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Plano de reconstrução estende-se até 2024 e coincide com o fim de mandato de Nyusi
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Ruanda não tem tradição democrática e Kagame é especialista em manipular a constituição

Galiza Matos Jr. e dirigentes da Frelimo abocanham vagas
PUBLICIDADE

Dos 14 candidatos apurados, nove têm ligações com o administrador...

Saem de Maputo a Cabo Delgado sem nenhum tostão no bolso

Militares denunciam indícios de corrupção 
e desvio de fundos da logística 

Fortalecimento da amizade acontece em meio a insinuações antidemocráticas de devotos de Nyusi

Unidos até 
“terceiro 
mandato?”

Amigo ditador anuncia extensão do mandato
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As Forças de Defesa Ruandesa chegaram 
em Cabo Delgado sem previsão da 
data de partida. Dois meses depois, os 
líderes dos dois países cantam sucesso 
da Força Conjunta Ruanda-Moçambique 

e, à margem da exposição da vitória, Paul Kagame 
anunciou a extensão do mandato dos seus homens 
sem previsão do fim, limitando-se a afirmar que o 
seu homólogo, Presidente da República, Filipe Nyusi 
e o povo de Moçambique “nos informarão o tempo 
do nosso mandato aqui". A extensão do mandato é, 
segundo ele, para permitir a reconstrução de Cabo 
Delgado, um processo moroso, que, segundo o plano 
consultado pelo Evidências, cobre períodos de 2021- 
2024, ou seja, coincide com o término do mandato do 
actual Chefe do Estado, cuja ambição, sem conforto 
constitucional, de avançar para mais um mandato, 
continua a ser timidamente manifestada por seus 
devotos.

No dia em que Filipe Nyusi 
estendeu o tapete vermelho 
para o presidente ruandês, 
Paul Kagame, Moçambique 
e Ruanda colocaram em 
revista a cooperação bilateral 
activada para imprimir uma 
nova abordagem no Teatro 
Operacional Norte, onde as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) de Moçambique 
mostravam dificuldades em 
combater os jihadistas que 
semeiam terror nos distritos 
costeiros de Cabo Delgado.

O comunicado da 
Presidência da República, 
que anunciava a vinda do 
presidente de Ruanda, Paul 
Kagame, destacava apenas 
que este vinha saudar as 

tropas ruandesas que, “em 
coordenação com as Forças 
de Defesa e Segurança 
(FDS), operam nas zonas 
afectadas pelas acções 
terroristas no norte da 

província de Cabo Delgado, 
bem como participar, como 
convidado de honra, no 
acto central das festividades 
alusivas ao 25 de Setembro, 
Dia das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique”. 
No entanto, durante a visita 
de dois dias foram assinados 
alguns acordos até aqui 
ocultos.

No momento, relatos a 
partir do campo narram fraca 
resistência dos terroristas 
que, aparentemente, com 
informação privilegiada, 
abandonam de forma 
antecipada as suas bases, 
deixando para trás crianças 
soldados e reféns, para 
evitar confrontos directos 

com as forças do Ruanda, 
Moçambique e da SADC, 
todos devidamente 
distribuídos em zonas 
específicas. 

A fuga dos jihadistas 

Nyusi e o povo de Moçambique “nos informarão o tempo do nosso mandato aqui", Paul Kagame

Mandato de Ruanda em Moçambique estende-se à reconstrução pós terrorismo

DESTAQUE

Unidos até “terceiro mandato?”

Continua na pag  03

“Temos outra tarefa” e “Presidente (Nyusi) e o povo (…) informarão o tempo” - Kagame

Antes, o mandato das 
forças ruandesas, que sempre 
deixaram claro que não 
têm tempo determinado 
em Moçambique, limitava-
se a restaurar a segurança e 
“autoridade do Estado” em 
Cabo Delgado. No entanto, no 
passado dia 24, na saudação 
às tropas do seu país, Kagame 
anunciou uma nova tarefa na 
terra do seu amigo Nyusi.

"Agora temos outra 
tarefa”, anunciou, para depois 
acrescentar que se trata 
de “reconstruir e proteger 
este país (Moçambique). 
O presidente e o povo 
de Moçambique estão 
na vanguarda disso e nos 
informarão o tempo que nosso 
mandato deve durar aqui". 
Ora, o Plano de Reconstrução 
já existe e cobre o período de 
2021 a 2024, coincidindo com 
o fim do mandato de Filipe 
Nyusi.

Já no dia das Forças 
Armadas de Defesa de 

Moçambique, Paul Kagame, 
um dos líderes mais 
destemidos de África fez um 
discurso curto, mas voltando a 
repetir a disponibilidades das 
suas forças em permanecer 
até ao fim, nos esforços de 
combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado.

“O Ruanda continuará a 
ser um bom parceiro, um bom 
amigo para Moçambique. 
Vamos continuar a trabalhar 
juntos, incluindo com outros 
parceiros, para transformar 
o nosso continente para o 
melhor”, afirmou Kagame, 
acrescentando que o seu país 
vai ajudar a criar as condições 
para o regresso seguro das 
populações às suas zonas de 
origem.

Nessa senda, Filipe 
Nyusi, no seu discurso 
de praxe, desdobrou-se 
em agradecimentos, que 
destacam o empenho do 
Ruanda, numa demonstração 
clara da definição do melhor 

amigo. Kagame foi o único 
presidente convidado, apesar 
das suas forças partilharem 
terreno com a SADC, cuja 
missão termina já no próximo 
dia 15 de Outubro.

“Senhor Presidente 
Kagame, não há palavras 
para, em nome de todos 
moçambicanos, exprimirmos 
o nosso apreço pela vossa sábia 
decisão e pelo sacrifício que as 
filhas e os filhos do Ruanda 
consentem com os jovens 
das nossas forças de defesa e 
segurança. Valorizamos, com 
igual destaque, a entrega dos 
membros dos contingentes 
da força da SADC. E como 
referimos no lançamento 
da missão, no passado mês 
de Agosto, aqui em Pemba, 
fazem história com este tipo 
de empenhamento da força 
em estado de alerta por ser 
uma experiência piloto”, 
disse.

Nelson Mucandze

Plano de reconstrução coincide com fim de mandato de Nyusi 

devolve uma relativa calma 
nas zonas antes ocupadas 
pelos terroristas, abrindo 
espaço para o debate sobre 
o retorno dos deslocados, 
mas, regra geral, até hoje, 
não foram capturados ou 
abatidos os cabecilhas do 

terrorismo.
Mas é dos discursos 

que ecoavam a partir de 
Pemba que ficou claro 
que a aproximação das 
relações de cooperação entre 
Moçambique e Ruanda, 
um país sem tradição 

democrática, transcende 
o campo militar e pode 
alastrar-se mais do que o 
prometido, numa altura em 
que a actual liderança do país 
e do partido no poder parece 
piscar apaixonadamente 
para a ditadura.
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O sucesso 
das forças 
armadas do 
Ruanda no 
combate à 
insurgência 
levanta 
questões 
sobre a 
liderança em 
Moçambique.

Sucesso de Ruanda expõe incapacidade de Nyusi 
liderar as FADM

A consultora Eurasia, 
uma empresa de consultoria 
e pesquisa de risco político, 
considerou, semana passada, 
que o sucesso das tropas 
do Ruanda no combate à 
insurgência no norte de 
Moçambique abre espaço 
para críticas dos dirigentes 

da Frelimo e diminui a 
confiança na capacidade 
de Nyusi liderar as forças 
armadas.“O sucesso das 
forças armadas do Ruanda 
no combate à insurgência 
levanta questões sobre a 
liderança em Moçambique", 
lê-se na publicação dos 

analistas.
No documento, enviado 

aos clientes, ao qual a Lusa 
teve acesso, os analistas da 
Eurasia escrevem que “a 
rapidez com que as forças 
do Ruanda derrotaram 
os insurgentes em Cabo 
Delgado levou as elites dentro 

da Frelimo a questionar a 
capacidade do Presidente, 
Filipe Nyusi, para liderar o 
exército moçambicano”.

Antes do envolvimento 
das tropas do Ruanda no 
combate aos insurgentes 
que espalham a violência 
na província há mais 
de três anos, “as tropas 
moçambicanas debateram-
se para mitigar a insurgência 
e foram acusadas de cometer 
vários abusos”.

Segundo a opinião destes 
analistas, “apesar de Nyusi 
dificilmente ser despedido, a 
diminuição da confiança na 
sua liderança pode afectar 
o debate sobre a sucessão 
dentro da Frelimo”.

O Presidente, concluem, 
“espera escolher o seu 
sucessor para evitar 
acusações devido ao seu 
provável envolvimento no 
julgamento sobre as dívidas 
escondidas”, concluem os 
analistas. O comentário 
surge no mesmo dia em que 

o presidente do Ruanda 
visita o norte do país. Paul 
Kagame vai participar, 
como convidado de honra, 
nas celebrações do dia 25 
de Setembro, Dia das Forças 
Armadas de Defesa de 
Moçambique.

Dois dias antes da chegada 
de Paul Kagame, a nível do 
Conselho de Ministros, o 
governo aprovava o plano 
de reconstrução das infra-
estruturas públicas e privadas 
nas zonas afectadas pelo 
terrorismo, um exercício 
que permitirá retorno da 
população.

 "Nesta sessão, o governo 
apreciou e aprovou o Plano 
de Reconstrução de Cabo 
Delgado para o período 
2021 - 2024. Não me refiro 
ainda às questões numéricas 
específicas sobre o orçamento; 
haverá cerimónias próprias 
para abordagem oficial 
sobre este assunto, onde vão 
ser partilhados dados com 
melindres sobre este assunto", 
declarou Filimão Suaze, no 
fim da sessão da semana 
passada. É nesse processo 
que, de acordo com Kagame, 
os mil militares destacados 
para ajudar a combater o 
terrorismo em Cabo Delgado 

deverão participar até ao fim.
O processo de 

reconstrução coincide com 
o fim do mandato do actual 
governo, chefiado por Filipe 
Nyusi, cujo apoio para um 
possível terceiro mandado, 
uma ambição sem suporte 
legal, já foi manifesto 
por devotos que chamam 
para o Chefe do Estado a 
oportunidade para conclusão 
dos processos em curso. 

O apoio de um país sem 
tradição democrática e 
cujo presidente já mudou a 
constituição para manter-
se no poder, pode ser 
determinante nesse processo 
anti-constitucional, o que 
sugere um outro nível 
deste ensaio, que já foi 
ridicularizado por alguns 
sectores conservadores 
dentro do partido.

Filipe Nyusi nunca se 
pronunciou sobre essa 
possibilidade, mas a ideia tem 
sido pesquisada e introduzida 

pelos seus cavalos de Tróia, 
que geralmente insultam em 
seu nome nas redes sociais e 
órgãos públicos.

Curiosamente, no dia 
em que Kagame aterrou em 
Moçambique, a comunidade 

dos Ruandeses Refugiados 
em Moçambique reflectia, 
em mesa redonda, sobre o 
"Direito à Vida e à Segurança 
dos Refugiados Ruandeses 
em Moçambique", na 
sequência dos sequestros, 

atentados e assassinatos 
dos cidadãos daquele país 
exilados em Moçambique, 
que se acredita serem 
resultado do novo pacto 
entre os presidentes dos dois 
países.

Da reconstrução ao “terceiro mandato”
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Na última quinta-feira, um grupo de 90 
elementos da Marinha de Guerra de 
Moçambique partiu de Maputo com 
destino à Ilha de Ibo, na província de 
Cabo Delgado, onde foi render um outro 

que por mais de três meses esteve na linha de frente 
na luta contra o terrorismo naquele ponto do país. 
No meio da determinação para lutar pelo seu país, os 
marinheiros estão com moral baixa, por terem viajado 
durante três dias sem nenhum tostão no bolso e 
suspeitam que haja um esquema de desvio de dinheiro 
no exército. 

Fazem três dias de viagem e chegam ao teatro operacional mal alimentados e com moral baixa
Há meses, um grupo de fuzileiros teve que fazer greve por três dias para ter subsídio

Militares denunciam indícios de corrupção e desvio 
de fundos da logística militar 

Saem de Maputo a Cabo Delgado sem nenhum tostão no bolso

Evidências

Falando, semana finda, 
no quadro das celebrações da 
semana das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
(FADM), o Comandante 
em Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), 
Filipe Nyusi, garantiu que o 
governo vai alocar recursos e 
condições para os militares.

 “Na qualidade de vosso 
comandante em chefe, 
em nome do povo e do 
governo da República de 
Moçambique, reitero o nosso 
empenho em continuar 
a proporcionar-vos, à 
medida das capacidades 
e possibilidades do país, 
as condições e os recursos 
de que necessitam para o 
cumprimento das missões da 
pátria” - disse o Presidente 
da República.

No entanto, entre o 
discurso e a realidade há um 
grande vazio. As condições 
dadas aos militares, sobretudo 
os que partem para a zona de 
combate continuam aquém 
do desejado e há suspeitas de 
corrupção.

Na semana passada, um 
grupo de 90 militares da 
Marinha procurou o Jornal 
Evidências para denunciar 
um alegado escândalo de 
corrupção, supostamente 
perpetrado pelo Comando 
da Marinha de Guerra de 
Moçambique, acusado de 
desviar dinheiro relativo ao 
pagamento das ajudas de 
custo referentes à viagem de 
três dias a Cabo Delgado. 

É que, em 2018, o 
governo aprovou um novo 

regulamento, que fixa e 
harmoniza os mecanismos 
de atribuição de ajudas de 
custos na administração 
pública, estabelecendo um 
valor de seis mil meticais 
para o funcionário que se 
desloque a uma distância 
igual ou superior a 40 
quilómetros e que o seu 
tempo de permanência seja 
igual ou superior a oito horas.

Com base nesta norma, 
os militares que chegaram no 
último Domingo ao Teatro 
Operacional deviam receber 
18 mil meticais cada, o 
equivalente a seis mil meticais 
por dia. contudo, seguiram 
sem nenhum subsídio de 
viagem, nem mesmo para 
alimentação, não obstante, 
segundo estes, o Estatuto 
Militar das FADM salientar 
que o militar que estiver 
incumbido numa missão de 
serviço tem o direito de um 
subsídio de viagem.

“Há um desrespeito 
aliado à corrupção dentro 
das FADM. Os militares da 
Marinha que vão para uma 
missão no Teatro Operacional 
Norte, concretamente 
na Ilha de IBO vão sem 
nenhum subsídio de viagem. 
O Estatuto Militar das 
FADM salienta que o militar 
que estiver incumbido numa 
missão de serviço tem o 
direito de um subsídio de 
viagem. Mas, em geral, 
não é isso que acontece nas 
FADM, e, em particular, 
na Marinha de Guerra de 
Moçambique”, denunciam 
fontes do Evidências. 

Os queixosos acreditam 
que o dinheiro para as suas 
ajudas de custo durante a 
viagem é disponibilizado 
pelo governo, mas suspeitam 
que os chefes da repartição 
das finanças no Comando da 
Marinha se apoderaram do 

valor de subsídio.
“Os responsáveis desta 

triste situação são o chefe 
da Repartição das Finanças, 
na pessoa do comandante 
Dionísio Ernesto Bazar; o 
comandante da Marinha, 
o general Eugénio Dias da 

Silva Muatuca; o chefe da 
Repartição do Pessoal, o 
comandante Macedo Manuel 
Coutinho e o chefe da 
Repartição das Operações, o 
comandante fuzileiro Nelson 
Machai”, denunciam os 
militares.

Segundo consta da 
referida denúncia, tal facto 
tem sido recorrente e, 
recentemente, um grupo de 
fuzileiros navais que seguiu 
para Mocímboa da Praia só 
recebeu seis mil meticais de 
subsídio de viagem após uma 
greve por três dias em frente 
do Comando da Marinha, 
ameaçando não ir cumprir a 
missão.

Não são de hoje os 
problemas gritantes ligados à 
deficiente logística militar em 
Cabo Delgado, situação que 
acaba afectando o moral das 
tropas que estão empenhadas 
no combate ao terrorismo.

“Esta situação afecta 
o moral da tropa, pois as 
pessoas chegam com fome e 
abatidos. Estamos a falar de 
quem tem que ir bater de 
frente com insurgentes, que 
são aliciados com uma boa 
logística e somas avultadas 

de dinheiro. Com que êxito 
será cumprida a missão?”, 
indaga um dos militares 
ouvidos pelo Evidências.

Isso acontece numa altura 
em que em Cabo Delgado 
estão estacionadas, para além 
de tropas moçambicanas, 
outras forças de outros 
países com uma logística de 
dar inveja, o que aumenta 
a revolta dos militares 
moçambicanos.

O Evidências contactou o 
Ministério da Defesa, através 
do respectivo departamento 
de comunicação, na pessoa 
do coronel Custódio 
Massingue, que nos orientou 
a escrever uma carta de 
pedido de esclarecimentos 
dirigida para o ministro 
da Defesa e prometeu um 
posicionamento oficial 
dentreo de dias, o qual será 
publicado neste mesmo 
espaço.

“Isso afecta o moral da tropa”

Não são 
de hoje os 
problemas 
gritantes 
ligados à 
deficiente 
logística 
militar em 
Cabo Delgado, 
situação 
que acaba 
afectando 
o moral 
das tropas 
que estão 
empenhadas 
no combate ao 
terrorismo.
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Cumprido 
o protocolo 
dos chefes 
grandes do 
governo e 
do partido, 
Dércia Sari, 
técnica de 
Recursos 
Humanos 
na Educação 
conseguiu 
“encaixar” 
ao cargo 
de auxiliar, 
Sandra 
Mafume, sua 
afilhada.

O Administrador do Distrito de Vilankulos, Edmundo Galiza Matos 
Júnior, que num passado não muito distante, dirigindo-se a técnicos 
da UGEA, a nível daquele ponto do país, lançou um vigoroso apelo para 
que ninguém se aproprie indevidamente de recursos do Estado ou se 
envolva em “esquemas”, está a ser acusado de nepotismo, devido ao 

aparente favorecimento de pessoas próximas a si e de dirigentes seniores daquele 
distrito, num concurso público para ingresso em vagas de auxiliares e agentes de 
serviço, lançado em Maio último e cujos resultados foram homologados no passado 
dia 13 de Setembro corrente. Dos 14 candidatos apurados para a carreira de auxiliar, 
nove tem ligações com o administrador e com outros quadros seniores do distrito, o 
que levou aos desqualificados a denunciarem o caso à procuradoria distrital, tendo 
sido aberto um processo-crime, que se encontra neste momento em instrução.

Galiza Matos Júnior e dirigentes seniores abocanham 
vagas para seus familiares

Nepotismo e abuso de poder em Vilankulos

Evidências
Uma denúncia na posse do 

Evidências, assinada por um 
grupo de jovens que foram 
desqualificados do concurso 
público para o provimento de 
vagas de assistentes e agentes 
de serviço, aponta para um 
alegado favorecimento de pa-
rentes e pessoas próximas à 
elite do distrito de Vilankulos.

