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Após apresentar a defesa, Nyusi pode contestar a notificação para evitar julgamento
Privinvest insiste que pagou suborno, patrocinou campanha e comprou carro para o PR
Dá pistas de dinheiro no Dubai e presentes à “ninhada” presidencial
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Hospitais obrigam pacientes a comprar material cirúrgico  
Para ter acesso aos serviços de saúde

Restrição de entrada de moçambicanos em Portugal já faz vítimas

Mulher morre após 
perder consultas por 
não conseguir visto

PR já foi notificado e pode ser constituído em réu
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Nyusi tem três 
meses para 
se defender 
em Londres
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Já é oficial. O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, identificado nas correspondências 
como New Man, tem menos de três meses 
para apresentar a sua defesa à notificação da 
Privinvest, para prestar declarações em sede 

do julgamento sobre as dívidas ocultas que corre termos 
na Suprema Corte de Londres, por alegadamente ter 
sido um dos beneficiários dos subornos feitos por aquele 
grupo a altas individualidades moçambicanas.

Classificado como quarta 
parte relevante do processo, 
Filipe Nyusi recebeu a notifi-
cação da  Privinvest para pres-
tar declarações em sede do 
tribunal que julga o processo 
das dívidas ocultas que corre 
termos na Suprema Corte de 
Londres, no Reino Unido, no 
passado dia 19 de Outubro, 
em Maputo, no Palácio da 
Ponta Vermelha e no seu ga-
binete de trabalho, na Presi-
dência, mas o facto viria a ser 
tornado público só na semana 
finda.

 “A Privinvest confirma 
que, em 19 de Outubro de 
2021, o Presidente Nyusi foi 
notificado, em Moçambique, 
para prestar declarações das 
acções judiciais da Privinvest 
contra ele no High Court, em 
Londres. A notificação ocorreu 
em Maputo, tanto no Palácio 
Presidencial como no Escritó-
rio do Presidente. A permissão 
para que a Privinvest notificas-
se o Presidente Nyusi em Mo-
çambique foi concedida pela 
High Court of  England and Wales. 
A notificação do Presidente 
Nyusi reflecte o facto de ele ser 
parte no litígio de Londres”, 
lê-se na nota de imprensa tor-
nada pública pela Privinvest.

 Curiosamente, no mesmo 
dia em que Nyusi era notifica-
do para apresentar sua defesa 
em tribunal, em Maputo, o 
advogado Alexandre Chivale 
era afastado do julgamento, na 

sequência de um requerimen-
to do Ministério Público, e em 
Londres e nos Estados Unidos 
a CreditSuisse e a VTB assu-
miam sua responsabilidade.

 A Privinvest acusa Filipe 
Nyusi de ter recebido subor-
nos de forma directa e indirec-
ta, tanto em Moçambique, por 
via de terceiros, como em pa-
raísos fiscais, como que a ten-
tar ocultar a proveniência ilíci-
ta do dinheiro. O julgamento 
está marcado para 2023, con-
tudo Nyusi tem obrigação de 
apresentar sua defesa em con-
testação à notificação dentro 
de três meses.

 “As reivindicações da Pri-
vinvest contra o Presidente 
Nyusi referem-se a pagamen-
tos feitos em seu benefício, 
incluindo para financiar a sua 
campanha eleitoral presiden-
cial em 2014, e dado que ele 
esteve no centro da criação e 
subsequente sabotagem dos 
Projectos em Moçambique. A 
Privinvest está adoptando me-
didas para notificar as outras 
partes, em Moçambique, de 
suas acções judiciais”, lê-se na 
nota da Privinvest.

 Publicamente, Filipe Nyusi 
continua sem tocar no assun-
to do processo movido pela 
Privinvest contra si, junto do 
Tribunal Superior de Lon-
dres, no entanto, Evidências 
sabe que nos últimos dias tem 
se reunido em banquetes que 
costumam ir até a madrugada, 
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Nyusi tem três meses para se defender da 
notificação do Tribunal em Londres

Continua na pag  03

Um Presidente réu?
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com os grupos de choque de 
branqueamento de sua ima-
gem, com a orientação clara 
de manipularem a opinião pú-
blica para se afastar qualquer 
ligação sua aos processos das 
dívidas ocultas em Moçambi-
que e no estrangeiro.

 Neste momento, Filipe 
Nyusi, que tem sido citado 
como um dos principais res-
ponsáveis pela concepção das 
três empresas e solicitação de 
garantias de Estado a favor 
das mesmas, está sob pressão 
da sociedade civil, do parla-
mento e outras forças vivas 
para que esclareça o seu grau 
de envolvimento no escândalo 
financeiro que empurrou mi-
lhares de moçambicanos para 
a pobreza.

 Para além do presidente 
moçambicano, outras figuras 
de proa do actual e anterior 
governo, incluindo Arman-
do Emílio Guebuza, poderão 
também ser chamadas para 
prestar declarações em sede 
do tribunal em Londres. Nes-
te momento já foram ouvidos 
alguns intervenientes moçam-
bicanos, a exemplo de Isaltina 

Lucas.

Do dinheiro no Dubai ao 
Land Cruiser e presentes 
à “ninhada” presidencial

Na sua defesa, no âmbito 
do processo que corre termos 
na Suprema Corte de Lon-
dres, na Inglaterra, movido 
pela PGR contra o Grupo 
Privinvest, Iskandar Safa, 
dono daquele conglomerado 
empresarial, deu detalhes de 
como terá pago quantias subs-
tanciais, tanto directa quanto 
indirectamente, para o Presi-
dente Nyusi, após a sua elei-
ção como candidato para as 
eleições presidenciais de 2014.

Segundo Safa. o estadista 
moçambicano terá recebido 
subornos na ordem de um 
milhão de dólares para a sua 
campanha de 2014 e outros 
um milhões terão sido pagos 
em bens ocultados em paraí-
sos fiscais. O arguido António 
Carlos do Rosário foi quem 
terá dito a Boustani que o Pre-
sidente Nyusi desejava receber 
fundos da Privinvest para a sua 
campanha.

“Rosário indicou ao Sr. 
Boustani que o presidente 
Nyusi desejava receber re-
cursos do Privinvest para sua 
campanha, separado dos fun-
dos que estão sendo contribuí-
dos directamente para FRELI-
MO (USD 10 milhões)”, refere 
Safa, apresentando inclusive 
alguns e-mails que se supõe 
serem de Florindo e Jacinto 
Nyusi, filhos do Presidente da 
República, que também terão 
sido agraciados por presentes 
luxuosos do médio oriente.

A Privinvest fez o referi-
do pagamento a 10 de Abril 
de 2014, através da Logistics 
Offshore para uma conta em 
nome da Sunflower International 
Corp FZE, na Emirates NBD. 
A Privinvest alega ainda que 
adquiriu uma viatura de mar-
ca Toyota Land Cruiser, por 
728,661.42 rands, para uso 
pessoal de Filipe Nyusi na 
campanha eleitoral que o con-
duziu à Presidência da Repú-
blica em 2014.

“Por volta de Julho de 
2014, o presidente Nyusi soli-



302 DE NOVEMBRO DE 2021

Terminou, semana finda, a audição do 
último dos 19 arguidos do processo das 
dívidas ocultas, que, segundo a explicação 
do juiz Efigénio Baptista, há evidências e 
correspondências que os indicam de ter 

recebido 19 milhões de dólares. Estranhamente, nos 
mesmos files que foram usados pelo Ministério Público 
para deduzir a acusação, constam evidências de quatro 
transferências no valor de USD 10 milhões na conta do 
Comité Central da Frelimo, contudo não há uma citação 
sequer na acusação sobre este facto e, como tal, o partido 
não é nem sequer réu, nem declarante no julgamento 
da tenda da BO, o que tem alimentado cada vez mais a 
desconfiança dos moçambicanos sobre a seriedade do 
processo e a imparcialidade da Procuradoria-Geral da 
República.

O envolvimento do par-
tido Frelimo, como receptor 
de parte dos subornos das 
dívidas ocultas, foi divulgado 
pela primeira vez em Outu-
bro de 2019, por via de um 
agente do FBI que apresen-
tou ao júri documentos que 
comprovam que o “cinquen-
tenário” recebeu 10 milhões 
de dólares.

O dinheiro foi debitado 
em quatro parcelas da con-
ta da Logistics Offshore nos 
dias 31 de Março de 2014, 
29 de Maio de 2014, 19 de 

Junho de 2014 e 3 de Julho 
de 2014, para uma conta ti-
tulada pelo Comité Central 
do partido Frelimo, no Ban-
co Internacional de Moçam-
bique (BIM).

Na altura, Guebuza ainda 
era Presidente da República 
e Filipe Nyusi era candidato, 
e a Privinvest alega que o va-
lor era para a Campanha de 
Filipe Nyusi e da Frelimo nas 
eleições gerais de 2014.

O facto não consta da 
acusação do Ministério Pú-
blico e a Frelimo é a única 

Frelimo recebeu USD 10 milhões, mas não é 
tida, nem achada, muito menos citada

A estranha “pincelada” do Ministério Público para proteger o partido
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“Violência baseada no Género 
em tempos da Covid-19”

Para mais informações sobre o regulamento e ficha de inscrição consulta na 
Agência Moza Banco mais próxima ou pelo: mozabanco.co.mz
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entidade relacionada às dívi-
das ocultas, que nem mesmo 
os réus mais rebeldes tiveram 
coragem de citar o seu nome.

Por essa razão, há cada 

vez uma crença de que o jul-
gamento das dívidas ocultas é 
uma farsa que visa sacrificar 
uns tantos bodes expiatórios 
para dar aos moçambicanos 

uma sensação de uma falsa 
justiça.

Não é a primeira vez que 
o partido no poder é citado 
como beneficiário directo das 
dívidas ocultas, e as provas 
apresentadas pelo agente do 
FBI são muito fortes, tendo 
em conta que os extractos 
indicam as datas das trans-
ferências, o número da conta 
receptora e o banco de domi-
cílio.

 A Frelimo já foi mencio-
nada em tribunais, em diver-
sos casos como receptor do 
dinheiro da corrupção, com 
destaque para os casos Aero-
portos de Moçambique, em 
que o réu disse que parte do 
dinheiro desviado foi usado 
para reabilitar a escola do 
partido e o caso do INSS, em 
que Helena Taipo também 
disse que parte do dinheiro 
desviado foi para financiar a 
campanha da Frelimo.

Apesar de o partido es-
tar visivelmente dividido em 
alas, os camaradas, com co-
bertura do Ministério Públi-
co, estão a conseguir, até ao 
momento, gerir este dossier 
fracturante.

citou a aquisição de um veícu-
lo de campanha. O Presidente 
Nyusi solicitou o seu carro por 
e-mail, de 21 e 24 de Agosto 
2014. O veículo (um Toyota 
Land Cruiser com modifica-
ções adequadas e arte) foi ad-
quirido mediante pagamen-
to, datado de 11 de Julho de 
2014, pela Proindicus, para a 
Spring Trade 206 CC, uma 
empresa sul-africana, no valor 
de 7. 286 614,42 ZAR”,

Privinvest diz que “testa 
de ferro” de Nyusi é sua 

sobrinha

A Privinvest diz que, para 
ocultar a proveniência do di-
nheiro, António Carlos do 
Rosário recebia o dinheiro 
de Nyusi e transferia para 
Sabrina Madebe, funcioná-
ria do Proindicus, uma espiã 
do SISE, sobrinha e afilhada 

do Presidente Nyusi, que se 
acredita que seja a sua testa 
de ferro. O Ministério Público 
moçambicano nunca se pro-
nunciou sobre estas alegações.

“Em uma reunião com 
Jean Boustani no Aeroporto 
Paris-Le-Bourget, em 01 de 
Agosto, o Presidente Nyusi 
solicitou mais contribuições 
de campanha e / ou assistên-
cia da Privinvest. Esta reunião 
ocorreu no contexto do péri-

plo do candidato pela Europa 
(Londres, Paris, Berlim e Lis-
boa)”, acusa Safa.

Segundo a Privinvest, por 
orientações de Nyusi, António 
Carlos de Rosário terá com-
prado uma vivenda localizada 
num bairro da elite, em Cape 
Town, na África do Sul, para 
Jacinto Ferrão Filipe Nyusi, 
filho do Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacinto Nyusi, 
em Julho de 2014, coinciden-

temente no mesmo período 
(Entre Abril e Agosto de 2014) 
em que a Privinvest diz ter 
aberto os cordões à bolsa para 
pagar subornos a aquele que 
viria a ser o quarto Presidente 
do país.

Sempre cauteloso, o clã 
Nyusi, quando iniciaram as 
investigações do caso, livrou-
-se daquele activo, que se su-
põe ter sido adquirido com 
dinheiro das dívidas ocultas.

Continuação da pag  02
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Mesmo com o relaxamento das medidas 
de contenção da Covid-19 a nível global, 
Portugal continua a restringir a entrada 
de moçambicanos no seu território. 
Neste momento, a Embaixada daquele 

país europeu, com grandes laços com Moçambique, não 
está a emitir vistos de curta estadia para moçambicanos 
que pretendem se deslocar a aquele país para vários fins, 
sendo que apenas portugueses residentes em Moçambique 
e alguns concidadãos nacionais com vínculos de trabalho 
é que conseguem obter autorização para viajar. Até para 
tratamento médico aquele país não está a emitir visto, e 
há relatos de pessoas que perderam a vida por não terem 
conseguido viajar para consultas.

