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Alguns não pagam amortizações e nem IPRA desde que ocuparam as casas
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Combate à corrupção sem nenhum grande a cumprir pena
PUBLICIDADE

Paulo Zucula distribui sorrisos na marginal em exercícios matinais  

Filhos de combatentes e jovens da Frelimo (OJM e CNJ) viviam de borla 

Concorre a presidente do MDM mas tem rabo preso

Lutero Simango continua 
“dono” do partido PCN 

Manuel Formiga, Anchia Talapa, Pedro Cossa, Atanásio Marcos, Basílio Muhate, Acácio Beleza 
e (até) Silvério Ronguane, entre devedores

Em risco de 
despejo na 
Vila Olímpica
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Tal como prometeu, há cerca de um mês, o 
Ministério das Obras Públicas e Habitação, 
através do Fundo de Fomento de Habitação 
(FFH), notificou, esta segunda-feira os 
424 proprietários que não estão a pagar 

as prestações para a compra dos apartamentos da 
Vila Olímpica de Zimpeto, o que corresponde a mais 
de metade dos 800 correspondentes à fase I. Entre 
os devedores, que devem regularizar a sua situação 
em 15 dias, sob risco de serem despejados, constam 
alguns nomes conhecidos de dirigentes ligados 
ao partido Frelimo, jovens da OJM e do Conselho 
Nacional da Juventude, para além de filhos de antigos 
combatentes, funcionários públicos e até renomados 
jornalistas da praça, alguns dos quais burlaram o 
Estado duplamente, pois arrendaram casas a terceiros 
e recebem dinheiros que variam entre 18 e 33 mil 
meticais e não conseguem pagar a parcela mensal de 
11 mil meticais, incluindo as taxas de condomínio.

Caiu como uma bomba, 
esta segunda-feira, a lista 
dos 424 inquilinos da Vila 
Olímpica do Zimpeto, que a 
qualquer momento poderão ser 
despejados dos apartamentos, 
por não estarem a cumprir com 
o plano de amortização mensal 
de 11 mil meticais, com taxas 
de condomínio inclusas, que 
devem ser pagos ao governo por 
um período de 25 anos.

Na verdade, a primeira 
fase da parte habitacional da 
Vila Olímpica é composta por 
um total de 800 apartamentos 
e apenas menos de metade é 
que paga regularmente as suas 
prestações, uma situação que 
preocupa o governo, tal como 
demonstrou, recentemente, o 
Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, 
João Osvaldo Machatine.

De acordo com João 
Osvaldo Machatine, o governo 
convencionou que as receitas 
da Vila Olímpica do Zimpeto 
deveriam ser usadas para a 
construção de habitações de 
baixo custo e com facilidades 
de pagamento para jovens e 
funcionários públicos e adiantou 
que o valor em dívida seria 
suficiente para “construirmos 
300 casas do projecto Renascer”, 
um programa de casas de tipo 
“0”.

A publicação da lista dos 

devedores é o culminar de um 
processo longo, que incluiu 
advertências e possibilidade 
de negociação de pagamento, 
antes de o processo passar para 
os tribunais, onde foi decidido 
o despejo de alguns inquilinos, 
alguns dos quais não pagam 
desde que ocuparam as casas e 
outros há mais de 12 meses que 
não fazem uma amortização 
sequer. A dívida total é de 
três  milhões de dólares (191,3 
milhões de meticais).

O Evidências visitou a lista 
tornada pública, esta segunda-
feira, e constatou que, entre 
os 424 inquilinos em risco 
de despejo e que deverão 
comparecer na Área Jurídica 
do FFH, constam filhos de 
antigos combatentes, dirigentes 
a vários níveis, jornalistas e 
proeminentes jovens ligados ao 
braço juvenil da Organização 
da Juventude Moçambicana 
(OJM) e do Conselho Nacional 
da Juventude (CNJ), também 
ligado ao partido Frelimo.

São os casos de Basílio 
Muhate, antigo secretário-geral 
da OJM; Pedro Cossa, antigo 
secretário-geral da OJM e 
actual presidente da Associação 
dos Economistas e Contabilistas 
de Moçambique, Acácio Beleza, 
outro jovem com ligações 
ao partido no poder, que foi 
antigo presidente do Conselho 

Alguns não pagam amortizações e nem IPRA desde que ocuparam as casas
Há quem arrendou a casa, recebe dinheiro mensalmente e não paga ao Estado
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Filhos de dirigentes e influentes jovens da Frelimo podem 
ser despejados da Vila Olímpica

Habituados a abocanhar bens do Estado sem pagar

Maior parte dos ocupantes 
que não pagam as referidas 
amortizações ocuparam as casas 
por via do clientelismo político 
partidário, alguns entraram em 
nome dos Ministérios e outros 
porque os pais eram dirigentes. 
Para além dos camaradas 
que sempre talharam os bens 
do Estado sem nenhuma 
responsabilização, parte 
considerável dos ocupantes 
das casas são militares, altas 
patentes da polícia e agentes da 
secreta.

Segundo apurou o 
Evidências, há casos de 
moradores, como são os casos 
de Atanásio Marcos e Cremildo 
Lipangue, ambos jornalistas 
seniores da TVM que não 
residem na Vila Olímpica, que 
arrendaram as casas a terceiros, 
desde 2012 e recebem entre 

18 a 35 mil meticais mas não 
conseguem pagar ao Estado 
11 mil meticais. Segundo 
apurou o Evidências, as casas 
da Vila Olímpica são bastante 
apreciadas por Chineses, 
Libaneses e Ruandeses que 
acabaram valorizando o valor 
da renda.

Igualmente, consta da lista, 
Lino Jorge da Costa Khálau, 
filho do antigo comandante-
geral da PRM, Jorge 
Khálau, e que, actualmente, 
desempenha a função de chefe 
do Departamento de Auditoria 
Interna do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS). Outro 
nome sonante é de Silvério 
Eugénio Samuel, académico e 
político da oposição bastante 
projectado que está em risco de 
ser despejado. Outros nomes 
famosos são os de Xavier 

Muianga, académico e Renato 
Manuel Matusse, filho de 
Renato Matusse.

Para além de não pagar o 
valor da compra das casas, já por 
si um escândalo, grande parte 
dos 424 devedores, sequer paga 
anualmente o Imposto Predial 
Autárquico (IPRA), estando a 
viver nas casas construídas com 
fundos públicos, praticamente 
de borla.

Refira-se que a Vila 
Olímpica é composta por 
três mil apartamentos, dos 
quais 800 foram ocupados 
para fins habitacionais em 
2012, e os inquilinos, diga-
se, concorreram cientes das 
condições e subscreveram um 
contrato de 11 mil meticais por 
mês. Todos os apartamentos 
são do Tipo “3”, com uma 
suite.

Evidências

Há quem arrendou a casa, recebe entre 18 e 35 mil meticais/
mês e não paga ao Estado

Nacional de Voluntariado e 
que, actualmente, desempenha 
as funções de inspector-geral 
do SEJE e, curiosamente, é 
secretário da célula do partido 
na vila Olímpica e no passado 
Sábado orientou uma reunião 
do partido no condomínio, 
no quadro das acções das 

bases para a preparação do 
Congresso, que culminou em 
bebedeira até de madrugada.

Na mesma lista está também 
o casal Manuel Formiga e 
Anchia Talapa. O homem é 
antigo presidente do Conselho 
Nacional da Juventude, cargo 
onde chegou suportado pela 

OJM. Já a sua esposa, é filha 
da ministra do Trabalho e 
influente membro do partido, 
Margarida Talapa, ocupando 
neste momento o cargo de 
secretária-geral da OJM. 
Ambos estão acomodados em 
cargos relevantes em empresas 
públicas e são empresários.  
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Faltam escassos meses para o IIIº Congresso 
do Movimento Democrático de Moçambique 
(MDM), onde será eleito o novo presidente 
do partido, em virtude do desaparecimento 
físico do Daviz Simango. Até ao momento, 

formalizaram sua candidatura ao posto mais cobiçado 
no MDM, José Manuel Domingos, actual secretário-
geral; Silvério Ronguane, deputado da Assembleia da 
República (AR) e Lutero Simango, irmão do falecido 
líder e chefe da bancada parlamentar do MDM 
no parlamento. Curiosamente, Lutero Simango é 
membro fundador e presidente de um outro partido 
político, denominado Partido de Convenção Nacional 
(PCN), que, segundo apurou o Evidências, junto 
da Conservatória dos Registos Centrais, não foi 
legalmente extinto e este ainda figura como fundador 
e membro número um.

O secretário-geral da Renamo, André 
Majimbiri, na companhia de quadros 
seniores do seu partido, visitou, na sexta-
feira, 17 de Setembro, as instalações do 
Jornal Evidências, tendo encorajado 

a direcção e os profissionais que garantem o jornal 
impresso todas as terças-feiras e a versão online 
todos os dias, a trabalharem para o fortalecimento da 
democracia no país.

Lutero Simango continua membro número um do 
PCN e partido ainda não foi extinto

Renamo encoraja Evidências a continuar a trabalhar 
para o fortalecimento da democracia 

Concorre a presidente do MDM mas tem rabo preso

Jossias Sixpence e Paulo Tivane

Evidências

O Evidências procurou 
a confirmação do referido 
cartório, depois de um grupo 
de membros do MDM ter 
apresentado uma monção 
de censura à candidatura de 
Lutero Simango, pelo facto 

de, apesar de estar filiado ao 
partido do galo, desde a sua 
génese, ainda continuar como 
presidente do PCN, formação 
política por si fundada.

Junto da Conservatória dos 
Registos Centrais, o Evidências 

Eram pontualmente 13 horas 
quando a delegação do partido 
Renamo chegou aos escritórios 
do Jornal Evidências, tendo sido 
recebidos para um breve encontro 
de cortesia com a Direcção 
Editorial, composta pelo director 
e editor, Nelson Mucandze 
e Reginaldo Tchambule, 
respectivamente.

Durante a breve 
interacção, André Majimbiri 
e seus acompanhantes ficaram 
impressionados com a dinâmica 
do trabalho dos colaboradores 
do semanário, tendo enaltecido 
o facto de o jornal, em tão pouco 
tempo, ter assumido um papel 
fundamental no quadro do 
aprofundamento da democracia 
no país.

“Aproximamo-nos do 
Evidências porque olhamos 
para o jornal como parceiro, 
e desde que surgiu tem estado 
a trilhar um caminho que nos 
enche de esperança. Continuem 
a fazer o vosso trabalho com a 
coragem que tem demonstrado. 
Estamos atentos ao jornal e 
acompanhamos de forma 
satisfatória as abordagens nas 
reportagens do Evidências”, disse 
Manjimbiri, reconhecendo que 
não é fácil no cenário actual fazer 
um jornalismo actuante como 
o que o Evidências tem estado a 
fazer.

Intervindo na ocasião, 
director editorial, Nelson 
Mucandze, destacou que a visita 
é uma demonstração de carinho, 

teve acesso à certidão de registo 
do PCN, que confirma que 
este ainda não está extinto 
e que o seu fundador e 
membro número um é Lutero 
Chimbirombiro Simango.

O PCN de Lutero 
Simango foi fundado nas 
vésperas das primeiras eleições 
multipartidárias em 1994, 
nas quais não conseguiu nem 

sequer 5% dos votos. Nas 
segundas eleições de 1999 
esteve coligado com a Renamo, 
junto com outros nove partidos, 
perfazendo a famosa Renamo-
União Eleitoral. Dai em diante, 
apenas passou a ser “partido 
James Bond”, uma referência 
que se faz a partidos sem 
escritórios e que funciona nas 
pastas dos seus dirigentes.

Actualmente, acomodado 
no MDM, Lutero Simango 
não comenta publicamente 
sobre o seu partido, mas 
aquando da expulsão de Daviz 
Simango da Renamo, em 
2009, que culminou com a 
sua candidatura independente, 
chegou a receber convite do 
Partido de Convenção Nacional 
(PCN), mas este declinou-se.

Consta que Daviz Simango 
não comungava dos mesmos 
ideais com o PCN, embora 
por muito tempo tenha sido 
associado ao referido partido. 
Preferiu aliar-se, na altura, 
ao grupo cívico Reflexão e 
Mudança para fundar as bases 
do seu próprio partido, que 
viria a designar-se Movimento 
Democrático de Moçambique. 
O Evidências contactou 
telefonicamente Lutero 
Simango, mas não foi possível 
ouvir a sua reação.

de crescimento e reconhecimento 
do papel do Jornal Evidências.

“É um jornal de jovens, 
não apenas pelo seu tempo 
no mercado. Estamos a falar 
jovens dos seus 24 anos e 32 
anos. Queremos contribuir 
para a democracia e para o 
fortalecimento da cidadania. 
Queremos contribuir na 
construção do futuro deste belo 
país que amamos. Estamos 
em todo país excepto Niassa”, 
destacou.

O semanário Evidências 
nasceu numa época em que muitos 
sectores da economia nacional se 

ressentiam dos impactos negativos 
da pandemia da Covid-19. 
Mucandze considerou que, 
mesmo com os factores adversos, 
o jornal foi bem recebido pelos 
moçambicanos, tendo lamentado 
a existência de algumas forças que 
tem trabalhado para cortar as 
pernas ao jornal.

“Fomos bem recebidos por 
todos, mas quem se mostra 
incomodado são alguns sectores 
do governo e do partido no 
poder, que recorrem a algumas 
instituições para ofuscar a 
sustentabilidade dos órgãos 
privados. Isso é bom para nós 

porque legitima a nossa existência 
e nos encoraja. Somos jovens, 
precisamos dessas acções de 
encorajamento, do conforto dos 
mais velhos e das forças vivas da 
sociedade para continuarmos 
com a construção de um país que 
todos nós queremos”.

Por sua vez, Reginaldo 
Tchambule, Editor do Jornal, 
foi parco nas palavras, tendo 
reiterado que o jornal veio para 
contribuir para a construção de 
um país que os moçambicanos 
sonham ver no futuro. 

“Estamos lisonjeados com 
essa visita de cortesia. A Renamo 
é um dos nossos parceiros, somos 
força de jovens que veio para 
contribuir para o fortalecimento 
da democracia em Moçambique. 
Somos jovens e estamos a lutar 
por este país à nossa maneira”, 
disse Reginaldo, a quem coube 
orientar a visita na administração, 
departamento comercial e 
redacção, onde explicou o que 
cada departamento faz e como 
funcionam as três plataformas 
do jornal, nomeadamente, 
Tablóide, Digital e Online; tendo 
destacado a tendência crescente 
das visualizações.
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Continua na pag 06

Tribunal Supremo

Nos últimos dias, assombrado pelo seu inevitável envolvimento no 
escândalo das dívidas ocultas, o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, em quase todos os seus discursos, tem vendido uma 
falsa sensação de combate à corrupção como seu cavalo de batalha, 
mas os números, sobretudo os ligados à grande corrupção envolvendo 

antigos dirigentes de topo, desmentem a tese que se quer fazer passar e escancaram 
o paraíso que o país se tornou, sobretudo para gestores públicos ligados ao partido 
Frelimo, que, mesmo depois de terem sido julgados e alguns condenados, continuam 
a passear na cidade. Contrariamente ao que se propala em discursos políticos, em 
termos efectivos, neste momento, não há nenhum antigo dirigente a cumprir pena. 
Depois de Setina Titosse, Lino de Almeida, Amélia Sumbana e Bernardo Chirinda, 
Paulo Zucula, que tem sido visto a fazer treinos matinais na marginal, acaba de 
se juntar a uma lista de condenados cuja mão da justiça lhes tem sido carinhosa. 
Analistas ouvidos pelo Evidências, não têm dúvidas de que o combate à corrupção 
apregoado por Filipe Nyusi é uma farsa, pois os poucos antigos dirigentes que 
já aqueceram o banco de um tribunal, foram levados à justiça para que o povo 
moçambicano pensasse que a justiça está a funcionar.

Paulo Zucula junta-se a uma constelação de dirigentes impunes
“Para o combate à corrupção ficar completo os servidores públicos devem cumprir as 
penas” - defende Baltazar Fael 
“Todos os que são condenados enquanto fazem parte do governo são intocáveis” – Berta Nazareth 

Um combate à corrupção sem nenhum grande 
dirigente a cumprir pena

Há um vazio entre o discurso de Nyusi e a realidade 

Reginaldo Tchambule e Duarte Sitoe

Virou canto de papagaio a 
ideia de combate à corrupção 
nos últimos dois mandatos, 

mas não passa disso. Nos 

seus discursos, sobretudo nos 
últimos dias em que seu nome 
tem sido citado no tribunal 

como um dos beneficiários 

dos subornos da Privinvest, 
o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, falou do combate 
à corrupção em quase todos 
eventos que participou, 
para tentar legitimar o 
julgamento das dívidas 
ocultas e desdramatizar o 
facto de no banco dos réus 
estar somente peixe miúdo, 
enquanto os tubarões seguem 
impunemente.

Nos seus discursos, 
Nyusi, em clara busca de 
protagonismo político, afirma 
ser muito preocupante o 
facto de Moçambique ser 

um dos países mais corruptos 
do mundo, realçando que 
os servidores públicos que 
ocupam cargos de chefia são 
os maiores corruptos. 