Trata-se de um concurso 
lançado em Maio pelo Servi-
ço de Educação, Juventude e 
Tecnologia, cujos resultados 
acabam de ser homologados 
pelo administrador do distri-
to, Edmundo Galiza Matos 

Júnior, também acusado de 
ter acomodado dois jovens 
ligados ao seu gabinete de co-
municação, responsáveis pela 
propaganda das acções do go-
verno nas redes sociais.   

Ao todo concorreram 121 
candidatos a 14 vagas de au-
xiliares, enquanto para agen-
tes de serviço concorreram 47 
candidatos, tendo sido apura-
dos seis, na sua maioria jovens 
em busca do seu primeiro 
emprego. 

Entretanto, muitos dos 
concorrentes estão neste mo-
mento decepcionados com 

as autoridades da educação e 
com a administração do dis-
trito, pela forma alegadamen-
te fraudulenta como o proces-
so foi conduzido.

É que, segundo os queixo-
sos, não houve transparência, 
e da lista dos 14 auxiliares 
admitidos, nove tem suposta-
mente ligações com quadros 
seniores do partido Frelimo 
ao nível daquele distrito, 
nomeadamente: o próprio 
administrador, a secretária 
permanente, a primeira se-
cretária distrital do partido e 
chefes os sectoriais.

O primeiro candidato apu-
rado, segundo a denúncia que 
temos vindo a citar, chama-se 

Reno Albino, um jovem vindo 
da cidade de Maputo e que 
reside com o administrador 

Galiza Matos Júnior, sendo 
responsável pela gestão das 
redes sociais. É quem escreve 

Galiza Matos Júnior acomodou dois jovens 
do seu gabinete de propaganda

os artigos que são publicados 
nas páginas do governo de 
Vilankulos.

Igualmente, Galiza Matos 
Júnior terá, segundo a denún-
cia, encontrado espaço neste 
concurso para acomodar um 
outro jovem de nome Sidney 
Jamal, apurado em sétimo lu-
gar. Este é designer e presta 
serviço na administração des-
de que Galiza Matos Júnior 
chegou, sendo responsável 
pela criação de todo o conteú-
do gráfico que é publicado nas 
redes sociais da administração.

Como que a se protelar um 
pacto de assalto àquelas vagas 
ao mais alto nível, a secretária 
permanente, a segunda pessoa 
mais importante do distrito 
depois de Galiza Matos Jú-
nior, conseguiu encaixar a sua 
sobrinha de nome Florinda 
Matsinhe Beni.

A parte dos “chefes” do 
partido

Acomodados os interesses 
dos dois dirigentes mais im-
portantes em Vilankulos, o júri 
encontrou espaço para aco-
modar interesses do partido, 
apurando em terceiro e quarto 
lugares Hortência Matsinhe, 
irmã do chefe da bancada da 
Frelimo na Assembleia Muni-
cipal e Lina Macucule, entea-
da da primeira secretária dis-
trital do partido.

Cumprido o protocolo dos 
chefes grandes do governo e 
do partido, Dércia Sari, técni-
ca de Recursos Humanos na 
Educação conseguiu “encai-
xar” ao cargo de auxiliar, San-
dra Mafume, sua afilhada.

E porque não podia fazer o 
trabalho e não receber nenhu-
ma gratificação, o presidente 
do júri, aprovou a candida-
tura da sua irmã, Crescência 
Vilankulos, enquanto, o chefe 
da Administração da Educa-
ção conseguiu finalmente uma 
vaga de trabalho para a sua 
esposa, Suzete Eugénio. Igual-
mente, houve um arranjo para 
acomodar Luísa Langa, espo-
sa de um dos membros do júri, 
um docente da Escola Secun-
dária do Mucoque.

O Evidências foi informa-
do que por detrás dos restan-
tes apurados, há outros nomes 

influentes ao nível daquele dis-
trito e não só que mexeram os 
pauzinhos para favorecer seus 
familiares e pessoas próximas. 
Inconformados por terem sido 
excluídos, alguns candidatos 
denunciaram o caso à procu-
radoria distrital, e, segundo 
apurou o Evidências, neste 
momento o procurador distri-
tal, Emílio Nhanala tem esta-
do a sofrer alguma pressão.

Contactado pelo Evidên-
cias, o procurador distrital de 
Vilanculos confirmou ter rece-
bido a denúncia, com base na 
qual foi aberto um processo-
-crime, que se encontra neste 
momento em instrução. No 
entanto, recusou-se a revelar 
mais detalhes alegando que fu-
turamente poderão ser conhe-
cidos outros desenvolvimentos. 

O Evidências tentou, sem 
sucesso, ouvir o administrador 
de Vilankulos, Edmundo Gali-
za Matos, o qual cancelou to-
das as chamadas. Na primei-
ra, após cancelar, solicitou que 
enviássemos uma mensagem, 

no entanto, não se dignou a 
responder até ao fecho deste 
jornal. 
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FICHA TECNICA
Cabo Delgado visto à lupa: a festa dos 

novos aliados e o silêncio da SADC

Há boas notícias vindas de Cabo 
Delgado, mas quando caem numa 
mente que quer além do óbvio elas 
diluem-se e perde-se o contento do 
conteúdo que nos chega a partir de 
imprensa escolhida a dedo, a nível 
interno, que, para a nossa satisfação, 
fez um respeitoso e dignificante tra-
balho sobre o retrato das zonas an-
tes ocupadas pelos terroristas e que 
são agora hasteadas como declara-
ção da bravura da Força Conjunta 
Moçambique-Ruanda.

O que surpreende é a precipitada 
narrativa de reconstrução, em uma 
guerra de guerrilha, cujo paradei-
ro do inimigo não se conhece, para 
além de que, com a excepção de pos-
to administrativo de Mbau, não há 
indicação de grande resistência por 
parte dos terroristas, até em Mocím-
boa da Praia, que durante um ano 
foi conhecido como bastião dos ter-
roristas. O que de alguma forma ex-
plica a ausência de reféns e, para não 
se assumir a fuga plena do inimigo 
(e seus líderes), que evita confrontos, 
os comandantes da Força Conjunta, 
obcecados em mostrar o “sucesso” 
da missão, sempre que questionados 
sobre os números de reféns, recorrem 
ao argumento de operações militares.

O mesmo argumento é evocado 
para não se falar de baixas em qual-
quer um dos lados, uma mudança 
suspeita, quando no início da in-
tervenção dos solidários amigos de 
Ruanda, a partir de Kigali, tinha se 
o número das baixas do lado do ter-
roristas em cada missão. Na semana 
passada apresentou-se somente uma 
única criança soldado engessada. Até 
aqui nenhum militante “sério” dos 
terroristas foi capturado ou apresen-
tado publicamente. A interrupção da 
partilha desses dados pode não signi-
ficar mudança de paradigmas da co-
municação, mas ausência de confron-
tos, ou seja, falta do que comunicar. E 
nesta falta, anuncia-se uma nova fase 
para legitimar a presença de Ruanda 
em Moçambique, uma presença cuja 
motivação real pode estar escondida 
atrás de documentos e mais docu-

mentos secretos, alguns assinados se-
mana passada em Pemba.

A agenda conhecida, como a fase 
seguinte, é de reconstrução, uma 
aposta que segue sem aniquilação do 
inimigo e que legitima a extensão do 
mandato dos militares ruandeses em 
Moçambique. "Agora temos outra 
tarefa”, anunciou Kagame, quando 
se dirigia aos seus mil militares “timo-
neiros da restauração da autoridade 
de Estado Moçambicano em Cabo 
Delgado”, é a fase de “reconstruir e 
proteger este País (Moçambique)”. 
Curiosamente, é de novo uma fase 
sem detalhes do papel de Ruanda, 
muito menos prazos.

“O Presidente (Nyusi) e o povo 
de Moçambique estão na vanguarda 
disso e nos informarão quanto tempo 
nosso mandato aqui deve ser”, anun-
ciou Kagame, dando a entender que 
a cavalaria ruandesa pode se manter 
por cá por mais alguns anos, e qui-
çá manter-se até o ventilado tercei-
ro mandato. É que o nosso histórico 
de reconstruções mostra que duram 
anos. Quem quer um exemplo é só 
ver o que fez até hoje o gabinete de 
reconstrução pós IDAI, que até um 
mês atrás encontrava-se a mobilizar 
fundos. 

Nessa estratégia que combina uma 
suposta caça aos terroristas, com re-
construção das zonas destruídas pelos 
terroristas, está a SADC que, enquan-
to Kagame expunha sua grandeza 
militar, mostrou-se muda e sem nada 
a partilhar. O seu mandato de três 
meses termina no próximo mês.

É à margem desses desenvolvi-
mentos que Nyusi e seu novo aliado 
desfilaram em Pemba, na semana 
passada, enquanto o primeiro des-
tacava a pujança do seu contingente 
militar, a ponto de demonstrar seu 
desprezo e desconfiança pelas For-
ças Moçambicanas, dispensadas da 
comitiva da sua guarda pessoal, o 
último desdobrava-se em agradeci-
mentos. As consequências disto tudo, 
estão no futuro, é lá onde poderemos 
encontrar as tantas repostas que o 
presente nos nega.

Registro: 011/GABINFO-DEP/2020

DIRECÇÃO | REDACÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO

 Avenida 24 de Julho; n0 4318; 10 andar 
esquerdo; Cidade de Maputo

DIRECTOR EDITORIAL:

Nelson Mucandze | 84 6198544 | 
mucandze@evidencias.co.mz

EDITOR:

Reginaldo Tchambule | 828683866 | 
r.tchambule@evidencias.co.mz

ADMINISTRAÇÃO:
Ângela Fortunato 

| admin@evidencias.co.mz |

COMERCIAL:
Ângela Fonseca – Cell:  846544712

comercial@evidencias.co.mz

REDACÇÃO

Email: redacao@evidências.co.mz

JORNALISTAS: Duarte Sitoe, Aldo 
Matsinhe e Nelia Nihia | 

 REVISOR: Américo Pacule | 
MARKETING: Ângela Fonseca – Cell:  

846544712 | EXPANSÃO: Gil Massingue - 
Cell: 843581907  | CORRESPONDENTES: 

Nampula – Francisco Máquina, Pemba - 
Arnaldo Portugal, Beira - Jossias Sixpence | 
COLUNISTAS EFETIVOS: Luca Bussotti, 
Afonso Almeida Brandão, Teodósio Camilo

Propriedade de:
Numero de Registro de Entidade 

Legais: 101353478

EDITORIAL



8 28 DE SETEMBRO DE 2021SOCIEDADE

Dois ministros e dois presidentes de município depois

Paulo Tivane

Passados mais de três anos depois do aluimento 
de terras na lixeira de Hulene, arredores da 
cidade de Maputo, causando a morte de 17 
pessoas e cinco feridos, as famílias afectadas 
continuam entregues à sua própria sorte, sem 

nenhuma certeza quanto ao reassentamento e enfrentando 
constrangimentos devido ao atraso no pagamento do 
dinheiro referente à renda das casas. Alguns já estão 
sob ameaça de despejo. Cansadas de esperar, sem uma 
resposta concreta, há dias, as famílias marcharam até ao 
Conselho Municipal de Maputo, onde não obtiveram uma 
resposta cabal das suas preocupações, tendo, a edilidade, 
remetido parte das respostas ao Ministério da Terra e 
Ambiente (MTA).

O desfecho do caso da 
tragédia do desabamento 
de uma parte da lixeira de 
Hulene, ocorrido na manhã 
do dia 19 de Fevereiro de 2018, 
parece estar cada vez longe 
do fim. Após o desabamento, 
as autoridades municipais no 
consulado de David Simango, 
em colaboração com o 
Ministério da Terra, Ambiente 
e Desenvolvimento Rural, 
então dirigido por Celso 
Correia, retiraram as vítimas 
e todos aqueles que residiam 
nas zonas consideradas de 
risco, com a promessa de 
construir novas casas para 
serem reassentadas, no bairro 
de Posulane, no distrito de 
Marracuene. 

De forma transitória, numa 
primeira fase em menos de seis 
meses, as famílias receberiam 
valores canalizados pelo 
município. No entanto, até 
hoje, volvidos todos esses 
anos, as casas ainda não estão 
prontas e o município não está 

a cumprir com a sua promessa 
de canalizar trimestralmente 
30.000 mil meticais para que 

estes lesados possam pagar 
as suas rendas, enquanto 
esperam a conclusão das 
casas.

Em conversa com as 
vítimas, o Evidências apurou 
que diferentemente do 
combinado, a edilidade 
canaliza o valor em cada cinco 
ou seis meses, o que acaba 
por criar conflitos entre os 
inquilinos e os seus locatários. 
Casos há de famílias que 
já receberam ordem de 
despejo por não conseguirem 
pagar regularmente o valor 
combinado

“Eu sai da casa porque não 
tenho dinheiro para continuar 
a pagar a renda, agora estou a 
residir na casa do meu irmão 
e o proprietário da residência 
onde eu vivia não aceitou para 
que eu levasse os meus bens”, 
relatou uma das vítimas.

Outra lesada lamenta 
que, apesar de vários acordos 
já assinados, a edilidade 
continua a não cumprir com 

o prometido. 
“Agora eu vivo distante, 

estou em Manhiça, numa casa 

Vítimas da tragédia de Hulene continuam a viver o 
calvário de não ter onde viver 

Sem reassentamento e a receberem tardiamente os subsídios de renda
Município de Maputo atira responsabilidade para o Ministério da Terra e Ambiente

arrendada e com dificuldades 
de pagar a renda, porque o 
município sempre atrasa no 
deposita tarde os valores. 
Desde 2018 que aguardamos 
a entrega das casas e até hoje 
não há clareza de quando 
é que estarão disponíveis”, 
afirmou.

Município queixa-se de 
falta de fundos 

Em resposta à solicitação 
do Evidências, o Conselho 
Municipal da Cidade de 
Maputo (CMM), através da 
Direcção da Saúde e Acção 
Social revelou que tudo deve-
se à falta de fundos.

“A demora para concluir as 
casas e atrasos na canalização 
do valor referente às rendas 
têm a ver com fundos”, 
referiu Emmerson Uamusse, 
representante do pelouro 
da Saúde e Acção Social 
do Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo.

Mais adiante, o 
representante da edilidade 
sacudiu o capote referindo 
que o município nunca teve 
qualquer responsabilidade 
no financiamento da 
construção das casas para 
o reassentamento e na 
canalização do valor da 
renda, a não ser desempenhar 
o papel de mediador entre 

os lesados e o Ministério da 
Terra e Ambiente, que é a 
parte que arca com todas 
as responsabilidades de 
financiamento para execução 
das 300 casas e na canalização 
do valor da renda.

O Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo não só 
aproveitou a entrevista para 
limpar a sua imagem e atirar 
a pedra contra o Ministério 
da Terra e Ambiente, como 
também usou a oportunidade 
para acusar o Ministério da 
Terra Ambiente e Ambiente 
de não estar a cumprir com 
a transferência anual de 32 
milhões de meticais para que 
as famílias vítimas paguem 
sem sobressaltos as rendas.

“Era suposto que fosse 
assim, mas por razões 
diversas como a planificação, 
orçamento e tantas outras, 
o valor leva muito tempo. 
Se for a reparar, neste 
documento o Município já 
fez um adiantamento de 27 
milhões de meticais para 
que os lesados garantam o 
pagamento das rendas, é um 
valor que estava previsto para 
outras actividades”, lamentou.

Questionado se a obras em 
curso para o reassentamento 
contemplam serviços sociais 
básicos, Uamusse disse não ter 
conhecimento de uma outra 
infra-estrutura a ser erguida 

naquele local, senão casas. 
O Jornal Evidências 

contactou o Ministério da 
Terra e Ambiente que promete 
posicionar-se ao longo 
desta semana. Entretanto, 
chamado a debelar a fúria das 
famílias que semana passada 
paralisaram literalmente 
o município, o edil Eneas 
Comiche, conhecido por 
lançar prazos e não cumprir, 

prometeu entregar as 
primeiras 105 em Outubro e 
as restantes até Dezembro.  

A demora 
para 
concluir 
as casas e 
atrasos na 
canalização 
do valor 
referente às 
rendas têm 
a ver com 
fundos.
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Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000

Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde
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Empresa portuguesa culpa governo por não estar a pagar dívidas

Duarte Sitoe 

Depois de um grupo de trabalhadores moçambicanos terem denunciado 
um abandono sem aviso prévio por parte do Grupo Elevo, de capitais 
portugueses, cujos gestores abandonaram o país sem o pagamento de 
uma dívida de pouco mais 12 meses de salários em atraso, a empresa 
portuguesa de construção civil presente em vários países do mundo, 

veio a terreiro vincar que não abandonou os seus negócios e culpa o governo de não 
estar a pagar as dívidas, sufocando, assim, as suas contas, num contexto difícil 
como o actual.

Mais de 222 trabalhadores 
encontram-se na travessia do 
deserto depois que o Grupo 
Elevo fechou os seus escritórios 
na capital moçambicana e 
os responsáveis pela empresa 
desapareceram sem deixar rastos. 

“Não sei qual foi a situação 
dos outros colegas, mas recebi o 
último salário em Setembro do 
ano passado. Os responsáveis 
nunca tiveram abertura para 
falar da situação financeira 
da empresa. Depois da ideia 
da rotatividade, em Março 
deste ano, a empresa fechou 
definitivamente os escritórios em 
Maputo e recebemos a ordem 
para aguardarmos 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 por ter sido abandonada 
por uma empresa à qual serviu 
durante anos.

Em comunicado de imprensa, 
o Grupo Elevo, sem adiantar 
o número de meses que deve 
aos funcionários, reconheceu 
ter salários em atraso e acusa o 
governo de não estar a pagar as 
dívidas.

“Temos alguns salários em 
atraso e que são explicados 
sobretudo pelo impacto da 
pandemia da Covid-19 e pelo 
facto de um dos seus principais 
clientes, o Estado moçambicano, 

não estar a honrar os seus 
compromissos financeiros”, 
denunciou. 

Por outro lado, a Elevo 
esclareceu que não abandonou o 
negócio e que até à interrupção 
das actividades tinha contrato com 
222 trabalhadores, desmentido, 
desta forma, o número avançado 
pelos funcionários. 

Com mais de 15 anos a 
operar em Moçambique, apesar 
do cenário de incertezas que 
caracteriza o presente momento, 
avançou que tem em carteira um 
importante conjunto de projectos 
avaliadas em cerca de 90 milhões 
de euros e, por isso, quer "reforçar 
a sua ligação com o país, estando 
prevista a realização de alguns 
importantes investimentos a curto 
prazo".