Portugal restringe a entrada de moçambicanos e limita 
vistos só para trabalho e assuntos diplomáticos

Cidadã morre após perder consulta por não conseguir o visto

Milhares de cidadãos moçam-
bicanos estão separados de seus 
familiares e/ou a enfrentar graves 
constrangimentos resultantes da 
incapacidade de viajar para Por-
tugal na sequência da restrição da 
emissão de vistos de curta estadia.

As relações entre Estados 
preconizam a reciprocidade, no 
entanto, enquanto Portugal não 
emite vistos para os moçambi-
canos, os portugueses têm portas 
abertas em Moçambique que, in-
clusive, concede vistos de turismo 
dentro do Aeroporto Internacio-
nal de Mavalane, uma situação 
que desgasta quem se vê impedi-
do de viajar.

A situação dura há mais de 
um ano e, segundo relatos recolhi-
dos pelo Evidências, sempre que 
é solicitado um visto o consulado 
português, em Maputo, alega es-
tar encerrado o período de con-
cessão de vistos de curta-estadia, 
o que já custou a vida de uma 
cidadã que não conseguiu viajar 
para cumprir com as consultas 
regulares.

Desolada, Albertina Moi-
sés (nome fictício), de 27 anos 
de idade, lembra com tristeza os 
momentos em que viu a vida da 
sua tia minguar sem poder fazer 
nada, pois desde Fevereiro que 
estava impedida de viajar para 
consultas.

“Há semanas perdi uma tia, 
vítima de doença, por não ter 
conseguido viajar a Portugal para 
mais uma consulta, tal como ví-
nhamos fazendo até aqui. Ela 
sempre viajava, mesmo durante 
este período da pandemia, vis-
to que era possível obter o visto 
para assuntos relacionados com 
a saúde. Mas desde Fevereiro que 
isso acontece e não compreende-
mos porque, pois ela sempre viaja 
para ser observada pelo médico. 
Pediu o visto e exigiram vários 
documentos, passados por várias 
instituições, desde as conservató-
rias até ao Ministério de Saúde, 
tendo os mesmos sido reconhe-
cidos pelo Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e até pelo Con-

simplesmente não aceita emitir o 
visto. Fiz uma exposição ao Côn-
sul Geral, há mais de três meses, 
porém até aqui não obtive res-
posta. E quando dirijo-me ao lo-
cal para pedir uma resposta, por 
escrito, inclusivamente para pedir 
uma audiência, sou informado 
na recepção que se o assunto for 
pedido de Visto de Curta Estadia, 
neste momento, o Consulado não 
está em condições de conceder. E 
isto tudo me intriga, porque es-
tou a perder o controlo dos meus 
negócios. Há dias, pedi a um par-
ceiro meu, natural e residente em 
Lisboa, que viesse a Maputo para 
tratarmos de negócios. Ele veio a 
Maputo e foi concedido o Visto 
de Turismo dentro do Aeroporto 

Internacional de Mavalane. Fi-
quei incrédulo. Onde está o regi-
me de reciprocidade?”, indagou.

Uma família separada por 
um simples visto há mais de 

um ano

Amélia dos Santos, 33 anos de 
idade, vive em Maputo, mas o seu 
marido vive e trabalha em Portu-
gal, e por essa razão tem certifi-
cado de residência passado pelas 
autoridades portuguesas, mas 
mesmo assim, está impedida de 
viajar com os filhos para se juntar 
ao seu cônjuge.

“Sou casada e mãe de dois 
menores. Temos viajado periodi-
camente a Lisboa ao seu encon-

tro. Fazemo-lo duas vezes a cada 
seis meses, com passagens pagas 
pela entidade empregadora do 
meu marido. No entanto, desde 
o ano passado não conseguimos 
viajar ao seu encontro. Tem sido 
angustiante, pois pelo regime do 
seu trabalho, ele só pode viajar a 
Maputo uma vez ao ano, em De-
zembro, e por um curto período”, 
desabafou.

A fonte diz não compreender 
por que razão o consulado se re-
cusa a emitir o visto de estadia 
curta há mais de um ano, alega-
damente porque está encerrado o 
período de concessão do mesmo e 
que “querendo, podemos apenas 
viajar se tivéssemos um contrato 
de trabalho”.

Esta situação está a gerar cons-
trangimentos de várias ordens a 
centenas de moçambicanos que 
se vêem impedidos de viajar para 
aquele país para diversos fins.

O Evidências continua a 
tentar contactar sem sucesso o 
Consulado Geral Português em 
Maputo e está também a ence-
tar diligências para obter a reac-
ção do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação para 
saber se Moçambique foi oficial-
mente notificado destas restrições, 
e qual é o posicionamento das au-
toridade nacionais em relação a 
estas restrições que tem estado a 
causar constrangimentos a cente-
nas de moçambicanos.

Igualmente, procuramos sa-
ber que tipo de acções é que estão 
a ser levadas a cabo junto da con-
traparte portuguesa com vista a se 
ultrapassar a situação.

Evidências
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sulado, como é de praxe, porém 
debalde. Gastou muito dinheiro 
com esse processo burocrático, até 
que, em Agosto, perdeu a vida à 
espera do Visto. Com todo o res-
peito, eu acho que Portugal tem 
um problema com Moçambique 
e as vítimas acabamos sendo nós 
os moçambicanos”, desabafou 
Albertina, com uma lágrima no 
canto do olho.

Quem também está prejudi-
cado com a restrição de vistos é 
Ahmad Sacoor (nome fictício), 
de 47 anos de idade, residente em 
Maputo, que, apesar de ter resi-
dência e negócios do ramo têxtil 
em Portugal, está impedido de 
viajar.

“Sou um contribuinte. Viajo 
periodicamente para tratar dos 
negócios. No entanto, há mais 
de oito meses que não consigo 
viajar àquele país para cuidar 
dos meus negócios. Juntei todos 
os meios de prova de residência 
e de negócios para obtenção de 
visto. O Consulado em Maputo 
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A despesa do Estado para 2022 está fixada em 
450 mil milhões de meticais contra os 368 mil 
milhões das despesas de 2021, um disparo de 
82 mil milhões de dólares. As despesas com 
funcionamento e investimento aumentaram 

em 46 e 31 mil milhões de meticais, respectivamente, 
mas o défice é extremamente gritante, estando estimado 
em 151 mil milhões de meticais em falta para cobertura 
da despesa do Estado, num ano em que as receitas estão 
previstas em 299 mil milhões e se espera um crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,9 por cento. A proposta 
do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 
2022 (PESOE 2022) detalha todos empecilhos que retraem 
investimentos em Moçambique, mas nada consta sobre 
os efeitos dos raptos e das Dívidas Ocultas, embora esteja 
previsto a redução do Investimento Directo Estrangeiro 
(IDE) em mais de 500 milhões de dólares.

Défice orçamental aumenta para 151 biliões de 
meticais em 2022

Na descrição da proposta 
do Plano Económico e So-
cial e Orçamento do Estado 
para 2022 (PESOE 2022), o 
Governo coloca-se o desafio 
de manter a taxa de inflação 
média anual em cerca de 5,3 
por cento; alcançar o valor de 
USD 5.203 milhões, em ex-
portações de bens, o que seria 
um crescimento de cerca de 
1.024 bilião de USD, reflec-
tindo o impulso dos grandes 
projectos; e constituir Reser-
vas Internacionais Líquidas no 
valor de USD 3.995,5 milhões 
correspondentes a 6 meses de 
cobertura das importações de 
bens e serviços não factoriais.

Dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) indi-
cam que economia moçambi-
cana registou um crescimento 
de 0,1 e 2,0 por cento no I e 
II trimestre de 2021, respecti-
vamente, um desempenho des-
crito como “positivo” e que foi 
impulsionado essencialmente 
pelo sector terciário ao regis-
tar um crescimento de 2,8 por 
cento, com maior destaque 
para os ramos da Hotelaria e 
Restauração, dos Transportes 
e Comunicação (2,9%) e dos 
Serviços Financeiros (1,8%).

 O sector primário apre-
senta um incremento de 1,6 
por cento, suportado pela con-
tribuição dos sectores de Pesca, 
Agricultura e Indústria de Ex-
tração Mineira, com cerca de 
2,6 por cento, 1,6 por cento e 
0,8 por cento, respectivamente. 

Não obstante, o sector se-
cundário registou uma varia-
ção negativa de 1,0 por cento, 
resultante do fraco contributo 
do sector de Electricidade, Gás 
e Distribuição de Água (-9,8%), 
embora o ramo da construção 
(2,4%) e da Indústria Manu-

factureira (1,2%) tenham re-
gistado um crescimento. 

O Ministério de Econo-
mia e Finanças destaca que 
as perspectivas económicas 
para o ano 2021 foram revistas 
em baixa, passando a taxa de 
crescimento de 2,1 por cento 
para 1,5 por cento, resultan-
te do impacto da pandemia 
da Covid-19, da ocorrência 
de cheias no Sul do país e da 
instabilidade militar que se ve-
rifica em algumas regiões do 
Centro e Norte do país.

 No concernente ao Inves-
timento Directo Estrangeiro 
(IDE), o Governo prevê para 
2022 um influxo líquido no 
montante de USD 3.189 mi-
lhões, o que corresponde a 
uma redução de USD 535 mi-
lhões em relação à projecção 
para 2021. “A queda do IDE 
no período em referência é ex-
plicada, em grande parte, pela 
alteração do anterior curso de 
parte dos projectos de investi-
mento directo na zona norte 
do país”, lê-se na proposta. 
Apesar de não assumir, esta 
redução pode estar também 
relacionada com o facto de o 
país estar manchado interna-
cionalmente, devido às dívidas 
ocultas e os raptos que mos-
tram uma tendência crescente.

 
Despesa pública aumenta 

em 82 mil milhões de 
meticais

Para 2022, o total da des-
pesa está fixada em 450 mil 
milhões de meticais, contra 
os 368 mil milhões das despe-
sas de 2021, um aumento de 
82 mil milhões de dólares. As 
despesas com funcionamento e 
investimento aumentaram em 
46 e 31 mil milhões de meti-

www.evidencias.co.mz
www.facebook.com/evidencias

Leia as últimas 
notícias no  portal 
Online e aceda ao 
Jornal Digital, ou 
seja, o semanário 
tal como é impresso, através do 
Smartphone, Tablet ou Computador.

Nelson Mucandze

cais, respectivamente. O défice 
é de 151 mil milhões de meti-
cais, equivalente a 13,5% do 
PIB.

Em 2022, espera-se um 
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de 2,9 por cen-
to, depois que viu as projecções 
de 2,1 por cento, em 2021, caí-

ram para 1,5 por cento.
Em termos de receitas, a 

Proposta do Plano Económico 
e Social e Orçamento do Es-
tado para 2022 mostra que o 
Executivo prevê arrecadar em 
diversos impostos 299 mil mi-
lhões de meticais, correspon-
dente a 26,6 por cento do PIB, 

contra os 268 mil milhões de 
2021, uma diferença de 33 mil 
milhões.

A Proposta do Plano Eco-
nómico e Social e Orçamento 
do Estado para 2022 já foi sub-
metida à Assembleia da Repú-
blica (AR), que deverá apreciar 
e aprovar o documento na IV 
sessão, em curso desde o dia 20 
de Outubro passado.

 O crescimento na ordem 
de 2,9 por cento, esperado em 
2022, poderá ser estimulado 
pelo processo de imunização, 
através da vacina contra a Co-
vid-19. Todavia, “ainda pros-
segue o ambiente de incerteza 
resultante do surgimento de 
novas vagas de infecções, asso-
ciado à instabilidade em algu-
mas regiões do Centro e Norte 
do país”.

PUBLICIDADE
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Os receios de Exxon Mobil

O Governo espera que o início, em 
meados do próximo ano, da produção 
de gás natural no projecto Coral 
Sul FLNG venha contribuir para 
a arrecadação de receitas para o 

Estado. Dos três projectos de Rovuma, este é o mais 
avançado e de menor dimensão implementado pelas 
concessionárias da Área 4 da Bacia do Rovuma, 
lideradas pela Mozambique Rovuma Venture (MRV), 
e consiste numa plataforma flutuante que vai captar 
e processar o gás para exportação directamente no 
mar, com arranque marcado para 2022. O Instituto 
Nacional de Petróleo (INP) anunciou que a plataforma 
flutuante para produção e liquefação de gás natural, 
em mar, parte este Novembro da Coreia do Sul, onde 
está a ser fabricada.

Governo confiante no início de produção de gás 
em meados de 2022

No menor projecto da área 4 da Bacia do Rovuma

Trata-se do projecto 
“offshore” (no mar) que foi 
concessionado à Mozam-
bique Rovuma Venture 
(MRV), uma “joint ventu-
re” co-propriedade da Eni, 
ExxonMobil e CNODC, 
com 70% de interesse parti-
cipativo, a Empresa Nacio-
nal de Hidrocarbonetos E.P. 
(ENH), com 10%, a Galp 
Energia Rovuma B.V. com 
10% e a KOGAS Moçambi-
que Ltd., com 10%.

Neste momento, a cons-
trução da plataforma flu-
tuante, pela Samsung, na 
República da Coreia do Sul, 
está numa fase adiantada, 
prevendo-se que esteja nas 
águas territoriais moçambi-
canas ainda este ano ou prin-
cípios do próximo.