E as estatísticas provam 
que a corrupção está a crescer. 
Em 2020, foram instaurados 
mais de 1200 processos contra 
os funcionários de Estado, por 
sinal um aumento na ordem 
dos 300 processos nos casos 
de corrupção activa, quando 
comparado com igual período 
do ano anterior, em que foram 
instaurados 911 processos, 
maior parte dos quais contra 
funcionários públicos de baixo 
escalão. 

Entretanto, o discurso 
bonito e os números que 
muitas vezes terminam com 
a responsabilização de peixe 
miúdo, contrasta com o que 
se passa no terreno. Nos sete 
anos da governação de Filipe 
Jacinto Nyusi, vende-se uma 
falsa sensação de combate à 
corrupção, enquanto esconde-
se uma outra realidade: A 
impunidade de ex-governantes 
que lesaram o Estado em 
milhões de meticais, que, 
muitas vezes, usam o recurso 
como mero expediente 
dilatório.

No que diz respeito à 
grande corrupção, envolvendo 
gestores públicos de topo 
e bastante influentes no 
partido Frelimo, poucos 
são os casos que chegam à 
justiça e quando chegam, os 

infractores ou são ilibados, 
caucionados ou recorrem 
da decisão e ficam impunes. 
A mão da justiça, incide 
grandemente em pequenos 
agentes e funcionários de 
Estado, que se envolvem em 
pequenos desvios ou mesmo 
recebimento ilícito de dinheiro 
em troca de alguns favores.

Entre os casos mais 
sonantes de antigos 
governantes envolvidos em 
actos de corrupção, que 
com o beneplácito da justiça 
selectiva continuam a circular 
impunemente, constam o 
antigo ministro da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, Lino de Almeida; 
antiga embaixadora de 
Moçambique nos Estados 
Unidos, Amélia Sumbane; 
antigo embaixador de 
Moçambique na Rússia, 
Bernardo Chirinda; antigo edil 
de Maputo, David Simango; 
Setina Titosse, antiga PCA do 
Fundo de Desenvolvimento 
Agrário, cuja decisão 
da primeira estância foi 
confirmada pelo Tribunal 
Superior de Recurso e a 
decisão do Tribunal Supremo 
poderá ser conhecida quando 
ela já for velhinha.

Paulo Zucula, antigo 
Ministro dos Transportes e 
Comunicações, acaba de se 
juntar à esta lista de uma 
justiça pesada para os fracos e 
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Há várias frentes 
de combate contra a 
corrupção, uma cabe ao 
judicial que é punir, outra 
cabe ao executivo que é 
criar mecanismos para 
travar a corrupção ao 
nível da administração 
pública, outra cabe ao 
parlamento que é criar 
leis para acabar com a 
corrupção.

Na opinião de Berta 
Nazareth, membro da 
organização civil, Mulheres 
Jovens Líderes, os processos 
movidos contra os servidores 
públicos não passam de 
uma mera estratégia para 
o “inglês ver” e entreter a 
opinião pública.

“A mensagem é bem 
clara, todos aqueles que 
são condenados, que 
fazem parte do governo 
são intocáveis. De vez em 
quando são colocados na 
justiça para que o povo 
moçambicano pense que 
na verdade a justiça está a 
funcionar, enquanto não 
passa de uma farsa para 
baralhar a opinião pública. 
Acompanhamos situações 
em que são presos, julgados 
e condenados, mas acabam 
pagando cauções e multas, 
forjando uma justiça que no 
fim de tudo nada acontece”, 
declarou Nazareth para 
depois acrescentar que 
em Moçambique apenas 
é condenado o cidadão 
desprovido de recursos.

“É uma estratégia de 
entreter a opinião pública, 
colocando em cheque o 
poder judicial. No presente 
tende a crescer o índice de 
cidadãos que não acreditam 
na justiça. Em caso de 
uma pessoa com posses 
ir ao tribunal, sabemos 
o que vai acontecer, mas 
quando for a vez do cidadão 
pacato, a justiça não falha. 
Estão a passar uma clara 
mensagem ao povo de que 
há intocáveis”, sublinhou

Indo mais longe, olhando 
para o cenário do presente, 
Berta Nazareth considera 
que o julgamento das dívidas 
ocultas é uma estratégia 
para resgatar o povo que 
desacredita no poder 
judiciário em Moçambique.

“Tenho receios, não sei 
se as nossas expectativas 

serão satisfeitas na medida 
em que esse julgamento 
tem interferência política, 
citam-se nomes das pessoas 
que estão no poder. Vamos 
aplaudir o teatro, creio 
que algumas coisas serão 
resolvidas, mas tendo 
em conta que as pessoas 
defraudaram o estado podem 
ser condenados e depois 
recorrem, pagarem caução 
e ficarem livres como os 
que foram condenados mais 
ainda gozam de liberdades. 
Pretende-se fazer justiça 
por um lado, mas por outro 
há uma mão que controla 
tudo”, lamentou.

A fonte, que considera 
que em Moçambique há 
ladrões de patos e ladrões 
de escritório, afiança que 
é importante que haja 
separação de poderes, uma 
vez que a interferência do 
poder executivo no judicial 
tem criado uma salada russa 
na justiça.

“Quem defrauda o 
Estado são pessoas que estão 
no topo e colocam algumas 
pessoas para alcançar aquilo 
que querem, assaltam as 
instituições e a própria 
democracia. As instituições 
constituídas para combater a 
corrupção devem funcionar 
como deve ser e há que 
respeitar essas instituições 
porque sempre aparece o 
poder político em cima de 
tudo. O partido no poder 
está sempre a frente destas 
instituições, é importante 
que haja separação entre o 
partido e o poder judicial. 
As instituições devem ter 
autonomia de fazer o seu 
trabalho. É a partirdaí que 
podemos ter uma justiça para 
que os corruptores sejam 
mesmo responsabilizados, é 
importante que o governo 
do dia abra mão para que as 
instituições judiciais sejam 
autónomas”.

Olhando para o cenário 
do presente, em que os 
ditos tubarões quando são 
condenados recorrem e 
ganham direito de continuar 
a gozar da liberdade, mesmo 
depois ter sido provado o seu 
envolvimento em escândalos 
de corrupção que lesaram 
sobremaneira os cofres do 
Estado, Baltazar Fael, jurista 
e pesquisador do Centro de 
Integridade Pública, entende 
que combater a corrupção 
não pode apenas cingir-se em 
levar as pessoas para o tribunal 
e recuperar os bens. Por outro 
lado, avalia que Moçambique 
continua estagnado no 
combate à corrupção.

Para que odiscurso público 
do Presidente da República 
deixe de esconder uma 
outra realidade, Baltazar 
Fuel considera que, além de 
recuperar bens, os servidores 
públicos devem cumprir as 
penas como uma mensagem 

para os outros que queiram 
trilhar o caminho da 
corrupção.

“Tirar os bens que 
ele desviou e lhe meter 
na cadeia transmite uma 
clara mensagem para os 
outros servidores públicos 
que praticarem actos de 
corrupção. É preciso olhar 
para essas duas vertentes. 
Há garantias para todos os 
cidadãos e uma das garantias 

é o recurso. Se for a reparar, 
todos os servidores públicos 
que continuam a deambular 
depois de serem condenados 
recorreram das sentenças 
condenatórias. Aqui o 
problema não me parece 
que seja executivo, embora 
tenha dito que o combate à 
corrupção deve ser feito de 
forma holística”.

“Há várias frentes de 
combate contra a corrupção, 
uma cabe ao judicial que é 
punir, outra cabe ao executivo 
que é criar mecanismos para 
travar a corrupção ao nível da 
administração pública, outra 
cabe ao parlamento que é 
criar leis para acabar com a 
corrupção”, esclarece.

Segundo Fael, combater 
a corrupção não é só levar 
as pessoas para o tribunal 
e recuperar os bens, mas 
também prevenir a corrupção.

“Há uma série de acções 
que devem ser tomadas, que 

não se resumem apenas em 
condenar. Temos que olhar 
para onde caminha o direito 
criminal, que é a recuperação 
de activos, podemos condenar 
todos os criminosos, mas se 
não recuperamos os bens 
vai ser incentivo para que os 
outros desviem bens, porque 
sabem que vão ficar na 
cadeia e quando saírem vão 
se beneficiar de tudo aquilo 
que desviaram dos cofres 

do Estado e vão continuar a 
prevaricar”, entende.

“Os Tribunais Superiores 
de Recurso são cemitérios 

de processos”

Num passado recente, 
o Tribunal Superior era 
considerado como cemitério 
de processos. Para aliviar o 
trabalho daquela instituição, o 
governo, através do Ministério 
dos Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, criou os Tribunais 
Superiores de Recurso nas 
zonas Sul, Centro e Norte. 
Contudo, ainda nota-se uma 
lentidão em julgar processos 
nesses tribunais. 

Fael defende que os Tribunais 
Superiores de Recurso devem 
ser mais céleres nas decisões 
que tomam sobre essas pessoas 
que já foram condenadas em 
primeira instância.

“Esses tribunais superiores 
foram criados no sentido de 
descongestionar aquilo que 
eram os processos que iam para 
o Tribunal Supremo, sendo 
único e estando na capital 
não conseguia dar vazão a 
esses processos, transformava-
se no cemitério de processos. 
O problema continua a ser 
a demora nos Tribunais 
Superiores de Recurso, no 
sentido de dar vazão aos 
processos, se isso não acontecer 
teremos esses funcionários 
públicos condenados em 
primeira instância a recorrer e 
ficarem sete, oito ou nove anos 
enquanto aguardam a definição 
das suas apenas e, depois disso, 
podem concorrer ao Tribunal 
Superior de Direito e manter-se 
impunes”.

Baltazar Fael considera que 
no presente a necrópole são 
os tribunais que foram criados 
para dar vazão ao maior 
número de processos que estão 
em recursos. 

“Há uma série de questões 
que devem ser respondidas para 
se saber porque os Tribunais 
Superiores de Recurso não 
despacham os processos, uma 
vez que todos os que foram 
condenados, os seus processos 
estão nesses tribunais, excepto 
o de Isaltina, que seguiu para 
o Tribunal Supremo. O país 
continua estagnado. O próprio 
Presidente da República 
reconheceu, várias vezes, que 
a corrupção é um problema 
bastante sério no nossopaís”, 
sublinha. 

Continuação da pag  04

Um discurso de combate à corrupção que não encontra 
respaldo na realidade 

“Não passa de uma estratégia para 
entreter a opinião pública”

branda para os fortes. No caso 
do antigo ministro Zucula, 
na mesma semana em que 
foi condenado a 10 anos de 
prisão, foi visto quase todos os 
dias a fazer exercícios físicos 
matinais pela marginal, o 
que mostra que recorreu da 

decisão e o processo passou 
para instâncias de recurso 
consideradas verdadeiros 
cemitérios de processos. Outro 
grande gestor que poderá 
conhecer o mesmo destino é 
Helena Taipo, cujo processo 
ainda não foi julgado.
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A maldição da abundância 

precipitou a pobreza!

O recrudescimento da pobreza, o 
conflito de Cabo Delgado e as Dívidas 
Ocultas são as maldições da abundân-
cia, até aqui conhecidas, precipitadas 
pelo Gás de Rovuma. Um presente 
que é preciso recuar no tempo e olhar 
para a cronologia dos factos para ver 
a relação directa de causa e efeito, no 
meio de uma administração que, em-
bora alertada sobre os riscos, mostrou-
-se incapaz e combateu os capazes. E 
não terminou aí…

Antes que o nosso Moçambique ex-
perimentasse o sabor que se acredita 
delicioso da indústria petrolífera e mi-
neira, anteciparam-se as mazelas que 
durante anos o governo, a Sociedade 
Civil e outras forças vivas da sociedade, 
em conferências nos hotéis de Maputo, 
tentaram contornar, quando se debru-
çavam sobre “como evitar a maldição 
dos recursos naturais?”.

Fora de teoria com a sua riqueza 
de conselhos, o que se assistiu foi um 
fracasso completo ainda na gestão das 
expectativas das autoridades adminis-
trativas, que, quando não puderam 
apressar as fases da exploração (como 
se assisti actualmente com o esforço 
desesperado em convencer o retorno 
da Total), maquinaram uma ideia que 
permitisse garantias de ganhos imedia-
tos antes de perder cargos no governo, 
penhorando, desta feita, as receitas de 
um recurso que ainda se encontrava na 
fase de prospecção.

O projecto  ZEE foi a fórmula en-
contrada para precipitar essa maldição. 
Mostrou-se legítimo o argumento da 
sua criação, que passava pela protecção 
das empresas envolvidas e outras liga-
das ao óleo e gás, no quadro dos tra-
balhos de prospecção do gás na Bacia 
do Rovuma e da exploração de areias 
pesadas em Nampula, e de fazer face às 
outras ameaças à integridade e sobera-
nia nacionais e a outros fenómenos que 
punham em causa a segurança nacio-
nal, como a pirataria ao longo da costa 
moçambicana, o tráfico de drogas e a 
imigração ilegal.

Essa intenção nobre, que deve ser 
aplaudida por moçambicanos do bem, 
foi destorcida e precipitou empréstimos 
que viriam a colocar-nos mais pobres, 
no momento em que o ZEE passou a 
ser uma oportunidade soberana de se 
beneficiar dos recursos naturais antes 

do tempo, através de créditos que “de-
veriam” cobrir,  não só o projecto mas 
as ambições da elite que estava no po-
der, que temia abandonar o cargo sem 
sentir o sabor dos recursos.

Ora, se ainda na fase de prospecção 
dos recursos foi orquestrado o plano de 
roubo das receitas, que garantia os mo-
çambicanos têm de que estamos peran-
te um governo capaz de redistribuir as 
riquezas que se esperam da exploração 
de gás de Rovuma, que, curiosamente, 
é o mesmo (com excepção de Arman-
do Guebuza e Manuel Chang) que está 
envolvido até ao pescoço do primeiro 
plano que conduziu o país a primeira 
maldição?

Entende-se por maldição dos re-
cursos o saque das receitas pela elite 
ligada ao poder política no lugar de 
uma exploração que promove o de-
senvolvimento, mantendo a população 
na pobreza, à semelhança de Nigéria, 
Angola, Guné Equatorial, entre outros 
tantos países pobres, mas abundantes 
em recursos. No nosso caso, bastou a 
promessa de que Moçambique inicia-
ria exploração de Gás de Rovuma, e 
foi se buscar uma dívida que colocaria 
os moçambicanos mais pobres. Uma 
corrupção que se manifestou antes de 
exploração dos recursos, ignorando os 
bons exemplos dos países nórdicos, a 
exemplo de Noruega, onde o petróleo 
foi usado para melhorar o bem-estar da 
população.

Depois dessa desgraça, vieram os 
terroristas que mataram em silêncio, 
sem nenhuma reivindicação conhe-
cida. Mas a unanimidade dos estudos 
sobre a insurgência cristalizou a ideia 
de que é mais uma guerra que surge 
com foco na abundância das riquezas 
de Cabo Delgado, que tem merecido 
mais atenção das autoridades adminis-
trativas do que as comunidades que re-
sidem nas áreas que acolhem estes pro-
jectos. Aliás, a resposta à insurgência só 
começou quando a Total suspendeu as 
actividades.  

Esses adiamentos que comprome-
tem o arranque destes projectos podem 
ser a oportunidade de que o País preci-
sa de refazer tudo de novo e criar as ba-
ses em falta para a maldição da nossa 
abundância, até uma oportunidade de 
olhar com mais seriedade para outros 
sectores como agricultura, turismo, etc. 
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Durante dois anos a Missão da União Europeia, 
que já se encontra em Moçambique desde 
semana passada, vai treinar e capacitar as 
Forças Especiais da Marinha e do Exército 
de Moçambique de modo aprimorar as 

capacidades de resposta face ao terrorismo.

A missão da União Europeia 
terá como comandante o 
Brigadeiro Nuno Lemos Pires, 
de nacionalidade portuguesa. 
Em declarações à imprensa, 
Pires detalhou que “todos os 
27 Estados da União Europeia 
aprovaram o apoio nesta missão. 
O que quer dizer que teremos 
aqui militares de várias nações 
para trabalhar lado a lado, 
ombro a ombro com as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 
de Moçambique, para constituir 
unidades de forças especiais 
de marinha e do exército, para 
melhor desempenhar as missões 
na defesa das populações”.

“É isso que nos move, é 
isso que nos vai pôr a trabalhar 
todos os dias com os militares 
para a defesa das populações 

de Moçambique, ao lado de 
Moçambique”, disse Pires, que 
conduz a missão na companhia 
de Vice-Almirante, Hervé 
Blejean. 

Na ocasião, o embaixador 
da UE, António Gaspar 
Sanchez, que chefiou a missão 
na audiência, afirmou que “a 
partir de hoje (17), Moçambique 
irá beneficiar desta formação 
para as suas Forças de Defesa e 
Segurança (FDS)”.

A missão foi recebida na sexta-
feira passada pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, em acto 
que marcou o início das acções 
em Moçambique. “É uma honra 
serem recebidos pelo Presidente 
da República, pois isso significa 
um voto de confiança especial, 
no entendimento de que esta 

O Centro de Saúde Privado “ VIDA FELIZ”,. é um serviço de 
saúde  que presta cuidados clínicos curativos, bem como os de natureza 
preventiva e de reabilitação. 