“São estratégias para 
entreter a opinião pública” 

- trabalhadores

Engana-se quem pensava que 
os pronunciamentos do Grupo 
seriam uma lufada de ar fresco 
para os trabalhadores, que, neste 
momento, engrossaram o exérci-
to de desempregados no país. En-
tendem os operários abandona-
dos que o comunicado do Grupo 
Elevo contrasta com a realidade 
que se vive no terreno. 

“Há um ditado que diz que 
os tolos se expressam melhor 
quando estão calados e a empre-
sa devia ter seguido exemplo. Se 
não nos abandonaram, por que 
até hoje não atendem às nossas 

chamadas. Não faz sentido o que 
estão a dizer, essa estratégia de 
disfarçar a crise já conhecemos, 
tentaram fazer quando começa-
ram a ter dificuldades de pagar 
salários”, protesta.

Marcelino Salvador, um ou-
tro trabalhador, considera que 
o Grupo Elevo precisaria de um 
grande investimento para reabrir 
as portas em Moçambique, uma 
vez que os seus escritórios e esta-
leiros foram assaltados por não 
conseguir honrar com os compro-
missos com algumas empresas.

“A empresa viu-se obrigada a 
fechar as portas porque algumas 
empresas confiscaram mobiliário. 
O estaleiro também não escapou 
à crise. As maquinarias que eram 
usadas nas obras foram confis-
cadas. Perante esta situação, não 
acredito que a empresa volte a 
abrir as portas. Esta narrativa é 
apenas para não perder credibi-
lidade nos outros países. Temos 
que aceitar está triste realidade, 
em Moçambique o Grupo Elevo 
faliu. Não quero ser apóstolo da 
desgraça, mas temos que olhar 
para outras alternativas”, disse 
Salvador para depois criticar o 
silêncio do governo na resolução 
dos casos do género.

“É lamentável o que está a 
acontecer em Moçambique. Te-
mos um Ministério de Trabalho 
e Segurança Social que nada faz 
para defender os trabalhadores 
moçambicanos. Somos humilha-
dos e aldrabados no nosso pró-
prio país. Um grupo de colegas 
foi pedir auxílio do ministério 
para resolver esse problema. Os 
responsáveis da empresa acaba-
ram abandonando o país sem 
pagar os nossos salários. Urge a 
necessidade deste governo mudar 
de atitude. É inaceitável o estran-
geiro fazer e desfazer no nosso 
país”, sustenta.

Por sua vez, Cândida Matusse 
entende que o facto de o gover-
no não estar a pagar suas dívidas 
não isenta a empresa das suas 
responsabilidades, até porque 
esta simplesmente se predispõe 
a dar esclarecimentos aos seus 
trabalhadores.

Trabalhadores refutam narrativa do Grupo Elevo 
e pedem pronunciamento das autoridades

Inspecção do Trabalho promete falar nos próxi-
mos dias O dono da Sotux, Álvaro Massingue (lista C), 

foi eleito nesta segunda-feira como o novo 
presidente da Câmara de Comércio de 
Moçambique (CCM), com um total de 224 

votos, deixando para trás as listas encabeçadas pelos 
empresários, Basílio Simbine (Portador Diário, Lista 
A) e Arlindo Duarte (Intermetal, Lista B).

Ainda nos finais do ano 
passado, Massingue dis-
putara contra Agostinho 
Vuma a chefia da Confe-
deração das Associações 
Económicas (a CTA).

O processo para indi-
cação do presidente da 
CCM, para substituição 
de Julião Dimande conhe-
ceu momentos conturba-
dos. Inicialmente, estava 
marcado para 21 de Ju-
lho, mas foi interrompido. 
Muita desconfiança e ale-
gações de irregularidades 
levaram a que o caso fosse 
remetido para o Tribu-
nal Judicial da Cidade de 
Maputo, que dirimiu uma 
impugnação interposta 
pela Lista B. A decisão do 
Tribunal, datada de 25 
de Agosto, foi no sentido 
de se dar continuidade ao 
acto eleitoral.

No dia 6 de Setembro, 
uma reunião de “arruma-
ção da casa” teve lugar, 
envolvendo a comissão 
eleitoral e as três listas. 
Marcou-se a data final 
para 20 de Setembro, dia 
em que a Lista C foi a 
grande vencedora.

Massingue, que este-
ve no anterior Conselho 
Directivo da CTA, chega 
à presidência da CCM 
com promessas de pro-
mover mulheres e jovens 
empreendedores; indus-
trialização e fomento das 
exportações; negócios en-
tre os membros e atrac-
ção de investimentos; sus-
tentabilidade da Câmara 
e reforço de parcerias de 
cooperação com entidades 
congéneres e outras.

“Estamos cientes de 
que o caminho é bastan-
te espinhoso, mas estamos 
também confiantes de que 
a união de todos os mem-

bros da nossa organização 
e o apoio de todos os nos-
sos parceiros de coopera-
ção farão a força e a dife-
rença almejadas, para que, 
num futuro próximo, em 
sessão de balanço inter-
calar, possamos orgulhar-
-nos de todos os esforços”, 
disse Massingue, que fa-
lava momentos depois de 
resultados.

Na mesma ocasião, 
a presidente cessante da 
Mesa da Assembleia Ge-
ral, Luísa Diogo, disse 
acreditar que o candidato 
eleito será um presidente 
de todos os associados.

“Todos nós temos que 
aprender a viver juntos, 
por uma Câmara activa e 
ética. Fazemos votos para 
que o novo elenco saiba 
elevar os interesses da Câ-
mara para que prevaleça o 
bem comum dos associa-
dos”, sublinhou Diogo.

O presidente eleito 
compromete-se a tornar 
a CCM numa plataforma 
que permite o envolvimen-
to de todos os associados, 
para o reforço da estraté-
gia de desenvolvimento 
económico do país.

Do seu elenco directivo 
na CCM, constam Módi 
Adriano Maleiane (que 
ocupava o cargo de Presi-
dente do Pelouro da Mu-
lher e Género, desde 2019), 
como vice-presidente, Luís 
Magaço Jr, presidente do 
Conselho Fiscal. Além de 
Massingue, Lucas Cha-
chine foi eleito presidente 
da Mesa da Assembleia 
Geral, em substituição de 
Luísa Diogo e Sónia Ua-
che, como vice-presidente. 
O Conselho Consultivo da 
CCM é composto por 15 
membros, entre os quais 
quatro suplentes.

Á l v a ro  M a s s i n g u e  a s s u m e 
presidência da CCM com promessas 
de promover mulheres e jovens 
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Depois de terem feito uma cobertura 
integral do julgamento nas duas primeiras 
semanas, a Televisão de Moçambique e a 
Rádio Moçambique, dois canais públicos, 
interromperam, semana passada, as 

transmissões sem nenhuma satisfação a milhares de 
moçambicanos.

O black out aconteceu 
de forma sorrateira, uma se-
mana antes da audição de 
Gregório Leão e António 
Carlos do Rosário, dois altos 
quadros da secreta moçam-
bicana, considerados peças-
-chave para o esclarecimento 
do caso das dívidas ocultas, 
mas também os únicos que 
conhecem os detalhes da 

criação das três empresas sob 
coordenação do Comando 
Conjunto, órgão que era li-
derado por Filipe Nyusi.

Estranhamente, a inter-
rupção da transmissão coin-
cide com o momento em que 
foi anunciado de noite para 
o dia o início do desligamen-
to do sinal analógico para o 
digital. Curiosamente, tem 

Das ordens superiores para TVM e RM não transmitirem julgamento

sido reportado que de forma 
estranha o sinal dos canais 

nacionais tem estado condi-
cionado nalgumas platafor-

mas de distribuição do sinal 
digital.

O Evidências sabe que 
houve “ordens superiores” 
para a interrupção da trans-
missão do julgamento nos 
dois órgãos que funcionam 
graças às contribuições dos 
moçambicanos. Igualmen-
te, o nosso jornal sabe que 
o proprietário do principal 
órgão privado que transmite 
integralmente o julgamento, 
chegou a ser colocado contra 
a parede por quadros senio-
res do partido, que inclusive o 
terão feito escolher entre con-
tinuar deputado ou continuar 
a transmitir.

Leão abriu jogo sobre o “chefe” que mandava na selva 

Reginaldo Tchambule

Tal como o havia feito Cipriano Mutota, 
aquando da sua audição, o réu Gregório 
Leão, antigo director-geral dos Serviços de 
Informação e Segurança de Estado (SISE), 
solicitou junto do tribunal para que o 

antigo ministro da Defesa Nacional e actual Presidente 
da República, Filipe Nyusi, vá ao tribunal esclarecer 
com detalhes alguns aspectos ligados à contratação das 
dívidas ocultas, pois à altura dos factos era o chefe do 
grupo. Recusou-se a responder qualquer informação 
sobre o Comando Conjunto e chega a atirar que “não 
devia estar só eu a responder aqui”. Mais uma vez 
nem o juiz nem a procuradora Sheila, rotulados de 
“durões”, mostraram pujança suficiente para sequer 
pronunciar o nome de “Filipe Nyusi”.

Numa sessão de julgamen-
to em que o Ministério Públi-
co voltou a mostrar sinais de 
inconsistência na prova apensa 
aos autos, o réu Gregório Leão 
seguiu à risca a estratégia até 
aqui adoptada pela maior par-
te dos réus, que consiste em 
implantar dúvidas e não dizer 
nada que possa ser usado con-
tra si. 

Aliás, o réu chamou para 
si várias vezes o direito de não 
responder algumas questões, à 
luz de um juramento de confi-
dencialidade, que o seu manda-
tário fez questão de ler, mas o 
entendimento do juiz fez ques-
tão de rebater com os mesmos 
argumento de que os actos pra-
ticados não foram em exercício 
das suas funções.

Depois de uma manhã toda 
dedicada ao esclarecimento das 
questões prévias e leitura da 
acusação do Ministério Públi-
co e o despacho de pronúncia, 
coube à representante da Pro-
curadoria-geral da República, 
Ana Sheila Marrengula, iniciar 
o interrogatório, e entre vá-
rias questões, quis saber sobre 
os estudos feitos no âmbito do 
Projecto de Protecção da Zona 
Económica Exclusiva.

Em resposta, o réu apon-
tou que foram vários estudos 
ligados à inteligência para a 
segurança do Estado e defesa 
da soberania, que eram pos-
teriormente submetidos ao 
Comando Conjunto, na altura 
dirigido pelo actual Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 

Nyusi volta a ser “chamado” para esclarecer 
“algo” no tribunal

POLITICA

“Não devia estar só eu a responder aqui … tínhamos um coordenador (Nyusi)”

uma descrição que coincide no 
espírito e na letra com as de-
clarações de Cipriano Mutota, 
que identificou-o como “chefe 
do grupo”. 

“Eram sessões dirigidas 
pelo então ministro da Defesa 
Nacional, actual Presidente da 
República e comandante em 
chefe das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS). Ele é quem 
dirigia essas sessões. Era o che-
fe. Depois disso (estudos) já não 
era alçada do SISE”, declarou 
Leão.

Prosseguindo, o antigo boss 
da secreta moçambicana deu 
mais detalhes de como as coi-
sas funcionavam no Comando 
Conjunto, para depois remeter 
parte considerável das respos-
tas ao antigo ministro da Defe-

sa, Filipe Nyusi.
“Se calhar ele (Filipe Nyusi), 

na qualidade de chefe de então 
pode vir explicar com detalhe, 
porque aquilo que o SISE fez 
terminou quando entregou 
os Estudos. A informação era 
apresentada nas reuniões do 
Comando Conjunto, em que 
todas as partes (Defesa, Interior 
e SISE) apreciavam. A informa-
ção dos equipamentos que fo-
ram vistos era objecto de apre-
ciação do Comando Conjunto 
e eu era só simples membro”, 
destacou Leão, naquele que é 
o reaparecimento do nome de 
Filipe Nyusi, depois de ter do-
minado a primeira e segunda 
semana do Julgamento.

Questionado sobre quais 
são os actos praticados após a 

apresentação da informação no 
comando Conjunto, Leão foi 
parco em palavras “se foi apre-
sentado no Comando Conjun-
to não sou eu o responsável por 
dizer isso, porque tínhamos um 
coordenador (Nyusi) e devia ser 
ele a responder. Tudo que che-
gasse ao Comando Conjunto 
tínhamos hierarquias. O objec-
to deste problema das dívidas 
não devia ser só eu a responder 
aqui”.

Na ocasião, declarou que 
está a saber do Ministério Pú-
blico que Armando Ndam-
bi Guebuza, Bruno Langa e 
Teófilo Nhangumele fizeram 
parte da missão que delegou 
ao seu antigo chefe da inteli-
gência económica, António 
Carlos de Rosário, primeiro a 
Alemanha e Abu Dhabi. Diz 
que só conheceu Bruno Langa 
na cadeia e conhece Ndambi 
Guebuza simplesmente como 
filho do antigo Presidente da 
República.

Questionado se alguma vez 
soube de um dossier feito che-
gar ao antigo comandante em 
chefe, Armando Guebuza, por 
via de terceiros, respondeu ne-
gativamente, destacando que 
não havia espaço para que tal 
fosse possível, porque o SISE é 
quem devia fazer chegar infor-
mações ao Presidente da Repú-
blica e não o contrário. 
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As Tropas da SADC abateram 17 insurgentes em 
Nangade e perdem um soldado. A Missão da Co-
munidade de Desenvolvimento da África Austral 
em Moçambique (SAMIM, sigla inglesa), no Tea-

tro Operacional Norte (Cabo Delgado), anunciou, neste 
domingo, que lançou uma ofensiva militar que resultou 
na morte de 17 terroristas e destruição de uma base em 
Chitima, no distrito de Nangade.

A ofensiva que também 
envolveu as Forças Armadas 
da Defesa de Moçambique 
(FADM), teve lugar no sába-
do (25.09) onde um militar da 
missão perdeu a vida e três fi-
caram feridos.

"Ao que tudo indica, a base 
era comandada pelo xeque 
NjileNorth", refere o comuni-
cado partilhado pela SADC.

Neste domingo (26.09), as 

tropas da SADC entraram em 
confronto com outro grupo de 
rebeldes a sul do rio Messalo, 
no interior da província, onde 
se suspeita que os terroristas 
tenham mais bases.

A força conjunta "conse-
guiu matar um (insurgente) e 
confiscar três espingardas" e 
capturou "um professor sus-
peito" que está a ser interroga-
do, indica o comunicado.

Governo usou fundos da Covid-19 para 
financiar seus sacos azuis falidos

A pandemia da Covid-19 trouxe consequências nefastas para vários sectores da eco-
nomia nacional. Para fazer face aos impactos adversos da pandemia viral que já 
fez mais de um milhão de mortos em todo mundo o governo pediu aos seus parcei-
ros cerca de USD 700 milhões. Entretanto, o Centro de Integridade Pública (CIP) 

denuncia que as empresas públicas, que foram delapidadas durante anos e se transforma-
ram em elefantes brancos, beneficiaram de USD 5,31 milhões do fundo de combate aos 
efeitos da pandemia da Covid-19, num processo não transparente.

O Executivo solicitou um 
apoio de USD 700 milhões para 
responder às consequências pro-
vocadas pela pandemia. Do valor 
que foi alocado pelos parceiros, o 
Estado tinha o plano de usar cerca 
de USD 100 milhões para a pre-
venção e tratamento; USD 200 
milhões para apoio ao Orçamen-
to do Estado; USD 240 milhões 
para transferência às famílias; e 
USD 160 milhões para apoio aos 
micro-negócios. 

Entretanto, o mais recente re-
latório tornado público pelo Mi-
nistério da Economia e Finanças, 
no que respeita aos fundos aloca-
dos para minimizar os impactos 
da pandemia da Covid-19, apre-
senta, além das necessidades ini-
cialmente previstas, um dado novo 
referente ao apoio a empresas pú-
blicas, nomeadamente: Empresa 
Municipal de Transporte Rodo-
viário de Maputo (EMTPM), a 
Empresa Municipal de Transpor-
te Público da Matola (EMTM), a 
Empresa Municipal de Transporte 
Público de Dondo (EMTPD), o 
que, segundo o CIP, não é racio-
nal, pois as mesmas beneficiam 
anualmente de fundos do Estado.

“Desde a publicação do pri-
meiro relatório indicando o ponto 
de situação do uso dos fundos no 
âmbito da Covid-19, tem sido rei-
terada a necessidade de publica-
ção do plano ajustado que descre-
va a estratégia, as necessidades, as 
metas, e outros aspectos relevan-
tes. Este plano até então não foi 
divulgado. Portanto, entende-se 
que o documento inicial disponí-
vel para consulta pública sobre os 

objectivos e as áreas de afectação 
dos USD 700 milhões é o Primei-
ro Relatório de Ponto de Situação 
dos Compromissos no âmbito da 
Covid-19. Este documento não faz 
menção ao apoio às empresas pú-
blicas”, lê-se no relatório do CIP.

Para aquela organização da 
sociedade civil, o factor preocu-
pante é que não foi divulgada in-
formação sobre a racionalidade, as 
motivações, os objectivos, as metas 
e as áreas específicas em que este 
apoio foi alocado nas empresas 
públicas beneficiárias.

“A Empresa Correios de Mo-
çambique (CDM), a Empresa Ae-
roportos de Moçambique (ADM) 
e a empresa Linhas Aéreas de Mo-
çambique (LAM) fazem parte do 
leque de empresas públicas que se 
beneficiam anualmente de subsí-
dios do Estado”, denunciou 

Por outro lado, o CIP destaca 
que o facto não constava das ne-
cessidades indicadas pelo governo 
e sequer foi previamente indicado 
publicamente que seria levada a 
cabo uma revisão do plano inicial 
para inserção de novas necessi-
dades, tendo lembrando que as 
empresas em alusão são um claro 
exemplo má gestão.

“Estas três empresas, dentre 
outras empresas públicas, são re-
correntemente alvo de críticas de 
má gestão dos seus administrado-
res (que na sua maioria são escolhi-
dos sem qualquer tipo de concurso 
público), facto que, na actualidade, 
tem levado o governo a optar pela 
reestruturação de parte delas. Este 
processo culminou com a dissolu-
ção da empresa Correios de Mo-

çambique, justificada pela situa-
ção líquida deficitária crónica. Só 
no ano 2019, a empresa teve um 
resultado líquido negativo de 89.6 
milhões de meticais”, sublinha.

Não há clareza sobre a 
aplicação do valor

Indo mais longe, o Centro de 
Integridade Pública revela que 
“não existe informação pública 
que explique em que áreas especí-
ficas nestas empresas os montantes 
de apoio recebidos foram aloca-
dos, facto que dificulta a monitoria 
destes recursos pela sociedade”.