O INP escreveu no seu 
site que uma equipa da ins-
tituição deslocou-se, recen-
temente, à Ilha de Geoje, 
Coreia do Sul, onde acom-
panhou in loco parte dos 
trabalhos finais de comissio-
namento em terra da plata-
forma Flutuante Coral Sul - 
FLNG, que antecedem o seu 
reboco para Moçambique. 
A missão da equipa era a 
pré-inspecção, com enfoque 
para os aspectos de medição 
fiscal de Gás Natural Lique-
feito (GNL) e de Condensa-
do, bem como aspectos re-
lacionados com a segurança 
da infra-estrutura, incluindo 
das pessoas que estarão en-
volvidas nas operações.

Na nota do INP, lê-se 
que “os dados mais recen-
tes apontam que o projecto 

de construção, daquela que 
será a primeira e mais com-
plexa plataforma flutuante 
de liquefação de gás natural 
em águas moçambicanas, e a 
primeira no mundo em águas 
profundas, está em cerca de 
95% de execução, prevendo-
-se a sua saída da Coreia do 
Sul para meados de Novem-
bro do ano em curso”.

O investimento para este 
projecto é de cerca de sete 
biliões de dólares norte-
-americanos, prevendo-se a 
geração de lucros directos na 
ordem de 39,1 biliões de dó-
lares, dos quais cerca de 19,3 
biliões para o Estado mo-
çambicano durante 25 anos.

A Decisão Final de In-
vestimento foi anunciada em 
Junho de 2017 e a campanha 
de perfuração dos 6 furos 
que irão corporizar o projec-
to iniciou em Setembro de 
2019.

No entanto, devido à 
eclosão da pandemia da co-
vid-19 e em consequência 
das medidas impostas para 
conter a propagação da 
doença, as concessionárias 
solicitaram ao Executivo a 
reprogramação das activida-
des de perfuração e conclu-
são da montagem dos siste-
mas de produção de gás para 
2021.

A 14 de Janeiro de 2020 
foi lançado o casco da plata-
forma flutuante de LNG, que 
consistiu na saída da infra-
-estrutura em construção da 
doca seca para o cais, e em 
Maio iniciou a montagem do 
primeiro módulo de superfí-

cie do casco da plataforma.
Moçambique aprovou 

três projectos para explora-
ção de gás natural ao largo 
da costa de Cabo Delgado, 
norte do país. Há dois pro-
jectos de maior dimensão 
que vão canalizar o combus-
tível do fundo do mar para 
a terra, exportando-o em 
estado líquido: um é lidera-
do pela Total (consórcio da 
Área 1), e estava a avançar 

para arrancar em 2024, data 
agora comprometida devi-
do o terrorismo, sendo que 
o outro, o projecto a Deci-
são Final de Investimento, 
vem sendo sistematicamente 
adiada pela Exxon Mobil e 
Eni (consórcio da Área 4).

Um terceiro projeto mais 
avançado e de menor dimen-
são conta também com gran-
de participação do consórcio 
da Área 4 (Exxon Mobil), e 

consiste numa plataforma 
flutuante que vai captar e 
processar o gás para expor-
tação directamente no mar, 
com arranque marcado para 
2022.

A plataforma flutuante 
deverá produzir 3,4 milhões 
de toneladas por ano (mtpa) 
de gás natural liquefeito, a 
Área 1 aponta para 13,12 
mtpa e o plano em terra da 
Área 4 prevê 15 mtpa.

Recentemente, Exxon-
Mobil foi notícia de grande 
repercussão depois que a im-
prensa americana escreveu 
que o conselho daquela mul-
tinacional estava questionan-
do se deveria perseguir vários 
grandes projetos de petróleo 
e gás, já que os investidores 
pedem que as empresas de 
combustíveis fósseis sejam 
mais conscientes dos custos e 
amigos da energia verde.

Semana passada,  o vice-
-presidente sénior da Exxon, 
Neil Chapman, numa con-
ferência na cidade italiana 
de Verona, garantiu que a 
Exxon Mobil Corp continua 
focada em hidrocarbonetos e 
planeia prosseguir com o pro-
jeto de gás natural liquefeito 
de 30 bilhões de USD em 
Moçambique, disse um alto 
executivo na quinta-feira.

"Estamos nos hidrocar-
bonetos há mais de 130 anos 
... é a parte central de nosso 
negócio e será por um longo 
tempo", disse Chapman, cita-
do pela Rautes.

Chapman disse que o gru-
po não mudou seus planos 
de investimento de vários 
bilhões de dólares no gás em 
Moçambique e no Vietname. 
“Não sabemos a data (para a 
decisão final de investimen-
to em Moçambique) agora, 
mas não há alteração, e o 
que foi noticiado nos media 
dos EUA não estava correto”, 
acrescentou.

No entanto, é de referir 
que em Março passado, quan-
do a Exxon adiou pelo tercei-
ro ano consecutivo a Decisão 
Final de Investimento sobre o 
projecto de exploração de gás 
natural em Moçambique, co-

locando em dúvida o seu in-
vestimento de 30 mil milhões 
de dólares, criou incerteza 
quando a prioridade que tem 
dado a este investimento.

A Exxon Mobil lidera o 
consórcio que inclui a Eni, a 
China National Petroleum, a 
Kogas, a portuguesa Galp e 
a Empresa Nacional de Hi-
drocarbonetos, e desde 2018 
tem os contratos de venda de 
gás assinados com os clientes 
estrangeiros, tendo recebido, 
em 2019, a ‘luz verde’ do Go-
verno moçambicano.

Actualmente, o projecto 
da Área 1 é o maior investi-
mento privado em curso em 
África, avaliado entre 20 e 25 
mil milhões de euros, e o em-
preendimento com decisão 
de investimento pendente da 
Exxon Mobil e Eni tem di-
mensão semelhante.

Evidências
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A impureza que transborda do copo

A legitimidade do Executivo 
Nyusi está a degradar-se com os no-
vos eventos, num país em que come-
çam a escassear representantes com 
personalidade imune à descrições 
abomináveis. Duas semanas depois, 
damos conta que o dia 19 de Outu-
bro, uma data que nos lembra o sen-
tido do Estado de Samora Machel, 
foi caracterizado por eventos que 
evidenciam o contraste do discurso 
dos actuais actores políticos com a 
integridade.

Naquele agitado dia 19, quando 
Alexandre Chivale era expulso da 
tenda da B.O;  em Londres, os ban-
cos envolvidos no escândalo acor-
davam em compensar os “gringos” 
pelos danos e; em Moçambique, es-
tava a ser notificado o Presidente da 
República e mais alto magistrado da 
nação, Filipe Nyusi para depor em 
sede do processo das dívidas ocul-
tas que corre termos em Londres. 
É uma coincidência questionável de 
eventos que em comum reflectem a 
fonte da degradação moral de que 
tanto fala a sociedade e a literatura 
Moçambicana.

É óbvio que a notificação no Ga-
binete Presidencial não é a confir-
mação de qualquer acto criminal, 
mas confirma para sociedade sua 
participação directa no escândalo, o 
que já o desqualifica como represen-
tante exemplar e, dependendo dos 
interesses, pode se questionar sua 
legitimidade quando se insurge para 
falar de corrupção.

O facto é que essa ideia de ter re-
presentantes sem mancha está a dei-
xar de ser preferência dos moçambi-
canos, que não mais falam da virtude, 
justeza e um bocado de lealdade no 
compromisso entre representantes e 
representados, e pouco se indignam 
quando se rompe o contrato social 
entre os eleitos e eleitores.

A reacção dos moçambicanos que 
se quer do bem é de uma indiferença 
assustadora, por mais grave que seja 
o escândalo. Uma indiferença que 
se limita em transformar um crime 
público em piadas nas redes sociais, 
e depois a vida segue, como se nada 
de grave tivesse acontecido, como se 

os representados tivessem desistido 
do País e deixado tudo nas mãos dos 
representantes..

Os exemplos não param de chegar 
e o deplorável virou moda. Os gover-
nantes agem como se de integrantes 
de uma associação para delinquir se 
tratassem, e como resultado o Pre-
sidente da República é notificado 
para provar sua inocência em Tri-
bunal internacional; Celso Correia, 
mastermind que dirige a pasta de 
Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral, é flagrado a mentir em público, 
ao desmentir sua própria promessa; 
Adriano Maleiane, um velho minis-
tro de Economia e Finanças, volta a 
ser descrito como defraudador, ao 
ter conduzido o processo de venda 
de títulos da dívida de Ematum frau-
dulentamente. E a nível municipal, 
Comiche, um outro eleito público, 
viraliza nas redes sociais ao falhar o 
lançamento do fantasiado projecto 
de Fultran e, como que a reconhe-
cer que não tem estradas dignas, foi 
buscar tractores para recolherem 
lixo na cidade. São falhanços que se 
tornaram marco da sua governação 
municipal. Mas, tudo pode ser o se-
guimento do exemplo que vem de 
cima.

Não é por lapso que, na notifica-
ção a Nyusi, a Privinvest aclara que 
mais figuras do governo serão noti-
ficadas. É, no mínimo, grave assistir 
todo o Governo a despir qualquer 
traço de integridade, num país já 
sob embargo internacional e com os 
piores indicadores em quase todas as 
leituras internacionais.

Os moçambicanos falam tanto da 
degradação moral, mas não conse-
guem apontar dedo, conscientes de 
que seus representantes são resul-
tados das escolhas mal-feitas e as 
consequências estão aí, indiferença 
política e descrença nas instituições 
do Estado, ignorando que os nos-
sos eleitos são responsáveis directos 
pela qualidade de nossa vida, como 
a educação, segurança, aplicação da 
justiça, saúde, transportes, sanea-
mento básico, higiene, lazer, vias pú-
blicas e outras importantes necessi-
dades sociais.
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Para ter acesso aos serviços de saúde

Pacientes obrigados a comprar material cirúrgico na Beira

No país, o sector da saúde atravessa uma profun-
da crise nos últimos anos, uma situação que se 
agravou sobretudo após a eclosão da pandemia 
da Covid-19. No presente, relatos que chegam de 

todos os cantos do país apontam para a falta de material 
médico-cirúrgico em várias unidades sanitárias do país. 
No Centro de Saúde da Munhava, na cidade da Beira, por 
exemplo, os pacientes são obrigados a comprar material 
cirúrgico, concretamente luvas e máscaras, no valor de 80 
meticais, para terem acesso aos serviços de estomatologia. 
Entretanto, a directora distrital de saúde na Beira, Neusa 
Joel, disse não ter conhecimento do caso, mas prometeu se 
informar.

Na última sessão de perguntas 
ao Governo, na Assembleia da Re-
pública, o Ministro da Saúde, Ar-
mindo Tiago, tornou público que o 
executivo dispõe de mais de USD 
13 milhões para a compra de me-
dicamentos e outros fármacos usa-
dos no Sistema Nacional de Saúde. 
Entretanto, à margem deste núme-
ro redondo, esconde-se uma triste 
realidade.

Milhares de moçambicanos 
correm risco de desenvolver com-
plicações e/ou morrerem devido à 
falta de material médico cirúrgico, 
com destaque para cateteres, serin-
gas, luvas, máscaras, entre outros.

A situação de insuficiência de 
material médico-cirúrgico é tão 
dramática que, tal como reportou 

o Evidências, em Abril último, nal-
guns casos faltam até hemogramas 
e reagentes para diagnóstico de 
doenças, algumas das quais fatais.

Recentemente, o Observatório 
Cidadão para a Saúde divulgou 
um estudo que aponta para graves 
falhas do Estado em garantir os ser-
viços de saúde aos cidadãos, devido 
a insuficiência de material médico 
nas unidades de saúde, o que viola 
o Compromisso de Abuja e denun-
cia uma certa fraqueza na gestão 
dos recursos canalizados para o 
funcionamento “perfeito” do Siste-
ma Nacional de Saúde (SNS).

Segundo aquela ONG, em 
vários hospitais, a exemplo do 
Hospital Geral José Macamo, os 
pacientes são obrigados a utilizar 

Jossias Sixpence-Beira

Na estomatologia Centro de Saúde da Munhava os pacientes só são atendidos mediante pagamento de 80 
meticais para comprar luvas e máscaras
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o mesmo material médico durante 
dois dias. Na ausência de elástico 
para localizar a veia para a retirada 
de sangue, os profissionais de saúde 
usam luvas.

Recentemente, também foi re-
portada falta de películas para a 
impressão dos resultados de raios X 
em diversos hospitais, obrigando os 
pacientes a usarem os seus telefones 
celulares para tirar a fotografia dos 
resultados, que posteriormente são 
apresentados ao médico.

Comprar luvas para ter 
acesso a saúde no hospital 

público

Na última semana, a equipa de 
reportagem do Evidências presen-
ciou, no posto de saúde da Munha-
va, na cidade da Beira, o drama de 
cinco pacientes que foram obriga-
dos a despender 80 meticais para 
a compra de material médico, de 
forma a terem acesso aos serviços 
de estomatologia.

Tudo começou com o anúncio 
de inexistência de material para 
atender os pacientes que procuram 
os serviços de estomatologia naque-
le posto de saúde. Era o anúncio de 
que cada um estava à sua sorte.

Ribeiro Eugénio é um dos pa-
cientes prejudicados pela falta de 
material médico-cirúrgico, e conta 

que deambulou pelo centro de saú-
de por quase uma semana antes de 
ser informado que a condição para 
que fosse atendido era comprar lu-
vas e seringas.

“Fui ao hospital, na segunda-
-feira, mas fui informado para 
voltar no dia seguinte, visto que 
já tinham atingido o limite de 10 
pessoas que atendem por dia. No 
dia seguinte, retornei e fui colhido 
de surpresa, quando foi informado 
que o centro de saúde não dispu-
nha de material para extracção de 
dentes naquele dia. Por essa razão, 
orientam-nos a comprarmos luvas 
e seringas fora, para termos acesso 
aos serviços. Os materiais custam 
entre 60 e 80 meticais”, revelou.