VIDA FELIZ prima pela Eficiência,  Privacidade, Sigilo Profissional 
e Personalização respeitando principio de gênero e a eqüidistância  das 
idades como base para a individualização do tratamento e oferta da 
melhor atenção.

Fazemos consultas médicas de clínica geral e de  diversas 
especialidades como  Ginecologia;

• Obstetrícia;
• Pediatria;
• Cardiologia,
• Otorrinolaringologia,
• Oftalmologia,
• Exame  laboratoriais

 Aberta  de 2ª a 6ª feiras, das 8:00 às 18:00 horas e aos Sábados e Domingos das 8:00 as 14:00
A consulta da especialidade é por regime de marcação e ocorre dentro das horas indicadas,  admitindo urgências .

União Europeia inicia treinos às FDS no quadro de 
combate ao terrorismo

Dedica sua vida aos seus desafios, a VIDA FELIZ cuidará da sua saúde 

Estamos na Av. Josina Machel no51874/RC, Telefones:  86 8620553 & 84  4346772 Email: hlife054@gmail.com  Machava Sede.

E realizamos assistência domiciliária a utentes interessados, 
conforme a solicitação previa para o efeito.

Assistimos trabalhadores de empresas, ONGs, entre outras 
associações, de forma permanente ou periódica, mediante o 
acordo estabelecido.

Trabalhamos com plano de saúde  reconhecidos  dentro do pais.

Temos vacinação preventiva para:
Antiraiva, febre amarela, hepatite B , Tetano, Gripe 

H1N1.

Exames complementares 
• Ecografias Ginecologicas e Obstetrícias;
• Ecografias abdominales, Vias Urinarias;
• Ecografias partes Blandas(tiroide, mamas);
• Electrocardiograma;
• Oximetria;
• Ritmo cardíaco;
• Aerossol.

CENTRO DE SAÚDE PRIVADO

CENTRO DE SAÚDE PRIVADO 

VIDA FELIZ

VIDA FELIZ

missão é de todos nós (União 
Europeia e Moçambique)”, disse 
o Presidente da República.

FADM anunciam resgate de 
20 pessoas

Uma embarcação da 
Marinha de Guerra de 
Moçambique transportou para 
a cidade de Pemba as 20 pessoas 
que haviam sido raptadas por 
terroristas na Vila de Mocimboa 

da Praia. As mesmas foram 
resgatadas pelos militares das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) no Posto 
Administrativo de Mbau. 

O grupo era composto 
por crianças, mulheres e 
idosos naturais do distrito de 
Mocímboa da Praia. Muitas 
delas estavam bastante 
debilitadas e desidratadas e 
algumas apresentavam sinais de 
problemas respiratórios.

"Estão debilitadas, outras 
com problemas de respiração. 
Porque lá mesmo onde sairam 
parece que a alimentação era 
difícil. Outros diziam que viviam 
de mandioca seca, mesmo 
assim, a própria mandioca 
seca acabou escasseando e 
estavam com problema de 
alimentação. Nós conseguimos 
fazer papas, depois de dois, três 
dias conseguiram alimentar-se e 
depois de recuperar trouxemos 
de Mocimboa (da Praia) até aqui 
em Pemba", disse um oficial da 
FADM a TVM.

Duas das 21 pessoas 
resgatadas não resistiram a 
situação degradante em que se 
encontravam e perderam a vida, 
sendo uma criança de 3 anos de 
idade que perdeu a vida ainda 
em Mocimboa da Praia e uma 
idosa que veio a óbito durante a 
evacuação para Pemba.

As restantes 19 foram 
encaminhadas ao Hospital 
Provincial de Pemba onde estão 
a receber cuidados médicos.
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COMUNICADO

CALENDÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FASE 3 DA SELAGEM 
OBRIGATÓRIA: CERVEJAS E BEBIDAS PRONTO A CONSUMIR (RTD’s)

1. O Diploma Ministerial nº 64/2021, de 21 de Julho, aprovou o novo Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado, sujeitos ao Imposto sobre Consumos Específicos (ICE) e revogou o anterior, aprovado pelo Diploma Ministerial nº 
59/2016, de 14 de Setembro.

2. No uso das competências que lhe são conferidas pelo número 1, do artigo 18, do dispositivo legal acima referenciado, por Despacho 
de 31 de Agosto de 2021, a  Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique aprovou o calendário para implementação da 
Selagem Obrigatória de Cervejas e Bebidas Pronto a Consumir (RTD’s), que observa as seguintes etapas: 

• 19 de Novembro de 2021 – Início da Fase Piloto da Selagem de Cervejas e RTD’s;
• 07 de Fevereiro de 2022 – Início da interdição de introdução no consumo de Cervejas e RTD’s sem selo de controlo; e
• 06 de Agosto de 2022 – Interdição da circulação das mercadorias acima citadas sem selo de controlo.

3. Para a selagem das Cervejas e RTD’s estarão disponíveis dois (02) tipos de selos de controlo, nomeadamente Digital (impresso) e 
Holográfico (estampado).

4. Para a utilização do selo de controlo digital, os operadores devem reunir os seguintes requisitos técnicos:  
• Computador Seguro (Windows 7 – 10, mínimo de 8 GB RAM e mínimo de 1 GB de espaço no Disco Duro);
• Software (para que o software InSight DTP possa operar, deve possuir as especificações seguintes: SQL Express 2019, 

SQL Express 2019 Management Studio e NET Framework 4.5, no mínimo); e
• Impressoras de Linha (Disponibilidade de Conectividade LAN, Habilidade de interagir com ficheiros (CSV, TXT), 

Habi l idade de carregar  dados var iáveis  do f icheiro TXT/CSV no computador)  que deve incluir uma 
funcionalidade que permita conectar com o ficheiro partilhado para obter a informação variável (UID’s) a ser impressa 
em garrafas ou latas). 

5. Para informações adicionais e/ou esclarecimento de dúvidas, os operadores devem contactar a Unidade de Implementação de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede da Autoridade Tributária, Avenida 25 de Setembro, n° 1235, 10° 
andar) e/ou Direcção de Normação de Procedimentos Aduaneiros/Unidade de Coordenação do ICE (Edifício-Sede da Direcção 
Geral das Alfândegas, Rua Timor Leste, n° 95, 3° andar) na Cidade de Maputo, bem como as Delegações Provinciais da Autoridade 
Tributária (Área Operativa das Alfândegas).

Maputo, aos 16 de Setembro de 2021
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Multichoice vai lançar novos conteúdos nas suas plataformas

A Multichoice Moçambique anunciou, semana pas-
sada, que brevemente vai contar com um canal de 
conteúdos locais e inovadores nas plataformas da 
DStv e GOtv. A informação foi partilhada durante 

um Media Show 2021, evento que foi dirigido pelo Director 
Geral, Agnelo Laice, e contou com a presença de parceiros 
da media, bem como de figuras públicas.

Agnelo Laice adiantou que 
o novo canal irá criar uma di-
nâmica de crescimento que en-
volve a produção de conteúdos 
produzidos por artistas e actores 
nacionais, criando uma cadeia 
de valores para a economia 
moçambicana.

“A grande novidade para 
este ano será o lançamento de 
um novo canal exclusivo nas pla-
taformas DStv e GOtv, que esta-
rá centrado, sobretudo, na pro-
dução e veiculação do conteúdo 
produzido localmente, o que 

representa um forte compromis-
so da Multichoice em investir 
no florescimento da indústria 
cinematográfica e da indústria 
televisiva em Moçambique, mas 
também permitir que esse flores-
cimento seja feito com um im-
pacto em termos económicos ou 
financeiro”, afirmou Laice.

Sobre a responsabilidade so-
cial, Laice partilhou que a Mul-
tichoice proporciona formação 
e partilha de experiências de 
jovens talentosos moçambicanos 
com os de outros países.

“A incubadora de Talentos da 
Multichoice que continua a sus-
tentar o crescimento da indústria 
cinematográfica do nosso país, 
incentivando jovens talentosos a 
trabalhar nas indústrias criativas 
locais, é parte da nossa Respon-
sabilidade Social. É com orgulho 
que anunciamos, há dias, tam-
bém duas bolsas de estudos inte-

gralmente financiadas pela Mul-
tichoice, oferecidas a dois jovens 
moçambicanos, a Melissa Babil e 
o Nelson Faquirá, que integrarão 
a turma de 2022 da Incubadora 
de Talentos da Multichoice”.

Durante o evento, foram 
apresentadas as actualizações de 
todas as cadeias da Multichoice, 
bem como alguns destaques so-

bre como a empresa está a inovar 
para proporcionar experiência 
de classe mundial.

Por sua vez, Vanuza Cândi-
do, directora de Marketing da-
quela empresa, assegurou que a 
instituição está preparada para 
que o público em geral possa mi-
grar com segurança nas platafor-
mas GOtv e DStv.

“Queremos garantir aos nos-
sos clientes que a GOtv e DStv já 
é digital, para além de ser pionei-
ra, este ano celebramos 26 anos 
a oferecer o serviço de televisão 
digital”.

Cândido deu ainda a conhe-
cer que no mês de Setembro será 
lançado um novo canal para o 
mundo infantil em português, 
através da Plataforma da GOtv 
e uma vasta gama de novidades 
com destaque para o desporto, 
novelas e seriados.

Comemorou-se no passado Sábado, dia 
18 de Setembro, o 32º aniversário da 
criação do Sistema de Segurança Social 
em Moçambique, com as actividades 
de divulgação e de carácter social a 

marcarem as festividades, numa altura em que há 
cada vez mais pensionistas do Sistema de Segurança 
Social a beneficiar de diversos tipos de apoio do INSS 
em casas, material de construção, cadeiras de rodas, 
produtos alimentícios.

Para assinalar a data, entre 
10 e 18 de Setembro, a nível 
nacional, foram levadas a cabo 
actividades de divulgação do 
Sistema de Segurança Social, 
através da realização de palestras 
e encontros junto dos parceiros 
sociais, contribuintes (empresas), 
beneficiários (trabalhadores), 
incluindo os Trabalhadores por 

Conta Própria (TCP), bem como 
a participação em programas 
radiofónicos e televisivos.

Igualmente, foram 
promovidas acções de carácter 

humanitário e social, como a 
oferta de material de construção, 
cadeiras de rodas, bengalas, 
óculos de vista aos pensionistas 
e seus familiares, incluindo a 
entrega de enxovais aos primeiros 
bebés nascidos no dia 18 de 
Setembro.

O Sistema de Segurança 
Social Obrigatória, gerido 

pelo INSS, foi criado pela Lei 
nº 5/89, de 18 de Setembro, 
com o objectivo de garantir a 
subsistência dos trabalhadores em 
situação de falta ou diminuição da 

Sistema de Segurança Social completa 32 anos 
de existência

capacidade para o trabalho, nos 
casos de doença, maternidade, 
invalidez e velhice, assim como 
a subsistência dos familiares 
sobreviventes, em caso de morte 
dos referidos trabalhadores ou 
pensionistas.

Volvidos 32 anos da sua 
existência, o Sistema apresenta 
progressos assinaláveis em 
vários domínios, como são os 
casos da abrangência de mais 
trabalhadores, sobretudo dos 
TCP; da integração do subsídio 
por maternidade no leque de 
benefícios; do alargamento 
da cobertura territorial para 
mais distritos do País e da 
modernização e informatização 
dos serviços, que permite a 
celeridade na resposta aos 
requerimentos submetidos pelos 
utentes.

O INSS está representado em 
todo o território nacional por 11 

Delegações Provinciais, contando 
ainda com 23 Delegações Distritais 
e 46 Representações Distritais, 
no quadro da aproximação dos 
serviços aos utentes do Sistema, 
nomeadamente beneficiários 
(trabalhadores), pensionistas e 
contribuintes (empresas).

O Sistema de Segurança 
Social conta, até Junho de 2021, 
com 138.883 contribuintes, 
1.670.292 beneficiários, 61.312 
Trabalhadores por Conta 
Própria. Possui ainda 103.540 
pensionistas, dos quais 36.412 
são por velhice, 65.601 de 
sobrevivência e 1.527 por 
invalidez.

Mais apoio aos pensionistas 
do Sistema de Segurança 

Social

Durante a semana 
comemorativa, o INSS entregou 

aos pensionistas das províncias 
da Zambézia, Manica, Gaza, 
Cabo Delgado e Inhambane, 
vários tipos de apoios, com 
destaque para casas, material de 
construção, cadeiras de rodas, 
produtos alimentícios. 

 Na Zambézia, a Delegação 
provincial do INSS procedeu, 
na Quarta-feira, à entrega 
de material de construção a 
10 pensionistas de velhice e 
uma cadeira de rodas a outro 
pensionista de velhice, padecendo 
de doença e com dificuldades de 
locomoção, cujas cerimónias 
decorreram nos distritos de 
Quelimane, Mocuba, Milange e 
Gurué.

 A delegação provincial 
de Gaza ofereceu, no dia 15 
de Setembro, no distrito de 
Chokwé, material de construção 
a 10 pensionistas. Ainda na 
mesma ocasião, houve a entrega 
de 10 quites de corte e costura a 
igual número de pensionistas de 
sobrevivência.

Ainda no dia 15 de Setembro, 
a Delegação Provincial de Manica 
procedeu a entrega de diversos 
materiais de construção a uma 
pensionista de sobrevivência na 
cidade de Chimoio.  Na província 
de Inhambane, a delegação 
provincial entregou material de 
construção a quatro pensionistas.

 Para além do apoio social 
aos pensionistas, as delegações 
provinciais têm realizado diversas 
actividades de divulgação do 
Sistema de Segurança Social.  



1121 DE SETEMBRO DE 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DA PRESIDENTE

 
COMUNICADO 

CALENDÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO, POR SUBSTITUIÇÃO, DO USO DE 
UMA NOVA GERAÇÃO DE SELOS DE CONTROLO FISCAL

1.O Diploma Ministerial nº 64/2021, de 21 de Julho, aprovou o novo Regulamento de Selagem de Bebidas 
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, sujeitos ao Imposto sobre Consumos Específicos (ICE) e revogou o 
anterior, aprovado pelo Diploma Ministerial n° 59/2016, de 14 de Setembro.

2. No uso das competências que lhe são conferidas pelo número 4, do artigo 18, do dispositivo legal acima 
referenciado, por Despacho de 31 de Agosto de 2021, a Excelentíssima Presidente da Autoridade Tributária 
aprovou o calendário para implementação, por substituição, do uso de uma nova geração de selos de 
controlo fiscal, que observa(rá) as etapas seguintes: 

• 19 de Novembro de 2021– Término do fornecimento de selos de controlo da actual geração e 
início do fornecimento de selos de controlo de uma nova geração; e

• 18 de Maio de 2022– Término do prazo de utilização de selos de controlo da actual geração.

3. Para informações adicionais e/ou esclarecimento de dúvidas, os operadores devem contactar a Unidade de 
Implementação de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede da Autoridade 
Tributária, Avenida 25 de Setembro, n° 1235, 10° andar) e/ou Direcção de Normação de Procedimentos 
Aduaneiros/Unidade de Coordenação do ICE (Edifício-Sede da Direcção Geral das Alfândegas, Rua 
Timor Leste, n° 95, 3° andar) na Cidade de Maputo, bem como as Delegações Provinciais da Autoridade 
Tributária (Área Operativa das Alfândegas).

Maputo, aos 16  de Setembro de 2021.

DIVULGAÇÃO 
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Evidências

Decisão sobre destino de extradição de Manuel Chang continua em “banho-maria”

PGR não conseguiu provar existência de algum 
mandado de captura contra Chang

O Tribunal Superior de Gauteng adiou para 
data a indicar a decisão sobre o recurso de 
emergência apresentado pelo Fórum de Mo-
nitoria de Orçamento (FMO), com o apoio 

da Organização Não Governamental, Fundação Helen 
Suzman (HSF), contra a decisão de extraditar Manuel 
Chang para Moçambique. As três partes apresentaram 
as suas alegações, na sexta, 17 de Setembro. Se, por 
um lado, a justiça sul-africana vinca a necessidade de 
Manuel Chang ser extraditado para Moçambique, para 
que seja julgado pelos crimes que lhe são imputados, 
por outro, a Procuradoria-geral da República defende 
que o Ministério da Justiça e Assuntos Correccionais da 
África do Sul, liderado por Ronald Lamola, deve deci-
dir o destino do antigo ministro das Finanças dentro de 
20 dias, enquanto o FMO entende que não há garantias 
de que uma vez no país, Chang seja exemplarmente 
responsabilizado.

No 23º dia do mês de 
Agosto, o Tribunal Superior 
de Gauteng decidiu que Ma-
nuel Chang seria extraditado 
para Moçambique. E quando 
tudo estava aposto para que o 
antigo ministro das Finanças 
viajasse para Maputo, a bordo 
de um avião da Força Aérea 
Moçambicana, um recurso 
tempestivo do Fórum de Mo-
nitoria do Orçamento acabou 
por colocar tudo abaixo.

O Tribunal Supremo de 
Gauteng anuiu o recurso da 
FMO e adiou a discussão so-
bre o destino da extradição de 
Chang para dia 17 do corren-
te mês de Setembro. Na últi-
ma sexta-feira (17), durante 
audição, as três partes apre-
sentaram os seus argumentos.