Aquela Organização Não Go-
vernamental questiona o porquê 
da inserção das empresas públicas 
como beneficiárias, os objectivos e 
os critérios para a sua escolha  ̧es-
pecialmente dos Correios de Mo-
çambique, ADM e LAM.

“Em Maio, os Correios de 
Moçambique foram considerados 
uma empresa não estratégica. Por 
esta razão, inquieta o financia-
mento de cerca de 61,4 milhões 
de meticais (o correspondente a 
USD 889,79 mil) a ela concedidos, 
quando em cerca de quatro meses 
esta empresa passaria para a disso-
lução. Este é um caso claro de uma 
ineficiente aplicação de fundos im-
portantes, particularmente neste 
período de pandemia. Portanto, 
é necessário que o governo expli-
que a forma como este montante 
de financiamento foi gasto pela 
empresa e a racionalidade de ela 
ser financiada num contexto de 
reformas que estavam previstas já 
desde 2020 e em que a empresa es-
taria envolvida”, lê-se no relatório 
do CIP.

Refira-se que o CIP conclui 
que a falta de informação que jus-
tifique uma eventual alteração do 
plano financiado pelos USD 700 
milhões e que igualmente justi-
fique a necessidade de financia-
mento das seis empresas públicas 
e principalmente as áreas de afec-
tação deste apoio nas empresas, 
no contexto da minimização dos 
impactos da Covid-19, é um indi-
cador de falta de transparência e 
de má aplicação de fundos que o 
país tem recebido nesta situação 
de emergência

CIP denuncia falta de transparência nos fundos alocados

No 28º dia de Setembro corrente, Mocambique 
será o anfitrião daquele que é considerado maior 
competição de negócios verdes. Naquela que será 
a final ao nível do continente africano, um total 

de 12 países vão exibir as suas ideias inovadoras para fa-
zer face as alterações climáticas e, por outro lado, tornar o 
mundo num espaço cada vez mais verde.

Na competição que será 
realizada na capital moçambi-
cana serão apresentadas cerca 
de 45 projectos, sendo que os 
mesmos enquadram-se em sete 
categorias, nomeadamente, 
Resiliência; Economias Circu-
lares; Energia Limpa; Sistemas 
Alimentares; Mobilidade Sus-
tentável, e Soluções Urbanas.

De acordo com a organi-
zação, dos 45 projectos que 
concorreram, 18 conseguiram 
convencer os membros de júri, 
tendo por isso transitado à fase 
final.

Entre os projectos que vão 
disputar os lugares de pódio 
existe um que foi elaborado 
por um moçambicano. Trata-

-se da Zero Waste, por sinal um 
projecto que promove o apro-
veitamento e canalização cor-
recta dos resíduos recicláveis.

Niall Tierney, Chefe Ad-
junto da Missão irlandesa em 
Moçambique, considera que os 
concorrentes que alcançaram 
a finalíssima ao nível do con-
tinente africano são todos ven-
cedores, uma vez desenharam 
projectos que trazem soluções 
para os problemas climáticos 
que o mundo enfrenta.

Importa referir que esta é a 
terceira vez que Mocambique 
faz parte desta competição in-
ternacional e, por outro lado, 
é a primeira que foi escolhido 
para ser o anfitrião do certame.

Maputo acolhe competição 
internacional de ideias verdes 

SADC abete 17 insurgentes 
e sofre uma baixa 

Correios de Moçambique receberam 61,4 milhões 
de meticais quatro meses antes da dissolução

Duarte Sitoe 
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Nyusi reconhece avanços na luta contra terrorismo 
e já sonha com regresso da TOTAL

Nas cerimónias centrais do 57º aniversário das 
Forças Armadas de Moçambique (FADM), 
que tiveram lugar na província de Cabo Del-
gado, o Presidente da República reconheceu 

os avanços que o país conseguiu na luta contra o ter-
rorismo. Considerou que não chegou o momento de 
celebrar a vitória, visto que ainda há um longo cami-
nho por percorrer para consolidar os ganhos. Por outro 
lado, Nyusi disse que as multinacionais vão regressar 
a Cabo Delgado assim que estiverem acauteladas todas 
as questões de segurança.

Paul Kagame, presidente do 
Ruanda e aliado de Nyusi na 
luta contra os grupos armados 
que semeiam luto e terror desde 
Outubro de 2017, foi o grande 
convidado para a festa do 57º das 
FADM. Segundo o Chefe de Es-
tado, além de estarem no encalço 
dos terroristas, decorre no presen-
te um processo de formação e ca-
pacitação das forças moçambica-
nas, de modo que, após a estadia 
das forças estrangeiras, as nacio-
nais continuem com os trabalhos.

“Nós, em Moçambique, nun-
ca tínhamos estado numa guerra 
contra o terrorismo. É uma guer-
ra nova, da qual estamos a apren-
der. Neste momento em que esta-
mos a ter um apoio, o que temos 
estado a fazer é, em simultâneo, 
ir capacitando as FADM, para 

poder fazer face ao período pos-
terior à estadia das forças exterio-
res”, disse Nyusi.

Desde a eclosão do terro-
rismo, Moçambique optou por 
fechar as portas ao auxílio es-
trangeiro, reiterando que cabia 
às Forças de Defesa e Segurança 
defender a soberania nacional. 
Entretanto, os militares nacio-
nais não conseguiam domar os 
insurgentes que passeavam a sua 
brutalidade na província de Cabo 
Delgado.

Recentemente, sem antes 
consultar a Assembleia da Repú-
blica, o Presidente da República 
decidiu abrir as portas para as 
botas ruandesas. Questionado 
sobre a morosidade que antece-
deu a decisão de aceitar auxílio 
internacional para repor ordem 

e tranquilidade em Cabo Delga-
do, Nyusi explicou que o país não 
podia pedir ajuda para combater 
um fenómeno desconhecido.

“O primeiro ataque foi em 
2017, mas nós lemos os sinais 
desde 2012, sinais estranhos no 
nosso país, sobretudo em Mocím-
boa da Praia. Por isso, se exigiu 
da nossa parte uma ponderação, 
uma inteligência suficiente para 
perceber o que era o fenómeno. 
Já naquela altura, se tivéssemos 
dito venha Ruanda, venha Egip-
to, venha Zimbabwe, venha Fran-
ça, estaríamos numa situação de 
não sabermos o que estes países 
vêm fazer”, detalhou o Chefe de 
Estado.

Devido ao cenário de insegu-

rança que se vivia em Cabo Del-
gado antes da chegada dos milita-
res ruandeses e da Força de Alerta 
da Comunidade Desenvolvimen-
to da África Austral, a Total deci-
diu abandonar o seu projecto de 
exploração de gás natural, tendo 
vincado que só voltaria a Cabo 
Delgado assim que estiverem 
acauteladas todas as questões de 
segurança.

De acordo com os relatos que 
chegam de Cabo Delgado, a força 
conjunta Moçambique – Ruanda 
conseguiu recuperar algumas zo-
nas que estavam sob domínio dos 
insurgentes. Os resultados alcan-
çados no teatro das operações são 
uma lufada de ar fresco para as 
aspirações de Moçambique, que 

olha para a exploração do gás na-
tural como um dos vectores para 
alavancar a economia.

 Na sua intervenção, Nyusi 
não escondeu o desejo de ou-
vir o barulho das máquinas nos 
mega projectos, tendo, por outro 
lado, garantido que brevemente 
poderão ser visíveis os trabalhos 
de prospecção desenvolvidos na 
província.

 “As empresas que deixaram 
de estar na zona não saíram por-
que queriam sair, não foi a seu 
bel-prazer, saíram porque eram 
zonas de guerra. Acreditamos 
que logo que esta questão estiver 
esclarecida ninguém vai querer 
perder a oportunidade de explo-
rar o que aquela zona tem”.

Refira-se que quando ater-
rou no aeroporto de Pemba, Paul 
Kagame disse aos seus militares 
que agora a missão que eles têm 
é, junto à contraparte moçambi-
cana que deve liderar o processo, 
garantir a ordem e tranquilidade 
nas áreas recuperadas, permitir 
a reconstrução e o regresso da 
população às suas zonas de ori-
gem. O Presidente do Ruanda 
agradeceu ao governo e ao povo 
moçambicano por terem aceita-
do que a missão do seu país cola-
borasse no combate ao terror.

PUBLICIDADE
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Covid-19 embaraça ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais  

“Saíram num nível e voltaram no outro abaixo”

Professores arriscam suas vidas para permitirem interacção face-labial

A pandemia da Covid-19 trouxe enormes desafios no que concerne ao 
processo de ensino e aprendizagem, sobretudo no que diz respeito a 
alunos com necessidades educativas especiais, que enfrentam inco-
mensuráveis constrangimentos. Por três ocasiões, durante o auge das 
infecções, o governo viu-se obrigado a encerrar as escolas, passando, 

grande parte dos estudantes, a beneficiar-se de aulas através de plataformas digi-
tais, um mecanismo que se mostrou pouco viável para esta classe social. No caso 
de alunos surdos e mudos, o uso da máscara, por exemplo, impede a leitura labial, 
bastante preponderante para a comunicação, mesmo durante as aulas presen-
ciais. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano reconheceu todos os 
constrangimentos e diz que o governo já tem um plano para ultrapassar o cenário 
actual.

A eclosão imprevisível da 
pandemia da Covid-19 trouxe 
efeitos negativos em diversos 
sectores que até hoje procu-
ram fórmulas para mitigar os 
seus impactos. Com os decre-
tos presidenciais do estado de 
emergência e calamidade que 
ditaram a interdição das au-
las presenciais, introduziu-se, 
em todo o país, o ensino vir-

tual, que, no entanto, trouxe 
enormes constrangimentos 
aos alunos com necessidades 
especiais.

Para além do fraco acesso 
e domínio das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC), muitos alunos com ne-
cessidades especiais enfrentam 
dificuldades para assimilarem 
as matérias, pelo facto de, no 

contexto do ensino virtual ou 
por via de telescola, os conteú-
dos serem ministrados sem ter 
em conta as limitações destes 
e não dando espaço para o 
acompanhamento especial.

Mesmo durante as aulas 
presenciais, estes alunos tem 
tido embaraços, pois a másca-
ra de protecção facial contra a 
Covid-19, que cobre a boca e 
o nariz, impede a leitura face-
-labial, dificultando, assim, a 
interacção com os professores. 
Por essa razão, contra todos os 
riscos, não raras vezes, os do-
centes são obrigados a retirar 
as suas máscaras para garanti-
rem uma comunicação saudá-
vel com seus educandos.

“O próprio uso da máscara 
já é uma barreira, porque te-
mos alguns alunos que preci-
sam ter um contacto visual dos 
lábios do professor para perce-
berem o que este está a dizer”, 
relata Paulo Afonso, professor 
da Escola Especial Número 
Dois, na cidade de Maputo.

Houve um retrocesso durante a interrupção das aulas

Uso da máscara dificulta interacção face-labial entre professores e alunos surdos 

Paulo Encarnação Afonso, Professor da escola especial número dois

Inocêncio Zandamela, professor e chefe da direção da educação especial na Josina Machel

Decurso de uma aula na Escola Especial Número Um

A Escola Especial Número 
Dois, situada na avenida Ju-
lius Nyerere, no distrito Kam-

pfumo, arredores da Cidade 
de Maputo, lecciona desde 
a pré-escolar até a 7ª Classe 

e conta com 23 professores e 
162 alunos, com idades que 
variam dos seis aos 19 anos, 
sendo que com este rácio um 
professor está para sete a oito 
alunos. O ingresso escolar 
tardio, interrupções para o 
acompanhamento médico re-
gular têm sido os factores que 
têm feito inúmeras crianças 
atingirem idades avançadas 
ainda no ensino primário.

A escola acolhe diversos 
alunos com especificidades e 
necessidades educativas dis-
tintas nomeadamente: alunos 
com problemas comporta-

Texto e Fotos: Paulo Tivane 

O Evidências escalou também 
a Escola de Educação Especial Nú-
mero Um, especializada no ensino 
para surdos, situada na Av. Salvador 

Allende, bairro Central, com um 
universo de 90 alunos com deficiên-
cia auditiva. A escola conta com um 
total de 10 professores, o que corres-

mentais, locomotores ou com dé-
fice de aprendizagem, que é a de-
ficiência mais recorrente, ou seja, 
crianças com um processo desace-
lerado em termos de captação e 
desenvolvimento da informação.

Fazendo uma análise do apro-
veitamento dos alunos, antes e 

depois da interrupção devido à 
pandemia, Paulo Afonso avalia 
negativamente a qualidade dos 
seus alunos após o retorno às au-
las presenciais.

“Posso dizer que o aproveita-
mento é médio ou baixo. Os alu-
nos saíram num nível e voltaram 
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Covid-19 embaraça ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais  

Professores arriscam suas vidas para permitirem interacção face-labial Ministério da Educação dá a mão 
à palmatória

Uso da máscara dificulta interacção face-labial entre professores e alunos surdos 

Onéde David

Hilário Salvador

Zuleica Johane

Wilma Matsinhe

Decurso de uma aula na Escola Especial Número Um

Contactado pelo Evi-
dências, o Ministério da 
Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINE-
DH), reconheceu todos os 
constrangimentos defron-
tados pelos alunos e profes-
sores no processo de ensino 
de alunos com necessidades 
educativas no contexto da 
pandemia.

Segundo Gina Guibun-
da, porta-voz do MINEDH, 
o processo de ensino com 
recurso às tecnologias de in-
formação nunca foi abran-
gente, em resultado da falta 
de recursos por parte dos 
alunos para aceder às aulas 
na internet e reconhece que 

há tratamento igual dos alu-
nos, enquanto a natureza de 
alguns exige um tratamento 
individualizado.

Igualmente reconhe-
ceu a falta de professores 
qualificados na língua de 
sinais para responder às ne-
cessidades dos alunos com 
deficiência auditiva. No 
entanto, assegurou que o 
MINEDH tem distribuído 
material didáctico a alunos 
com necessidades educa-
tivas especiais em todas as 
províncias do país. 

Questionada sobre o 
desligamento do sistema 
analógico de rádio e televi-
são que pode limitar ainda 

o acesso às aulas virtuais, 
por via da televisão, Gui-
bunda disse tratar-se de um 
assunto que mexe com toda 
sociedade, mas ressalvou 
que o que vai ditar o acesso 
ao sinal televisivo será, ob-
viamente, o poder de com-
pra dos cidadãos.

Sem entrar em muitos 
detalhes, Guibunda revelou 
igualmente que para a in-
clusão na educação especial 
foi aprovada, pelo Conselho 
de Ministros, no início do 
ano em curso, uma estraté-
gia inclusiva que pressupõe 
qualificar todos os professo-
res na fase de formação em 
língua de sinais.

ponde a um rácio de um professor 
para 10 alunos. 

Onede David, de 12 anos de 
idade, é deficiente auditivo e está na 
3ª classe. Queixa-se, dentre vários 
confrangimentos, da dificuldade 
de leitura labial quando o docente 
apresenta-se de máscara.

“O ensino virtual não foi produ-
tivo por causa dos custos elevados 
e baixa inclusão. Outro factor está 
ligado ao uso da máscara de protec-
ção contra a Covid-19 que não per-

mite a leitura do movimento face-

-labial”, afirmou.
Segundo o director pedagógico, 

David Nhantumbo, antes da pande-
mia o processo de ensino e aprendi-
zagem era normal, sem numerosos 
constrangimentos, caracterizado 
pela presença do professor e aluno 
num mesmo espaço físico, em que 
o docente conhecia as necessidades 
e especificidades de cada educando 
e havia condições criadas para dar 
resposta a essas necessidades educa-

no outro abaixo”, disse o educa-
dor Afonso, para depois acrescen-
tar que a instituição não viu outra 
opção a não ser reduzir o núme-
ro dos alunos nas salas de aulas 
e aumentar a carga horária para 
dar mais acompanhamento aos 
educandos.

Igualmente, a fonte lamenta 
o facto de pais e encarregados de 
educação não estarem capacita-
dos para dar acompanhamento 
aos seus educandos, muito prova-
velmente devido à falta de conhe-
cimento de ferramentas educati-
vas para este tipo de alunos.

tivas especiais.
“O uso da máscara é um 

constrangimento para o pro-
cesso de ensino. Há um tra-
tamento do ensino de forma 
homogénea, sem acautelar a 
diferenciação e especificida-
de dos alunos. Neste caso, este 
subsistema de ensino exige um 
acompanhamento individua-
lizado. Em algumas vezes os 
professores retiram as máscaras 
de protecção contra Covid-19 
como forma de levar os alunos 
a uma melhor compreensão”, 
relatou.

Nesta escola, também foi 
avaliada negativamente a qua-
lidade dos alunos após ao retor-
no das aulas presencias. “A qua-
lidade não é a desejada, tendo 
em conta que maioria dessas 
nossas crianças não tem acesso 
às TICs”.

Wilma Matsinhe, de 16 anos 
de idade, residente no bairro de 
Matendene, é deficiente audi-
tiva e frequenta a 8ª classe na 
Escola Secundária Josina Ma-
chel, na cidade de Maputo. Ao 
Evidências, conta que enfren-
tou muitos desafios durante o 
período de suspensão das aulas 
presenciais, em que o ensino 
era exclusivamente virtual.

“As dificuldades que tive fo-
ram do ensino virtual porque 
o custo de internet é elevado e 

o ensino não era devido. Ago-
ra o único constrangimento é 
termos que usar a máscara de 
protecção que cobre a boca e 
o nariz, o que não possibilita a 
interpretação dos sinais face-la-
biais. O outro constrangimento 
é não ter uma família que com-
preenda devidamente a língua 
de sinais”, lamentou aluna.

Quem também se sente 
prejudicada devido à Covid-19 
é Zuleica Johane, da 10ª clas-
se, residente no bairro central, 
igualmente com deficiência au-
ditiva, que pede que o governo 
estude uma forma de inclusão 
para alunos com necessidades 
especiais.

Inocêncio Zandamela, che-
fe do departamento de Ensino 
Especial na Escola Secundária 
Josina Machel, que alberga alu-
nos com deficiência de apren-
dizagem, surdos, mudos e com 
baixa visão, revela que os alu-
nos estão a enfrentar dificulda-
des básicas nas classes seguintes 

devido ao tratamento não dife-
rencial, ou seja, que não acau-
tela as especificidades e necessi-
dades de cada aluno.

Zandamela é surdo oraliza-
do, ou seja, fala mas não ouve. 
A comunicação com a equipa 
do Evidências foi intermediada 
por uma auxiliadora de língua 
de sinais. Durante a conversa 
destacou que o ensino virtual 
é ineficiente para alunos espe-
ciais, pois “para os surdos, por 
exemplo, é preciso um contacto 
directo e não à distância. Ade-
mais, os alunos não tinham te-
lemóveis ou computadores e, 
por via disso, não tinham aces-
so ao material escolar”.