Com cara desiludida estava 

também Nacha António, que acre-
dita que a falta de material é ape-
nas um pretexto encontrado pelos 
profissionais de saúde para viabi-
lizarem um esquema de desvio de 
fármacos, que depois são vendidos 
fora do circuito.

ʺEu cheguei às 5:00 horas, sou 
a segunda pessoa na fila, e agora 
são 10 horas, e acabam de infor-
mar que só crianças e adultos é que 
terão prioridade devido a falta de 
material, mas vimos quatro pes-
soas que chegaram às 09 horas a 
ligarem, e foram atendidos”, disse 
Nacha, dando a entender que pode 
existir um esquema de venda de 
medicamento do Sistema Nacional 
de Saúde.

Coincidência ou não, após 
aperceber-se da chegada da nossa 
reportagem, uma enfermeira in-
formou aos pacientes, que já ha-
viam comprado material “fora” e 
aguardavam pela vez para extrair 
dentes, que o chefe dela não au-
torizou fazer o procedimento com 
material de fora, porque haveria de 
dar problemas.

Contactada pelo Evidências, a 
directora distrital de saúde na Bei-
ra, Neusa Joel, disse não ter conhe-
cimento do caso, mas prometeu se 
informar junto do Centro de saúde 
da Munhava, tendo se comprome-
tido a dizer algo posteriormente.
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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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Governo só acolhe 52236 pessoas nos Centros de Acomodação
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Ângela Fonseca
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A TotalEnergies Marketing, empresa 
subsidiária da petrolífera francesa Total, que 
se dedica a operações de comercialização de 
energias à escala global, lançou, na última 
sexta-feira (29), na cidade de Maputo, a 

terceira edição do concurso Startupper do Ano, sob lema 
"Ideias necessitam de energia para crescer".

A grande novidade da pre-
sente edição é a inclusão de 
uma categoria que tem em vis-
ta encorajar a participação das 
mulheres na área do empreen-
dedorismo. Trata-se do prémio 
“melhor empreendedora”, 
onde as candidatas serão ava-
liadas pelas suas habilidades 
de desenvolver negócios para 
melhorar a sua qualidade de 
vida, das suas famílias e da sua 
comunidade.

 De acordo com a directo-
ra-geral da TotalEnergie Ma-
rketing Moçambique, Fanny 
Canet, o prémio “melhor em-
preendedora” é uma novidade 
da terceira edição para en-
corajar o empreendedorismo 
feminino. 

“Acima do espírito em-
preendedor, esta terceira edi-
ção do Desafio Startupper do 
Ano reafirma o compromisso 
da TotalEnegies em apoiar o 

TotalEnergies encoraja a participação da mulher na 3ª edição do concurso 
Startupper do Ano

desenvolvimento sócio-eco-
nómico dos países nos quais 
a empresa opera em África. 
Contribui localmente para o 
fortalecimento do tecido social, 
apoiando os empreendedores 
mais inovadores na realização 
de seus projectos”, destaca.

 O desafio é proposto a em-
preendedores do continente 
africano e visa desenvolver o 
potencial inovador em prol da 
saúde pública, segurança, edu-
cação, acessibilidade ou outras 
questões que afectam as comu-
nidades locais.

O concurso obedece a duas 
fases, sendo uma nacional, 
cujos vencedores representarão 
o país na corrida continental, 
que prevê a participação de 32 
países, para encontrar o vence-

dor da terceira edição da inicia-
tiva da gigante TotalEnergies.

Na ocasião, a madrinha do 
projecto, Luísa Diogo, afirmou 
que a visão de desenvolvimen-
to requer a inclusão rural e 
urbana, tendo realçado que 
o papel do sector privado é 
preponderante para assegurar 
esse processo de aceleração da 
riqueza nacional e que as Pe-
quenas e Médias Empresas de-
vem trazer as soluções para os 
desafios do país.

Os candidatos às três cate-
gorias do Desafio, designada-
mente o melhor projecto de 
criação de negócio, o melhor 
Startup com menos de três 
anos e a melhor empreende-
dora, serão avaliados por um 
júri local, composto por espe-

cialistas, pessoas do mundo das 
Startups e gestores de empre-
sas que avaliarão a relevân-
cia dos projectos com base na 
sua resposta aos desafios de 
desenvolvimento sustentável, 
seu carácter inovador, bem 
como a viabilidade e potencial 
desenvolvimento.

Seguindo a nomeação de 
três vencedores por país, um 
júri internacional irá reunir-se 
para seleccionar os três grandes 
vencedores para o continente.

Importa frisar que o registo 
será aberto no dia 04 de No-
vembro, 2021 e será online em 
http://startupper.totalener-
gies.com/. Os candidatos te-
rão até o dia 23 de Dezembro 
de 2021 para submeter as suas 
candidaturas.

Cerca de 183.769 famílias, correspondendo 
a 865.271 pessoas, das quais 856.545 são 
provenientes de Cabo Delgado, estão na 
condição de vulnerabilidade extrema devido 
ao terrorismo. Destes, o Governo conseguiu 

acolher 52.236 pessoas nos Centros de Acomodação nas 
Províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Manica, 
enquanto grosso modo, ou seja, 715.675 pessoas encontram-
se integradas em casas de familiares ou conhecidos e outras 
vivem em casas de arrendadas.

A informação foi dada se-
mana finda, pela ministra do 
Género, Criança e Acção So-
cial, Nyeleti Mondlane, durante 
a sessão de perguntas ao Gover-
no da Assembleia da Repúbli-
ca, onde reconheceu que neste 
momento o executivo enfrenta 
um desafio no que diz respeito 
à disponibilidade de recursos 
para assistência humanitária.

Para fazer face ao défice, se-
gundo Nyeleti, o Governo, em 
coordenação dos parceiros de 

cooperação e amigos solidários, 
está a mobilizar recursos para 
poder providenciar uma pronta 
resposta humanitária cada vez 
melhor.

Como tal, com os recursos 
disponíveis, o governo reconhe-
ceu que não consegue garantir 
lar seguro para 715.675 vítimas 
do terrorismo em Cabo Del-
gado, que foram acolhidas por 
famílias e conhecidos, em Cabo 
Delgado, Niassa, Nampula, 
Zambézia, Manica, Inhamba-

Mais de 715 675 deslocados estão à sua sorte em casas 
de familiares ou arrendadas

ne e Maputo.
O que o governo não disse 

no parlamento é que muitos dos 
deslocados que o governo não 
consegue dar um lar seguro vi-
vem em condições desumanas, 
em varandas de edifícios ou em 
famílias numerosas de mais de 
50 membros, chegando a passar 
dias sem nem sequer uma única 
refeição, tal como reportou o 
Evidências em Agosto último.

Entretanto, em resposta às 
perguntas dos deputados, Nye-
leti Mondlane jurou de pés jun-
tos que o governo, com o apoio 
dos parceiros de Cooperação, 
sociedade civil, sector privado 
e outros movimentos de solida-
riedade, presta assistência mul-
tiforme a famílias vulneráveis, 
que vai desde a provisão de ma-
terial e equipamento de abrigo, 
alimentos e bens não alimenta-

res, assistência social, serviços 
básicos nas áreas de educação, 
saúde e meios de trabalho para 
o desenvolvimento de activida-
des de auto-sustento no domí-
nio agrícola e de fomento pe-
cuário de pequena escala.

“Foram acolhidas 52.236 
pessoas nos centros de acomo-
dação nas províncias de Cabo 
Delgado, Niassa, Nampula e 
Manica. 715.675 pessoas foram 
integradas em casas de familia-
res ou conhecidos, e outros vi-
vem em casas de arrendamen-
to. Foram reassentadas 97.360 
pessoas nas províncias de Cabo 
Delgado (89.274), Niassa (316), 
Nampula (3.773), Zambézia 
(569), Sofala (3.376), Inham-
bane (52). E foram demarcados 
24.654 talhões para habitação 
nas províncias de Cabo Del-
gado, Niassa, Nampula, Zam-
bézia, Sofala, Manica, e Inham-
bane”, relatou a ministra.

PUBLICIDADE
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ASSOCIAÇÃO DE VIÚVAS TERESA GRIGOLINI (AVTG)
Relatório da Agenda Comunitária da Mulher

Por uma maior inclusão das necessidades das Mulheres nos Planos Locais de Desenvolvimento
A Associação de Viúvas Teresa Grigolini (AVTG) é uma organização nacional sem fins lucrativos criada em 2003, por um grupo de mulheres inconformadas 
com a discriminação da mulher e rapariga. A AVTG é uma organização vocacionada na defesa dos direitos humanos da mulher e tem como visão  uma 
sociedade justa e inclusiva onde todas as mulheres e raparigas influenciam e participam activamente na melhoria das suas condições de vida.

Actualmente a AVTG esta a implementar o projecto “Aumentar a participação da mulher e da rapariga nos espaços locais de tomada de decisão”.  durante 
os meses de junho, setembro e outubro, a associação realizou encontros de auscultação de mulheres dos 6 postos administrativos da cidade de Nampula 
representantes dos 18 bairros com objectivo de criar uma agenda comunitária com vista a assegurar a inclusão das prioridades das mulheres e raparigas nos 
planos e orçamentos locais, a luz da lei 8/2003 e decreto 11/2005 que regulam a organização e funcionamento dos órgãos locais do Estado e lei 2/97 sobre 
autarquias locais.

Abaixo, encontre a tabela resumo das questões e necessidades das mulheres da cidade de Nampula, divididas por localidades e por sectores de serviços 
distritais

Postos Administrativos Urbanos: Namicopo, Napipine, Natikiri, Muatala, Muhala, Central.

Sectores de serviços 
distritais

Problemas levantados nos encontros de consulta comunitária 
comum (comum)

Prioridades segundo a comunidade (comum)

Actividades económicas
Falta de oportunidades de emprego e financiamento das 
iniciativas da mulher.

Aumento das taxas de imposto sem auscultar a comunidade.

Formação de curta duração, cursos práticos de saber fazer e 
oportunidades de financiamentos de iniciativas de mulheres

Educação, Juventude e 
tecnologia

Falta de qualidade da educação, cobranças ilícitas nas 
escolas, falta de transparência nas contribuições para 
pagamento de guarda e construção de salas de aulas.

Desistência escolar devido a uniões prematuras, gravidezes 
precoces e assédio sexual.

Reduzir o valor das contribuições, introduzir actividades 
extracurriculares para que a rapariga passe mais tempo no 
ambiente escolar.

Saúde, mulher e acção 
social

Mau atendimento hospitalar em todos os serviços, cobrança 
ilícitas para ter acesso aos cuidados médicos, falta de 
medicamentos.

Na área socia: falta de clareza e transparência nos critérios 
para o acesso das mulheres vulneráveis á assistência social;

Fraco envolvimento da mulher nos assuntos relacionados aos 
seus interesses.

Descriminação das mulheres com baixo nível escolar.

As autoridades devem garantir a acessibilidade e eficácia 
dos mecanismos de denuncia;

Criar salas mãe espera nas maternidades dos centros de 
saúde, para garantir a segurança das mulheres que vivem 
distantes da maternidade.

Planeamento e 
infraestrutura

Construções desordenadas em todos os bairros, falta de vias 
de acesso e degradação devido a erosão, falta de sanitários 
públicos.

Dificuldades de acesso a terra para as mulheres, demora na 
concessão de licenças de construção e escassez de água na 
cidade de Nampula.

Conceção de DUAT a mulheres, abertura de mais furos de 
água, expansão da corrente eléctrica em todos os bairros de 
expansão e iluminação das publicas.

Mercados e Feiras

Uso excessivo de forca por parte da polícia municipal aos 
vendedores informais;

Falta de sanitários públicos nos mercados; falta de mercados 
organizados a nível de bairros e os que existem tem 
problemas da estrutura organizativa;

Escassez de fiscalização no mercado grossista de waresta e 
outros mercados da urbe.

Inexistência de balanças publicas nos mercados reduz a 
quantidade de produtos (viciação das balanças);

Sérios problemas de lixo, aliados a poucos contentores e 
fraca recolha de lixo.

Melhorar a qualidade dos mercados existentes e 
expropriação das bancas sem uso.

Adaptar o acesso das bancas do mercado para as pessoas 
com deficiência;

O governo municipal deve reduzir as taxas e impostos 
pagos e garantir transparência na gestão destes fundos.

Orientar o cidadão sobre os critérios a seguir para abertura 
do seu negocio.

Parceiros:
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Já começam a se fazer sentir os impactos da subida do custo de combustível

Bancadas parlamentares contestam

Comer cada vez mais caro em Moçambique

O preço dos produtos de primeira necessidade nos principais merca-
dos da capital do país já começam a registar um ligeiro agravamen-
to, efectivamente uma semana depois do anúncio da subida do preço 
do combustível, na ordem de 05 a 22 por cento, o que poderá impli-
car a degradação da difícil vida dos moçambicanos, que quando se 

encontravam a sair da crise da dívida pública foram encontrados em contrapé pela 
pandemia da Covid-19, que empurrou milhares para o desemprego.

A Organização dos Tra-
balhadores de Moçambica-
nos – Central Sindical (OTM 
– CS) considera que, nas con-
dições actuais, a cesta básica 
ideal para garantir o mínimo 
na mesa de qualquer família 
moçambicana está cifrada 
em 24 mil, contudo o salário 
mínimo é de 4.691 meticais.