A FMO reitera a sua opo-
sição à extradição do antigo 
ministro das Finanças de Mo-
çambique para Moçambique. 
Em tribunal, o advogado da 
organização da sociedade ci-
vil liderado por Adriano Nu-
vunga, Max du Plexis instou 
a justiça sul-africana a ter cer-
teza de que Chang será jul-
gado em Moçambique, uma 
vez que nem sequer existe al-
gum mandado de captura de 
Moçambique sobre Manuel 
Chang.

“É irracional extraditar 
uma pessoa procurada para 
ser julgada por alegada cor-

rupção quando essa pessoa 
representa um risco de fuga 
e não é solicitada para prisão 
ao abrigo de um mandado vá-
lido no Estado requerente”, 
denunciou.

Outro factor que inquieta 
a sociedade civil moçambi-
cana é o facto de não haver 
clareza sobre a extinção da 
imunidade de Manuel Chang, 
por isso instou ao ministro La-
mola para que tenha certeza 
de que Chang será julgado em 
Moçambique ou não.

 “A decisão do ministro 
deve ser declarada novamen-
te inconstitucional. A questão 
que Moçambique não conse-
guiu demonstrar é se a imuni-
dade do Sr. Chang o protege 
de julgamento por conduta 
cometida durante o seu man-
dato no Governo", declarou.

No entanto, o Governo 
sul-africano vincou a neces-
sidade de Manuel Chang ser 
extraditado para Moçambi-
que, apoiando-se ao propósi-
to do antigo ministro das Fi-
nanças ser julgado no seu país 
de origem pelos crimes que é 
acusado.

“Nada prova que Chang 
não goza de imunidade em 
Moçambique, por isso pode 
estar sob custódia do SER-
NAP enquanto decorre o jul-
gamento, além do facto de já 
ter sido arrolado como teste-

munha no julgamento em cur-
so”, defendeu o representante 
do Governo sul-africano, para 
depois argumentar que o pe-
dido dos Estados Unidos da 
América merece preferência 
por ter sido submetido antes 

do moçambicano.
“Evidentemente, nem o 

tratado de extradição dos 
EUA nem o protocolo da 
SADC determinam que um 
pedido recebido primeiro 
goza de prioridade. Assim, 

não há nenhum mérito de 
facto e de direito para a ale-
gação do FMO de que o pe-
dido dos EUA merece prefe-
rência em virtude de ter sido 
submetido antes do pedido de 
Moçambique”

Após as declarações das 
partes, a juíza do caso decidiu 
adiar mais uma vez a decisão 
final e prorrogou o compro-
misso do Ministro da Justiça 
sul-africano, Ronald Lamola, 
em não extraditar o Manuel 
Chang para Moçambique, 
enquanto se aguarda o julga-
mento do caso.

Face a mais um adiamento, 
a PGR, mesmo sem ter prova-
do haver algum mandado de 
captura contra Chang, pediu 
que a justiça sul-africana se 
pronunciasse nos próximos 20 
dias, uma vez que o processo 
já se estendeu demais. 

“O objectivo da extradi-
ção do Sr. Chang para Mo-

çambique não é que seja 
testemunha, mas sim que ele 
seja julgado com base numa 
acusação que está em poder 
do ministro no momento em 
que ele tomou a decisão. O 
tribunal tem de decidir so-
bre os factos (sobre imunida-
de de julgamento) e finalizar 
este processo nos próximos 
20 dias”, frisou o advogado 
sul-africano que representa a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) de Moçambique.

A PGR esboçou vários ar-
gumentos para mostrar que 
já há medidas em curso com 
vista à sua responsabilização. 
“Já tomou medidas para pro-
cessar os seus co-perpetrado-

res, Moçambique emitiu uma 
acusação contra ele (Manuel 
Chang), um mandado de pri-
são foi emitido, um segundo 
mandado também está pen-
dente de execução contra ele 
em solo moçambicano, ele 
não goza de imunidade de 
acusação”, revelou.

“Se Chang for julgado e 
condenado nos EUA, Mo-
çambique não pode legal e 
competentemente julgá-lo 
e condená-lo pelos mesmos 
crimes ou semelhantes. Mo-
çambique teria sido privado 
de julgar Chang em solo mo-
çambicano e Chang teria evi-
tado prestar contas ao povo 
moçambicano”, acrescentou.

Ministério Público quer decisão final dentro de 20 dias 
FMO reitera que Chang deve ser extraditado para os EUA

Ministério Público insta autoridades sul-africanas 
a decidirem dentro de 20 dias
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Mariano Nhongo acusa Ossufo Momade de ter 
enviado um espião para Junta militar 

Estão cortadas, neste momento, todas as linhas 
de contacto entre o governo e a autoproclama-
da Junta Militar da Renamo, grupo ao qual é 
atribuída autoria de ataques armados na região 

Centro do país. A Junta Militar continua a reivindicar a 
resposta da carta enviada à Presidência da República 
para dar avanço ao processo de negociação, enquanto as 
Forças de Defesa e Segurança (FDS) intensificam ataques 
às suas posições. Na última semana, em entrevista ex-
clusiva ao Evidências, o líder dos dissidentes, Mariano 
Nhongo acusou o presidente da Renamo, Ossufo Moma-
de, de estar a colaborar com o governo para silenciá-lo, 
tendo acusado Ossufo Momade de ter enviado um espião 
para se juntar ao grupo.

No passado dia 01 de Agos-
to, assinalou-se a passagem de 
dois anos, desde que a Junta 
Militar da Renamo atacou 
pela primeira vez, e até ao mo-
mento não há nenhum sinal de 
aproximação entre as partes, 
apesar de várias tentativas le-
vadas a cabo por alguns acto-
res relevantes como forma de 
convencer Mariano Nhongo 
a aderir ao DDR, incluindo 
oferta de valores monetários 
para aceitar deixar as matas.

Depois de ter recusado to-
das as ofertas, Mariano Nhon-
go denuncia, a partir de parte 
incerta, uma suposta tentativa 

de infiltração de espiões no 
seio do seu grupo, uma faça-
nha atribuída mais uma vez ao 
seu rival, Ossufo Momade, que 
estaria, no seu entender, a co-
laborar com as forças governa-
mentais para eliminar a Junta 
Militar.

“Nunca ataquei homens da 
Renamo por que somos iguais. 
No caso de ouvirem dizer que 
já neutralizamos um, a arma 
dele está aqui, desconfiem des-
sa informação. Um deles foi 
enviado por Ossufo Momade 
para se filiar à Junta Militar 
e conquistar nossa confiança, 
mas nós descobrimos”, denun-

ciou Nhongo.
Na ocasião, Mariano 

Nhongo, que tem estado a 
acompanhar os últimos desen-
volvimentos no quadro do pro-
cesso do DDR dos seus antigos 
colegas, acusou igualmente 
Ossufo Momade de ter traído 
os antigos guerrilheiros, parte 
dos quais sentem-se marginali-
zados por não estarem a rece-
ber as pensões e financiamento 
de projectos de geração de ren-
da, que foram prometidos.

“Tudo o que está a aconte-
cer em torno do DDR é algo 
que previa e várias vezes cha-
mei atenção aos outros para se 
absterem das tentações, mas 

estes ignoraram os apelos e 
agora já perceberam que Os-
sufo Momade só queria aco-
modar os seus interesses pes-
soais e não do partido. Ele se 
comprometeu com governo da 
Frelimo que vai acabar com o 
calar das armas, mas porque 
não tem almejado sucesso nas 
promessas tem recorrido à 
caça de membros da Junta Mi-
litar, aliciando-os com valores 
monetários e outros benefícios, 
mas após a sua reintegração 
são marginalizados. Ossufo 
está a privar eles de disparar 
armas, porque ele sabe que 
enganou a Frelimo e quando 
deixar eles dispararem armas 

terá problemas com a Frelimo, 
por isso que este anda enganar 
a eles”, acusou no seu estilo ca-
racterístico Mariano Nhongo.  

Entretanto, Nhongo mos-
tra-se aberto para receber 
membros arrependidos que 
beneficiaram do DDR. “Eu 
posso lhes receber, porque são 
da Renamo e o enquadramen-
to que estamos a lutar confio 
neles”, disse para depois dei-
xar claro que algumas excep-
ções, como é o caso de André 
Matsangaisse só voltarão se 
“solicitarem e publicar tudo o 
que tenham feito e pedir per-
dão ao povo e se o povo aceitar 
eu irei o receber”.

PUBLICIDADE
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Grupo Elevo  abandona mais de 700 trabalhadores à sua sorte em Moçambique 

Enganados e burlados por um advogado 

Covid-19 como bode expiatório para disfarçar a crise

A pandemia da Covid-19 trouxe graves consequências em quase todos 
sectores da economia nacional. Várias empresas viram-se obrigadas a 
fechar as portas, deixando centenas de trabalhadores na rua da amar-
gura. O sector da construção também não ficou imune aos efeitos ne-
gativos da pandemia, que já matou mais de um milhão de pessoas em 

todo mundo. Em Moçambique, tende a aumentar o exército de desempregados 
desde que foi despoletado o primeiro caso da Covid-19. Recentemente, o Grupo 
Elevo, uma empresa portuguesa de construção civil presente em vários países do 
mundo, fechou as portas e deixou mais de sete centenas de trabalhadores desem-
pregados, com vários meses de salários atrasados e sem pré-aviso. O governo, 
através da Inspecção Geral do Trabalho, que devia velar pelo cumprimento das 
normas e proteger os trabalhadores, limitou-se a assistir. 

Os últimos meses têm sido 
um autêntico calvário para os 
trabalhadores do Grupo Elevo. 
Segundo um funcionário da-
quela empresa de construção, 
a empresa vinha enfrentando 
uma crise desde o ano passa-
do, mas a situação agravou-se 
desde Janeiro do presente ano.

A fonte conta que, diferen-
te do ano passado, no presente 
os responsáveis daquela em-
presa, que em 2017 foi adqui-
rida pela Nacala Holdings, não 
conseguiram disfarçar a crise.

“No ano passado trabalhá-
vamos e tínhamos os nossos sa-
lários a tempo e hora, mas este 
ano tudo mudou. Em Janeiro, 
quando voltamos das férias co-
lectivas, percebemos que a em-
presa debatia-se com dificul-
dades financeiras. No início, 
o salário atrasava alguns dias, 
mas com o andar do tempo foi 
faltando a cada mês que pas-
sava, e, para piorar, a empresa 
não nos dava nenhuma satisfa-
ção. Somos pais de famílias e 

quando chega o final do mês e 
o vencimento não sai ficamos 
condicionados”, disse

Depois de 10 anos a tra-
balhar naquela construtora 
de capitais portugueses, um 
jovem de 37 anos de idade, 
que preferiu-se identificar pelo 
nome de Matias voltou à estaca 
zero, ou seja, engrossou a lista 
de desempregados, justamente 
em plena pandemia, em que 
a oferta de oportunidades de 
emprego é bastante limitada.

Com os olhos entristeci-

dos, Matias critica os gestores 
do Grupo Elevo pela falta de 
humanismo, uma vez que os 
mesmos não convocaram uma 
reunião para comunicar o que 
realmente estava a acontecer 
com a empresa.

“No mundo ninguém é 
imune à crise. Com a eclosão 
da pandemia, algumas em-
presas tiveram que reduzir os 
seus trabalhadores e outras fe-
charam as portas. Entendemos 
que estamos a viver um perío-

do difícil, mas há necessidade 
de haver uma constante comu-
nicação entre o patronato e os 
funcionários. Se nos tivessem 
comunicado, estaríamos a par 
da crise que assolava a empre-
sa. Hoje fecharam as portas 
e todos sumiram e não temos 
onde reclamar os nossos sa-
lários em atraso”, desabafou 
Matias para depois dizer que 
os patronos e “chefes” de ori-
gem portuguesa abandonaram 
“o país sem aviso prévio para 
escaparem da obrigação de in-

demnizar a sua massa laboral.
“Soou um boato de que 

alguns colegas, aqueles que 
eram os mais pagos na empre-
sa, seriam indemnizados para 
aliviar a massa salarial, mas 
isso não veio a acontecer. As 
coisas foram piorando a cada 
mês que passava. Apesar dos 
contratos de obras que a em-
presa continuava a executar, 
não conseguia honrar as suas 
obrigações com os seus funcio-
nários”, revelou.

Quando o Estado não se impõe

Estão sem receber salários há mais de um ano
Alguns continuam retidos em canteiros de obras sem dinheiro para voltarem às origens
Inspecção do Trabalho condicionou audição à contratação de um advogado 

De acordo com um dos fun-
cionários da falida Grupo Ele-
vo, depois de constatarem que a 
empresa fechou mesmo as por-
tas, sem dar nenhuma satisfação 
aos seus empregados, os mesmos 
tentaram contactar a direcção da 
empresa, mas debalde. As suas 

aspirações foram sol de pouca 
dura.

“Quando a empresa fechou as 
portas, percebemos que o cenário 
já não era animador. Tentamos 
contactar a direcção da empresa, 
para saber o que seria daqui para 
frente, mas para o nosso espanto 

Duarte Sitoe 

Para conter a propagação da 
Covid-19, o Presidente da Repú-
blica anunciou uma série de me-
didas que deviam seguidas pelas 
empresas públicas e privadas. O 
teletrabalho foi uma das ferramen-
tas que entraram em vigor para 
evitar aglomerações nas institui-
ções. Entretanto, o Grupo Elevo 
escondeu-se atrás da ideia inova-
dora de Filipe Jacinto Nyusi para 
despachar os seus trabalhadores, 
enquanto preparava a fuga dos 
seus responsáveis.

Um funcionário que estava 
afecto aos escritórios daquela em-

presa portuguesa contou ao Evi-
dências que muitos trabalhadores 
receberam ordens para trabalhar a 
partir de casa, mas não sabiam que 
jamais voltariam a pisar as instala-
ções daquela empresa. 

“Quando os casos da Covid-19 
começaram a explodir, começou 
a soar alarmes e muitas empresas 
começaram a trabalhar em regime 
de rotatividade. Estávamos num 
período da pandemia, recebemos a 
decisão com bons olhos, mas não 
sabíamos que a empresa queria se 
ver livre de nós. Fui um dos con-
templados para trabalhar a partir 
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Grupo Elevo  abandona mais de 700 trabalhadores à sua sorte em Moçambique 

Enganados e burlados por um advogado 

Covid-19 como bode expiatório para disfarçar a crise

MITRAB promete se pronunciar 
sobre assunto 

Alguns continuam retidos em canteiros de obras sem dinheiro para voltarem às origens
Inspecção do Trabalho condicionou audição à contratação de um advogado 

ninguém atendia os nossos telefo-
nemas. Mandávamos mensagens 
pelo WhatsApp e limitavam-se 
apenas a visualizar e ignorar. 
Estamos entregues à nossa pró-
pria sorte”, desabafou um outro 
trabalhador.

Fatigados e frustrados com o 

comportamento do patronato, 
que não cumpria com os seus 
deveres, alguns funcionários de-
cidiram levar o caso ao Ministé-
rio de Trabalho, mas, para o fei-
to, tinham que ter um advogado 
que os representasse no caso. Na 
esperança de dias melhores, os 

Sobre o problema que 
hoje assola os trabalhadores 
do Grupo Elevo, o Evidên-
cias contactou a Inspecção-
-Geral do Trabalho e a 
mesma disse que vai, nos 
próximos dias, se pronun-
ciar sobre o assunto em 
alusão e sobre o número de 
empresas que fecharam as 
portas nos últimos meses.

De acordo com dados 
tornados públicos recente-
mente, pela Federação Mo-
çambicana de Empreiteiros, 
desde a eclosão da pande-
mia, mais de duas centenas 
de empresas que prestavam 
serviços de empreitadas fe-
charam as portas, deixando 
mais de cinco mil pessoas 

desempregadas.
 “Infelizmente, estamos 

muito mal, não há obras 
para fazer e há restrições, 
porque não pode haver 
aglomeração de trabalha-
dores. Do ano passado a 
esta parte, mais de 200 em-
presas tiveram que fechar 
devido à crise que se regis-
tou em consequência desta 
doença. Lamentavelmente, 
mais de cinco mil pessoas 
perderam os seus empre-
gos em resultado dessa si-
tuação”, descreveu Manuel 
Pereira, Presidente da Fe-
deração Moçambicana de 
Empreiteiros.

Por outro lado, Manuel 
Pereira reconheceu que há 

empreiteiros que não estão 
a conseguir honrar com os 
compromissos acordados 
com o Estado devido à crise 
financeira provocada pela 
pandemia da Covid-19

 “É uma verdade que 
muitas empresas estão com 
grandes dificuldades e têm 
dificuldades de honrar com 
os seus compromissos, e 
pessoalmente testemunho a 
existência de obras paradas. 
Há uma minoria que rece-
be o dinheiro e não executa 
as obras, mas há empresas 
grandes que estão a traba-
lhar, mas que não recebem 
os valores acordados pelo 
governo, devido a essa cri-
se”, explicou.

de casa e disseram que iam me li-
gar para voltar, mas até hoje não 
recebi nenhuma chamada”, de-
nunciou a fonte.

Enquanto uns estavam a ser 
geridos a partir de casa, os traba-
lhadores que garantiam os servi-
ços mínimos e os que estavam nos 
canteiros de obras foram surpreen-
didos com a decisão de fechar as 
portas.