Igualmente, queixou-se do 

facto de o Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento Hu-
mano não ter preparado um 
currículo adequado, facto que 
obriga os professores a terem 
que improvisar em função da 
necessidade educativa do aluno.
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Supostos nativos continuam a maltratar exploradores 
de areia Incomati no distrito de Moamba

Continua um ambiente de cortar à faca entre os ex-
ploradores de areia Incomati, um inerte extraído 
dos rios e comummente usado na construção ci-
vil, e os nativos de Moamba que decidiram criar a 

Associação dos Exploradores Mineiros Incomati-Moamba, 
liderada por Francisco Machiane, para controlar o negócio 
daquele material imprescindível no sector de construção ci-
vil. Mesmo com as taxas de licenciamento legalmente pagas 
ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), 
os exploradores são obrigados a pagar uma taxa de 10 mil 
meticais por dia e queixam-se de maus tratos. Os mesmos 
acusam a referida agremiação de estar a inviabilizar as 
suas actividades perante um olhar impávido do governo 
local. Em sua defesa, a associação alega estar a organizar 
o negócio e jura de pés juntos que com o dinheiro que co-
bra aos associados melhora infra-estruturas, com desta-
que para estradas. No entanto, o governo daquele distrito 
refuta, explicando que esta “nunca construiu nenhuma 
estrada”. 

Os exploradores de areia, 
(vulgarmente conhecida por 
areia Incomati), ao largo do 
rio Incomati, no distrito de 
Moamba, para abastecer a re-
gião do grande Maputo, conti-
nuam de costas voltadas com 
a Associação dos Exploradores 
Mineiros Incomati-Moamba, 
liderada por Francisco Ma-
chiane, acusada de condicio-
nar as suas actividades e de es-
tar a impor uma taxa absurda 

e ilegal de 10 mil meticais por 
dia, para além de outros maus 
tratos. 

Segundo os queixosos, 
mesmo com o certificado de 

explorador emitida pela Di-
recção Provincial dos Recur-
sos Minerais e Energia, são 
obrigados a dançar ao som da 
música escolhida pela agre-
miação constituída por supos-
tos nativos que reclamam titu-
laridade daquele importante 
recurso. 

“Não sabemos o que fize-
mos de mal. Continuamos a 
ser maltratados pelos nativos 
de Moamba. Somos explora-

dores apenas no papel, mas 
eles continuam a controlar 
tudo. Os nativos não têm ne-
nhuma licença, mas todos 
os dias andam com os bolsos 

Operadores ameaçam abandonar o negócio por não haver retorno

Duarte Sitoe

Uma associação ilegal, com protecção do partido, apontada como carrasco
Taxa de 10 mil meticais por dia torna o negócio inviável

cheios e ainda somos obriga-
dos a pagar taxas diárias que 
na verdade não sabemos para 
onde vai o referido dinheiro”, 
desabafou Ernesto Machava, 
um explorador certificado pelo 
MIREME ao nível da Provín-
cia de Maputo.

Segundo ele, face às cons-
tantes reclamações dos ex-
ploradores, a associação de-
cidiu mudar de táctica para 
extorquir os exploradores 
credenciados.

“Fomos colhidos com a 
ideia da criação de um ‘Xiti-
que’, mas os primeiros a rece-
ber são os nativos que nem tem 
licença de exploração. Quando 
perguntamos o que se passava, 
disseram que os nativos tinham 
que ser os primeiros a receber, 
mas na verdade não tinha que 
ser assim. Pagamos combustí-
vel todos os dias para sermos 
humilhados. Pedimos a quem 
é de direito para nos libertar 
desta escravidão. Podemos não 
ser nativos de Moamba, mas 
temos nacionalidade moçam-

bicana e esse país também é 
nosso”; disse Machava.

Fatigado e melancólico es-
tava Zaqueu, um outro opera-
dor abordado pelo Evidências. 
A fonte avançou que, se não 
haver mudança, ver-se-á obri-
gado a abandonar o negócio, 
uma vez que não tem nenhum 
retorno. 

“Em Agosto, pedimos uma 
reunião com o presidente da 
associação para contestar a 
forma como estão a gerir o ne-
gócio de areia ao nível do dis-
trito. Contestamos o facto de 
ser o Hélder que tem privilé-
gios de vender areia. A associa-
ção nada fez e partimos para 
a greve no dia 17 de Agosto e 
a associação viu-se obrigada a 
retirar as mordomias ao nativo 
e devolver os camiões para se-
rem facturados na associação”

“Essas práticas têm sido 
comuns aqui em Moamba. 
Quando criaram a associação, 
prometeram melhorar o negó-
cio de areia, mas era apenas 
um pretexto para beneficiar 

alguns em detrimento dos ou-
tros. Quando descobrimos 
que Mbaguine (um explora-
dor nativo supostamente pri-
vilegiado) havia firmado um 
contrato com uma empresa 
chinesa, protestamos e ele viu-
-se obrigado a dividir a receita 
do contrato com todos, mas 
voltamos a época da ditadura”, 
denunciam.

Por sua vez, Rodolfo Ga-
lela denuncia que o valor das 
cargas dos areeiros dos nativos 
não entrou nas contas da asso-
ciação, mas “quando chega o 
fim-de-semana eles dividem o 
valor entre si e ainda querem 
dividir o pouco que ganha-
mos. Pedimos socorro a quem 
é de direito para colocar tra-
vão nestes criminosos que se 
escondem na pele dos nativos 
de Moamba. Agora eles tratam 
de tudo, alugam máquinas nos 
seus amigos e no final do dia 
distribuem o dinheiro entre si, 
deixando os trabalhadores com 
valores irrisórios”, denunciou 
um outro explorador.

Diariamente, segundo con-
taram os exploradores ao Evi-
dencias, são cobrados dez mil 
meticais pela associação com 
ligações ao partido no poder ao 
nível do distrito da Moamba, 
liderada por Machiane, entre-
tanto, os mesmos afirmam não 

conhecer o propósito da contri-
buição do valor em alusão.

Por outro, tal como denun-
ciamos anteriormente, o pre-
sidente da referida associação 
é acusado de ter aprovado um 
salário avultado de 60 mil me-
ticais por semana, às custas dos 

exploradores de areia, que no 
fim do dia são obrigados a au-
mentar o preço do produto no 
mercado para compensar os 
custos.

Quando foi confrontado 

Inoperância do governo local permite desmandos 
da associação 

Fomos colhidos com a ideia da 
criação de um ‘Xitique’, mas os 
primeiros a receber são os nativos 
que nem tem licença de exploração. 
Quando perguntamos o que se 
passava, disseram que os nativos 
tinham que ser os primeiros a 
receber, mas na verdade não 
tinha que ser assim. Pagamos 
combustível todos os dias para 
sermos humilhados. Pedimos a 
quem é de direito para nos libertar 
desta escravidão. Podemos não ser 
nativos de Moamba, mas temos 
nacionalidade moçambicana e esse 
país também é nosso.

Continua na pag 17
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“A associação mentiu, nunca reabilitou estradas” 
– governo da Moamba

MIREME revela ilegalidade no modus 
operandi da associação

O líder 
dos nativos 
considera que, 
com a criação da 
agremiação por 
ele presidida, 
todas as três 
partes envolvidas 
e Estado saíram 
a ganhar, visto 
que foram 
criadas regras 
de conduta 
para todos os 
exploradores.

com as acusações dos explora-
dores de Moamba sobre a asso-
ciação por ele dirigida, Francis-
co Machiane defendeu-se com 
o argumento da necessidade de 
melhoramento do negócio.

“Queríamos que os envolvi-
dos na exploração da área tra-
balhassem de mãos dadas. Não 
podemos entender que eram só 
os exploradores de areia que 
são envolvidos. No rio há moto-
bombas de muitos agricultores 
e os camiões passam da vila e ti-
nha que se encontrar um meio-
-termo que satisfizesse a todos”, 
explicou Machiane.

O líder dos nativos conside-
ra que, com a criação da agre-
miação por ele presidida, todas 
as três partes envolvidas e Esta-
do saíram a ganhar, visto que 
foram criadas regras de condu-
ta para todos os exploradores.

“O Estado sai a ganhar com 
a exploração das actividades 
por parte da Associação. O 
objectivo passa por preservar 
a delapidação dos recursos que 
não estavam a ser valorizados, 
o preço tinha caído e isso con-
tribuía para exploração desre-
grada. Impusemos o horário 
de funcionamento para que a 
população descanse tranquila-
mente, porque antes os camiões 
circulavam a qualquer hora na 
vila”, disse o presidente da as-
sociação, para depois acrescen-
tar que construiu e melhorou 
a principal estrada que leva à 
zona onde é extraída a areia.

No presente para escapar 

dos holofotes, despiu-se do far-
damento de presidente da As-
sociação dos Exploradores de 
Areia Incomati-Moamba, ten-
do sido nomeado um outro ci-
dadão identificado por Zanda, 
por sinal seu homem de con-
fiança. Segundo fontes do Evi-
dências, essa foi uma estratégia 
para fazer “o boi dormir”, uma 
vez que Zanda é controlado por 
si remotamente.

Contactado pelo Evidên-
cias, o governo de Moamba, 
através do respectivo secretário 
permanente, deixa claro que 
não constitui a verdade que um 
dos principais propósitos da 
associação é reabilitar estradas 
naquele distrito.

“O governo nunca pode 
ser substituto por uma associa-
ção, mas a associação pode ser 
parceira do governo. Os explo-
radores estão a pagar as taxas 
e cada explorador tem a sua 
responsabilidade social no Mi-
nistério dos Recursos Minerais 
e Energia”, disse para depois 
acrescentar que desconhece o 
propósito da associação.

Indo mais longe, declarou 
que a agremiação liderada 
por Francisco Machiane nun-
ca reabilitou estradas naquele 
distrito o que, de certa forma, 
contraria a narrativa do pro-
pósito da criação da Associa-
ção dos Exploradores Mineiros 
Incomati-Moamba

“A associação da empresa 
John e Filhos vem trabalhando 
há bastante tempo, reabilitou a 
estrada Pessene-Moamba. Não 
foi a associação dos explora-
dores que reabilitou estradas. 
Machiane faz parte de muitas 
associações, entre quatro ou 

cinco, mas nunca reabilitaram 
estradas”, refutou o governo.

Confrontado sobre a passi-
vidade do governo do distrito 
de Moamba na gestão do con-
flito entre os exploradores e a 
Associação dos Exploradores 
Mineiros Incomati-Moamba, 
o representante do governo da-

quele distrito apontou o dedo 
ao Ministério dos Recursos Mi-
nerais e Energia.

“Nós não gerimos os explo-
radores inertes, eles são geridos 
pelo MIREME ao nível da pro-
víncia de Maputo. Nenhuma 
associação reabilita estradas, 
quem reabilita estradas é a Ad-

ministração Nacional de Estra-
das (ANE). Eles devem indicar 
as estradas que estão a reabi-
litar, porque quem reabilita as 
estradas secundárias e terciá-
rias é a ANE. Ao nível do dis-
trito não cobramos taxas, uma 
vez que eles pagam no ministé-
rio que tutela a actividade”.

Uma fonte do Departa-
mento dos Recursos Mine-
rais e Hidrocarbonetos, na 
Direcção Provincial de Infra-
-estruturas da Província de 
Maputo, que pediu para não 
ser identificada socorreu-se 
da Lei de Minas para expli-
car que os detentores de títu-
los mineiros têm a autonomia 
de desenvolver as suas activi-
dades sem prestar vassalagem 
a nenhuma associação. 

“Os títulos mineiros são 
atribuídos em áreas disponí-
veis a requerentes que reú-
nam requisitos estabelecidos 
na Lei de Minas. Os deten-
tores dos títulos mineiros 
reuniram esses requisitos e 
receberam aval do governo 
para desenvolverem as suas 
actividades. Ninguém deve 

interferir nas actividades dos 
mesmos, uma vez que pagam 
vários impostos estabelecidos 
na lei”, explicou a fonte.

O representante do De-
partamento dos Recursos 
Minerais e Hidrocarbonetos 
do Departamento Provincial 
de Infra-estruturas destaca 
que compete à Inspecção Ge-
ral dos Recursos Minerais o 
controlo do cumprimento dos 
demais dispositivos legais que 
regulam a actividade mineira 
e a segurança técnica nas ac-
tividades geológico-mineiras.

“Não pode ser a associa-
ção a fazer isso”, disse a fon-
te para depois declarar que 
se associação dos nativos de 
Moamba quiser entrar no ne-
gócio é só requer para a atri-
buição da senha mineira.

“A licença é atribuída a 
pessoas singulares com poder 
financeiro para desenvolve-
rem as suas actividades, uma 
vez que a exploração dos re-
cursos minerais precisa de 
maquinaria sofisticada. Se as-
sociação dos nativos que hoje 
inviabiliza actividades dos 
detentores de licença quiser 
também entrar no negócio da 
exploração de areia deve soli-
citar uma senha mineira para 
desenvolver a actividade”.

Com vista a resolver o 
imbróglio que tem se verifi-
cado no distrito de Moamba, 
a fonte garantiu que serão 
feitas diligências para se sa-
ber o que está a acontecer no 
terreno. 

“Uma percentagem das 
receitas geradas para o Es-

tado pela extracção mineira 
é canalizada para o desen-
volvimento das comunidades 
das áreas onde se localizam 
os respectivos empreendi-
mentos mineiros. O facto de 
possuir uma licença minei-
ra, o explorador já contribui 
para o desenvolvimento da 
comunidade onde está inse-
rido. Deve-se arranjar um 
meio-termo para ultrapassar 
esse problema, ou seja, cada 
pessoa deve colocar-se no seu 
devido lugar”, esclareceu.

No entanto, o Departa-
mento dos Recursos Minerais 
e Hidrocarbonetos na Direc-
ção Provincial de Infra-estru-
turas diz nunca ter recebido 
uma queixa e muito menos 
reclamação dos exploradores 
inertes de Moamba.

Continuação da pag 16
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Quando o medo e a ganância se 
apoderam de nós

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Há um velho ditado na Walt Street que afir-
ma que o mercado é movido apenas por duas 
emoções: o medo e a ganância. Embora um pou-
co redutor, o ditado pode muitas vezes ser verda-
de. Sucumbir a estas emoções pode terum efeito 
profundo e nocivo nos portfólios dos investidores 
e no próprio mercado accionista.

Embora a compreensão do investimento em 
si seja fundamental para estabelecer a sua pró-
pria estratégia de investimento, é igualmente im-
portante compreender a influência do medo e da 
ganância nos mercados financeiros.

A influência da ganância

Muitas vezes os investidores são agarrados 
pela ganância. Afinal de contas, todos nós temos 
o desejo de adquirir o máxino de riqueza possí-
vel no mais curto espaço de tempo. O boom das 
Tecnológicas no fim dos Anos 90 é um exemplo 
perfeito. Na altura, qualquer negócio com exten-
são configurava-se como uma oportunidade de 
ouro para o investidor. Tornou-se uma autêntica 
febre.

A ganância dos investidores alimentou ainda 
mais ganância, levando a uma grosseira sobreva-
lorização dos activos, o que criou a famosa bub-
ble das tecnológicas, que rebentou em meados 
de 2000 e continuou a depreciar os índices ao 
longodo ano 2001.

Esta mentalidade de enriquecimento fácil e 
rápido dificulta a manutenção dos ganhos e de 
um plano de investimento baseado no longo pra-
zo, particularmente no meio deste frenesim de 
“exuberância irracional”. É nestas alturas que se 
torna crucial conservar a disciplina e mantermo-
-nos focados nos fundamentos-base do investi-
mento, tais como manter um horizonte de longo 
prazo e evitar o “contágio da última moda”.

A influência do medo 

Tal como o mercado pode ser arrebatado 
pela ganância, o mesmo pode acontecer com o 
medo. Quando as acções sofrem grandes per-
das por um largo período de tempo, o mercado 
pode ficar mais receoso de suportar mais perdas. 
Mas ser-se demasiado receoso pode sair  tão caro 
quanto ser-se demasiado ganancioso.

Tal como a ganância dominou o mercado du-
rante o boom das tecnológicas, o mesmo pode 
ser dito da prevalência do medo que sucedeu à 
sua derrocada. Numa tentativa de estancar as 
perdas, os investidores depressa se retiraram das 
acções na busca de produtos menos arriscados. 
Foi a época áurea do mercado obrigacionista, 
com o ano 2002 a marcar uma das maiores mo-
vimentações de capitais para este sector de inves-
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timento de baixo risco mas também de menor 
rendibilidade.

Este êxodo massivo do mercado accionista 
demonstra o completo desrespeito pela premissa 
do investimento a longo prazo. Os investidores 
deitaram a perder toda a sua estratégia, por-
que tiveram medo de suportar maiores perdas. 
É certo que é um duro golpe perder uma lar-
ga quantia do valor da carteira de acções. Mais 
duro ainda é pensar que o novo instrumento de 
investimento tem poucas probabilidades de re-
construir essa riqueza perdida.

O binómio medo-ganância está intimamen-
te relacionado com a volatibilidade inerente ao 
mercado accionista. Quando os investidores per-

dem a sensação de conforto e segurança devido 
a fortes perdas ou instabilidade dos mercados, 
ficam vulneráveis a estas emoções, o que resul-
ta, muitas vezes, em erros muito dispendiosos. 
Como gestor do seu próprio portfólio de inves-
timento é-se responsável pelos ganhos e perdas. 
Manter-se fiel a decisões de investimento sensatas 
e controlar as emoções quer seja o MEDO quer 
seja a GANÂNCIA, e não seguir cegamente o 
Mercado é crucial para o sucesso do investimen-
to e manutenção da estratégia de longo prazo. 

 (Dedico esta crónica ao colaborador Teodósio Camilo 
pela sua dedicação, análise e conhecimento, ao abordar 
e trazer a público temas oportunos relacionados com a 

Economia Nacional)  

“A única coisa a temer é o próprio medo.”
— Franklin D. Roosevelt(1933)
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A notícia é que a Aliança pela Soberania Ali-
mentar em África (AFSA, constituída em 2011 e 
com sede em Kampala, Uganda, e formada por 
centenas de organizações da sociedade civil em todo 
o mundo) deu a conhecer os resultados da campa-
nha promovida, desde 2006, pela Aliança para uma 
Revolução Verde (AGRA), publicando uma carta 
muito polémica a este propósito. A AGRA é um 
projecto da Fundação Gates em parceria com a 
Fundação Rockefeller que, até hoje, disponibilizou 
cerca de 6 mil milhões de dólares para, suposta-
mente, reduzir a dependência alimentar no mundo. 
Cinco desses seis mil milhões de dólares foram des-
tinados ao continente africano. Na sua carta aberta, 
a AFSA denuncia as falhas do programa da Funda-
ção Gates, exigindo que tais financiamentos cessem 
e deixando espaço para uma agricultura realmente 
sustentável, verde e comunitária. Mas como tem 
sido possível chegar a esta conclusão, diante de tan-
to apoio financeiro num sector – o rural – geral-
mente subfinanciado?