De acordo com a OTM, 
a cesta básica inclui arroz, 
farinha de milho, feijão man-
teiga, amendoim, peixe cara-
pau, vegetais e legumes, pão, 
óleo vegetal, açúcar amarelo, 
petróleo de iluminação, sa-
bão bingo, transporte (duas 
deslocações diárias) e carvão.

O novo salário mínimo 
nacional não correspondeu 
às expectativas dos trabalha-
dores que, mais uma vez, se 
sentiram marginalizados pelo 
Governo. Enquanto os mo-
çambicanos digeriam a nova 
tabela salarial, que aprovou 

aumentos de 1.5% a 5%, 
foram surpreendidos com 
o agravamento do preço de 
combustíveis, na ordem dos 
7% a 22%, o que já está a in-
flacionar o preço dos bens de 
primeira necessidade.

Na sessão de Informações 
do Governo no Parlamen-
to, o ministro da Economia 
e Finanças de Moçambique, 
Adriano Maleiane, desdra-
matizou o que já é motivo 
de preocupação dos moçam-
bicanos, referindo que o au-
mento do preço dos produtos 
petrolíferos ainda está abaixo 
do que as regras de cálculo 
prevêem.

“O preço da gasolina po-
dia ser 75 meticais o litro, em 
vez do aumento para 69 em 
vigor, caso fosse aplicado o 
que estava na lei”, disse Ma-
leiane, para depois justificar 
que o aumento, visa “fazer as 
coisas de forma gradual até 

estarmos de novo na fórmula 
e funcionar como tínhamos 
combinado, entre Governo e 
gasolineiras”.

O titular da pasta da Eco-
nomia e Finanças no Gover-
no de Filipe Jacinto Nyusi 
explicou ainda que o ajusta-
mento dos preços dos com-
bustíveis vinha sendo adiado 
devido aos prejuízos que a 
pandemia da Covid-19 cau-
sou na economia nacional.

"Achámos que não devía-
mos aumentar mais o custo 
de vida, mas agora já não há 
como aguentar, senão corría-
mos o risco de não termos 
combustível, e tudo estaria 
parado. Então, foi necessá-
rio rever os preços, e mesmo 
assim tomou-se o cuidado de 
não repercutir a 100% o que 
a fórmula diz", reiterou, sem 
esclarecer o rumo de futuras 
atualizações.  

Encurralados, transportadores e comerciantes ameaçam agravar preços

As bancadas da oposição, 
Renamo e MDM, mostra-
ram-se contra o agravamen-
to do preço do combustível, 

que vai, sobremaneira, so-
brecarregar os moçambica-
nos, visto que o custo de vida 
também vai subir.

 Entretanto, Maleiane 
adiantou que o Governo, ao 
invés de subsidiar as gasoli-
neiras, está a privilegiar os 

Texto: Paulo Tivane & Duarte Sitoe

Comer em algumas cidades 
do país tornou-se uma um exer-
cício com muitas incógnitas. Os 
maiores centros urbanos registam 
a cada mês que passa uma subida 
dos preços dos bens de primeira 
necessidade. O preço do arroz e 
outros produtos como o açúcar, 
óleo de cozinha e sabão, os três 
últimos, por sinal isentos do pa-
gamento do Imposto do Valor 
Acrescentado (IVA), tem regista-
do agravamento dos preços.

A subida do preço do com-

bustível já se faz sentir na vida 
dos moçambicanos. Segundo o 
que Evidências constatou, em 
alguns mercados retalhistas, os 
preços dos produtos de primeira 
necessidade foram ajustados.

Actualmente, o açúcar casta-
nho, o mais consumido na capital 
do país, passou de 65 para 70 me-
ticais o quilograma, enquanto a 
barra de sabão, que antes estava 
entre os 15 e 17 meticais, agora 
oscila entre os 22 e 25 meticais.

Com a subida dos preços dos 

transportadores, uma informa-
ção, no entanto, não confirmada 
pela Federação dos Transporta-
dores Rodoviários (FEMATRO), 
que já veio a público ameaçar 
agravar os preços dos transportes 
de passageiros e de carga para 
compensar o aumento do custo.

 “O apoio chega aos utentes 
dos transportes, ao invés de bene-
ficiar a todos os que atestam, in-
clusivamente quem dispensa aju-
das. Por outro lado, o princípio é 
de fortalecer o sector privado e 

familiar da economia por forma 
a torná-los mais preparados para 
enfrentar choques externos”.

 Reagindo ao reajuste do pre-
ço do combustível, o porta-voz da 
bancada parlamentar da Rena-
mo, José Manteigas, apelidou de 
insulto o novo preço do combus-
tível, uma vez que o ajustamento 
acontece depois do Governo ter 
anunciado a subida de apenas 
cinco por cento do salário míni-
mo nacional. 

“Os moçambicanos não me-
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Comer cada vez mais caro em Moçambique

“Não é fácil viver no meu país,… é complicado viver 
com a corda no pescoço”

Manuel Uamusse conta 
que já há muito que vinha 
fazendo das tripas o coração 
por causa da Covid-19, mas 
agora a situação acaba de to-
mar contornos alarmantes. 
Teme que nos próximos dias 
possa ter dificuldade de pôr 
comida na mesa.

“Agora não comemos o 
que queremos, comemos o 
que o dinheiro que temos 
nos permite comprar. A vida 
estava difícil, mas depois da 
eclosão da pandemia do novo 
coronavírus tornou-se ainda 
pior. Com o que vendíamos, 
no passado, conseguíamos fa-
zer um xitique diário que nos 
rendia um valor suficiente 
para fazer o rancho no final 
do mês, contudo, no presen-

te, o dinheiro que podia com-
prar uma cesta básica limita-
-se a comprar duas ou três 
coisas”, Manuel Uamusse.

Por seu turno, Helena 
Mateus considera que “o 
Governo sabe que mesmo 
subindo os preços temos que 
comprar o arroz e outros pro-
dutos. Já não vivemos o que 
planejamos, fazemos de tudo 
para sobreviver até onde po-
demos. No próximo mês não 
sabemos o que vai subir. Não 
é fácil viver no meu país, é 
complicado viver com a cor-
da no pescoço”.

“Estamos a caminho do 
abismo”, é assim como rea-
ge Adérito Machungo, de 26 
anos, para quem muitos mo-
çambicanos já tinham a vida 

dura na sequência da perda 
do emprego por causa da 
Covid-19.

“Parece que o governo 
não está nada preocupado 
com esta realidade que vai 
alterar prejudicialmente a 
vida do seu povo, também 
este governo não nos serve 
para nada. Eu, por exemplo, 
trabalho na Cidade da Ma-
tola, para lá chegar, tenho 
que recorrer a três chapas, e 
a tarifa cobrada é elevada. O 
que constitui um constrangi-
mento, porque tal dinheiro 
não tenho, o reajuste salarial 
não é proporcional para a 
sociedade e os produtos da 
primeira necessidade estão 

caros, por isso urge a necessi-
dade do governo, pelo menos 
desta vez, procurar estraté-
gias para resolver isso”, con-
cluiu Artur Ponja.

bens tidos como essenciais para 
a sobrevivência, os cidadãos são 

obrigados a “apertar o cinto”, 
uma vez que as despesas básicas 

recem viver eternamente debaixo 
da fome, por conta da má-gestão 
dos impostos e da coisa pública, 
que impedem a poupança de re-
cursos. Este aumento veio agra-
var mais o penoso custo de vida 
que os moçambicanos suportam, 
diariamente, num país onde o ín-
dice de desemprego é altíssimo e 
assustador”, disse.

Para o maior partido da opo-
sição em Moçambique, esta de-
cisão vai transformar a vida dos 
moçambicanos num autêntico 

pesadelo, pelo facto deste agra-
vamento se reflectir no custo de 
vida elevado, daí que exige ao 
governo a encontrar meios para 
subsidiar os produtos de pri-
meira necessidade e o sector de 
transporte.

“Exigimos ao Governo para 
encontrar estratégia para subsi-
diar os produtos de primeira ne-
cessidade e o transporte, porque 
um dos direitos fundamentais da 
pessoa humana é a alimentação, e 
o povo paga impostos”, sublinha.

chegam a duplicar o salário.
“Quando chegou a vez 

de ajustar o salário mínimo 
brindaram-nos com aque-
la vergonha que vimos. Os 
produtos continuam a subir. 
Não é fácil sobreviver pe-
rante a este cenário. Tenho 
que fazer um grande jogo de 
cintura para gerir o pouco 
que ganho. O arroz, o óleo, 
o açúcar e outros produtos 
estão a subir a cada mês que 
passa. Só trabalhamos para 
comer, não há como olhar 
para outros projectos. A vida 

está muito difícil”, disse João 
Massango, de 35 anos, fun-
cionário de uma empresa 
de segurança privada, para 
depois acrescentar que “tra-
balhamos, mas quando che-
ga final do mês são dores de 
cabeça devido a matemática 
que temos de fazer para ter o 
essencial para comer”.

Por outro lado, Florêncio 
Cumbula, de 44 anos de ida-
de, comerciante no mercado 
Malanga, não tem dúvidas 
que quase todos produtos 
serão reajustados, tendo em 

conta que são importados e 
para chegar ao mercado é 
necessário transporte, que se 
tornou ainda mais caro des-
de a última actualização dos 
preços.

“Temos que ser realistas, 
não podemos continuar a 
praticar os mesmos preços. 
A subida do preço do com-
bustível fez com que o preço 
dos produtos fosse agravado, 
onde compramos para reven-
der. Assim sendo, a partir do 
dia 01 de Novembro vamos 
ter novos preços”, anunciou.
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Paulo Tivane

Consultora diz que Moçambique deve 
restaurar a sua reputação

CTRG apoia o governo da Moamba a reduzir 
a fome e os impactos da Covid-19

A consultora Oxford Economics África considera que perdão de 200 milhões 
de dólares da dívida de Moçambique pelo Credit Suisse é positivo, mas 
insuficiente para colocar a dívida numa trajetória sustentável.

A Central Térmica de Ressano Garcia (CTRG) ofereceu, semana finda, insu-
mos agrícolas e equipamentos sanitários ao governo do distrito da Moam-
ba, para o fortalecimento do sector agrário e minimização dos impactos da 
Covid-19 naquele ponto.

"Apesar de o acordo do Cre-
dit Suisse para perdoar algu-
ma da dívida ser positivo para 
Moçambique, 200 milhões de 
dólares [171 milhões de euros] 
claramente não é suficiente para 
colocar a dívida do país numa 
trajetória sustentável", escrevem 
os analistas.

Num comentário enviado 
aos clientes, e a que a Lusa teve 
acesso, relativamente ao acordo 
alcançado entre o banco suíço 
Credit Suisse e várias instâncias 
judiciais internacionais, a Oxford 

Economics Africa considera que 
"o Governo moçambicano tem 
de restaurar a sua reputação en-
tre os doadores e investidores in-
ternacionais para atrair a ajuda e 
o investimento necessários para 
tirar o país da pobreza severa que 
enfrenta".

No texto, os analistas lem-
bram que "os empréstimos secre-
tos foram aprovados com base na 
assunção de que o Estado iria ga-
nhar milhares de milhões de dó-
lares na produção de gás natural 
liquefeito", cujos projetos foram 

ficando adiados devido à violên-
cia no norte do país, precisamen-
te a região com maior concentra-
ção destes recursos naturais.

"Considerando que o ex-
tremismo violento na região é 
alimentado pela pobreza e pela 
frustração com a corrupção no 
Governo da Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), é 
crucial que o sistema judicial, em 
Moçambique e no estrangeiro, 
traga todos as partes culpadas 
perante a Justiça", concluem os 
analistas. DW

A agricultura é considera-
da base do desenvolvimento do 
país, contudo a produção conti-
nua baixa, o que compromete a 
alimentação da população, agra-
vando a insegurança alimentar e 
nutricional.

 É nessa senda que, através 
da iniciativa “Tchvirika Wansa-
ti”, a CTRG está a apoiar o go-
verno da Moamba no reforço do 
sector agrário, com objectivo de 
emponderar 200 mulheres de-
sempregadas e carenciadas, pro-
movendo segurança alimentar e 
nutricional, criação de renda fa-
miliar, auto-emprego e redução 
da dependência de importações.

 Numa primeira fase, “Tchvi-
rika Wansati” será implemen-
tado nos postos administrativos 
da Moamba-Sede, Sábiè, Res-
sano Garcia e Pessene, com en-

foque na produção de pimento, 
repolho, pepino, mandioca e 
batata-doce.

 Ainda no âmbito da sua 
responsabilidade social imple-
mentado, a CTRG reforçou a 
capacidade hospitalar em ter-
mos de equipamentos de protec-
ção e combate a Covid-19, para 
os cerca de 300 profissionais de 
saúde afectos em 11 unidades sa-
nitárias no distrito de Moamba. 
Trata-se de máscaras de protec-
ção, álcool, sabão, botas, entre 
outros.

 Para Teresa Mauaie, admi-
nistradora do distrito de Moam-
ba, esta iniciativa é de capital 
importância, pois vai viabilizar 
o aumento dos níveis de produ-
ção, e anseia que nos próximos 
tempos o projecto possa não só 
abastecer o distrito de Moamba, 

mas também outras províncias.
 “Este projecto vai permi-

tir aumentarmos os níveis de 
produção, e esta semente e ou-
tros insumos vão permitir que 
os nossos agricultores possam 
produzir e abastecer Moamba, 
e até outras províncias do nos-
so país”, afirmou Mauaie, para 
depois acrescentar que “quanto 
ao material que recebemos para 
a saúde, para nós, significa uma 
grande ajuda, porque apesar dos 
níveis da Covid-19 terem baixa-
do, não significa que a Covid-19 
passou”, afirmou.