“Não sei qual foi a situação dos 
outros colegas, mas recebi o último 
salário em Setembro do ano passa-
do. Os responsáveis nunca tiveram 
abertura de falar da situação finan-

ceira da empresa. Depois da ideia 
da rotatividade, em Março deste 
ano, a empresa fechou definitiva-
mente os escritórios em Maputo 
e recebemos a ordem para aguar-
darmos em casa. Entretanto, até 
hoje ainda não tivemos respostas e 
os responsáveis da empresa já não 
estão em Maputo. Presume-se que 
tenham voltado a Portugal”, disse 
a fonte, visivelmente revoltada não 
só por não estar a ver o salário cair 
na conta há mais de um ano, mas 
também porque sente-se traída por 
ter sido abandonada por uma em-
presa a qual serviu durante anos.

funcionários procuraram um 
advogado, mas para o seu 
azar depararam-se com um 
impostor.

“Apercebendo-se da si-
tuação, alguns colegas reuni-
ram-se e foram ao ministério 
do trabalho. Procuram um 
advogado que disse que ti-
nham que contribuírem 500 
meticais, mas, depois de rece-
ber o valor, sumiu do mapa. 
Foi uma situação constran-
gedora porque esperávamos 
que o advogado nos ajudasse 
a resolver o problema que 
nos aflige”, disse a fonte.

Por outro lado, um fun-
cionário que preferiu se 
identificar pelo nome de Le-
mos declarou que a empresa 
tinha várias dívidas com os 
fornecedores e por não hon-
rar com os compromissos ti-
veram que arrestar os bens.

“A empresa já não respi-
rava bem financeiramente. 
Por não cumprir com o que 
foi estabelecido no contrato, 
algumas empresas e bancos 
vieram carregar mobílias e 
outro material no escritório. 

Os estaleiros também não 
escaparam, muitas máquinas 
foram penhoradas. Pelo ce-
nário que se vive no presente, 
não acredito que a empresa 
volte a abrir as portas. Agora 

somos desempregados, mas 
pedimos a quem é de direito 
para nos ajudar a ter o que é 
nosso de direito”, apelou.

Lemos lamentou o facto 
de alguns colegas ainda con-
tinuarem retidos em alguns 
pontos do país, onde se en-
contravam a executar obras, 
por falta de fundos para re-

gressarem às suas zonas de 
origem. 

“Temos colegas que se 
encontram em situações crí-
ticas em Massingir, Cabo 
Delgado, Matutuine, entre 

outros pontos do país, a pres-
tarem serviços e que não têm 
nem condições de regres-
sar às suas zonas de origem, 
aguardando que a empresa 
lhes pague seus salários ou 
lhes diga o que fazer da-
qui em diante, mas sem ne-
nhuma resposta até aqui”, 
denunciou.
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A Cometal, SA, uma subsidiária do Grupo Sir Mo-
tors iniciou este ano, a Produção Industrial de Ofi-
cinas-Móveis, para a manutenção de equipamento 
agrícola e veículos de apoio ao desenvolvimento 

sustentável dos pequenos agricultores, das zonas rurais. 
Suas oficinas-móveis destinam-se a garantir uma solução 
integrada de mecanização agrícola, em 126 distritos do 
País, que serão abrangidos.

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) foi 
distinguido com o “Best Commercial Bank – 
Mozambique” e “Best Private Bank – Mozam-
bique”, pela revista norte-americana World 

Economic Magazine, no âmbito dos World Economic Ma-
gazine Awards 2021.

Na visita que efectuou sema-
na passada, com vista a inteirar-
-se daquele projecto, o Gover-
nador da Província de Maputo, 
Júlio José Parruque, afirmou que 
província de Maputo voltará a fa-
bricar vagões, e mostrou-se muito 
satisfeito com o novo proprietário.

Na ocasião, Amade Camal 
agradeceu ao Governador de 
Maputo pela visita, e explicou 
que a prioridade da empresa é 
formar e capacitar quadros de 
qualidade, de modo a apresentar 
um produto de qualidade. Expli-
cou ainda que a empresa conta 
com 105 trabalhadores, e destina-
-se a montagem de motorizadas, 
contentores agrícolas, equipa-
mentos agrícolas, vagões e venda 
de viaturas.

Júlio Parruque disse que a 
visita a empresa Cometal, en-
quadra-se na intenção de fazer 
com que a província de Maputo, 
não perca a sua dimensão e vo-
cação de maior parque industrial 
do país, revitalizando as grandes 
empresas que marcaram o par-

que Industrial da província de 
Maputo.

Parruque enalteceu a em-
presa pelo trabalho que realiza 
na montagem de motorizadas, 
viaturas, equipamentos agríco-
las, e disse que é um grande foco 
de Moçambique. Felicitou viva-
mente a Cometal e a Sir Motor, 
pelo investimento de grande im-
portância, reiterando que o mais 
importante é que a empresa não 
caiu, ouve uma acção de inves-
timento que garantiu com que 
voltasse a ter uma produção de 
qualidade.

O governante apelou a em-
presa no sentido de a província de 
Maputo continuar cada vez mais 
produtiva, expondo assim a sua 
marca como parque industrial de 
Moçambique.

O Governador de Maputo 
mostrou-se satisfeito, e Encorajou 
a Empresa Cometal, e a Sir Mo-
tors, a continuar a produzir bem 
para que a província de Maputo 
seja uma referência em todo o 
país.

Para a eleição, esta revista 
compila dados, de forma in-
dependente, a partir da infor-
mação disponibilizada publi-
camente pelas fontes, a qual é 
comparada aos dados forneci-
dos pelos nomeadores e pelos 
nomeados. A equipa de inves-
tigação toma a sua decisão fi-
nal baseada no cruzamento de 
indicadores que incluem êxito 
no mercado, sustentabilidade, 
crescimento empresarial, ino-
vação, entre outros.  

Esta é mais uma distinção 
atribuída ao BCI em 2021, 
ano em que o Banco foi elei-
to o “Melhor Banco em Mo-
çambique”, pela revista norte-
-americana Global Finance.

Refira-se que a revista 
World Economic Magazine, 
com sede nos Estados Unidos, 
é uma publicação que tem em 
vista promover o conhecimen-
to da literacia financeira e a 
multipolaridade económica 
na economia global e comér-
cio internacional vigentes, 
em particular para a sua au-
diência global. Ela reconhece 
a contribuição das empresas 
em todo o ecossistema finan-
ceiro global, em termos de 
inovação, estratégia, sustenta-
bilidade, cumprimento de pa-
drões globais, liderança, entre 
outros.

Jovem sobrevive ao terrorismo 
e reergue o seu negócio

Somar Almeida Saíde, fundador da empresa Agro Frangos, Lda., que se dedica à pro-
dução e comercialização de frango de corte, é um exemplo de resiliência e vontade 
de empreender. Baseado na vila sede de Quissanga, em Cabo Delgado e beneficiá-
rio do programa Agro-Jovem pelo Instituto Agrário de Bilibiza, Saíde enfrentou os 

ataques dos insurgentes, perdeu tudo, deslocou-se, mas nem por isso perdeu a vontade de 
continuar a perseguir o seu sonho de ter um negócio que lhe assegurasse rendimentos para 
si e seus irmãos mais novos.

Formado em Agro-pe-
cuária, beneficiou em 2018 
de apoio do programa Agro-
-Jovem, do qual recebeu for-
mação na gestão de pequenos 
negócios e um financiamento 
de cerca de 500 mil meticais, 
para aumentar a sua produção.

Na Vila de Quissanga, ti-
nha mercado garantido e con-
seguia produzir 600 a 700 fran-
gos de corte por ciclo. Com as 
receitas obtidas, conseguiu 
pagar os estudos para os mem-
bros da sua família e melhorar 
as condições da sua casa em 
Quissanga. 

Contudo, “no dia 29 de Ja-
neiro de 2020, a minha vida 
mudou completamente. Os 
terroristas atacaram a vila sede 
de Quissanga e a única coisa 
que podíamos fazer era fugir 
para salvar as nossas vidas. Eu 
fugi com mais 9 pessoas das 
quais 3 foram degoladas pelos 
terroristas. Ficámos escondi-
dos nas matas durante 5 dias 
sem comer, só bebíamos água 
e caminhávamos em direcção a 
este lugar. Perdi tudo, incluin-
do um primo meu!” – recorda 
com tristeza.

“Ao chegar aqui, em Metu-
ge, fiquei em casa de pessoas 

de boa fé e depois passei para 
a casa de acolhimento de des-
locados. Em Junho do mesmo 
ano, consegui um espaço para 
voltar a criar os frangos de 

corte e produzir alguma renda 
para mim e para minha famí-
lia. Nesse momento, a Gapi 
apoiou-me na ligação de mer-
cados a nível deste distrito e na 
reprogramação da dívida so-
bre o negócio em Quissanga” 

– acrescentou Almeida.
“O testemunho de Somar 

Saíde é um dos exemplos, que 
acompanhamos e apoiamos 
na nossa província, de jovens 

que apesar das adversidades 
em que se vive (terrorismo e 
pandemia), são capazes de se 
reerguer e voltarem a criar ren-
dimentos e empregos para si e 
suas famílias. Nós,  Gapi, como 
trabalhamos com  proximidade 
geográfica e cultural junto des-
ses novos empresários, temos 
sido capazes de entender as 
suas verdadeiras prioridades e 
como apoiá-los com responsa-
bilidade para se manterem no 
negócio” – disse Bruno Torres, 
gerente da Gapi em Pemba.

Actualmente, a Agro Fran-
gos Lda., por estar na fase de 
recuperação, emprega dois tra-
balhadores e por ciclo tem pro-
duzido 200 a 300 frangos de 
corte. O mercado ainda é limi-
tado, visto que é um local novo 
e poucos sabem da sua existên-
cia, mas Saíde acredita que vai 
melhorar e sonha com o dia de 
voltar para casa e reconstruir a 
uma dimensão maior o que lá 
começou.

Em Metuge, Cabo Delgado

Cometal reabre com novo 
proprietário

Revista americana distingue 
BCI em duas categorias

Testemunho de quem perdeu tudo mas não a 
vontade de empreender
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Casas T3 (165 m2) 
Ambiente de condomínio
Piscina
Campo de multiuso
Parque
E área verde
Contacto: +258 871200000
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A Câmara dos Despachantes Aduaneiros de 
Moçambique Só Pode Estar «a Brincar»...

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Entre nós acontece um pouco de tudo. É 
verdade. Efectivamente, assim é: somos um país 
“fértil” em “casos” inexplicáveis, surrealistas, 
gritantes e anedóticos, para não acrescentar 
(também!) os termos de inconstiticional e an-
ti-democrático — quando nos referimos a ele 
como sendo um País Civilizado e Democrático 
— mas que não respeita as regras mais elemen-
tares do Cidadão e das Leis que são impostas “a 
martelo” por Legisladores de “trazer por casa” 
(ou de «faca e alguidar»!) que nos governam — 
ou que “fingem” governar e não passam, afinal, 
de “sabedores de meia tigela” e de uns incom-
petentes que mereciam dedicarem-se à pesca 
aos fins-de-semana, em vez de estarem “a brin-
car com o negócio” dos Sócios que representam 
— ou deviam representar condignamente.

São os conhecidos «Senhores Abusa-
dores»— os tais que se julgam “intocáveis” e 
que nada mais fazem senão cometer “bacura-
das” no que toca a critérios ortodoxos, em vez 
de serem sérios e responsáveis.

Esta nossa FARPA — que não é mais do que 
um alerta —, que vem na sequência do propósi-
to de denunciar medidas graves e irregulares, 
que se encontram em vigor no nosso País e que 
cosnstituem prática frequente dos senhores (?) 
“poderosos” da Câmara dos Despachantes Ad-
uaneiros de Moçambique, que as Autoridades 
Competentes deviam fiscalizar e não fiscal-
izam...

Merece, pois, o nosso devido repúdio e con-
sequente chamada de atenção, pois alguma coi-
sa «vai mal no Reino da Bicharada» desta (dita!) 
Associação que “só pode estar a brincar”com 
todos nós e, sobretudo, com os Sócios inscri-
tos na Câmara dos Despachantes Aduaneiros 
de Moçambique e com quotas pagas todos os 
meses. 

Associação que devia, quanto a nós, ser uma 
Câmara que zelasse tão-somente pelos inter-
esses dos seus Membros que representa — ou 
devia representar! — e que, afinal, nada faz 
por eles, a não ser impôr proibições arrogantes, 
injustificadas e... disparatadas. Este é que é o 
cerne da questão.

Esta Câmara tem actualmente inscritos — 
desde sempre, aliás! — profissionais dos mais 
distintos que conhecemos, e que fazem parte de 
uma das áreas de actividade laboral mais no-
bre do nosso País, além de muitas outras em-
presas dos mais diversos sectores de actividade 
económica… 

A verdade é que a Reportagem que o Jor-
nal Evidências pretendia realizar era uma série 
de entrevistas com alguns dos Aduaneiros de 
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Maputo, a quem desejavamos colocar questões 
pertinentes relacionadas com a sua actividade 
e respectivas deficuldades que o Sector está a 
atravessar — e fomos simplesmente Barrados 
com a informação (estúpida e descabida!) de 
que os Aduaneiros do nosso País estão proibi-
dos de falar à Imprensa — imagine-se! — e de 
prestar declarações. Inacreditável, no mínimo!

Afinal já chegámos a este ponto?!...
A quem devemos pedir consequências e re-

sponsabilidades pelo nosso prejuízo jornalísti-
co, pelo facto de não termos dado voz a todos 
aqueles com quem conversamos jornalítica-
mente? Por outras palavras: fica a impressão 
que demos o dito pelo não dito... e mais uma 
vez «a culpa morre solteira»... 

Que conceito têm os Senhores da Câmara 

dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique 
das medidas inqualificáveis e cabotinas que 
tomaram?! Que brincadeira é esta e de quem 
é a responsabilidade deste “tamanho dispa-
rate”, ao ajuizar Decretos imbecis como este, 
esquecendo-se de que «a liberdade de uns ter-
mina onde começa a liberdade de outros»?!...

Haja Deus e Paciência!
Que alguém venha URGENTEMENTE 

pôr ordem “nesta casa” e na “cabecinha” dos 
seus actuais Órgãos Dirigentes, para que leis 
destas sejam definitivamente irradiadas a bem 
de todos os sectores de actividade que enrique-
cem Moçambique, nos seus mais diversos mer-
cados internos e externos, através de serviços 
prestados, a bem de um país que se quer Plural, 
Civilizado e Democrata.
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No século passado, principalmente no contexto 
ocidental, os movimentos sociais tinham caracterís-
ticas muito bem definidas: a sua base social era cons-
tituída por indivíduos pertencentes à classe operária 
e suas reivindicações assentavam em aspectos mate-
riais, tais como o aumento dos salários ou a diminui-
ção do horário de trabalho. Além disso, geralmente 
tais movimentos estavam ligados a uma ideologia es-
querdista, ancorada em sindicatos e, por vezes, parti-
dos políticos de matriz marxista.

Na Europa e nos Estados Unidos, tais movimen-
tos iniciaram a misturarem-se com outros, nomea-
damente de tipo estudantil, a partir do Maio Francês 
de 1968, e, em seguida, na década de 1980, quase 
que desapareceram. Foram então membros da classe 
média e alta que tomaram a dianteira de movimen-
tos sociais mais globais e menos ligados às exigências 
materiais. Paulatinamente, os sindicatos esquece-
ram-se das classes trabalhadoras mais baixas, com 
empregos precários e incapazes de se organizarem 
em movimentos complexos...O resultado foi a desa-
feição das lutas e das reivindicações, e o aparecimen-
to de novas simbologias e ideologias, geralmente da 
extrema-direita, como visível hoje na Europa e nas 
Américas. 

Tal transformação dos movimentos sociais, a nível 
internacional, foi observada e redefinida por Jurgen 
Hambermas, que introduziu a definição de Novos 
Movimentos Sociais. Suas lutas se concentram na 
extensão dos direitos humanos a “minorias”, por 
exemplo as de tipo sexual, como os LGBT, ou étni-
cas, tais como os afro-americanos ou os afro-brasi-
leiros, e em formas mais directas e inclusivas de de-
mocracia, com a valorização da dimensão do local e 
do comunitarismo. Muitas experiências, nos últimos 
anos, foram registadas a este propósito no continente 
europeu e americano, ao passo que, em África, pa-
rece estar a assistir-se a uma situação relativamente 
diferente.

Aqui, os movimentos sociais que conseguem al-
cançar os resultados melhores são os que estão em-
basados no campo. Exemplos concretos podem ser 

retirados da experiência da África do Sul, de Mo-
çambique, da Namíbia, da Guiné-Bissau e de muitos 
outros países, de frequente coordenados por gran-
des movimentos sociais internacionais, tais como 
La Via Campesina. E suas características são claras: 
envolvimento das classes sociais mais baixas nas rei-
vindicações, lutas pelo direito à terra, privilegiando, 
portanto, a dimensão materialista, uma ideologia ge-
nericamente anti-capitalista e solidária. 

Foi assim que, por exemplo, em Moçambique a 
campanha do “Não ao ProSavana” conseguiu ven-
cer uma luta que parecia perdida, obrigando o go-
verno a fechar o programa, apesar do envolvimento 
de parceiros institucionais, tais como Brasil e Japão. 
E foi assim que, na África do Sul, a cavalheiro en-
tre os anos Noventa do século passado e a primei-
ra década do actual o Landless People’s Movement 
conseguiu um espaço significativo de manobra, com 
resultados também importantes.