Para responder a uma tal questão é necessário 
recuar um pouco, e tentar perceber melhor a lógica 
da implementação da dita Revolução Verde, que 
tem tocado, em vários momentos, o próprio Mo-
çambique.

A AGRA pretende combater a fome em África 
ditando algumas condições fundamentais: primei-
ro, os terrenos – julgados como sendo pouco produ-
tivos – devem passar a maiores índices de produtivi-
dade, modificando radicalmente, portanto, lógicas 
e técnicas de cultivo. Para fazer isso, os agricultores 
“improdutivos” devem ser desapossados das suas 
terras, cujas concessões devem ser entregues a gran-
des companhias estrangeiras. Isto só é possível me-
diante a ajuda do Estado do país africano que adere 
a esta campanha, uma vez que em muitos estados 
do continente a terra continua pública. Moçam-
bique é um óptimo exemplo desta estratégia, com 
programas como o falecido ProSavana; segundo: 
para garantir o autosustento alimentar global, os 
terrenos africanos sub-aproveitados devem trans-

formar-se em grandes monoculturas de commodities, 
tais como arroz, soja e outros, destinados, na sua 
larga maioria, à exportação, principalmente para 
os mercados asiáticos. Terceiro: isso implica a re-
jeição das técnicas tradicionais ou também moder-
nas, mas baseadas em uma agricultura sustentável 
e de longo prazo, e a promoção do uso intensivo de 
fertilizantes químicos e sementes industrializadas 
(OGM) que, se no imediato aumentam a produti-
vidade, no médio prazo empobrecem os terrenos, 
juntamente com os pequenos agricultores, que aca-
bam se tornando mão-de-obra barata para grandes 
sociedades estrangeiras de tipo agrícola, obrigan-
do-os a adquirir, anualmente, as ditas sementes mo-
dificadas.

É evidente que este modelo de desenvolvimento 
rural é insustentável quer do ponto de vista do im-
pacto ambiental, quer quanto às suas consequên-
cias sociais, como demonstram os dados, já publi-
cados, relativos aos 13 países africanos envolvidos 
neste projecto. Não é por acaso que a Fundação 
Gates chamou logo, nessa suposta cruzada, as gran-
des companhias internacionais de agro-business, 
tais como a Monsanto, de que a própria Fundação 
Gates é accionista. Além disso, segundo escreve a 
GRAIN (https://grain.org/pt/article/6704-como-
-a-fundacao-gates-esta-conduzindo-o-sistema-ali-
mentar-na-direcao-errada), 82% dos conspícuos 
fundos da Fundação foram direccionados para 
companhias ocidentais, e não africanas, o que é 
curioso, tratando-se de um programa que visa re-
duzir a fome no continente africano. Pior quando 
se passa a analisar o financiamento dirigido para 
ONGs: só 5% do total deste montante foi para or-
ganizações africanas, realçando a total falta de con-
fiança da Fundação para com entidades africanas.

Uma das grandes questões que se levanta é qual 
é e qual deveria ser o papel das entidades, públi-
cas, privadas e associativas, da África. O que se tem 
verificado está claro: os Estados africanos, na sua 
larga maioria, têm apoiado a iniciativa proposta 
pela Fundação Gates e a AGRA. Provavelmente 

desesperados devido aos contínuos insucessos no 
âmbito agrícola (o caso de Moçambique é um dos 
mais significativos, a este propósito), os governos 
africanos têm recebido, com muito agrado, o pro-
grama da AGRA. Assim, foram implementadas, 
ao longo dos anos, políticas agrícolas sem nenhum 
relacionamento com as exigências nacionais e ain-
da menos das comunidades locais envolvidas direc-
tamente, em que o poder público favoreceu, com 
processos geralmente violentos de reassentamentos 
dos pequenos agricultores, o instalar-se das grandes 
companhias estrangeiras de cultivo de commodities. 
Do ponto de vista social, a dicotomia foi evidente: 
por um lado, a aliança AGRA-Governos africanos, 
por outro aquela constituída por pequenos agricul-
tores, comunidades locais e associações nacionais, 
numa luta que continua até hoje, mas que tem, por 
exemplo em Moçambique, levado a resultados ines-
perados, considerando a desproporção de forças e 
de meios. O fechamento do ProSavana é o exemplo 
mais concreto da capacidade de mobilização da so-
ciedade civil no meio rural no país, assim como a 
devolução, no âmbito do Agroforestry, de 54.000 hec-
tares por parte da Green Resources em 4 distritos 
da Província do Niassa.

Trata-se de sinais e de resultados significativos, 
conseguidos graças a alianças internacionais no 
seio da sociedade civil africana (e moçambicana) 
com a sociedade civil dos países ocidentais, asiá-
ticos e latino-americanos, promovendo um desen-
volvimento mais sustentável e socialmente justo. 
A pergunta que surge espontânea é a seguinte: até 
quando os governos africanos, tais como o moçam-
bicano, continuarão a apoiar iniciativas como a da 
AGRA, em detrimento evidente dos interesses dos 
seus próprios camponeses e das suas comunidades 
rurais, em nome de uma mal-entendida moderni-
zação e tecnologização da agricultura? A resposta 
a tal questão vai deixar vislumbrar o caminho que 
os Estados africanos quererão seguir nos próximos 
anos a propósito do desafio provavelmente princi-
pal que o continente tem na sua frente.
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                      Tabela de Assinaturas   

Formato Período 
Trimestral Semestral Anual 

Tabloide 1 800,00 MT 2 800,00 MT 4 900,00 MT

 e- Paper/ Digital 1 800,00 MT 2 500,00 MT 4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz           

Cel: +258 840401038 

Nota:

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

Revolução Verde: até quando?
Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
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Segundo dados linguísticos, a palavra “des-
porto” não existe nas línguas nacionais moçam-
bicanas. Pelo que, por associação de significado, 
utiliza-se a palavra “brincadeira” para se referir 
a “desporto”. Portanto, a Secretaria de Estado do 
Desporto (SED), por assimilação do significado da 
palavra “desporto” vigente nas línguas nacionais 
moçambicanas, equivale à Secretaria de Estado 
da Brincadeira. Feliz ou infelizmente, essa brinca-
deira se estende à Confederação Moçambicana 
de Futebol (FMF)! E assim começa a brincadeira 
toda!

Há uma semana, fomos blindados com mais 
uma intervenção decisiva da Confederação Afri-
cana de Futebol (CAF). Trata-se de uma decisão 
que vem demonstrar as brincadeiras desenhadas 
pelos representantes desta brincadeira chamada 
futebol. O nosso melhor pátio, onde brincamos 
com a bola, foi chumbado por falta de condições 
para organizar o embate entre os Mambas des-
venenados e os indomáveis leões, os Camarões.

Aliás, em Novembro do ano passado (2020), 
naquele mesmo estádio, hoje sem temperos para 
fazer o caril da brincadeira futebolística, Ca-
marões ofereceu uma goleada gémea à Pérola do 
Índico, duas bolas sem resposta. Como meninas, 
os Mambas brincaram com a bola, mesmo estan-
do em solo pátrio. As derrotas e poucos empates, 
associados a algumas manobras desconhecidas, 
descascaram o estádio e levaram-no à reprovação.

E nós, constantemente, perguntamo-nos: Afi-
nal, quando voltaremos a gritar “golo”, não para 
chorar e confirmar a derrota, mas para celebrar 
os nossos compatriotas por nos brindarem com a 
vitória? Contudo, parece que ainda não temos a 
certeza da resposta a esta simples pergunta. Sim, 
a resposta é simples, porém, os meios são lon-

gos e complexos. Mas nada de extraordinário! É 
uma questão de planificação, como articulou Rui 
Lamarques, numa publicação partilhada na sua 
conta do Facebook.

Ora, quando recebemos a carta de demissão 
que nos tirava o direito de acomodar a partida de 
brincadeira com os Camarões, na batalha para 
o ingresso ao Mundial de 2022, carimbamos a 
nossa certeza: Sabíamos que não estávamos qual-
ificados para tal. Apenas estávamos a tentar a 
sorte, como nos jogos de carta. Sonhávamos que 
teríamos todos os trunfos, desde o “A” ao “6” e, 
assim, a jogada seria simples. Mas não foi!

Portanto, a desorganização e a falta de pl-
anificação vieram a revelar-se. Chumbamos no 
totobola desta brincadeira. Em poucos minutos, 
sacudimos os ombros, e escrevemos uma carta 
embelezada de adjectivos, bajulando toda Con-
federação Sul-Africana de Futebol e seus repre-
sentantes governamentais, traduzida no Google 
Translator, e, como eternos pedintes, submete-
mo-la aos nossos vizinhos e irmãos, os donos do 
Rand.

Não foi por falta de alerta, mas esquecemo-nos 
de que eles já estavam fartos das nossas brincadei-
ras. Mesmo com relações historicamente carim-
badas entre nós, desta vez, os nossos irmãos não 
responderam à carta de reconhecimento das nos-
sas brincadeiras.

Da terra do rand, um membro do governo 
disse: “Afinal, o que se passa com estes nossos viz-
inhos? Além de recebermos milhares dos seus fil-
hos nas nossas terras, estamos a gastar milhões de 
randes para acomodar as nossas tropas que mili-
tam no cabo queimado das suas terras. Os nossos 
cidadãos pagam somas de impostos e uma parte 
é destinada para custear caminhadas dos nossos 

soldados que protegem a pátria deles.”
E um representante do desporto afirmou: 

“Não são eles que disseram que aquilo era um 
jogo de polícia-ladrão e resolveriam em uma se-
mana? Mas essa semana ainda não terminou e 
está a afectar a nossa economia local. E agora 
enviaram esta carta? Dizem não ter um campo 
para realizar uma partida de futebol com os Ca-
marões? Brincadeira!”

Ora, não foi por causa de alguns erros de 
comunicação, ou porque eles estão cansados de 
nos ajudar. É por causa da forma como tratamos 
o nosso desporto, aliás, a nossa brincadeira! É 
a mesma brincadeira que nos faz pensar que o 
nome da nossa selecção é a causa das derrotas. É 
essa brincadeira que nos faz pensar que o facto 
de um jogador estrear numa equipa Europeia ou 
Tanzaniana é garantia de bons resultados. É essa 
brincadeira que nos faz gastar somas de dinheiro 
para comprar cremes de bolos e usar migalhas na 
confeição dos bolos. Como esperar golos de bolos 
localmente malfeitos?

Enfim, não é apenas a África do Sul que se 
recusou a custear as preparações de um campo 
para assistir a mais uma demonstração da nossa 
brincadeira, mas toda África Austral. Como re-
sultado, e não sabemos a que custos, lá do corno 
da cabeça da nossa mãe, ouviu-se uma voz que 
disse: “Nós sabemos que vocês gostam de brincar! 
Temos um espaço livre para as vossas demonstra-
ções, incluindo voos, hotéis, táxis e outras despe-
sas. Estejam à vontade!”

E, assim, felizes para gastar as nossas pou-
cas economias, que seriam úteis para endireitar 
aquele campo maltratado, carimbamos a despesa 
de mais uma demonstração para a exaltação da 
brincadeira! E assim seguimos, orgulhosamente!

OPINIÃO

Exaltação da brincadeira
Janato Júnior



2128 DE SETEMBRO DE 2021 ÁFRICA 

Etiópia defende mediação da União Africana na resolução 
da crise em Tigray

A Etiópia pediu à comunidade internacional uma 
abordagem "construtiva" em relação ao conflito 
em Tigray, sem sanções e intervenções. Por outro 
lado, aquele país localizado no Corno de África de-

fendeu igualmente que a Organização das Nações Unidas 
deixe a União Africana trabalhar na resolução da crise.

No seu discurso durante a As-
sembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em Nova 
Iorque, o vice-primeiro-ministro 
etíope, Demeke Mekonnen, defen-
deu a conduta do seu país no con-
flito que já dura 10 meses na região 
de Tigray.

“As receitas e medidas puniti-
vas nunca ajudaram a melhorar as 
situações ou as relações num con-
flito”, disse Mekonnen, dias depois 
de os Estados Unidos ameaçarem 
impor sanções contra o primeiro-
-ministro, Abiy Ahmed, e outros 
líderes se não tomarem medidas 
em breve para parar os combates 
naquela região.

“Embora a cooperação e a 

preocupação dos nossos amigos seja 
bem-vinda, sublinhamos a necessi-
dade de empregar uma abordagem 
construtiva, cultivar a confiança e 
assegurar a compreensão”, disse o 
vice de Abiy, queixando-se de que o 
seu país estava a enfrentar uma me-
dida coerciva unilateral.

Procurada pela agência de notí-
cias Associated Press (AP), a missão 
dos EUA nas Nações Unidas não 
respondeu imediatamente a um pe-
dido de comentários.

A guerra em Tigray começou 
em Novembro do ano passado, após 
um confronto político entre Abiy e 
os locais, que durante muito tempo 
dominaram o governo nacional.

O conflito desencadeou uma 
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crise de fome, ameaçou a estabilida-
de no segundo país mais populoso 
de África e beliscou a imagem de 
Abiy, dois anos depois de o primei-
ro-ministro ter ganho o Prémio No-
bel da Paz por ter alcançado a paz 
com a vizinha Eritreia, que estão do 
lado de Adis Abeba nos combates 
em Tigray.

Os Estados Unidos e as Nações 
Unidas dizem que as tropas etíopes 
impediram a passagem de camiões 
que transportavam alimentos e 
outras ajudas. Dezenas de pessoas 
morreram à fome, segundo a AP.

Por seu turno, o gabinete dos 
direitos humanos da ONU consi-
dera que todos os lados cometeram 
abusos.

Relatos de testemunhas até ago-
ra indicam que os civis do Tigray 
têm sido sujeitos às atrocidades mais 
generalizadas, imputadas ao Gover-
no etíope, às milícias Amhara e aos 
soldados da Eritreia. No entanto, as 
acusações contra as forças de Tigray 
têm sido feitas desde que retoma-
ram grande parte da região em Ju-
nho e entraram na vizinha Amhara.

Contudo, o vice-primeiro-
-ministro Mekonnen sugeriu que 
os críticos internacionais foram in-
fluenciados por uma “campanha de 
propaganda distorcida”, e disse que 
os líderes da Etiópia estavam a che-
gar para ver os esforços de assistên-
cia humanitária como um pretexto 
para avançar com considerações 
políticas.

De acordo com um relatório publicado re-
centemente pela missão da Organização 
das Nações Unidas no Sudão do Sul, mais 
de 73 milhões de dólares (cerca de 62,2 mi-

lhões de euros) foram desviados dos cofres públicos 
do Sudão do Sul desde 2018 para benefício pessoal de 
responsáveis do Governo.

O número é cauteloso, já 
que o próprio presidente do 
país, Salva Kiir, admitiu que 
o dinheiro desviado por vários 
responsáveis do país poderia 
exceder 4 mil milhões de dóla-
res (3,4 mil milhões de euros).

Num relatório apresentado 
ao Conselho dos Direitos Hu-
manos, a missão das Nações 
Unidas explica que as autori-
dades do Sudão do Sul adop-
taram um sistema informal de 
cobrança de impostos sobre o 
petróleo, o principal recurso 
económico do país, o que, na 
ausência de órgãos de fiscaliza-
ção, facilitou o desvio de fun-
dos públicos.

Segundo o documento, o 
sector petrolífero do Sudão do 
Sul é dominado por uma rede 
empresarial que actua impu-
nemente, causando graves da-
nos ambientais, que afectam 

a saúde da população, com 
casos de nascimentos prema-
turos, abortos espontâneos e 
defeitos de nascença devido à 
degradação ambiental.

 “Muitos destes problemas 
de saúde, que poderiam ter 
sido evitados, podem ser atri-
buídos à presença de petróleo 
bruto na água”, disse Yasmin 
Sooka, presidente da comissão 
que realizou o relatório.

Importa referir que Sudão 
do Sul, com maioria de po-
pulação cristã, obteve a sua 
independência ao separar-se 
do Norte árabe e muçulmano 
em 2011. No entanto, a partir 
do final de 2013, o país entrou 
num conflito civil, provocado 
pela rivalidade entre o Presi-
dente, Salva Kiir, e o seu então 
vice-presidente, Riek Machar, 
e que resultou na morte de 
mais de 380 mil pessoas

Mais de 73 milhões de dólares desviados 
das contas do Estado no Sudão do Sul 
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Arrependimento, perdão e amor criam um novo homem 

“Quando olho para minha esposa e vejo a cicatriz 
na cara, sinto vergonha”

Na sociedade moçambicana, os ex-reclusos 
deparam-se com várias dificuldades no 
processo de reinserção social, desde a dis-
criminação, vergonha, falta de oportuni-

dades, ou, em casos mais graves, repulsa da comuni-
dade ou até da família, obrigando estes, por vezes, a 
procurar reiniciar a vida em locais onde não são co-
nhecidos. Mas este não foi o caso de Matias Nambure-
te, residente no bairro da Urbanização, na cidade de 
Maputo, que, apesar de ter sido privado de liberdade 
por um tempo, na sequência da condenação por crime 
de violência doméstica, praticado contra a sua mulher 
e seus filhos, ao retornar a sua comunidade foi aceite. 
Hoje diz-se ser um homem arrependido, após um pe-
ríodo longo de introspecção por detrás das grades e 
jura de pés juntos que nunca mais volta a levantar a 
mão contra a esposa e filhos. 

A pena para alguém que 
comete um crime de violência 
doméstica em Moçambique é 
variável, nos casos em que há 
violência grave, aplicam-se 
penas previstas no artigo 360 
do Código Penal, em função 
da gravidade da violência e 
do tempo necessário para a 
cura da lesão, em conjugação 
com o disposto no artigo 14 
da Lei n° 29/2019, de 29 de 
Setembro.

Ter cumprido dois anos 
no Estabelecimento Peniten-
ciário de Maputo foi como 
uma nova oportunidade para 
Matias Namburete, de 34 
anos de idade, residente no 
bairro da Urbanização, na ci-
dade de Maputo, na sequên-
cia de crimes de violência do-
méstica contra a sua esposa 
e dois filhos, do qual diz se 
arrepender bastante, mas que 
até hoje não sabe o que o le-
vou a cometer tal crime.

“Sempre que me pergun-
tam o que fez com que agre-
disse minha mulher e meus 
filhos, não sei responder, mas 
causei muito mal. Olho para 
minha esposa e vejo a cicatriz 
na cara e outras marcas que 
tem no corpo e me pergunto 
como fui capaz de fazer isso. 
Sinto vergonha ao andar na 
rua, apesar dos meus vizinhos 
e amigos terem me recebido 
bem. Olho para os meus fi-
lhos e nem acredito que fui 
capaz de levantar a mão con-
tra duas crianças inocentes 
que, mesmo depois do que 
os fiz passar, ainda me amam 
e olham para mim como 

seu progenitor”, lamentou 
Matias.