 Por seu turno, a directora 
administrativa e de responsabi-
lidade social da CTRG, Marília 
Manhiça, avançou que com o 
projecto, que se estenderá numa 
fase inicial até o ano de 2022, 
pretende-se criar empregos para 
mulheres.

 “Com a nossa parceria com 
o governo, no plano de 2021-
2022 serão abrangidas cerca de 
400 mulheres, e para este ano 
iniciaremos com extensão de 
quatro hectares”, referiu Marília 
Manhiça.

 Refira-se que para além de 
sementes, o projecto contempla 
igualmente um sistema de rega 
aprimorado gota-a-gota, tan-
ques para o armazenamento de 
água e motobombas, o que vai 
contribuir para o aumento da 
produção e produtividade.

Depois do perdão de USD 200 milhões

O anúncio foi feito pelo 
gerente de grandes projectos 
da empresa pública de distri-
buição de energia eléctrica 
do Malawi (ESCOM), numa 
conferência de imprensa na 
cidade de Blantyre.

Alexander Kaitane expli-
cou que o atraso no arranque 
do projecto deveu-se a restri-
ções impostas pela pandemia 
da Covid-19, que por várias 
vezes impediu a realização 
de encontros técnicos com 
a empresa Electricidade de 
Moçambique.

Para o lado malauiano, 
a empreitada está confia-
da a empresa indiana L&T, 

enquanto que a Sinohydro, 
uma empresa estatal de cons-
trução e engenharia hidreléc-
trica chinesa, encarregar-se-á 
pela construção da subesta-
ção de Matambo, no distrito 
de Marara em Tete.

Alexander Kaitane as-
segurou que as obras terão 
duração de um ano e dez 
meses, estando a entrega pre-
vista para Outubro de 2023. 
Com um custo de cerca de 
130 milhões de dólares, o 
projecto está a ser financiado 
pelo Banco Mundial, Fundo 
Fiduciário do Governo da 
Noruega, União Europeia e 
governo da Alemanha.

Arranca em Janeiro construção 
da Linha de Energia Eléctrica 
Moçambique – Malawi

O Malawi anunciou, recentemente, que as obras 
de construção da linha de transporte de ener-
gia eléctrica de 218 quilómetros, que vai ligar 
Moçambique a aquele país vizinho, a partir da 

subestação de Matambo, na província de Tete, vão iniciar 
em Janeiro de 2022.

O acidente aconteceu na 
região de Murissa, distrito de 
Cuamba, província do Nias-
sa. Dados da empresa repor-
tam que o trágico aconteci-
mento deixou duas vítimas 
mortais e outros sete feridos, 
dos quais dois foram evacua-
dos por meios aéreos para 
Maputo a fim de receber a 
atenção necessária, e cinco 
receberam alta no Hospital 
Provincial, após atendimento.

Num comunicado envia-

do ainda semana passada, a 
Nacala Logistics explica: “o 
troço ferroviário foi restabe-
lecido após terem sido reali-
zados trabalhos de reparação 
e limpeza da via”.

 A Nacala Logistics é 
responsável pela gestão e 
operação do sistema ferro-
-portuário de mais de 1600 
km, no centro e norte do país, 
fazendo a logística de carvão, 
carga geral e transporte de 
passageiros.

N a c a l a  L o g i s t i c s  a n u n c i a 
restabelecimento da linha férrea 
Nampula – Cuamba

Os comboios de carga e passageiros já circulam 
na linha férrea Nampula-Cuamba, desde a 
passada quarta-feira, depois da interrupção 
de cinco dias, causada pelo descarrilamen-

to de uma composição de vagões da empresa Nacala 
Logistics.
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Pela passagem do dia da Juventude Africana, 
comemorado anualmente a cada dia 01 de No-
vembro, a Coligação da Juventude dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (CJP) 

afirma que continuará comprometida na luta contra 
as desigualdades sociais, bem como em programas 
relacionados com as questões de desenvolvimento da 
Juventude Africana.

Em um comunicado envia-
do à redação do Evidências, a 
CJP, liderada por David Fardo, 
presidente do Parlamento Juve-
nil, aproveitou a ocasião para  
felicitar a juventude africana no 
continente e na diáspora, em es-
pecial a juventude dos  PALOP.

“A Coligação Juventude dos 
Países Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa reafirma o seu 
comprometimento na advoca-
cia e empenho na luta contra as 
desigualdades sociais, violação 
dos direitos Humanos, na cons-
ciencialização sobre mudanças 
climáticas e na implementação 
de instrumentos, estratégias, 

políticas, programas, relaciona-
dos com as questões de desen-
volvimento da Juventude Afri-
cana”, lê-se.

No comunicado, a CJP re-
conhece que a juventude é a 
força motriz e a esperança do 
continente africano, destacan-
do que “é a camada que on-
tem participou com entrega 
na Libertação do continente e 
no alcance da independência 
dos seus países, com coragem, 
bravura, dinamismo, perseve-
rança, irreverência e espírito de 
liderança.

Contudo, a organização re-
conhece que, volvidas décadas 

Ângela Fonseca

CJP chama aos jovens africanos à reflexão em 
torno dos seus problemas específicos

após estes ganhos, o continente 
continua a enfrentar vários de-
safios políticos, socioeconómi-
cos e ambientais.

“Aliado a estes desafios, a 
Juventude enfrenta tremendas 
necessidades básicas, desde o 
desemprego, educação de qua-
lidade, saúde e saneamento, 
habitação, pobreza e fome, paz 
e segurança, participação nos 
processos de tomada de decisão 
e a efectividade da mobilidade 
entre os Países Africanos”, des-

taca a nota assinada por David 
Fardo.

Por isso, para a CJP, este dia 
deve servir como momento de 
reflexão em torno dos proble-
mas específicos da juventude 
Africana e do continente, com 
todos os actores fulcrais da 
sociedade.

“É um dia para olharmos 
para os nossos desafios, assim 
como valorizar as potencialida-
des locais para a satisfação das 
necessidades dos verdadeiros 

filhos de África”.
Ainda, a Coligação apelou 

aos estados membros a traça-
rem estratégias pragmáticas e 
sustentáveis que possam impac-
tar positivamente na vida da ju-
ventude e no desenvolvimento 
das nações.

“A Carta Africana da Juven-
tude, a agenda 2063 e a Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos não devem servir de 
pulvinares para os estados, mas 
sim de bússolas orientadoras 
para o bem-estar da sociedade. 
Mais uma vez, convocamos aos 
governos para maior compro-
metimento na aplicação destes 
instrumentos, na consolidação 
dos espaços de diálogo e a tole-
rância política”.

Importa referir que o dia da 
Juventude Africana foi instituí-
do em 2008, com o objectivo de 
promover e reforçar a visibili-
dade das questões de desenvol-
vimento da Juventude Africana 
como prioridade no continente.

PUBLICIDADE
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Tiro aos pratos
Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Abri a boca com sono. Tornei a abrir. Abri-a uma 
vez mais. Mas ninguém me ligou. O meu pai estava a fa-
lar ao telefone com um amigo. A minha mãe, que de vez 
em quando me olhava com um ar severo, andava por ali 
às voltas para ver se eu comia, e não dava a menor im-
portância aos meus bocejos. E eu sem vontade nenhuma 
de comer. 

A sopa até tinha um aspecto mais ao menos agradável. 
Era uma sopa de massa de letras. Uma daquelas sopas com 
que se pode brincar. Ali mesmo, diante de mim, boiavam 
um R, um V e dois T. E já lá vinha um H. Quem inventou 
esta sopa merecia receber um prémio. É uma sopa gira, 
nada parecida com a sopa de legumes, cheia de nabos e de 
coisas assim, e que sabe mesmo a dias de chuva: um hor-
ror! Com uma sopa de letras, pelo menos, podemos tentar 
escrever o nosso nome. Afonso. Faltava um N. A minha 
mãe virou-se para mim e falou-me com aquela voz que ela 
tem muito especial, para mostrar que está zangada:

— Afonso! Quero que comas essa sopa, imediata-
mente!

 Quando ela se zanga, trata-me por Afonso, eu bem sei. 
Por isso, comi uma colher cheia de vogais o mais depressa 
possível.

Foi então que a minha mãe ligou o televisor. A ima-
gem surgiu de repente, e eu olhei-a por detrás do fumo que 
saia da minha sopa de letras. Mas, eu não estava com von-
tade de comer sopa, também não tinha o menor desejo 
de ver televisão. Reparei, apesar de tudo, que estavam a 
dar imagens de uma guerra. Não sei se era um filme, uma 
telenovela, um noticiário ou um anúncio publicitário. Era 
uma guerra e pronto.

Igual a todas as guerras que todos os dias dão na tele-
visão. Tinha todo o barulho e toda a zaragata, toda a con-
fusão e toda a violência de uma guerra vulgar.

— Afonso, a sopa!
 A minha mãe gritou mesmo na altura em que, na 

guerra, rebentava uma tremenda explosão: zás! Encheu-
se tudo de fumo. A guerra e a sopa esconderam-se como os 
prédios e as ruas nos dias de nevoeiro.

 De repente, para meu espanto, a sopa salpicou a to-
alha, espalharam-se as letras de massa. Eu abri os olhos, 
verdadeiramente admirado. Ali, no meu prato, todo sujo 
de vogais e de consoantes, com a farda cheia de caldo, es-
tava um soldado farrusco, tão pequenino que facilmente 
se sentou na concha da minha colher de sopa. O soldado 
gritou-me:

— A guerra? Onde é que está a minha guerra?
Eu não soube lhe responder, até porque a televisão mo-

strava uma senhora simpática, que se esforçava para nos 
explicar como é que devíamos lavar a roupa.

 — Onde é que meteram a minha guerra? Foste tu, 
matulão, que a escondeste? – tornou a gritar o soldadinho, 
agitando no ar uma espingarda minúscula.

— Como é que tu queres que eu saiba da tua guer-
ra? Estou eu a comer a minha sopa, muito descansado, 
quando tu entras na minha casa sem pedir licença, fazes 
um enorme estardalhaço e ainda por cima dentro do meu 
prato… e tens o descaramento de perguntar «pela tua 
guerra?»

O soldadinho ficou furioso e pôs-se aos saltos, sujando 
ainda mais a toalha de sopa:

— Quero a minha guerra! Quero a minha guerra!
Eu, só para o contrariar, deitei-lhe por cima três le-

trinhas de massa: P, A, Z.
— Toma! Come este bocadinho de paz e que te faça 

muito bom proveito.
O soldado ficou ainda mais danado.
— Isso são modos de se tratar um desconhecido? Dan-

do-lhe paz? O que eu quero é guerra, guerra! Guerra.
Bom. Era tão maçador, tão aborrecido este soldado, e 

com a sua gritaria fiquei também zangado. Se ele não se 
calasse, aliás, a minha mãe certamente apareceria e quem 
acabava por apanhar algum raspanete ou algum castigo de 
guerra era eu.

Com toda a certeza: ainda se, ao menos, ele gritasse 
“gelado” em vez de “guerra” …

— Guerra! Guerra! Quero a minha guerra! 

Pois, se queria guerra, ia tê-la. Querem saber o que é 
que eu fiz? Estava tão farto dele que o meti na colher de 
sopa, fui-me ao televisor e despejei-o, com uma colher de 
caldo, pela boca abaixo de uma locutora sorridente, que 
então havia aparecido na TV. Ela tossiu, pediu desculpa, e 
continuou a falar das coisas que tinha para dizer.

Nessa altura, chegou a minha mãe.
— Pronto, Afonso. Deixa lá a sopa; estou a ver que es-

tás a dormir com a cabeça dentro do prato…
Então, fui-me deitar, tendo o cuidado de reparar se o 

soldado não voltava, todavia estava tudo sossegado.
Até hoje, nunca disse à minha mãe nada a respeito do 

soldado que saltou para dentro da minha sopa. E vocês, a 
quem eu narro esta história, façam-me o favor de não lhe 
contarem nada também, combinado? É que ela podia não 
acreditar… 

(para o jornalista Abel Faife, com quem trabalhei nos Anos 70, esta Memória de Infância, com Eterna Saudade)

PUBLICIDADE
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Existem, na África lusófona, dois países “re-
sistentes”, que nunca mudaram o partido que 
os governou, desde 1975, data das suas inde-
pendências. Por sinal se trata dos dois países 
mais populosos entre os PALOP, dos mais ri-
cos em recursos naturais e dos mais extensos 
em termos territoriais: Angola e Moçambique. 
Duas histórias por alguns aspectos semelhantes, 
mas com diferenças também assinaláveis, que 
poderão levar, no imediato futuro, a diferentes 
perspectivas políticas.

Os outros três países dos PALOP conhece-
ram mudanças políticas de vária natureza: 
Cabo Verde de forma exemplar, com alternân-
cias no partido ou coligação governamental, 
sem que isso levasse a questionamentos ou, 
pior, violências por parte de quem saiu perde-
dor da competição eleitoral. A eleição, a 17 de 
Outubro passado, de José Neves, do PAICV, a 
presidente da república, diante de um concor-
rente do partido de maioria absoluta, o Movi-
mento para a Democracia, deu uma enésima 
demonstração da solidez dos processos eleito-
rais deste país. Na Guiné-Bissau, a mudança 
política deu-se de maneiras diferentes: quer 
mediante eleições (nem sempre transparentes, 
como no caso das últimas presidenciais, que 
designaram Umaro Embaló ao cargo mais alto 
deste Estado), quer através de golpes de estado 
ou até assassinato do presidente… Em suma, 
apesar da grande instabilidade do país, a al-
ternância política foi garantida, quebrando o 
monopólio do antigo partido único, o PAIGC. 