O que está a acontecer no meio urbano é histó-
ria diferente. O caso de Moçambique é elucidativo 
neste sentido. Depois das grandes manifestações de 
protesto de 2008 e 2010 em Maputo e na Matola, 
e depois da última grande mobilização popular or-
ganizada por Alice Mabote e a Liga Moçambicana 
dos Direitos Humanos, em 2013, contra os raptos e a 
guerra entre o governo e a Renamo, com a participa-
ção do rapper Azagaia, o cenário tem mudado por 
completo. E novos movimentos sociais formaram-se 
também em Moçambique, no meio urbano, com 
uma característica bem visível: face à aumentada 
capacidade de controlo das cidades por parte do po-
der central (o que não aconteceu no meio rural), os 
movimentos sociais urbanos se retiraram da rua, fi-
cando principalmente nas redes sociais e adquirindo 
uma dimensão em prevalência individual. 

É com essa dimensão que, hoje, temos de lidar: 
ruas desertas e redes sociais entupidas, com perso-
nalidades de renome e de elevado potencial aca-
démico (ver os vários Nuvunga, Ngoenha, Regina 
Charumar, além de rappers engajados e outros e ou-
tras activistas) tentando dar suas contribuições para 

melhorar a reflexão colectiva em volta de questões 
geralmente ligadas ao âmbito post-materialista, tais 
como meio ambiente, direitos humanos, democra-
cia, ética pública. Tal mudança, em Moçambique, 
assim como em grande parte da África subsaariana, 
está provavelmente ligada ao tipo de espaço político 
que um governo cada vez mais autoritário deixou: 
as ruas não devem ser mais palco de manifestações, 
forçando, portanto, os críticos do regime a encon-
trar outras formas de expressar suas opiniões. Uma 
clara demonstração disso é que, quando o CDD de 
Nuvunga tentou organizar uma marcha contra os 
aumentos salariais dos funcionários parlamentares, 
ainda este ano, os 50-100 estudantes que protago-
nizaram a manifestação (de rua) em Maputo, foram 
dispersados pela polícia...Mas as críticas contra tais 
medidas, assim como o acompanhamento constante 
do processo contra os arguidos das dívidas ocultas 
continuam incessantes, mas sem demonstrações de 
“indignados” que, em outras latitudes (Itália dos anos 
Noventa com “Mãos Limpas” ou a Espanha mais de 
recente) encheram as ruas das respectivas capitais.

Trata-se, em suma, de um processo, provavelmen-
te forçado, de sedentarização dos movimentos sociais 
urbanos, paralelo à sua individualização e ao seu uso 
quase que exclusivo das redes sociais (ou, por vezes, 
da media tradicional). Um cenário, este, diferente 
daquilo que está a ocorrer no campo, onde as lutas 
trazem configurações típicas de uma sociedade mais 
preocupada com o “primum vivere” (como diriam 
os latinos) e, provavelmente por isso, menos indivi-
dualizadas, menos informatizadas e mais atentas a 
ocuparem espaços físicos.

Uma vez que o objectivo último de qualquer mo-
vimento social é a mudança, fica difícil prever se es-
tes novos movimentos de activistas sociais urbanos 
terão o poder de levar a alguma transformação: que, 
seja dito aqui de forma clara, não implica necessaria-
mente (assim como não exclui) uma mudança políti-
ca no país, mas sim uma consciência diferente e mais 
madura de olhar para aquilo que acontece na esfera 
pública, a vários níveis.
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A sedentarização dos 
movimentos sociais urbanos
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A esquina do sociólogo
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O campo político moçambicano tem 
mostrado muitas dificuldades para que a de-
mocracia chegue ao verdadeiro sentido da pa-
lavra e da praticidade desde os cultores e não 
cultores.

Com o presente artigo, procurarmos, de for-
ma resumida, analisar o processo da democra-
cia desde a Constituição 1990, que inaugurou 
o processo multipartidário, não nos esquecen-
do de fazer um mero percurso da Constituição 
de 1975, onde nesse período apenas tínhamos 
o voto pela aclamação, na medida em que os 
delegados, desde a base até ao topo, deviam 
votar e não de forma secreta como constata-
mos na Constituição da década 90.

Um dado não menos importante pode-se 
afirmar que a fusão da FRELIMO, em 1962, 
pelos três movimentos, Moçambique não era 
um país, mas uma colonia portuguesa, todavia 
as pessoas que participaram daquele primeiro 
pleito eleitoral eram jovens moçambicanos que 
estavam conscientes da busca do seu sentido de 
pertença.  

Como havia dito antes, Moçambique tor-
nou-se dono do seu destino na primeira Con-
stituição 1975, resultado da independência. 
Aqui procuramos mostrar que os processos 
democráticos em Moçambique não são apenas 
produtos da Constituição da década 90, mas 
são muito antes até o período da independên-
cia, embora comecem a discutir-se com as pri-
meiras eleições de 1994.

Ora vejamos: a FRELIMO, em 1962, sen-
do os seus membros moçambicanos, deram 
um passo significativo na eleição de Eduardo 
Mondlane, sendo ele o primeiro Presidente da 
FRELIMO, que naquela altura representava 
os moçambicanos.

O acto de eleição de Mondlane deve reme-
ter a nós como o processo da democracia, na 
perspectiva teórica dos que estudam as ciên-
cias sociais, e porque o voto constitui elemento 
primário para que se exerça a democracia. 

O presente artigo procura responder de 
forma sucinta as comemorações ocorridas na 
pretérita efeméride, do dia internacional da 
democracia, no dia 15 de Setembro do ano 
em curso, sendo que Moçambique não ficou 
alheio a este facto histórico. 

Aprovação da nova Constituição da 
República de 1990 vai abrir espaço para 
emergência de novas forças políticas e a im-
prensa privada e um voto secreto. A eleição 
deixou de ser apenas individual para ser par-
tidária, onde existe, de facto, a representação 
dos mesmos através dos seus deputados.

Foi a partir desta Constituição, aliada à 
assinatura dos acordos de paz em Roma, em 
1992, envolvendo o antigo Movimento de 
guerrilha Renamo e Frente de Libertação de 
Moçambique, que se deu o primeiro passo de 
capital importância, não só para instalação da 
democracia representativa, bem como a insta-
lação da estabilidade política depois da guerra 
dos 16 anos.

O processo eleitoral, ou melhor, a democra-
cia no país tem apenas trinta anos como pode 
aparecer, mas data desde a fundação da Frente 
de Libertação de Moçambique, aquando da 
eleição de Eduardo Mondlane. 

Com isto queremos dizer que os actos 
democráticos não podem se resumir apenas à 
democracia liberal, pois uma pequena menção 
nos faz perceber que no processo embrionário 
do sistema político nacional tínhamos uma de-
mocracia de outro tipo, uma espécie de comu-
nitarismo social. 

Como dissemos antes, a democracia que 
tínhamos não era uma democracia liberal, 
como pode se depreender. Mesmo no perío-
do do sistema monopartidário tínhamos de-
mocracia na concepção do processo eleitoral, 
não numa perspectiva total, mas restrita, até 
porque o próprio conceito da democracia de-
manda continuamente de uma reformulação 
conceitual constante. Mas desde a Grécia an-
tiga os processos democráticos não eram to-
talmente envolventes, o processo não se dava 
de modo que todos pudessem votar, e era feito 
por meio de um sorteio, e pesava sobre esta 
democracia um pendor de exclusão.

No sistema monopartidário, as pessoas de-
viam ser votadas e isso pode se verificar numa 
primeira instância, quando Eduardo Mond-
lane foi ao escrutino com Urias Simango, os 
dois foram submetidos aos pleitos eleitorais 
como forma imperativa de acesso ao mando. 
Este cenário em si já é indicativo de um pro-
cesso democrático. Um mero passeio pela 
escola clássica da democracia sugere que as 
raízes da democracia directa já estavam finca-
das na antiga Grécia e isso pode-se constatar 
no livro do Contrato Social do Rousseau. Esse 
esforço aparentemente anódino condicionou a 
estrutura da democracia moderna e contem-
porânea baseada no sufrágio universal.

Existem estudos que tentam reduzir a de-
mocracia moçambicana há 25 anos ou  30 
anos, o que é de facto um grande equívoco, 
pelo facto de que a democracia começa desde 
que se introduz o voto, embora não sendo seu 
reduto, pois em termos rigorosos já desde 1975 

havia uma espécie de democracia, como reza 
a primeira constituição do país, todavia para 
que alguém possa exercer um cargo político 
tseorna-se necessário que se cumpram certos 
requisitos fundamentais. Mas a discussão da 
qualidade da democracia é um outro debate 
que os moçambicanos deviam, de facto, lançar 
e não a instalação de nova reforma institucio-
nal, até porque os arranjos institucionais acon-
tecem sempre ao longo do tempo.

Contudo, compreender de forma profunda 
a democracia em Moçambique não é um pro-
cesso leviano, porque este processo envolve 
muitos actores. Os diversos actores estão as-
sociados às organizações da sociedade civil, 
aos partidos políticos, incluindo as instituições 
políticas. Mas, neste caso concreto, quero 
apenas cingir-me aos partidos políticos, onde 
penso que é o lugar onde devíamos encontrar 
a verdadeira democracia, para o benefício do 
país.

Os cientistas políticos moçambicanos de-
fendem a tese segundo a qual só há democ-
racia se haver alternância do poder político, 
contudo, esta alternância devia se verificar, an-
tes do Estado moçambicano, nas organizações 
políticas, com representação no parlamento. O 
exemplo da Renamo, o MDM e não esquecen-
do da Frelimo, apesar deste último mostrar 
que dentro da sua organização existe alternân-
cia, ao longo do tempo.  

Não é ignorância afirmar que o estudo mais 
sério da democracia possa trazer avanços que 
permitam que Moçambique possa discutir de 
forma coesa e consistente, o conceito da de-
mocracia, mas é preciso antes que os partidos 
políticos tenham dentro das suas organizações 
um sistema muito forte e democrático, o que 
muitas vezes não-se  verifica. 

Não é minha pretensão falar da Frelimo 
enquanto moto da democracia moçambi-
cana, mas não se pode falar da democracia 
moçambicana sem mencionar esta organiza-
ção política. Ora vejamos, desde que esta or-
ganização política teve interesse no alvanço do 
poder político, mostrou, de forma segmentada, 
a institucionalização das regras democráticas 
no seio desta organização. Desde Mondlane, 
Machel, Chissano, Guebuza, e hoje Nyusi, que 
houve sempre a necessidade de alternância dos 
seus líderes dentro de um pleito eleitoral. É 
verdade que os primeiros dois não foram sub-
stituídos dentro de um processo eleitoral, mas 
porque eles perderam a vida. Este argumento 
mostra claramente que a democracia moçam-
bicana é uma quimera na forja.

OPINIÃO

Democracia moçambicana: Uma 
utopia na forja?

Por: DionildoTamele
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Quando o Estado falha em proteger as 
vítimas e o agressor é influente

Perpetuação da violência doméstica

Falhas na protecção leva muitas vítimas a 
conviverem com agressor 

Prevenir a violência e sancionar os infractores 
e proteger a mulher vítima são, em súmula, 
os objectivos consagrados na Lei da Violência 
Doméstica (n° 29/2009, de 29 de Setembro). 

No entanto, o Estado moçambicano tem estado a fa-
lhar na protecção das vítimas, que, muitas vezes, aca-
bam retraídas ou forçadas a conviver com o agressor. 

Dados do Gabinete de 
Atendimento à Família e 
Menor Vítima de Violência 
(GAFMVV) indicam que no 
ano de 2020 foram atendidos 
22978 casos de violência, dos 
quais 2402 foram homens, 
723 idosos, 12398 mulheres e 
7455 de crianças. 

Nos 7455 casos atendidos 
de violência contra crianças, 
faz parte Angelina Marcos, 
(nome fictício), de 15 anos 
de idade, residente na Vila 
de Dacata, na província de 
Manica, que foi vítima de 
violação e cárcere privado. 
Sua mãe participou o caso 
às autoridades do distrito de 
Mossurize, mas não teve um 
resultado satisfatório.  

“Quando regressava da 

escola, deparei-me com uns 
moços que estavam num 
carro, chamaram-me para 
conversar e, inocentemente, 
aproximei-me, convidaram 
para entrar no carro e um 
deles levou-me para a casa 
onde vivia. Quando lá che-
gamos, prometeu-me várias 
coisas, dentre elas me casar, 
fomos conversando e quando 
estava a anoitecer pedi que 
me levasse a casa, porque 
temia que minha mãe desco-
brisse que eu estava na casa 
de um desconhecido, ele não 

aceitou”, relatou a vítima ao 
Evidências.

Mesmo contra a sua von-
tade, a vítima conta que foi 
mantida sob cárcere e sofreu 
sucessivas violações de um 
homem que a tinha tomado 
como sua esposa, apesar de 
em nenhum momento ter 
consentido. 

“Dias depois comecei a 
adoecer e pedi que ele me 
levasse de volta para casa, 
negou, e algumas meninas 
da minha idade esposas dos 
irmãos dele, que também vi-
viam connosco, contaram-me 
os maus tratos que passavam. 
Aterrorizada, decidi fugir”, 
revelou Angelina. 

Angelina conta que a mãe 
ficou muito preocupada com 

o seu desaparecimento, de tal 
maneira que quando conse-
guiu regressar a casa e contou 
o sucedido, ela já não a deixa-
va sair sem a sua companhia. 

Diz que o tempo foi pas-
sando e numa bela manhã, 
até o dia em que activistas da 
LEMUSICA, uma associação 
que apoia vítimas de violên-
cia, escalou a sua casa durante 
uma campanha porta a porta 
de sensibilização das pessoas 
sobre a necessidade de denun-
ciarem  casos de violência e 
uniões prematuras no âmbito 

Neila Sitoe

Dada a apatia das autori-
dades, enquanto aguardavam 
pela resolução do caso, a jo-
vem voltou a ser raptada pelo 
mesmo jovem e seus amigos e 
lavada à mesma casa de onde 
fugira antes. 

“Depois de algum tempo, 
já tinha recuperado a confian-
ça da minha mãe, pedi-a que 
me deixasse ir à vila para com-
prar algumas coisas que eu 
precisava, ela autorizou, mas 
para o meu azar, encontrei os 
mesmos moços, que me leva-

ram à força para o carro e vol-
tamos para a casa deles, mas 

alguém da vila viu e foi contar 
à minha mãe, que pediu ajuda 
dos activistas. Estes prontifica-
ram-se a procurar-me e locali-
zaram a casa onde eu estava”, 
relata a vítima.

Inconformada, a mãe 
voltou ao Gabinete de Aten-
dimento à Família e Menor 
vítima de Violência para in-
formar o que estava a aconte-
cer, para que pudessem ajudar 
na resolução do caso, que teve 
a atenção da Assistente So-

da Iniciativa Spotlight.
Foi então que a mãe con-

tou-os tudo o que a sucedera, 
tendo ambas sido instadas a 

denunciar o caso às autorida-
des, porque tratava-se de um 
crime, e a mãe assim proce-
deu, participando o caso, mas 

o tempo ia passando sem que 
houvesse qualquer esclareci-
mento e o agressor continua-
va impune.
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O governo não tem infra-estruturas para 
manter ou esconder as vítimas 

“Sinto que o Estado moçambicano está 
em dívida comigo”

A falta de infra-estruturas 
para acolher vítimas de vio-
lência tem sido um dos prin-
cipais problemas que o go-
verno enfrenta para garantir 
o acolhimento e protecção 
das vítimas de violência no 
momento em que mais preci-
sam. Esta fragilidade faz com 
que muitas pessoas tenham 
medo de denunciar e depois 

voltarem a conviver com o 
agressor.

“O governo falha na pro-
tecção da vítima por não ter 
infra-estruturas para acolhê-
-las ou escondê-las quando 
denunciam. O governo peca 
também na protecção da ví-
tima, por não poder garantir, 
muitas vezes, confidenciali-
dade. Por exemplo, quando a 

vítima vai meter queixa, é lhe 
incumbida a missão de entre-
gar notificação ao agressor. 
Por vezes, este arranja formas 
possíveis para não receber a 
notificação e fugir da culpa, 
sem deixarmos o lado de que 
a vítima pode voltar a sofrer 
outra agressão na tentativa 
de levar a notificação”, disse 
Purdina Alberto, assistente 

social.
A assistente social alerta 

que a falta de infra-estruturas 
para acolher as vítimas ou 
sobreviventes de violência e 
a falta de confidencialidade 
fazem com que estas estejam 
vulneráveis para viver ou 
voltar a viver num ciclo de 
violência que pode levá-las à 
morte. 

Júlia Mapsate (nome fictí-
cio), de 32 anos de idade, re-
sidente na Munhava, provín-
cia de Sofala, professora de 
profissão, vítima de violência 
doméstica por parte do ma-
rido, que por sinal também 
é professor, teve que pedir 
transferência no trabalho 
para mudar-se para outro 
distrito.