Matias conta que no mo-
mento em que esteve preso, a 
sua mulher e seus familiares 
não o abandonaram. O per-
dão e o amor dos seus foi o 
que o motivou a esperar pa-
cientemente os dois anos na 
prisão e ansiar a sua soltura, 
porque sabia que tinha com 
quem contar apesar de tudo, 
de tal forma que diz que nun-
ca mais irá levantar a mão 
contra eles. 

“O amor e o perdão dos 
meus familiares me fortale-
ceram muito, confesso que 
apesar de querer que os dois 
anos passassem rápido, tinha 
medo de voltar a ter contacto 
com eles e com a sociedade, 
mas fui bem acolhido e os 
meus amigos, com a ajuda 
do chefe do quarteirão, ar-
ranjaram-me um emprego de 
ajudante de carpinteiro. Sou 
muito grato a todos eles. Nos 
momentos de lazer procuro 
conversar com a minha famí-
lia e ler a Bíblia, que foi uma 
das coisas que me fez sobrevi-
ver a várias coisas na prisão”. 

O drama de quem 
teve de ir às últimas 

consequências

Os agressores ou viola-
dores não pertencem a um 
grupo particular concreto, 
podendo ser pessoas respeitá-
veis, reconhecidas socialmen-
te como tendo um bom com-
portamento, pais de família, 
profissionais de variados sec-

Neila Sitoe

tores ou pessoas que a vítima 
tem total confiança. 

Foi assim para Isabel Ma-
cie, de 32 anos, residente no 
bairro da Urbanização, na 
cidade de Maputo, até a sua 
confiança ser quebrada pelo 
próprio marido, com quem 
vivia maritalmente durante 
mais de nove anos e do fruto 
da união tiveram dois filhos.

“Matias sempre tratou 
bem a todos, até que inicia-
ram as agressões físicas. De-
pois de resistir durante muito 
tempo, acabei participando o 
caso na polícia, porque para 
além de mim já batia nas 
crianças. Recebeu várias ad-
vertências mas continuava a 
agredir-me. Certa vez, o che-
fe do quarteirão e algumas 
vizinhas tiverem que acom-
panhar-me para o hospital e 
depois para a esquadra, por-
que estava muito ferida após 
ele agredir-me com o cabo de 
vassoura, várias vezes na ca-
beça”, revelou Isabel aliviada. 

Apesar de o seu marido 
ter sido preso, ela conta que 
não desistiu dele, sempre o 
visitava e fazia questão de fa-
zer os seus pratos preferidos e 
hoje sente-se satisfeita.

“Vejo que o meu marido 
é um novo homem, apesar 
de não saber o que ele pas-
sou na cadeia porque não nos 
conta. Agora passa mais tem-

po connosco, conversa com 
as crianças, até frequenta a 
igreja. Creio que ele apren-
deu da pior forma possível, 
mas porque não o abandona-
mos conseguiu reerguer-se”, 
acrescentou.

Família e comunidade 
assumem um papel 

importante na reinserção 

Cátia Sitoe, assistente so-
cial, considera que a família 
assume um papel importante 
no processo de reinserção do 
ex-recluso, por ser o primeiro 
núcleo no qual o indivíduo 
se insere, esta tem o papel de 
proteger e apoiar o seu fami-
liar, dado ao facto de este se 
encontrar vulnerável à des-
confiança e descriminação. 

“Todo o recluso beneficia 
de acompanhamento, e para 
a reintegração na comunida-
de primeiro faz-se uma visita 
à família para saber do com-
portamento do seu familiar, se 
a mesma está disposta a rece-
ber de volta o seu familiar, em 
caso afirmativo, entra-se em 
contacto com as estruturas do 
bairro com o mesmo fim, e, 
por fim, este é acompanhado 
e apresentado à comunidade 
como um indivíduo que cum-
priu pena e merece o perdão 
da mesma”, disse destacando 
que a comunidade assume 

um papel importante na rein-
serção do ex-recluso.

A comunidade tem, se-
gundo a fonte, o dever de re-
ceber o indivíduo de forma 
aberta, sem nenhum tipo de 

descriminação e rótulos, e, se 
possível, oferecer oportunida-
des de trabalho para que este 
pratique o que aprendeu na 
prisão e inicie uma nova vida.

Cátia Sitoe, 
assistente social, 
considera que a 
família assume 
um papel 
importante no 
processo de 
reinserção do 
ex-recluso, por 
ser o primeiro 
núcleo no qual 
o indivíduo se 
insere, esta tem o 
papel de proteger 
e apoiar o seu 
familiar, dado 
ao facto de este 
se encontrar 
vulnerável à 
desconfiança e 
descriminação.
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Tudo apontava que Moçambique fosse o gran-
de ausente do Campeonato Africano de Bas-
quetebol de sénior feminino. Contudo, uma 
investida da Secretaria do Estado de Desporto 

(SED) evitou que o combinado nacional ficasse arreda-
do daquela competição continental. Se dependesse dos 
“pára-quedistas” que prometeram alavancar o basque-
tebol moçambicano, as Samurais teriam ficado em solo 
pátrio, mas Gilberto Mendes teve a varinha mágica que 
desbloqueou os cerca de 10 milhões de meticais neces-
sários para que o combinado nacional seguisse para os 
Camarões. Apesar das dificuldades, Moçambique ter-
minou a prova na quinta posição, um lugar que contras-
ta com a desorganização que abunda na Federação Mo-
çambicana de Basquetebol, que nem sequer conseguiu 
garantir que as Samurais cumprissem integralmente 
com seu plano de treinos.

Na finalíssima que deci-
diria o quinto lugar do Afro-
basket, Moçambique e Egipto, 
que superaram os conjuntos 
nacionais da Costa de Marfim 
e Angola, mediram as forças 
para ver qual das duas selec-
ções se contentava com aque-
la posição. Tudo indicava que 
qualquer posição para as me-
ninas comandadas por Nazir 
Salé seria um prémio de con-
solação para aquilo que ante-
cedeu o Campeonato Africa-
no de Basquetebol.

A posição conseguida pelas 
moçambicanas no Afrobasket 
contrasta o actual estágio do 
basquetebol na Pérola do Ín-
dico, uma vez que Nazir Salé 
e suas pupilas apenas tiveram 
quatro dias de preparação an-
tes de seguirem para a capital 
camaronesa, Yaoundé.

Quando tudo indicava que 
as Samurais não seguiram 
viagem para os Camarões, a 

Federação Moçambicana de 
Basquetebol (FMB), órgão que 
chancela a modalidade na no 

país, fez uma curta-metragem 
das dificuldades enfrentadas 
pelo combinado nacional du-
rante a sua preparação para o 
Afrobasket. Roque Sebastião 
avançou que, por razões de 
ordem financeira, a selecção 
não seguiu viagem para Tur-
quia onde devia ter cumprido 
um estágio pré-competitivo.

 “Tínhamos um plano que 
incluía um estágio pré-com-
petitivo e uma série de outras 
actividades que culminaria 
com a nossa participação no 
Afrobasket. No entanto, algu-
ma actividade foi desenvolvi-
da e houve muitos percalços 
sob ponto de vista de logísti-
ca…  Não conseguimos fazer 
estágio pré-competitivo con-
forme tínhamos planificado. 
Assim, outras actividades pro-
gramadas foram comprometi-
das por várias circunstâncias 
de ordem logística e finan-
ceira assim como de outros 

meios como campos para trei-
nos. Enfrentamos dificuldades 
ao longo desde período para 

encontrar um campo em con-
dições disponíveis para a se-
lecção treinar de acordo com 
a planificação que havia sido 
desenhada pela equipa técni-
ca”, disse Roque Sebastião, 
presidente da FMB.

Cabisbaixo, Sebastião de-
clarou que a instituição que 
chancela o basquetebol em 
Moçambique não teve outra 
alternativa se não desistir do 

Afrobasket, uma vez que não 
estavam criadas condições lo-
gísticas e financeiras para as 
Samurais seguirem para a ca-
pital camaronesa.

“Não conseguimos no fim 
ter respostas concretas para 
podermos cabalmente cum-
prir com o que planificamos 
e as actividades que consta-
vam do rol que planificamos. 
Assim sendo, no encontro da 

direcção onde foram analisa-
dos todos os factores despor-
tivos logísticos, financeiros e 
outros aspectos importantes 
para melhor participação, a 
FMB decidiu unanimemen-
te e comunicou ao SED que 
Moçambique não vai partici-
par no Afrobasket. A vitória 
prepara-se e todas as condi-
ções para essa vitória não es-
tavam bem preparadas”.

Um quinto lugar que não reflecte o actual 
estágio do basquetebol moçambicano 

Uma participação que inicia com duas derrotas 

Duarte Sitoe   

Quis o sorteio que Mo-
çambique cruzasse o cami-
nho das selecções nacionais 
de Angola e Nigéria no grupo 
B da primeira fase do Cam-
peonato Africano da Modali-
dade da bola ao cesto. 

Na ronda inaugura inau-
gural, as Samurais tiveram 
pela frente a campeã africana 
em título. Diante das nigeria-
nas, as pupilas de Nazir Salé 
conseguiram dar a réplica 
nos primeiros dois períodos, 
entretanto, a falta de roda-
gem acabou traindo as joga-
doras nacionais que tiveram 
apenas quatro treinos antes 
de seguirem viagem para os 
Camarões.    

As nigerianas dominaram 
os quatro períodos da parti-
da, apesar do inconformismo 
das jogadoras moçambica-
nas que, mesmo sem roda-

gem, tentavam remar contra 
a maré. Nos dois primeiros 
períodos, Moçambique con-
seguiu disputar a partida de 
peito aberto, mas nos últimos 
dois períodos não conseguiu 
contrariar o favoritismo das 
nigerianas, que tiveram mais 

de dois meses de preparação 
para disputar o Afrobasket.  

As nigerianas, uma das se-
lecções mais cotadas do con-
tinente africano, conseguiram 
superar o inconformismo das 
jogadoras nacionais ao longo 
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Nas meias-finais para atingir 
a final que ditaria o quinto lugar 
quis o sorteio que a selecção na-
cional medisse forças com Costa 
do Marfim. Neste embate, as jo-
gadoras moçambicanas consegui-
ram espalhar o seu valioso perfu-
me nos primeiros dois períodos.

Entretanto, nos últimos dois 
períodos a partida foi disputada 
numa toada de equilíbrio e as 
costa-marfinenses conseguiram 
igualar o marcador. Quando fal-
tavam cinco segundos para ter-
minar o quarto e último período 
a partida estava empatada a 57 
pontos e tudo indicava que a par-
tida seria resolvida no prolonga-
mento, contudo, em cima da bu-
zina Ingvild Macauro apontou os 
dois pontos que deram vitória a 
Moçambique.

Naquela que foi a sua última 
aparição no Afrobasket, o combi-
nado nacional mediu forças com 

a sua similar do Egipto. Apesar 
de ter treinado apenas quatro 
dias para disputar o Afrobasket, 
as pupilas de Nazir Salé não de-
ram espaços para manobras ao 
conjunto egípcio nos quarenta 
minutos regulamentares.

As egípcias, que apontavam 
os três primeiros lugares à partida 
para aquele certame continental, 
não tiveram argumentos para 
contrariar as investidas de Ingvild 
e companhia, tendo a partida ter-
minado com o resultado de 69 a 
62 a favor de Moçambique.

O quinto lugar conquista-
do no Afrobasket não reflecte 
o actual estágio do basquetebol 
moçambicano, uma vez que a 
Federação Moçambicana de 
Basquetebol foi assaltada por 
um bando de “pára-quedistas” 
que querem apenas se servir do 
basquetebol para alcançar certos 
propósitos. 

Veterana Macauro lidera 
as Samurais 

DESPORTO

Depois de ter terminado a 
primeira fase com duas derro-
tas em igual número de par-
tidas, Moçambique perdeu a 
oportunidade de seguir para os 
quartos-de-final. Entretanto, 
quis o sorteio que as Samurais 
medissem com Quénia por um 
lugar na fase que antecede as 
meias-finais.

Contra as quenianas, no 
primeiro período, o domínio 
das moçambicanas foi inequí-
voco, na defesa e no ataque. 
Com naturalidade, as meninas 
de Nazir Salé marcaram 24 
pontos contra apenas 11 das 
quenianas. Neste período, In-
gvild Macauro, com oito pon-
tos, foi a melhor unidade da 
turma nacional.

Apesar do aparente cresci-
mento do seu rival na partida, 

no segundo quarto, as jogado-
ras moçambicanas voltaram a 
espalhar o seu valioso perfume. 
Neste período, o inconformis-
mo não salvou as quenianas 
de mais um banho de bolas. O 
período terminou com o resul-
tado de 20 a 12 e Moçambique 
saiu para o intervalo a vencer 
por 41 a 23.

No reatamento, ou seja, 
no terceiro período, as meni-
nas de Nazir Salé continuam 
na mó de cima, dificultando a 
tarefa das quenianas, que não 
mostravam argumentos para 
superar o rigor defensivo das 
moçambicanas.

Tal como aconteceu nos 
dois primeiros períodos, as Sa-
murais voltaram a terminar os 
10 minutos a liderar o marca-
dor, tendo entrado para o der-

radeiro período a vencer por 
57 a 33.

A entrar para o quarto pe-
ríodo com uma vantagem de 
24 pontos, o combinado nacio-
nal estava com um pé e meio 
nos quartos-de-final. Contudo, 
mesmo com a liderança no 
marcador, Moçambique não 
baixou a guarda, ou seja, usou 
da velha máxima “a melhor 
defesa é o ataque” e terminou 
a partida com o esclarecedor 
resultado de 72 a 50. Ingvild 
Macauro foi a protagonista da 
partida ao totalizar no final dos 
quatros períodos 21 pontos.

Nos quartos-de-final, as 
guerreiras de Nazir Salé tive-
ram pela frente o Senegal, por 
sinal um dos principais candi-
datos ao título do certame que 
está a ser disputado nos Ca-
marões. Contra as senegalesas, 
a preparação rudimentar do 
combinado nacional veio ao de 
cima.

Naquela partida, as sene-
galesas entraram a todo gás e 
saíram do primeiro quarto a 
vencer por 20-13. No segundo 
quarto, Moçambique voltou a 
bater baixos níveis de concre-
tização, marcando apenas 9 
pontos contra 17 das adversá-
rias que foram para o intervalo 
a vencer por 37-22.

Nos últimos dois períodos, 
Moçambique não conseguiu 
contrariar o favoritismo das 
senegalesas que terminaram a 
partida com um total de 76 a 
46.

dos 40 minutos regulamenta-
res. Apesar da falta de roda-
gem, as moçambicanas ven-
deram a um preço proibitivo 
a derrota contra as actuais 
campeãs africanas. 

Quis o sorteio que na se-
gunda e derradeira jornada 
Moçambique medisse for-
ças com a sua congénere de 
Angola. Naquele que foi um 
duelo lusófono, Nazir Salé e 
suas pupilas voltaram a per-
der por falta de rodagem, 
uma vez que desde a eclosão 
da pandemia o basquetebol 
moçambicano ficou entregue 
a sua própria sorte.  

Lideradas por Italee Lu-
cas, as angolanas terminaram 
o primeiro período com o re-
sultado de 25 a 14. No segun-
do período, as Samurais es-
queceram a falta de rodagem 
e correram atrás do prejuízo. 
No quarto que antecedeu o 

intervalo, o combinado na-
cional converteu os mesmos 
14 pontos do seu rival, tendo 
as três equipas saído para o 
intervalo com o resultado de 
39 a 28.

No reatamento, ou seja, 
no terceiro período, a selec-
ção de Angola voltou a não 
dar espaços para manobras 
ao conjunto de Nazir Salé. 
Nesta etapa, os dois conjun-
tos não estiveram com a pon-
taria afinada e 14 a 11 foi o 
resultado que as angolanas 
e as moçambicanas tiveram 
respectivamente. As duas 
equipas foram para o derra-
deiro período com o resulta-
do de 53 a 39.

Enganou-se quem adivi-
nhava que Moçambique seria 
traído por falta de rodagem 
nos últimos dez minutos.  De-
pois de ter empatado no se-
gundo período, as Samurais 

venceram o último quarto, 
por 22-17, mas esses cinco 

pontos de vantagem não fo-
ram suficientes para termi-

nar a partida na liderança do 
marcador (61 a 79).

Quénia como trampolim para chegar ao quinto lugar  

Continuação da pag 24

Derrotadas nos quartos-
-de-final, as moçambicanas 
sabiam que já não podiam 

atingir os lugares do pódio, 
contudo podiam lutar pela 
quinta posição. 
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A grande bolada dos serviços secretos

A leitura da obra “Memórias em voo rasante” do 
antigo director nacional dos Serviços de Infor-
mação e ministro da Segurança (1975-1983) e 
também antigo ministro dos Assuntos Económi-

cos na Presidência da República (1983-84) conduz o lei-
tor atento a perceber que a história dos serviços secre-
tos moçambicanos não é nada mais nada menos que a 
história de uma grande bolada. De certeza que o leitor 
atento irá perceber que a história narrada pelo também 
antigo membro do Conselho de Defesa e Segurança retra-
ta muito mais que aquilo que nos tem sido revelado no 
julgamento das dívidas ocultas ora em curso na cadeia 
de máxima segurança da Machava, afinal já nessa altura 
Jacinto Veloso buscara sua inspiração na França: esta é a 
história de como se cria uma empresa laranja para finan-
ciar actividades secretas dos serviços secretos.

A obra "Memórias em 
voo rasante" é uma impor-
tante porta de entrada para 
quem quiser compreender 
melhor a história dos serviços 
secretos moçambicanos, em 
geral, mas também a história 
da instituição da divisão de 
inteligência económica dos 
próprios serviços secretos, 
em particular, bem como 
compreender como é que um 
sector tão sensível do nosso 
sistema de defesa e seguran-
ça do Estado transformou-se 
num antro de corrupção que 
deverá esconder os piores 
crimes jamais cometidos con-
tra uma Nação inteira e que 
atirou o povo para a desgraça 
durante os próximos cerca de 
cem anos, não fosse o respec-
tivo autor, Jacinto Veloso, 
antigo director nacional dos 
Serviços de Informação e 
ministro da Segurança.