Em São Tomé e Príncipe, a mudança de maio-
ria política governamental também já se con-
cretizou, deixando assim apenas os “gigantes” 
angolanos e moçambicanos como os únicos a 
nunca terem conhecido uma alteração do pon-
to de vista da guia do país.

Historicamente, porém, existe uma diferen-
ça fundamental entre Angola e Moçambique: 
no primeiro caso, José Eduardo dos Santos 
foi o “imperador” do país de 1979 até 2017, 
de facto, aniquilando o seu próprio partido, o 
MPLA. Vice-versa, em Moçambique sempre 
teve a supremacia da Frelimo, em detrimento 
dos seus presidentes e chefes de estado, que 
nunca conseguiram que as suas vontades in-
dividuais sobressaissem em relação às escolhas 
do partido.

A substituição de José Eduardo dos Santos 
não foi nada simples, e o actual presidente, 
João Lourenço, iniciou o seu mandato com 
uma luta contra a corrupção com que se mere-
ceu os elogios de muitos países, principalmente 
ocidentais, só que ela abrandou muito nos úl-
timos tempos, numa altura em que a situação 
económica em províncias como Benguela é 
desesperada. Ao mesmo tempo, as oposições 
encabeçadas pela UNITA formaram uma 
Frente Patriótica Unida (com o PRA-JÁ e o 
Bloco Democrático), que ameaça o monopólio 
político do MPLA. As eleições gerais estão pre-
vistas para 2022, e há pouco tempo o Tribunal 
Constitucional angolano fez uma intervenção 
sem precedentes, anulando a eleição de Adal-

berto Costa Júnior a presidente da UNITA, 
alegando a dupla nacionalidade do mesmo, 
que o impediria de exercer funções políticas 
em Angola. De qualquer forma, a estratégia 
de juntar os maiores partidos da oposição está 
provocando muita preocupação no MPLA, 
que pela primeira vez vê o seu poder seria-
mente ameaçado.

Em Moçambique, o quadro geral seria até 
pior com relação a Angola: duas guerras ainda 
não resolvidas no Centro e no Norte do país, 
um processo espectacularizado contra o siste-
ma político da Frelimo (independentemente 
de quem será condenado), investimentos no 
gás praticamente parados, com a ameaça, por 
parte da americana Exxon, de abandonar de-
finitivamente o projecto… Mas com um ele-
mento que poderá fazer a diferença em termos 
eleitorais, quando, em 2024, os moçambicanos 
forem chamados à escolha do novo presiden-
te: não só as principais formações políticas da 
oposição vivem uma transição (ou uma crise) 
pior do que a própria Frelimo, mas nenhum 
desses partidos tem a iniciativa de uma junção 
eleitoral para desafiar o partido no poder. A 
que se deve isso pouco interessa, o que é evi-
dente é que, continuando com esta abordagem 
individualista, as próximas eleições virão uma 
nova demonstração de força da Frelimo, diante 
de uma oposição dividida e sem ideias. Esta é, 
neste momento, a principal diferença entre 
Angola e Moçambique, que poderá determi-
nar êxitos eleitorais provavelmente diferentes.

OPINIÃO

Dois resistentes, até quando?
Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

                      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.
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O Relatório do BM (2020) faz menção a 
vários aspectos sobre a Inclusão Financeira, 
porém, a nossa abordagem cingir-se-á ape-
nas na compreensão das acções que visam 
a disseminação da Educação Financeira. 
Inversamente, a maior parte das acções le-
vadas a cabo pelo BM, no ano de 2020, não 
era direccionada à Educação Financeira 
das comunidades rurais residentes nos dis-
tritos, onde se observa maior fragilidade do 
conhecimento sobre aspectos financeiros. 

Assim, surgem as seguintes questões: 
como tornar sustentáveis os produtos fi-
nanceiros disponibilizados pelos diferentes 
actores financeiros, instituições financeiras 
bancárias e não bancárias, às pessoas sem 
Educação Financeira, que não têm nem se 
quer o conceito sobre dinheiro? 

Como é que se pode garantir o reembol-
so das subvenções alocadas pelas iniciativas 
do governo, como o caso de SUSTENTA, 
aos beneficiários sem Educação Financeira, 
assistência financeira e assegurar a susten-
tabilidade de projectos?   

Para compreender o ângulo da aborda-
gem desta análise, suscita-se a apreciação 
dos elementos que suportam a Inclusão Fi-
nanceira, denominados Pilares da Inclusão 
Financeira, na óptica da ENIF de BM, pois 
é mediante a operacionalização sistémica 
dos pilares que se torna real o acesso aos 
produtos e serviços financeiros a todos os 
segmentos da população. 

A ENIF do BM comporta três pilares 
nomeadamente, Acesso e Uso de Serviços 
Financeiros, Fortalecimento das Infra-es-
truturas Financeiras e Protecção do Consu-
midor e Educação Financeira.

O Acesso e Uso de Serviços Financeiros 
- visa garantir a disponibilidade, proximi-
dade e utilização efectiva de uma gama de 
produtos e serviços financeiros adequados 
às empresas e indivíduos residentes nas zo-
nas rurais e urbanas, expandir e diversificar 
a rede de acesso com a maior oferta de pro-
dutos e serviços que atendam às necessida-
des específicas dos consumidores.

Fortalecimento das Infra-estruturas Fi-
nanceiras - visa robustecer a segurança e 
eficiência do sistema nacional de pagamen-
tos, infra-estruturas e informação financei-
ra e a execução de garantias. Nesta visão, 
pretende-se criar plataformas necessárias à 

oferta de produtos e serviços adequados di-
reccionados ao público em geral, de forma 
conveniente, segura e eficiente.

Protecção do Consumidor e Educação 
Financeira - visa manter os consumidores 
dos produtos e serviços financeiros informa-
dos, capacitados e protegidos, inclusive re-
solver possíveis conflitos com os provedores 
de produtos e serviços financeiros, melhorar 
os níveis de educação financeira, prover a 
informação financeira ao público em geral 
e de protecção, tanto dos existentes como 
dos novos consumidores financeiros (ENIF, 
2016-2022).  

A abordagem sistémica da estratégica 
da inclusão financeira possibilita a expan-
são do acesso e uso dos produtos e serviços 
financeiros, regulamentação adequada, fa-
vorável aos objectivos pretendidos, garantir 
continuidade, confiança da população, em-
presas e a respectiva modernização (ENIF, 
2016-2022).

A Educação Financeira é o terceiro pilar 
da ENIF do BM, contudo, as acções desen-
volvidas em prol da disseminação do conhe-
cimento sobre questões financeiras ainda 
são excludentes, tanto que a maior parte da 
população residente nas comunidades ru-
rais nos distritos ainda não é abrangida pe-
las iniciativas de Educação Financeira. Esta 
posição conduz-nos à percepção de que a 
Educação Financeira se afigura como uma 
acção subsidiária das outras actividades da 
Inclusão Financeira ao invés de desempe-
nhar o papel-chave de um pilar que suporta 
a implementação e operacionalização da 
ENIF e abranger diferentes segmentos da 
população.

O cerne do artigo é: o Banco de Moçam-
bique, como instituição que tutela a área 
financeira, emite políticas e desenha a es-
tratégia financeira do país, devia descentra-
lizar as actividades da educação financeira, 
integrar diversas organizações do sector 
privado tais como empresas de consultoria 
que operam no ramo financeiro ou relacio-
nado, organizações não-governamentais e 
as organizações comunitárias de base que 
desenvolvem actividades de geração de ren-
dimento, entre os demais actores. Para que 
isto se torne exequível, o BM deve criar re-
presentações a nível dos distritos que pos-
sam responder pela identificação, cadastro, 

selecção e contratação destes actores a nível 
da base e que vão implementar as acções 
de Educação Financeira junto dos benefi-
ciários recônditos, ampliando, desta forma, 
a base da pirâmide da oferta, ou seja, pro-
visão de serviços de Educação Financeira.

Nesta percepção, o BM ficaria apenas 
com o seu papel de controle e supervisão 
das acções desencadeadas pelos parceiros. 
Nestes moldes, a Educação Financeira po-
deria abranger maior número de beneficiá-
rios que o BM dificilmente teria recursos 
humanos suficientes para alcançar diferen-
tes zonas recônditas. 

Esta abordagem de EF não somente visa 
alcançar o maior número das populações 
desfavorecidas, mas também abre a opor-
tunidade à instituição de tutela, de tornar a 
ENIF uma acção participativa que facilita 
a actuação dos diversos parceiros em prol 
do mesmo objectivo. No caso actual, o BM 
traça estratégias, políticas, planos de EF e 
torna-se o implementador. É imperceptível 
que o mesmo organismo tenha capacidade 
de supervisionar suas acções, identificar os 
possíveis erros e administrar medidas cor-
rectivas. 

A finalidade da ENIF é de permitir o 
acesso aos produtos e serviços financeiros a 
todos os segmentos da população. Para que 
o processo se torne produtivo, o BM deve 
deixar de ser “Institution of  all tasks” que 
faz tudo, criação de políticas, estratégias e 
implementação, pois a ideia é de descentra-
lizar as actividades da Educação Financei-
ra.

De acordo com Relatório ENIF (2020), 
o país passou a contar com 127 distritos 
cobertos por agências bancárias, face a um 
total de 154 distritos, 31 distritos com co-
bertura de microbancos e cooperativas de 
crédito, o que representa um nível de co-
bertura de 82,5% e 20% do total dos dis-
tritos, respectivamente, comparados aos 
dados de 2019.  

Os indicadores apresentados podem ser 
animadores quando comparados com a ci-
fra do ano anterior, todavia, desanimadores 
quando observados face à densidade popu-
lacional do país, especificamente das pessoas 
desfavorecidas que vivem nas comunidades 
distritais que carecem do conhecimento e 
disciplina financeira.

Percurso Sinuoso de Inclusão Financeira: um 
olhar sobre Educação Financeira (Parte II)

Sobre o Relatório da ENIF (2020) do BM

Por: Teodósio Camilo 
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Enviado especial da ONU quer explorar 
mediação com os militares no Sudão

No último Domingo, um oficial da ONU dis-
cutiu, com o antigo primeiro-ministro, que 
se encontra em prisão domiciliária, opções 
de mediação e possível "caminho a seguir" 

para acabar com a crise política que se vive no Sudão, 
por sinal um dia após centenas de milhares de mani-
festantes tomaram as ruas para exigir o fim do regime 
militar.

A manifestação de dissi-
dência representou o maior 
desafio para o general Abdel 
Fattah al-Burhan, desde que 
ele derrubou o gabinete do 
primeiro-ministro Abdalla 
Hamdok. No domingo (31), 
fontes judiciais confirmaram a 
libertação de Ibrahim Ghan-
dour, chefe do ex-partido go-
vernante dissolvido, e de ou-
tras ex-autoridades islâmicas.

"Vou continuar esses esfor-
ços com outras partes interes-
sadas sudanesas", disse Volker 
Perthes, o Representante Es-
pecial da ONU para o Sudão, 
na sua conta no Twitter.

Os esforços de mediação 
da comunidade internacio-
nal e dentro do Sudão foram 
anunciados antes dos protestos 
de sábado, sem resultados re-
latados. O principal compro-
misso em discussão, dizem os 
políticos que o apresentaram, 

é uma proposta para que Ha-
mdok receba plenos poderes 
executivos e nomeie um gabi-
nete de tecnocratas.

A proposta, que as fontes 
dizem ter sido apresentada a 
todos os lados, acabaria com 
o Conselho Soberano de com-
partilhamento de poder de 
14 membros em favor de um 
conselho honorário de três 
pessoas.

Partidos políticos, grupos 
rebeldes e militares, parceiros 
do governo antes do golpe, se-
riam representados no parla-
mento e os militares continua-
riam a liderar um Conselho de 
Segurança e Defesa.

Hamdok exigiu, por outro 
lado, a libertação dos detidos e 
um retorno ao acordo de divi-
são de poder anterior ao golpe 
antes de avançar para novas 
negociações.

Por seu turno, o Comitê 

PUBLICIDADE

O Centro de Saúde Privado “ VIDA FELIZ”,. é um serviço de saúde  
que presta cuidados clínicos curativos, bem como os de natureza preventiva 
e de reabilitação. 
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A consulta da especialidade é por regime de marcação e ocorre dentro das horas indicadas,  admitindo urgências .

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

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

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

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

Trabalhamos com plano de saúde  reconhecidos  dentro do pais.

Temos vacinação preventiva para:
Antiraiva, febre amarela, hepatite B , Tetano, Gripe H1N1.

Exames complementares 
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• Electrocardiograma;
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CENTRO DE SAÚDE PRIVADO
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VIDA FELIZ

VIDA FELIZ

Central de Médicos Sudaneses 
disse que três manifestantes fo-
ram mortos a tiros por forças 
de segurança na cidade gêmea 
de Omdurman, em Cartum, 
durante as manifestações de 
sábado, 30 de Outubro. Entre-
tanto, a polícia sudanesa ne-
gou ter atirado em manifestan-
tes durante as manifestações, 
adiantando que um agente foi 
ferido por arma de fogo.