“Já passam mais de três 
anos que vivo um autêntico 
filme de terror. Meu marido 
vive me perseguindo. Tudo 
iniciou quando comecei a 
trabalhar e ele passou a con-
trolar o que eu vestia para ir 
trabalhar, para onde eu ia, 
as minhas amizades e com 
quem falava ao celular. Eu 
trabalhava de manhã, mas 
certo dia, em período dos 
exames fui escalada para 
controlar os exames do pe-
ríodo da tarde e regressei por 
volta das 19 horas. Quando 
cheguei a casa, meu marido 
perguntou onde eu estava, 
respondi e de imediato deu-
-me uma bofetada”, conta.

Segundo a vítima, a par-
tir daí iniciou uma discussão 
que fez com que dormissem 
em quartos separados por 
algum tempo, mas porque o 
amor falava mais alto per-
doaram-se. Mas a paz durou 
pouco, pois passado algum 
tempo voltou a agredi-la.

“Dessa vez fui queixar, 
porque deixou-me com he-
matomas na cara e por quase 
todo o corpo. Deram-me no-
tificação e levei para ele que 
se recusou a receber. Deixei 

passar, mas as agressões co-
meçaram a ser constantes e, 
de novo fui meter a queixa, 
dessa vez recebeu a notifica-
ção e os dois fomos ouvidos. 
Recebeu uma advertência 
para não mais me violentar. 

Mesmo assim, as agressões 
continuaram e cansada de 
ver que nada acontecia, vol-
tei muitas vezes ao Gabinete 
e diziam que o caso está em 
andamento, devia aguardar 
a ligação da procuradoria. 

Mas até hoje não recebi. 
Por essa razão, decidi pedir 
transferência no trabalho e 
fui viver noutro distrito sem 
o consentimento e conheci-
mento do meu ex-marido”, 
relatou. 

cial do distrito de Mossurize, 
mas mesmo assim, nada foi 
resolvido. 

Mais tarde, descobriu-se 
que o agressor é filho de um 
político influente localmente, 
por isso, o caso nunca passava 
da procuradoria. Sem outra 
opção, a mãe pediu apoio da 
coordenação da LEMUSICA, 
que imediatamente a abrigou 
no seu centro de acolhimento. 

No referido Centro de 
Acolhimento, a LEMUSICA 
presta todo o apoio neces-
sário, desde o acolhimento 
da vítima, acompanhamen-
to, encaminhamento até ao 
aconselhamento. Igualmente, 
as vítimas recebem apoio psi-
cossocial durante o decorrer 
do processo até ao julgamento 
dos casos. Posto isso, recebem 
apoio financeiro para iniciar 
um negócio após serem rein-
tegradas nas suas famílias ou 
na comunidade.

Anchia Mulima Anaiva, 
coordenadora da LEMUSI-
CA, que significa levanta-se 
mulher e siga o seu caminho, 
explica que ao receber um 
caso de violência vindo do 
Gabinete do Atendimento à 
Família e Menor Vítima de 
Violência, da Procuradoria, 
da Direção Provincial deGé-
nero e Acção Social, dos Lí-
deres Comunitários, das famí-
lias e de outras organizações, 

a associação acciona meca-
nismos de apoios e protecção 
social.

Neste momento, o centro 
de aconselhamento e acolhi-
mento para raparigas e mu-
lheres da LEMUSICA, loca-
lizado em Chimoio, recebe 
semanalmente em média 10 a 
15 casos de raparigas vítimas 
de violência sexual, uniões 
prematuras e violência do-
méstica. Só neste ano, já rece-
beu 110 casos. 

Mais tarde, 
descobriu-se 
que o agressor 
é filho de um 
político influente 
localmente, 
por isso, o caso 
nunca passava 
da procuradoria. 
Sem outra opção, 
a mãe pediu apoio 
da coordenação da 
LEMUSICA, que 
imediatamente 
a abrigou no 
seu centro de 
acolhimento. 
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Ramos Siquice, um dos lendários na história de futebol nacional

Continua na pag 25

Chama-se Ramos Siquice, campeão pelo Costa 
do Sol nas épocas 1979/80 e vencedor da Taça 
de Moçambique em 1980. A sua história com 
os canarinhos vem desde o berço; aliás, Siqui-

ce e seu irmão Luís Siquice (já falecido), chegaram a ser 
ameaçados de expulsão de casa, no bairro de Xipama-
nine, onde vive até hoje, pelo seu pai caso não jogassem 
pelo clube do seu coração, o então Benfica de Lourenço 
Marques, hoje Costa do Sol. Depois de cumprir o so-
nho do seu progenitor, o nosso entrevistado represen-
tou vários outros clubes nacionais, com destaque para 
Nova Aliança da Maxixe, nos anos 1981 e 1982, onde foi 
vice-campeão, e podia até ter sido campeão, mas não 
foi, porque o presidente do clube, na altura Fernando 
Gomes, não queria arcar com as despesas da Liga dos 
Campeões Africanos. Acompanha a seguir, a entrevis-
ta, onde Siquice, na primeira pessoa revela nas entre-
linhas que apesar de haver muitas transferências para 
o exterior, a qualidade do futebol moçambicano baixou 
bastante.

Ramos Siquice é uma 
das figuras lendárias e in-
contornáveis na história 
de futebol moçambicano? 
Onde e quando nasceu?

- Nasci no dia 6 de Abril de 
1962 no bairro de Chamancu-
lo. Mudamos para Xipama-
nine quando tinha três anos. 
Comecei a praticar futebol aos 
cinco anos. Até por aí 10 anos 
já estava na Escola de Jogado-
res da Académica em 1970. 
Em 1972 deixo a Académica, 
e em 1974 jogo nos juvenis de 
Gazense. Em 1975 fui para 
a Nova Aliança de Maputo e 
no ano seguinte fui ao Benfica 
de Lourenço Marques, actual, 
Costa do Sol onde joguei nos 
juniores em 1977, antes de as-
cender para os seniores entre 
1978. Depois de três épocas de 
sonho em que fui duas vezes 
campeão e vencedor da Taça 
de Moçambique, em 1981 pas-
so para Maxaquene onde fiz 
uma época. Em 1982 e 1983 
fui jogar pelo Nova Aliança da 
Maxixe. Em 1984 volto para o 
Costa do Sol, onde fiquei até 
1988. Em 1989 fui para a As-
sociação Desportiva de Pem-
ba, a mando do Costa do Sol, 
para ser jogador e treinador. 
Fui adjunto do falecido Tomás. 
De 1990 a 1991 regresso para 
Costa do Sol como técnico-
-adjunto de juniores. Em 1992 
fui técnico principal de junio-
res. Em 1993 passo para téc-
nico dos iniciados. Entre 1994 

e 1995 fui treinador principal 
dos juniores onde fui campeão. 
Em 1998, 1999 e 2000 fui trei-
nador de juniores. Em 2002 fui 
treinador principal de escolas. 
Em 2003 trabalhei com inicia-
dos. Entre 2003 e 2004 fui trei-
nador principal de iniciados. 
Em 2005 treinador de juniores. 
Este foi o meu percurso como 
jogador e treinador.

Onde e quando foi 
“mordido” pelo bichinho 
de futebol?

Mordeu-me no Xipamani-
ne. Ao lado da casa dos meus 
pais tinha um capo de futebol, 
onde hoje vende-se roupa de 
calamidade no mercado Xi-
pamanine. Aí praticava-se fu-
tebol. Eu ia assistia aos mais 
velhos. Apaixonei-me pelo 
futebol ali mesmo. Comecei 
pelas peladinhas quando volta-
va da escola até à noite. Nessa 
altura, apareceu um treinador 
chamado Paredes que treinava 
a Académica de Maputo e foi 
jogador de Sporting de Portu-
gal. Veio a Moçambique para 
pesquisar talentos. Havia cria-
do uma escola na Académica 
chamada “Dentes de Leite”. 
Ele apreciou os meus toques 
e levou-me para a Académica 
onde fiz duas épocas.

Como é que saiu da 
Académica?

- Houve divergências entre 

a Académica e o meu irmão 
mais velho, Luís Siquice que 
abandonou o Clube em 1972. 
Mandou-me deixar de jogar 
para seguir com ele. Havia 
muito racismo na Académica. 
Ele entrou em choque com 
José Luís, que depois foi para 
o Benfica de Portugal. Entrou 
numa jogada dura e lhe man-
daram tomar banho, mas com 
um toque de racismo e disse 
para mim, “puto, vamos em-
bora e não ponha mais os pés 
na Académica”. Todo o ano 
ficamos em casa. Em 1973, ele 
vai para o Ferroviário de Ma-

puto onde faz uma época nos 
juvenis.

Como é que vai para o 
Costa do Sol se o mano es-
tava no Ferroviário?

- O nosso pai era grande 
benfiquista e passávamos maus 
bocados em casa. Ele dizia que 
tínhamos que jogar pelo Costa 
do Sol, ele até prometia man-
dar-nos embora de casa. Assim 
acabamos por parar no Costa 
do Sol em 1975, mas porque 
faltou-me o documento de 
inspecção, fui no Nova Alian-

ça ainda muito novo, onde jo-
guei juniores e seniores com 
Humberto Matsolo, pai do 
Sérgio Faife Matsolo, Ashirafi, 
Mandoviana, Jorge Elísio, Gil 
Guiamba e muito mais.

O Ashirafi é o jurista?

- Sim.

Ele foi craque?

- Foi e é. Tecnicamente, 
Ashirafi é muito bom. Até hoje 
ele joga. O único problema 
que tem é do joelho.

Quais foram os mo-
mentos negativos e posi-
tivos que lhe marcaram 
durante a sua carreira 
de futebolista?

- Vou começar pela par-
te positiva. Quando fui con-
vidado para fazer parte da 
selecção nacional. E a parte 
negativa quando deixei de jo-
gar a bola devido à lesão no 
joelho. Os ligamentos deram 

cabo. Mesmo agora para an-
dar é um problema sério.

Quando é que foi con-
vocado e que jogos lhe 
marcaram ao serviço da 
selecção nacional?

–  Fiz sete jogos pela se-
lecção nacional. Noutras 
convocatórias fiquei por fora 
devido à divergência que ti-
nha com o treinador, Belmiro 

Manaca. Eu tinha uma visão 
diferente com a do treinador.

Belmiro queria-lhe 
adaptar numa outra 
posição?

– Não. Eu era um jo-
gador mimado pelo mister 
Martinho de Almeida no 
Costa do Sol. Então, quan-
do fosse convocado na selec 

“Meu pai ameaçou mandar embora de casa 
se não jogasse pelo Costa do Sol”

O nosso futebol caiu muito 
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O que é que o Costa 
do Sol faz por ti neste 
momento?      

–  Terminado o meu 

contrato como treinador, 
em 2005, com outros como 
Zé Augusto, o Costa do 

Sol não faz nada por mim. 
Indemnizaram-nos e todos 
nós caímos fora. Agora sou 
treinador de veteranos de 
Moçambique. Do Costa do 

Sol só restam recordações. 
Pessoalmente, gostaria de 
estar lá a treinar camadas 

inferiores. Isto está compro-
vado pelo trabalho que fiz. 
Temos alguns treinadores lá 
que se comportam mal e se 
estivesse lá como assisten-
te outras coisas não podiam 
acontecer. Esses treinadores 
insultam jogadores, chamam 
nomes. Os jogadores devem 
ser acarinhados, mimados e 
valorizados. Tenho assistido 
jogos das camadas inferiores 
e infelizmente vejo isso.

Qual é o conselho 
para os jogadores e trei-
nadores mais novos?

- Os jogadores devem 
treinar muito, fazer muitas 
repetições, respeitar os cole-
gas e os adversários. Isto é o 
que pode levar os jogadores 
para os patamares mais altos.

Qual era o joga-
dor que lhe dava dores 
de cabeça quando se 
cruzassem?  

– Na altura, os jogadores 
não posso dizer que eram 
iguais, mas o nível competiti-
vo era igual. O Costa do Sol 
tinha muitos jogadores bons. 
Não vi muitas dificuldades, 
porque lá sempre havia bons 
jogadores e eu era um deles. 
Tinha colegas como Caldei-
ra, Sérgio Maria, Artur Se-
medo, Victorino, Salipe, Gil 
Guiamba e Nito. Éramos 
tantos jogadores bons no 
Costa do Sol.

Em 1980 ganharam 
Campeonato Nacional 
e Taça de Moçambique. 
Uma dobradinha. Como 
é que se sentiu?

- Quando fomos cam-
peões, recebemos mil escu-
dos, cada jogador. Era um 
bom valor. Eu e meu irmão 
conseguimos contribuir 
para o meu pai erguer uma 
casa condigna no bairro 
Xipamanine.

O Ramos tem a alcu-
nha “Vata Nzula” (vão 
deambular à procura da 
bola, em changana, umas 
línguas faladas no sul do 
país). Pode contar como 
surgiu?

– Esse nome foi atribuído 
por um adepto chamado João 
Watche. Eu pegava na bola 
e fintava dois ou três adver-
sários. E ele gritava dizendo, 
“Vata Nzula”. Este nome tem 
um significado muito interes-
sante. Quer dizer “irão pro-
curar a bola sem a apanhar”. 
Eu trabalhava a bola sem pre-
cisar olhar. Jogava de cabeça 
erguida, este talento tenho 
desde criança. Não estou a 
me gabar. Já fui bom.

Um dos seus fãs que 
lhe viu jogar no Nova 
Aliança da Maxixe dizia 

que colocava a bola so-
bre a linha e ninguém lhe 
tirava…

–  Sempre joguei com os 
dois pés. Fui um dos melhores 
meio-campistas com a cami-

sola oito. A opção do mister 
era de me colocar como mé-
dio esquerdo, jogava como 
médio e corria sempre na 
linha, fintava o adversário, 
voltava e fazia uma diagonal 
para o meu colega Nito, do 
lado direito. Nunca tive medo 
do adversário. Encarava e fin-
tava só de golpe de vista, ou 
seja, fintava com os pés e com 
os olhos.

Em alguns momen-
tos esteve em equipas 
diferentes com o seu 
irmão. Quando se cru-
zassem, como é que se 
comportavam?     

   
– Eu não joguei contra 

Luís. Quando ele foi para o 
Ferroviário, eu fui para o Ga-
zense. No jogo que tinha que 
fazer com o Ferroviário, pre-
feri faltar.

“Vata Nzula”: a alcunha do homem que 
fintava que baste

“O Costa do Sol não faz nada por mim, … só 
restam recordações”

Continuação da pag 24

ção, a situação era diferente. 
Tive uma situação em que 
zanguei num treino, fui me 
embora. Abandonei a selec-
ção. Foi um mau gesto que 
fiz pelo país, mas paciência. 
Não fui castigado pela fede-
ração porque viram que ti-
nha razão.

Recorda-se de alguns 
países com quem jogou 
ao serviço da selecção?

– Joguei contra Lesotho 
onde fiz cinco assistências 
para o Cossa, marcador de 
serviço, fiz igual número de 
golos. Fintei todos os defesas 
do Lesotho. Fiz um jogo con-
tra Zaire, actual República 
Democrática do Congo. Era 
para jogar no início, mas a 
opção dos três treinadores 
(Mário Coluna, Michael Ale-
que e Belmiro Manaca) foi de 
me deixar no banco. Fiquei 
suplente. Na primeira parte 
estávamos a perder dois a 
zero. Entrei e fiz um belís-
simo jogo, num passe meu, 
Gil Guiamba fez um penálti 
convertido por Rui Marques 
e perdemos por duas bolas a 
uma, mas foi um grande jogo. 
Guiamba foi meu colega no 
Nova Aliança e no Costa do 
Sol. Foi fácil jogar com ele na 
selecção porque eu conhecia 
as manobras dele.

O que acha do estágio 
actual do futebol?

– Caiu muito. Não sei se é 
por causa dos espaços que es-
tão todos ocupados. Naque-
le tempo, tínhamos muitos 
espaços baldios. A iniciação 
está muito em baixo. Ago-
ra temos muitas saídas para 
o exterior, mas a qualidade 
baixou. Falando de espaços, 
no bairro de Xipamanine 
tínhamos o campo de Xipa-
manine, o campo do Con-
selho Municipal, tínhamos 
outro campo nas manguei-
ras. Lá para bairro Indígena 
tínhamos dois campos.

O que gostaria que 
mudasse no nosso 
futebol?

- A atitude do jogador 
tem que mudar. Os jogado-
res, actualmente, têm melho-
res prémios, boas condições 
mas não vão além, talvez por 
causa de vícios. Antes e de-
pois do jogo vão a rambóia, 
e até fogem do estágio.
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SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

O jornalista e pivot de televisão, Clemente Car-
los prepara o lançamento da sua primeira 
obra literária. O romance denominado “Três 
primas vendidas a dinheiro vivo” será publi-

cado oficialmente no dia 1 de Outubro.

A cantora e compositora moçambicana, Lukie, 
lança, nas principais plataformas de streaming 
e download, o seu recente trabalho intitulado 
“Sana”, uma afrokizomba produzida por Kadu 

Groove Beats.

Trata-se de um livro que 
aborda o drama do tráfico hu-
mano no país, ao retratar uma 
história que descreve a trajectó-
ria do crime que cruza Maputo, 
Moçambique, e Johanesburgo, 
África do Sul. São relatos de 
factos vividos na África do Sul, 
onde jovens moçambicanas fo-
ram vendidas.

Em entrevista exclusiva ao 
Entre Aspas, Clemente Carlos 

assumiu que o seu interesse so-
bre esta temática deve-se à sua 
total importância, pois apo-
quenta não só os moçambicanos 
como também todo mundo.