Numa altura em que está 
em curso o famoso julga-
mento das dívidas ocultas, 
qualquer pessoa com uma 
inteligência acima da média 
compreende facilmente que 
ali estão a ser julgados os 
serviços secretos moçambi-
canos ao seu mais alto nível, 
não fosse o facto de o mesmo 

julgamento haver começado 
com a audição de um oficial 
sénior dos Serviços de Infor-
mação e Segurança do Es-
tado (SISE), mas que ainda 
continua com a audição do 
ex-director geral (Gregório 
Leão) e do ex-diretor geral 
adjunto da mesma institu-
ição (António Agostinho do 
Rosário) bem como da esposa 
do director geral da secreta 
(Isaltina Lucas), assim como 
do filho do então Presidente 
da República (Armando Nd-
ambi Guebuza), a respectiva 
secretaria particular (Inês 
Moiane) e uma série de play-
ers e lobbistas (Nhangumele 
e companhia limitada), que 
terão vendido o povo que 
agora deve cerca de 2.2 mil 
milhões de dólares. Em tri-
bunal, um agente da secreta 
nunca mente, mas também 
nunca diz a verdade.

Parece que Jacinto Ve-
loso, antigo senão mesmo o 
primeiro director nacional 
dos serviços secretos moçam-
bicanos, tinha boas intenções 
quando criou a SOCIMO, 
uma empresa que tinha em 
vista instalar as bases da in-
teligência económica dos 
serviços secretos moçambi-

Do caso “SOCIMO” ao caso “ProIndicus”: as revelações de Jacinto 
Veloso, fundador dos serviços secretos moçambicanos (parte 1)

Por Armando Nenane*
canos, mas estando longe 
de imaginar que um dia se 
transformaria numa espécie 
de modelo para a criação de 
empresas como ProIndicus, 
MAM e EMATUM, pelos 
mesmos serviços secretos e 
que hoje defraudaram o país.

Durante a Luta de Liber-
tação Nacional, o autor de 
"Memórias em voo rasante" 
iniciou uma experiência de 
negócios vocacionada para 
obter resultados financeiros 
para a FRELIMO. Em Par-
is, participou na criação da 
empresa Sudhemis (Sudh-
misphere), em 1970, com 
brasileiros e franceses. Samo-
ra Machel, então Presidente 
da FRELIMO, entregou a 
Jacinto Veloso uma creden-
cial e dois mil e quinhentos 
dólares como capital a apli-
car na empresa. "Tratou-se 
de uma oportunidade para 
ganhar alguma experiência 
na área comercial, em par-
ticular do procurement ex-
terno, e lançar as bases da 
inteligência económica, área 
da segurança do Estado que, 
quando bem gerida, traz in-
úmeras vantagens para o 
bom desempenho da eco-
nomia e, sobretudo, é um 

antídoto para desencorajar 
as sobrefaturações exagera-
das, os corruptores externos 
e aqueles que têm tendên-
cia para serem corrompidos 
dentro do próprio país", re-
lata o antigo chefe da secreta.

Através da Sudhemis, a 
FRELIMO participou na 
construção de uma estrada 
na Mauritânia e efectuou al-
gumas operações comerciais 
na Argélia, na Europa e no 
Brasil. Nos finais de 1974, 
quando se preparava a inde-
pendência nacional, a FRE-
LIMO cedeu a sua participa-
ção na empresa aos amigos 
brasileiros. “A compensação 
que nos coube correspon-
deu a um pouco mais de 150 
mil dólares americanos, que 
entreguei em cash, pessoal-
mente, ao Presidente Samo-
ra Machel”, refere a mesma 
fonte.

As bases da SOCIMO 

Foi com base na experiên-
cia adquirida com a Sudhe-
mis que, em 1977, decidiu-se 
“recuperar” a Sociedade Co-
mercial e Industrial de Mo-
cambique, Lda (SOCIMO). 
Esta empresa, segundo Jacin-

to Veloso, tinha sido criada 
com o objectivo de vender 
o crómio rodesiano, que se 
encontrava retido nos portos 
moçambicanos, em conse-
quência da aplicação de san-
ções ao regime minoritário 
de Ian Smith.

De acordo com Veloso, 
a SOCIMO era uma peça 
importante no contexto do 
sistema de segurança de Es-
tado que estava a ser criado 
em Moçambique. Era uma 
sociedade de direito privado, 
que rapidamente ganhou um 
nome internacional. 

“A SOCIMO era um 
meio de prevenir a corrup-
ção e controlar os preços, 
controlando-os com os inter-
nacionalmente praticados, 
tentando evitar subfactura-
ções exageradas”, assim de-
screve o autor no seu livro 
de memórias, acrescentando 
que um dos trabalhos impor-
tantes daquela empresa foi 
identificar casos de comissões 
astronómicas cobradas por 
fornecedores externos, o que 
acontecia muito frequent-
emente.

Foi feito, na altura, um 

Continua na pag 27
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cálculo demonstrando que 
o trabalho desempenhado 
pela Defesa da Economia/
SOCIMO poupou ao Estado 
várias centenas de milhões 
de dólares. “Infelizmente, 
não obstante os resultados 
conseguidos por esta em-
presa, ela foi praticamente 
neutralizada através de um 
processo controverso, mas na 
época inevitável. Considero 
que este foi um grave erro. 
O caso SOCIMO, como é 
chamado, foi o assunto mais 
difícil com que tive que li-
dar”, conta.

Os erros numa sociedade, 
segundo o autor, acontecem 
em determinadas conjuntu-
ras, porque a relação de for-
ças em presença, neste caso 
as forças políticas, movidas 
por interesses que determi-
nados grupos defendem, aca-
bam por satisfazer o interesse 
do grupo mais influente. “Es-
ses erros são, por vezes, cor-
rigidos, mais cedo ou mais 
tarde”, entende.

Elucida que a direcção 
política do país, preferindo, 
numa determinada altura, 
a cooperação militar sovié-
tica, dispensou a cooperação 
militar chinesa, facto que 
criou alguma fricção entre 
Moçambique e China, o que 
considera ter sido um erro, 
que foi rapidamente corri-
gido, de tal modo que as re-
lações entre os dois países são 
hoje excelentes, como eram 
no tempo da Luta de Liber-
tação Nacional.

Quando foi afastado da 
sua direcção estratégica em 
1987, como relata, a SOCI-
MO tinha nos bancos quase 
três milhões de dólares, além 
de 90 milhões de meticais 
(um pouco mais de trezentos 
e dez mil dólares americanos, 
tendo em conta que o câm-
bio em relação ao dólar era 
na época de um dólar para 
289,44 meticais). A empresa 
facturava cerca de 500 mil 
dólares por ano, so na cidade 
de Maputo, pela prestação de 
serviços a terceiros, onde se 
incluía o aluguer temporário 
de alojamentos.

Como começou e termi-
nou a investigação em torno 
da SOCIMO é algo que o 
antigo director nacional dos 
serviços secretos considera 
como tendo sido “muito es-
tranho e traumatizante”, 
pelo menos para ele.

“Hoje, a distância, não 
tenho dúvida que a neutral-

ização da componente segu-
rança na SOCIMO, assim 
como o meu afastamento 
da sua direcção estratégica, 
se inseriu num programa de 
acção coordenada dos ser-
viços secretos do Leste para 
impedir que a empresa fosse 
demasiado independente, 
fugindo ao seu controlo op-
eracional e financeiro”, con-
sidera.

As comissões 
“normalíssimas” da 

SOCIMO

Para Jacinto Veloso, a sua 
resistência de mais de dezas-
seis meses em agir contra a 
CIA, instalada em Moçam-
bique, levou os serviços secre-
tos do Leste a preparar um 
plano para o seu afastamento 
da Segurança e cortar Samo-
ra de uma fonte autónoma 
de informação económica.

 “O conforto de tesoura-
ria de que a SOCIMO usu-
fruía e a sua auto-sustentab-
ilidade económica davam a 
este sector da segurança do 
Estado bastante independên-
cia na execução de algumas 
missões, tanto no exterior 
como internamente, o que 
não era aceitável para os 
serviços secretos socialistas. 
Era uma ilha fora da influên-
cia que a União Soviética e 
seus aliados exerciam em to-
dos os sectores da actividade 
política, económica e social 
do país. Isto era para eles in-
admissível”, destaca.

A SOCIMO tinha de-
stacado, até 1983, a nível do 
procurement externo do Es-
tado, segundo lê-se no livro 
de memórias, dezenas de so-
brefacturações exageradas, 
por vezes na ordem dos vinte 
e trinta por cento acima do 
preço normal, tendo detecta-
do roubos e desvio de fundos, 
e neutralizado várias tentati-

vas de corrupção. Cita dois 
exemplos: no projecto de ma-
deiras de Manica, a interven-
ção da SOCIMO fez baixar 
em oito milhões de dólares o 
custo do projecto em relação 
ao valor proposto pelo vend-
edor de equipamento. 

“Parece incrível, mas é 
verdade!”, refere, para de-
pois acrescentar que no pro-
jecto de entrepostos frigorífi-
cos da Unidade de Direcção 
do Ministério da Agricultura, 
hoje chamada FRIGO, o val-
or apresentado pelo fornece-
dor estrangeiro foi reduzido 
em mais de seis milhões de 
dólares.

Refere que na altura vivia-
se numa economia estatiza-
da, por isso esses projectos 
com preços e custos “super-
engordados”, financiados 
por empréstimos garantidos 
pelo Estado, contribuíram 
para o rápido alargamento 
da dívida externa, que tan-
tas dores de cabeça tem dado 
aos responsáveis das finan-
ças dos governos que se se-
guiram, dívidas essas que, 
como é sabido, acabam por 
ser pagas com os impostos 
dos contribuintes.

“Estes dois exemplos de 
detecção, pela segurança, de 
volumosas sobrefacturações 
foram por mim apresentados 
na sessão ordinária do Con-
selho de Ministros de 02 de 
Junho de 1981. Como min-
istro da Segurança, intervim 
nessa reunião para falar da 
SOCIMO como parte da se-
gurança do Estado e dos seus 
objectivos. Lembro-me de ter 
explicado que as receitas da 
empresa eram obtidas através 
do pagamento de comissões 
pelo fornecedor, em com-
pensação dos serviços presta-
dos pela SOCIMO. Eram 
comissões normalíssimas, 
relativamente baixas (entre 
1 e 5%), dentro das tabelas 

internacionalmente pratica-
das. Essas comissões eram 
pagas apenas quando se gan-
hava o concurso ou quando 
a proposta da SOCIMO 
fosse aceite. Quer dizer, era 
o pagamento de serviços de 
assessoria de projectos bem 
sucedidos. Essa era a fonte 
principal de receitas da em-
presa, a outra provinha do 
aluguer de alojamentos na 
cidade de Maputo”, assim 
descreve a nossa fonte, acres-
centado que “todas as receit-
as entravam na contabilidade 
da empresa, sendo registadas 
com os habituais documen-
tos legais. Não entravam 
disfarçadamente no bolso de 
qualquer funcionário”.

Jacinto Veloso diz ter 
alertado o Conselho de Min-
istros para o facto de a co-
brança de comissões, quando 
ilegais e de má-fé, servir para 
corromper funcionários e 
quadros das empresas esta-
tais, acrescentando que “os 
pagamentos ilegais por en-
tidades externas favorecem a 
corrupção e o recrutamento 
de informadores, o que era, 
na altura, uma grande preo-
cupação da Segurança, até 
porque conhecíamos bem 
esta prática internacional 
muito generalizada e sempre 
extremamente prejudicial 
aos interesses de um Estado”.

Estado chegou a marcar 
preço de comissões no 

procurement

Nota o autor que, a partir 
de 1983, uma série de empre-
sas estatais começaram a co-
brar comissões e a vender ile-
galmente serviços fora do seu 
objecto social, por iniciativa 
dos seus directores gerais. 
“É minha opinião”, como 
sublinhou num relatório na 
época, “que essas empresas 
deviam sim, e só, negociar 
o preço mais baixo e as mel-
hores condições possíveis 
para o Estado. Ao cobrar 
comissões, que se destinavam 
a melhorar a remuneração 
dos seus quadros, enganam-
se a si próprias, não conseg-
uem as melhores condições 
de negociação possíveis e 
abrem caminho a que di-
rectores ou funcionários 
desonestos passem a co-
brar comissões em benefício 
próprio. Alem disso, aumen-
tam os preços ao público dos 
bens que comercializam”.

Veloso descreve que a fe-

bre de cobrar comissões foi 
tal que, ainda recentemente, 
era o próprio procurement 
do Estado, no Ministério das 
Finanças, que anunciava, 
em cada concurso público 
que lançava, a comissão que 
pretendia cobrar, o que, em-
bora transparente, era logi-
camente uma comissão meio 
absurda, e até certo ponto 
perigosa, pois os funcionários 
que lançam concursos públi-
cos são pagos pelo próprio 
Estado para executar aquele 
trabalho. 

“Se é necessário melhorar 
a sua remuneração, deverá 
ser o próprio Estado a fazê-lo 
e não o fornecedor de bens ou 
serviços. Salientei, nessa oca-
sião, e mais tarde falei várias 
vezes sobre este assunto, que 
a nossa preocupação era de-
tectar, em particular, a acção 
dos corruptores externos, 
pois muitos deles, valendo-se 
das deficiências, dificuldades 
e até, na época, de alguma 
ingenuidade de alguns quad-
ros em cargos de responsabi-
lidade, se aproveitavam para 
praticar graves irregulari-
dades, sempre em prejuízo 
dos interesses do Estado”.

Para o antigo director 
nacional dos serviços secre-
tos, as soluções encontradas 
para os problemas de pro-
curement externo, que o país 
enfrentava, e a selecção de 
parceiros sérios, fizeram com 
que a SOCIMO fosse bem 
sucedida e respeitada, tendo 
registado volta de setecentos 
contactos de negócios em 
mais de trinta países, e criado 
representações em algumas 
das principais capitais e pra-
ças importantes, como São 
Paulo, Roma, Tóquio, Lis-
boa, Genebra, Madrid, Paris 
e Nova Iorque.

Será que a SOCIMO 
acabou sendo totalmente 
neutralizada, desactivada e 
extinta ou transmutou-se em 
outras máquinas sofisticadas 
de fomentação da corrupção, 
como essas ProIndicus, Ema-
tuns e MAM que empurr-
aram o país para a desgraça, 
com dívidas ocultas ilegais, 
odiosas, imorais e inconstitu-
cionais, colocando, hoje, os 
serviços secretos moçambi-
canos, seus oficiais seniores e 
colaboradores no banco dos 
réus? O que aconteceu mes-
mo com a SOCIMO? Siga o 
próximo capítulo.

*Colaboração
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ÚLTIMA HORA

Moçambique celebrou, no último sábado, 
25 de Junho, o 57º aniversário da criação 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM), uma efeméride 
que se comemora num contexto adverso, 

em que o país se debate com a questão do terrorismo na 
província de Cabo Delgado. E para assinalar a data, o 
sempre presente líder da Nova Democracia (ND), Salomão 
Muchanga, enaltece o empenho da tropa moçambicana 
no teatro operacional norte e insta o governo a melhorar 
as condições dos militares moçambicanos, numa altura 
em que surgem relatos de algum desgaste moral devido a 
questões logísticas.

Numa mensagem de sauda-
ção das FADM por ocasião dos 
57 anos da sua criação, o líder da 
Nova Democracia lembrou que a 
efeméride resulta de um exército 
organizado por mulheres e ho-
mens nos diversos comandos da 
guerra que venceu o colonialis-
mo, culminando com a indepen-
dência nacional a 25 de Junho de 
1975.

Por isso, encorajou os jovens 

que hoje, de armas em punho, 
lutam contra os desafios cas-
trenses que o país enfrenta neste 
momento, com destaque para o 
terrorismo em Cabo Delgado e 
os ataques no Centro. Mas, mais 
do que isso, Salomão Muchanga 
convocou as FADM e outras for-
ças vivas da sociedade para uma 
nova fase de luta de libertação do 
país da injustiça 

“Iniciamos por estes dias uma 

ND exige melhores condições logísticas e remuneratórias 
para as FADM

nova Luta de Libertação Nacio-
nal, porque estamos independen-
tes, mas não estamos livres e urge 
fazer de Moçambique uma nação 
de liberdade, de progresso e jus-
tiça social. Em breve, deixaremos 
de ser controlados por um país 
minúsculo e sem tradição Demo-
crática”, disse Muchanga numa 
clara alusão à ajuda da tropa do 
Ruanda.

“Há 57 anos, jovens mo-
çambicanos marcharam contra 
o exército colonial português, 
e,  com bravura, determinação 
e espírito de vitória combateram 
para a conquista da indepen-
dência. Aqueles jovens não se 
intimidaram e lutaram de armas 
em punho contra todo um poder 
colonial, com infra-estruturas mi-
litares e bélicas mais ostensivas 
possíveis na época”, acrescentou 

Muchanga.
Muchanga, que é dos pou-

cos líderes políticos que se mos-
tra inconformado com o estado 
das coisas, considera que mesmo 
com os problemas de ordem es-
trutural, logística, a falta de equi-
pamentos sofisticados e mesmo 
passando pelas piores necessida-
des, as FADM continuam empe-
nhadas em defender a soberania 
nacional.

Em alusão ao 57º aniversário 
dos homens que abdicaram da 
sua juventude pelo bem-estar de 
todos, o líder da ND insta as forças 
vivas da sociedade moçambicana 
a dar mais amor e apoio, enquan-
to que ao governo exige melhores 
condições remuneratórias para os 
militares moçambicanos.

“Sentimos que o militar me-
rece um tratamento de amor e 

empatia de quem deve cuidar 
do seu dia-a-dia no campo e no 
repouso da cidade, as condições 
remuneratórias e de subsídio, a 
logística alimentar de campo e 
de acampamento ou quartel, a 
indumentária e a sua capacidade 
de resposta em termos de pujança 
bélica nos preocupa e nos torna 
ambiciosos para que possamos 
finalmente garantir ao militar 
a estrutura e capacidades para 
que defenda o país, o território e 
o seu povo de forma condigna, e 
para que este granjeie a simpatia 
popular e tenha a sua base repos-
ta junto às comunidades, como 
sempre foi desde a década de 60, 
porque sem o povo do seu lado, 
jamais os bravos soldados de 25 
de Setembro teriam derrotado o 
colonialismo”, sublinhou.

Por lado, Muchanga mos-
trou-se ciente de que o militar é 
o garante do interesse último do 
povo e representa o Estado na 
defesa da pátria e dos supremos 
interesses da Nação, tendo igual-
mente manifestado “solidarie-
dade e preocupação com a ma-
neira como é gerido, neste meio 
século, com as garantias de que 
nas nossas das prioridades fun-
damentais, estarão em primeiro 
lugar, as Forças Armadas de De-
fesa de República, que deverão 
servir apenas e exclusivamente 
aos interesses do Estado e ser, o 
orgulho que Moçambique pode 
mostrar e apresentar interna e 
internacionalmente”.

Duarte Sitoe

PUBLICIDADE

Destacando uma nova luta de libertação nacional


