a
proceder a divulgação massiva,
à escala nacional, as oportunidades de formação para que o
acesso em termos de regiões geográﬁcas do país, género, áreas de
formação e extractos sociais seja
equitativo. Daniel Nivagara salientou a necessidade de garantir
oportunidades de formação aos
moçambicanos, tendo em estreita a atenção às políticas e áreas
prioritárias de desenvolvimento
deﬁnidas pelo Governo.
Na ocasião, exortou o IBE a
dedicar especial atenção às oportunidades para concessão de
Bolsas de Estudo para áreas de
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), por
serem áreas de formação estratégicas para a indução do desenvolvimento nacional e promoção
da harmoniosa inserção na Era
Digital.
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Sociedade de Águas de Moçambique
(SAM), proprietária das marcas Água da
Namaacha e Fonte Fresca, pretende vacinar contra Covid-19 todos os seus funcionários com a maior brevidade possível.

A SAM foi uma das primeiras empresas a aderir à

iniciativa do Governo, apresentada através do Ministé-

rio da Saúde, que visa dar
oportunidade ao sector privado de adquirir as vacinas
necessárias à imunização
dos seus funcionários, com o
apoio técnico dos proﬁssionais de saúde, e contribuir
ainda para a vacinação dos
sectores mais vulneráveis da
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nossa sociedade.
Para Miguel Padrão,
Director de Marketing da
SAM, esta iniciativa do Governo é louvável, na medida
em que oferece às empresas
a oportunidade de darem o
seu efectivo contributo na
mitigação de um grave problema de saúde pública, demonstrando respeito pelos
seus funcionários e famílias

de facto, devemos estar, Governo e Sector Privado, bem
unidos, esses tempos são os
que agora vivemos.
Seria fundamental que
todas as empresas se aproximassem do Ministério da
Saúde para obterem informações acerca deste plano
de vacinação e ﬁzessem o
máximo de esforço para
participar e vacinar os seus

e concorrendo também de
forma efectiva para alavancar a economia nacional.
Miguel Padrão realça
que se há tempos em que,

funcionários, o que teria
um efeito muito positivo ao
nível da saúde pública e,
como consequência directa,
na economia nacional.

FNI e ARPAC acordam promover ciência,
tecnologia e inovação

O

Fundo Nacional de Investigação (FNI)
e Instituto de Investigação Sócio – Cultural (ARPAC), assinaram, semana
passada, em Maputo, um memorando
de entendimento cujo objectivo é promover a cooperação entre as partes no âmbito da
ciência, tecnologia e inovação em Moçambique.

A directora do Fundo Nacional de Investigação, Vitória
Langa de Jesus, disse que o FNI
tem na promoção e apoio ﬁnanceiro à pesquisa cientíﬁca, inovação e transferência de tecnológica, alicerces para o alcance
do desenvolvimento multissectorial dos países e em particular
Moçambique.
De referir que a assinatura deste memorando, coincide
com o período em que o país
e o mundo são assolados pela
pandemia da Covid -19, dai
que representa uma força para

a promoção e realização de acções no domínio da investigação
cientíﬁca e inovações tecnológicas, com vista a criar soluções
aos problemas que enfermam
a saúde pública, e consequentemente o desenvolvimento sócio
-cultural das comunidades.
Deste modo o FNI, deposita
no ARPAC, a responsabilidade
de identiﬁcar as acções concretas que possam dinamizar a
investigação, inovação e transferência de tecnologias no sector
sócio-cultural, que possam trazer resultados signiﬁcativos na

criação de novo conhecimento
e no desenvolvimento de artes e
cultura no seio das comunidades,
incluindo o incentivo a mudanças
de atitudes que chocam as medidas de prevenção da Covid-19
com o memorando de entendimento assinado pelas partes.
Ainda na sua intervenção,
Vitória Langa de Jesus disse que

durante os três anos de vigência
deste instrumento, o FNI estará
ansioso na participação activa
dos investigadores do ARPAC
nos anúncios e eventos organizados pelo FNI, a começar pelo 3º
Seminário Internacional de Investigação Cientíﬁca a decorrer
nos dias 21,22 e 23 de Outubro
próximo.

Por outro lado, a Directora do Instituto de Investigação
Sócio-Cultural (ARPAC), Sónia Gomes, esclareceu, que o
presente memorando de entendimento assinado pelas partes,
é para promover a divulgação
do conhecimento, inovação
tecnológica, e a formação de
desenvolvimento
socioeconómico de Moçambique que
constitui uma vantagem para
os pesquisadores.
“Queremos transformar as
nossas bibliotecas como centro
de promoção de pesquisa cientíﬁca, inovação e transferência
de tecnologia e desenvolvimento de acções no domínio da
ciência, tecnologia e inovação,
contribuindo para a redução
da pobreza, melhoria de qualidade de vida para o desenvolvimento sócio-económico de
Moçambique”.