Afinal, não foi um livro fácil. 
De acordo com o ex-pivot do 
telejornal da TTV, o processo 
de escrita do livro não foi fácil, 
tendo levado cerca de 11 anos. 
“São 11 anos de muito sacrifício 
e de muito esforço, de muita pes-

Dona do sucesso “Khinera”, 
Lukie deixa sempre a fragância 
da cultura macua em suas músi-
cas, e neste lançamento não foi 
diferente. Foi através desta que 
surge o título do seu novo trab-
alho “Sana”, que traduzindo sig-
nifica “bem”.

De acordo com a cantora, 
trata-se de uma música que fala 
sobre amor. “É aquele tipo de 
casal que se separa, mas que de 
repente um deles quer voltar e faz 
de tudo para que isso aconteça. 
Se não deu certo anteriormente, 
desta vez dará certo e ficará tudo 
bem”, disse Lukie.

Questionada sobre a presença 
de traços culturais moçambica-
nos, especialmente dos macuas 
em sua personalidade artística, 
respondeu que “eu sempre levo 
a minha cultura macua, princi-
palmente nesta área musical. Eu 
acho importante como artista, a 

pessoa poder usar a nossa arte e 
a nossa cultura. É sempre impor-
tante trazer a essência moçam-
bicana. Acho que todo artista 
deveria fazer isto. O meu sonho 
é levar a minha cultura para di-
versos países e mostrar a eles que 
em Moçambique existe uma di-
versidade cultural que pode ser 
apreciada, ou seja, que existem 
belas artes”.

Sobre a música, a artista sa-
lientou que “esta música deu 
muito trabalho, porque tinha duas 
versões e escolhi a melhor. Levei 
dois anos para fazer esta música e 
ela espalha o amor”.

Amor, este, esbanjado desde 
criança, com os seus 5 anos de 
idade, por influência dos seus 
pais, especialmente da sua mãe, 
que também canta, Lukie começa 
a cantar na igreja, em festas de 
família e na escola. Com este en-
volvimento musical, ela foi cre-

Clemente Carlos estreia-se em livro denunciando 
o tráfico humano

Lukie lança o seu novo single “Sana”, afrokizomba 
distribuída pela Modigi

quisa, de um sonho que agora se 
torna realidade”, destaca.

Por isso, segundo o autor, o 
lançamento desse livro significa 

a realização de um sonho. “Este 
é o meu primeiro bebé na escrita, 
mas tenho cerca de 10 projectos 
que gradualmente vou trazendo, 
e, no próximo ano, vou lançar o 
segundo livro”, garante.

Recorde-se que Clemente 
Carlos destacou-se no progra-
ma Fala Moçambique, da TV 
Miramar, onde amealhou vá-
rios seguidores, tendo, por isso, 
gerado certa polémica na sua 
contratação à televisão gerida 
por Fred Jossias. E porque a sua 
passagem pela TTV não foi tão 
significativa, o jornalista, que 
agora se revela romancista, vol-
tou a ser pano de conversa nas 
redes sociais.

scendo e criando o seu repertório.
Para além do single, “Kh-

inera”, o seu repertório conta com 
os singles, “Juntos estamos bem”, 

“Joãozinho” e um álbum intitula-
do, “É Real”, com 17 faixas e con-
ta com participação especial do 
cantor e compositor Mavundja.

O sucesso musical da Lukie 
não cresce só em Moçambique, 
as suas músicas já ganham de-
staque a nível internacional com 
a principal explosão nas rádios e 
televisões angolanas.

Os laços angolanos existem 
já há muito tempo, desde que ela 
abraçou a Yola Semedo como sua 
fonte de inspiração e que sonha 
um dia gravar uma música com 
a renomada artista angolana. 
“Uma das minhas fontes de inspi-
ração é a Yola Semedo e um dos 
meus grandes sonhos é fazer uma 
música com ela”, fechou Lukie.

A cantora agenciada pela 
produtora Nehazi Productions, 
onde prepara todos os seus tra-
balhos musicais, recentemente 
assinou o contrato com a MODI-
GI, que é responsável pela distri-
buição de “Sana” nas plataformas 
de Streaming e download.

Lukie demonstra um forte 
apreço pela música e ambição 
de mostrar o seu potencial para 
Moçambique e para o mundo.
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ARTES PLÁSTICAS

Quando a conheci, há um punhado de anos, Leo-
nor Veiga fazia “faenas” à Pintura. Mais tarde, 
pegou-as de caras. Fui assistindo, assim, ao lon-
go de intermináveis partidas de xadrez precedi-

das de ameaças surdas — pedra pensada, é pedra jogada 
— a um itinerário a que, para ser franco, me sentia alheio. 
É verdade que, nas suas telas de então, tinta aplicada com 
teimosia, já sobressaíam os elementos totémicos da sua tri-
bo: mundos imaginários, arquitectados numa base gráfica 
por excelência, de rigor e técnica desenvolvida a partir de 
parâmetros Geométricos de seguro desenho, cheios de har-
monia e Beleza, Círculos, Cubos e Rectângulos que eu sus-
peitava lá estarem apenas para dar uma atmosfera poética 
a toda aquela Composição... Enfim, tudo aquilo que provo-
ca a salivação do mais modesto psicanalista amador.

Mas eu quase nem reparava, 
ruminando estratégias e procu-
rando, com afinco, o xeque-mate 
fatal que me vingasse da der-
rota da véspera. Até certo dia, 
dei com a cabeça de um touro, 
ainda fresca, pespegada numa 
tela. Tinha, a meu ver, uns cor-
nos um tanto raquíticos para ta-
manho corpanzil, mas emanava 

dela uma força que transformava 
o Atelier da Leonor Veiga numa 
autêntica Festa de Cor e Luz. 

Julgo que foi a partir daquele 
momento que deixei de olhar 
para os Quadros desta pintora 
e passei a vê-los: ali passava-se 
qualquer coisa. Parecia-me que 
as formas iam ganhando o peso 
e a substância do que represen-
tavam. Simplesmente. Sem nada 
na manga. Coisas e objectos 
talhados na tela revelam a pas-
sividade de uma presença. Es-

tão ali. É tudo. A sua pintura é 
como um começo, um rebuscar 
constante no fundo de si mesma. 
E as representações surgem, evi-
dentes e expostas, num bailado 
de memórias e exorcismos da 
Infância.

Leonor Veiga é a pintora-
poeta-intérprete e escritora que 
regista na sua Obra sonhos e 

mensagens. É a sonhadora do 
nosso Mundo. Também, gra-
ças a ela, fomos rendidos pela 
agilidade rica e preciosa da sua 
linguagem versátil e transversal 
a vários géneros pictóricos que 
executou e nos deixa para Fu-
tura Memória. É, na sua auten-
ticidade pura, uma Artista de 
natureza Geométrica, por vezes 
Surrealista, Abstracta, Expres-
sionista — numa palavra: Geo-
métrica em toda a sua extensão 
e riqueza. Pintou de forma a 

Leonor Veiga: «Pintei um jardim, escondi-me lá dentro»

Por Afonso Almeida Brandão

envolver na mesma Obra vários 
géneros e temáticas. 

Nela palpita um Mundo 
onde são igualmente presenças 
os visíveis e os invisíveis e no qual 
homens, mulheres, pássaros, fru-
tos, deuses e visões são irmãos 
gémeos, dedo de uma mesma 
mão, evidência de um único son-
ho: «Pintei um Jardim, escondi-
me lá dentro». Sinto que estava 
condicionada no seu trabalho 
por uma preocupação que sen-
tia da Singularidade que sempre 
procurou, isto é, da Luz e da Cor, 
em busca permanente da Origi-
nalidade e da Originalidade da 
Pureza, que acabaria por carac-
terizar sempre a sua Obra e o le-
gado, que nos deixará, amanhã, 
a Título Póstumo, no domínio 
das Artes Visuais a todos os títu-
los Singular, que nos apraz regis-
tar, enaltecer e divulgar.

Recordo, agora e aqui, a 
Amiga, a Confidente e a Artista 
de Eleição que é. O seu percurso 
é riquíssimo e abrangente. Uma 
consulta aos Dicionários onde 
se encontra representada e aos 
Textos de Análise que foram es-
critos sobre o seu trabalho e pes-
soa, fica-se logo com uma ideia 
de quem é Leonor Veiga: mulher 
encantadora, humilde, perspicaz 
e sabedora, exímia Artista com 
Obra representativa, que impor-
tará destacar e estudar. 

Um longo percurso

As exposições e as Partici-
pações Colectivas que viria a 

realizar, posteriormente, no 
Espaço «Clube 50» (Lisboa), 
em 1991 e 1992, Galeria ARA 
(Lisboa), Galeria VIRAGEM, 
(Cascais), Galeria Arcada (Sin-
tra), na SNAB — 200 Artistas 
--- Lançamento do Dicionário 
«Aspecto das Artes Plásticas em 
Portugal», de Fernando Infante 
do Carmo, em Lisboa, nos Di-
cionários «ARTE NO FEMI-

NINO» e «Pintura Figurativa No 
Séc. XXI — Quem é Quem», 
de Afonso Almeida Brandão, das 
Produções Edições Anifa Tajú 
(Lisboa, 2007); Museu Diogo 
Gonçalves (Portimão), Galeria 
245 (Porto) e ainda aquando da 
sua participação no Evento da «I 

Bienal de Artes do Conselho de 
Sabugal» —, são exemplos que 
testemunham a qualidade das 
Obras saídas do intelecto e da 
força criativa da Artista Leonor 
Veiga, visto que os apreciadores 
e os Coleccionadore de Arte não 
perderam a oportunidadede de 
adquirir um Quadro do seu Gé-
nio e da sua “lavra”. Óleo, Téc-
nica Mista ou Acrílico sob Tela, 
são vertentes que domina  e que 
utiliza mediante a superfície que 
pensa ocupar e a Composição  
que espera materializar depois 
de a elaboração estar pronta para 
fazer nascer a Obra.

Os seus trabalhos giram em 
torno de Temas relacionados 
com Raízes Mitológicas, da An-
tiga Grécia onde, por vezes, se 
“escondem” também os Mitos, a 
Essência e os Segredos do Recôn-
dito da Alma no seu Estado Puro. 
Que ela — a Pintora —  tem pro-
curado desvendar e estudar, em 
pormenor —, e do qual acabam 
por nascer histórias fantásticas, 
muitas delas adormecidas no Re-
ino da Obscuridade, do Oculto 
e também do Mistério. Não se 
trata, pois, de uma pintura com-
ercial, antes, Mística e fortemente 
arrebatadora no seu conteúdo 
pictórico, em termos de Proposta 
Pictórica e que chega até aos nos-
sos dias desde a Década de 80. 
São alguns exemplos que teste-
munham a qualidade  das Obras 
saídas do intelecto e da força cria-
tiva da Artista Leonor Veiga.

Leonor Veiga nasceu em Lis-

boa, em 1942, no dia 28 de Junho, 
e vive em Cascais, onde mantêm 
Atelier. Uma pintora de crédito 
firmado no meio das Artes Plásti-
cas da Segunda Metade do Séc, 
XX e da Primeira Metade do 
Séc. XXI, que importa conhecer 
e estudar. 
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ÚLTIMA HORA

O Ministério da Economia e Finanças chamou 
a imprensa, na passada quarta-feira, para 
anunciar a Lei de Fixação dos Critérios de 
Remuneração dos Funcionários e Agentes 
do Estado, mas o ministro Adriano Maleane 

entrou calado e saiu mudo. No meio de justificações 
embrulhadas, confirmou a existência de um nível de 
referência dos salários da função pública que é o ordenado 
do Chefe do Estado, mas jurou de pés juntos que a 
proposta enviada ao parlamento “não tem números” e 
nem impacto orçamental.

Segundo o governante, cuja 
missão era desmentir e desdra-
matizar os valores astronómicos 
dos quadros superiores do Estado 
constantes da proposta de rees-
truturação salarial interceptada 
“ainda no forno” e publicada em 
primeira mão pelos semanários 
Evidências, na sua versão Online, 
e Canal de Moçambique, mos-
trando um aumento astronómico 
de remunerações na ordem de 
100% a 10%.

A título de exemplo, no topo 
da pirâmide está o Presidente da 
República, que actualmente re-
cebe um salário base de 205 mil 
meticais e passará a receber 400 
mil meticais de salário base, mais 
400 mil de subsídio de represen-
tação, levando para a mesa da sua 
família um total de 800 mil meti-
cais cada mês, enquanto na base o 
auxiliar recebe uns parcos sete mil 
meticais, que não cobrem a cesta 
básica.

Entretanto, numa justificação 
pouco convincente, Adriano Ma-
leane, que aquando da eclosão do 
escândalo das dívidas ocultas ne-
gou até às últimas consequências a 
existência das mesmas, voltou a re-

correr aos seus dotes para “fintar” 
os moçambicanos, referindo que 
o Conselho de Ministros aprovou 
uma proposta de lei e uma pirâmi-
de salarial mas sem números.

“Tem uma lista de subsídios 
que temos, esta é em linhas gerais 
a Lei que submetemos na AR que 
vai dar orientações, dar balizas 
como se fixa o salário na função 
pública e em outros sectores. Não 
há nenhuma tabela, já li ai a pes-
soa a falar de 400 e 800, não sei 
onde foram buscar essa tabela, 
porque na que o ministério depo-
sitou não existe. É bom não agitar 
as pessoas sobre coisas que não 
existem”, disse Maleane, deixando 
claro que o governo foi encontrado 
em contra pé com a proposta ora 
vazada e não tem outra alternativa 
senão recuar.

Questionado pela imprensa 
sobre o impacto orçamental da 
proposta de Lei depositada na As-
sembleia da República, Maleane 
vagueou, dando a entender que, 
pela primeira vez na história, o 
governo depositou uma proposta 
de Lei à Assembleia da Repúbli-
ca sem antes calcular o impacto 
orçamental. Estranhamente, na 

Maleane entra calado e sai mudo: Anunciou uma 
Tabela Salarial “sem números”

sua explicação acabou revelando 
que, afinal, é possível estimar um 
impacto orçamental mesmo sem 
números.

“Não há números. Agora não 
falamos dos impactos, estamos a 
avançar bastante para não pensa-
rem que estávamos a fazer coisas 
sem pensar. Na lei que deposita-
mos na AR não

pusemos: 'vai custar tanto'. É 
possível chegarmos aos 19 bilhões 
de meticais. Este é o impacto que 
pode ser lido, porque a submeter a 
lei ao parlamento deve-se colocar 
o impacto. O valor final vai de-
pender do trabalho que estamos a 
fazer para o enquadramento…. O 
impacto é muito grande”, disse de 
forma atabalhoada. 

Um aumento de 100% para o 
topo e migalhas para a base

Refira-se que na proposta sala-
rial mantida no segredo dos deuses 
pelo Conselho de Ministros, no 
entanto interceptada pelo Evidên-
cias, Filipe Nyusi, Presidente do 
país, que aos pobres só aumentou 
1,5% e 10%, tomando como pre-
texto a actual conjuntura económi-
ca e social, vai ter um aumento de 
100% do seu actual vencimento.

Na segunda escala estão o pri-
meiro-ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário; a presidente da As-
sembleia da República, Esperan-
ça Bias; a procuradora Geral da 
República, Beatriz Buchili; a pre-
sidente do Conselho Constitucio-
nal, Lúcia Ribeiro; o presidente do 
Tribunal Supremo, Adelino Mu-
changa e a presidente do Tribunal 
Administrativo, Lúcia Maximia-
no, que actualmente, sem incluir 
outras regalias, recebem 178.228 
meticais de salário base, passarão 

a auferir, segundo a proposta 300 
mil meticais de salário base cada e 
mais 150 mil de subsídio de repre-
sentação, totalizando 450 mil me-
ticais por mês, representando um 
aumento de 75 porcento.

Abaixo deste escalão, estão os 
ministros, reitores, vice-presiden-
te da Assembleia da República, 
director-geral do SISE, chefe da 
Casa Militar que actualmente re-
cebem 137 mil e propõem um au-
mento de 60 porcento, passando 
a auferir 180 mil de salário base, 
mais 90 mil de subsídio de repre-
sentação, totalizando um bolo fi-
nal de 270 mil, contra os actuais 
182 mil meticais.

Já os vice-ministros, o chefe do 
Estado Maior General, o director-
-geral adjunto do SISE e o coman-
dante-geral da PRM, que de 109 
mil meticais de salário base, pas-
sarão a receber 150 mil de salário 
base e mais 60 mil de subsídio de 
representação, totalizando 210 mil 
meticais. Por seu turno, os gover-
nadores provinciais e os secretários 
de Estado na província passam a 
receber 120 mil de salário base, 
contra os actuais 95 mil, mais 48 
mil de representação, perfazendo 
168 mil meticais.

Outros agraciados pelos au-
mentos são os secretários de Esta-
do sectoriais e os chefes de Estado 
Maior General da FADM e PRM 
que terão um aumento de 35 por-
cento passando de 126 mil para 
147 mil meticais. Enquanto isso, 
os administradores distritais e che-
fes de posto terão um aumento de 
20% (de 65 para 84 mil meticais) e 
10% (de 32 mil para 42 mil meti-
cais), respectivamente. 
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