Devido a situação de ins-
tabilidade política que se vive 
naquele país localizado no 
norte do continente africano, 
sindicatos de médicos, ban-
queiros, professores e outros 
grupos estão em greve desde 
a semana passada e disseram 
que continuarão até que as de-
mandas sejam atendidas, en-
quanto comitês de resistência 
barricaram bairros e criaram 
agendas de protestos e desobe-
diência civil.

Refira-se que o Sindicato 
dos Advogados do Sudão con-
denou as prisões de activistas 
e líderes políticos. O sindicato 
"adverte que o povo sudanês 
está diante de um movimen-
to militar opressor que abre 
caminho para o totalitarismo 
sombrio".

Ainda de acordo com da-
dos das forças de segurança do 
Burkina Faso, este foi o quarto 
ataque mortal, numa semana, 
contra as forças de segurança 
que lutam contra os jihadistas.

 "Esta manhã, cedo, por 
volta das 6:00 horas, indiví-
duos armados não identifica-
dos atacaram a esquadra de 
polícia. Infelizmente, cinco po-
lícias foram mortos", disse um 
oficial, sem atribuir o ataque a 
qualquer grupo em particular.

Além dos cinco agentes que 

foram alvejados mortalmen-
te, há registo de três que con-
tinuam desaparecidos. "Para 
além dos cinco polícias mortos, 
outros três estão desapareci-
dos, mas estão em curso opera-
ções para encontrá-los".

 Na sexta-feira (29.10), os 
rebeldes atacaram dois com-
boios mineiros, matando pelo 
menos um soldado e ferindo 
outro, no norte e leste do país. 
Um dia antes, dois polícias 
foram mortos num ataque no 
norte do país.

Jihadistas matam cinco polícias no 
Burkina Faso

O Burkina Faso tem sido alvo de ataques jiha-
distas desde 2015, principalmente nas re-
giões norte e leste, próximas do Mali e do Ní-
ger, mas também no sul. Segundo as forças 

de segurança daquele país da África Ocidental, pelo me-
nos cinco agentes da polícia foram mortos no Burkina 
Faso neste domingo (31.10), num ataque perto da fron-
teira com o Mali.
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Violência Doméstica

As marcas estampadas no corpo e na alma de quem demorou 
ter coragem para denunciar

Em Moçambique, a violência doméstica é um 
crime punível por lei, contudo, muitas vezes 
as vítimas têm sofrido caladas, com receio 
de denunciar, no entanto, a lei nº29/2009 de 

29 de Setembro estabelece que quando praticada con-
tra mulheres é considerada um crime público, dando 
espaço para que qualquer pessoa possa reportar às 
autoridades. Foi assim como aconteceu com Eulália 
Uamusse, que foi socorrida por vizinhos, em mais um 
dia de fúria do seu ex-marido, mas carrega no corpo e 
na alma as marcas da violência que sofreu em silêncio 
durante muito tempo, desde ferimentos com objectos 
perfurantes, cárcere, até tentativas de desfigurar o 
rosto e o corpo com recurso à água fervida. Especialis-
tas apontam a cultura patriarcal e o machismo como 
sendo factores que dificultam a percepção da mulher 
de que está a viver num ciclo de violência, que muitas 
das vezes leva a lesões graves, problemas psicológicos 
ou até mesmo a morte.

A violência doméstica, so-
bretudo contra as mulheres, 
continua a ser um dos crimes 
mais comuns na sociedade 
moçambicana, e tende a au-
mentar, principalmente neste 
período de confinamento por 
causa da COVID-19.

Segundo a Procuradoria-
-Geral da República, em 
2020 o país registou um ligei-
ro abrandamento dos casos 
(89 processos em relação ao 
ano de 2019). Foram instau-
rados 7.591 processos-crime 
por violência doméstica, onde 
a província de Gaza lidera o 

número de casos que chega-
ram às autoridades, seguido 
de Maputo com 1.132, Mani-
ca com 428, Sofala com 384 e 
Cabo Delgado com 257.

Entretanto, longe das esta-
tísticas, várias mulheres vivem 
num ciclo de violência e não 
denunciam. De acordo com 
o Gabinete de Atendimento 

à Família e Menor Vítimas 
de Violência de Gaza, só no 
primeiro semestre deste ano, 
a província registou cerca de 
1.558 denúncias de violência, 
contra 1.132 de igual perío-
do do ano transacto, sendo 
as mulheres as principais 
vítimas.

Eulália Uamusse é par-
te dessas estatísticas. Aos 30 
anos de idade, a jovem resi-
dente no Bairro 3, distrito de 
Chongoene, na província de 
Gaza, mãe de dois filhos, está 
com parte do seu corpo e ros-
to desfigurados, após ser víti-

ma de violência por parte do 
seu marido, com quem estava 
numa relação desde 2012.

“Começamos a namorar 
e depois de um tempo fui vi-
ver com ele na zona do Pa-
trice Lumumba, na cidade 
de Xai-Xai. Não tardou e o 
tio o convidou para ir traba-
lhar na África do Sul, assim 

Neila Sitoe

prosseguiu e fui com ele. Nos 
primeiros três meses estava 
tudo bem, éramos um casal 
normal, talvez porque ainda 
não tínhamos uma casa pró-
pria. Mas conseguimos juntar 
dinheiro e aos poucos fomos 
construindo a nossa casa, e 
aí iniciaram os maus tratos”, 
relata.

O medo da morte fez com 
que decidisse procurar ajuda

Os maus tratos, que inicia-
ram primeiro com o controle 
de suas chamadas, foram se 
intensificando a cada dia. A 
vítima conta que era tratada 
como escrava e era mantida 
em cárcere privado, sem con-
tacto com o exterior, devido 
aos ciúmes do seu ex-esposo.

“Lembro-me que num cer-
to dia ele levou o meu celular 
para ver quem tinha me liga-
do durante o tempo em que 
ele esteve a trabalhar, viu que 
só tinha falado com minha 
mãe e algumas amigas de Mo-
çambique, visto que na África 
do Sul ele me proibia de ter 
amigas. Chegou a fase de pas-
sar a me bater, e quando fosse 
trabalhar levava o meu celu-
lar, amarrava-me as mãos e 
trancava as portas para que eu 
não saísse”, revelou com um 
semblante triste. 

Com vista a ocultar o cri-
me, o esposo voltava do ser-
viço, entregava-lhe o celular 
e obrigava-lhe a ligar para a 

mãe e demais familiares para 
informar que estava bem e 
feliz.

“Para além de tudo isso, 
já me batia sem necessidade e 
já trazia mulheres para casa, 
mandava-me arrumar o quar-
to e a cama para poder passar 
a noite com essas mulheres. 
Trocava de mulheres cons-
tantemente, algumas eram 
vizinhas e sabiam que eu era 
a esposa dele, mas não se im-
portavam. E quando eu ques-
tionasse algo a elas, batia-me 
em frente delas”, desabafou.

Para além das agressões fí-
sicas, a vítima conta que, não 
raras vezes, a obrigava a man-
ter relações sexuais, e sempre 
que se mostrasse indisposta 
amarava-a e consumava o 
acto.

“Um dia obrigou-me a fa-
zer sexo anal, recusei, levou 
um objecto e bateu-me com 
ele na nuca e no pescoço, e 
desmaie. Lembro-me de ter 
acordado duas semanas de-
pois, no hospital, onde uma 
enfermeira, cujo irmão é 
polícia, depois de eu contar 
tudo o que tinha acontecido, 
aconselhou-me a denunciar, 
e assim o fiz, mas quando o 
processo corria, a violência 
continuava”.

“Me violentava de tal for-
ma que numa das vezes, não 
me lembro bem o que acon-
teceu, jogou-me água quente 

no rosto e no corpo, e dizia 
que ‘nenhum homem vai te 
querer mais, porque vais ficar 
desfigurada’, fiquei internada 
no hospital durante quatro 
meses e fui submetida a várias 
operações, pois a minha pele 
da cara estava totalmente es-
tragada. E a mesma enfermei-
ra chamou o irmão para que 
eu fizesse outra denúncia, e 
fiz quando já estava em con-
dições de falar”, afirmou com 
os olhos já cheios de lágrimas. 

Enquanto aguardava pas-
sos subsequentes da denún-
cia, e porque não tinha onde 
se esconder, quando recebeu 
alta do hospital regressou para 
casa do agressor, onde depois 
de alguns dias de tranquili-
dade voltou a ser violentada, 
acabando por engravidar, em 
finais de 2016.

Eulália conta que teve de 
sair  da África do Sul fugin-
do, mas mesmo assim o seu 
marido a perseguiu, porém, 
com ajuda da enfermeira e do 
seu irmão, conseguiu com que 
o processo de violência que 
abriu contra o seu marido, 
na África do Sul, fosse válido 
também em Moçambique.

“Pensei que com a gravi-
dez ele pudesse mudar, mas 
não. Batia-me, até chutava-me 
a barriga. De tanto me bater 
acabei por parar no mesmo 
hospital e a mesma enfermei-
ra ajudou-me a formalizar a 
denúncia, de tal forma que até 
hoje o meu ex-marido é pro-
curado tanto na África do Sul, 
assim como em Moçambique. 
Ademais, tem uma restrição 
para que não se aproxime de 
mim a uma distância de 100 
metros”, sustenta.

“Fugi de casa porque 
já não aguentava tanto 

sofrimento”

Lindiwe Ubisse, de 24 
anos de idade, residente em 
Chongoene, no Bairro Ve-
nhene, conta que teve de fu-
gir do lar, deixando para trás 
seus dois filhos, porque já não 
suportava ser violentada pelo 
seu marido.

Machismo e questões culturais entre as principais causas

Continua na pag 23

Eulália Uamusse, uma vitima de violência doméstica

A violência doméstica, sobretudo contra as mulheres, continua a ser um dos 
crimes mais comuns na sociedade moçambicana
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“A violência é reforçada por questões culturais”

SAUDE E GENERO

Continuação da pag 22

Para o psicólogo Nilton 
Chiziane, em Moçambique, a 
violência é um assunto muito 
sensível e é até cultural. “Em 
algumas comunidades é nor-
mal ouvir ‘meu marido bate-
-me porque gosta de mim’, a 
sociedade em suas práticas, 
reforça a cultura patriarcal e 
o machismo, o que dificulta a 
percepção da mulher de que 
está a viver num ciclo de vio-
lência, que muitas vezes leva 
à lesões graves, problemas psi-
cológicos ou mesmo a morte”, 
lamentou 

Chiziane apela às mulhe-
res a denunciarem a violência 
logo no início, para que pos-
sam evitar problemas futuros. 
Foi para evitar problemas fu-
turos que Eulália e Lindiwe 
decidiram denunciar os seus 
agressores, apesar de já ter 
sido depois de tanto sofrerem 
como elas dizem, mas antes 
tarde que nunca.

Eulália, por exemplo, con-
ta que após ter regressado a 
Moçambique, muitas foram 
as tentativas do seu ex-esposo 

de reatar a relação, mas jura 
de ‘pés juntos’ que não volta-
rá, até porque está, neste mo-
mento, numa relação com al-
guém que a respeita e valoriza 
como mulher.

“Estou num relaciona-
mento saudável, onde ouço e 
sou ouvida, mas não foi fácil 
voltar a confiar num homem, 
voltar a manter relações se-
xuais e, acima de tudo, voltar 
a amar”, relatou.

Redução da violência 
exige uma abordagem 

holística

A violência doméstica tem 

um impacto social, psicológi-
co, económico, clínico e legal 
na vida da vítima, do agressor, 
dos filhos do casal e da socie-
dade em geral, que muitas ve-
zes fragmenta a família e em 
muitos casos acaba em morte 
por suicídio ou femicidio.

Para Constantino Júnior, 

representante da ONU Mu-
lheres em Gaza, “é preciso 
construir uma sociedade de 
respeito e solidariedade, onde 
homens e mulheres cuidam 
uns dos outros, e juntos cui-
dam dos filhos e da comuni-
dade, porque a redução da 
violência no país exige uma 
abordagem holística e com-
prometimento de todos”, 
afirmou.

Júnior entende que o 
Governo deve continuar im-
placável na aplicação da lei, 
assegurando a provisão de 
serviços integrados à sobre-
viventes de violência, e colo-
car este assunto no topo das 

prioridades do país e de go-
vernação, apesar de já estar 
a desenvolver várias activida-
des com esse fim, mas muito 
ainda há que se fazer.

“Precisamos ensinar des-
de a tenra idade, rapazes e 
raparigas, a respeitarem-se 
uns aos outros, a não optarem 
por práticas nocivas, a forta-
lecerem os valores éticos e de 
cidadania”, frisou.

Por forma a reduzir a vio-
lência baseada no género, 
violência sexual e práticas 
nocivas contra mulheres e 
raparigas, o governo de Mo-
çambique em parceria com a 
ONU Mulheres, através das 
Organizações da Sociedade 
Civil, desde o ano 2019, está 

a implementar a Iniciativa 
Spotlight no país, nas provín-
cias de Nampula, Manica e 
Gaza, que são as províncias 

que têm registado mais casos 
de género.

Nesta última província 
(Gaza), a Iniciativa Spotlight 
está a ser implementada por 
duas organizações da socie-
dade civil, que fazem parte do 
Consórcio contra violência 
sexual, Kutenga e ASCHA 
(Associação Sócio-Cultural 
Horizonte Azul), esta última 
que está a desenvolver acti-
vidades de sensibilização e 
consciencialização sobre vio-
lência nos distritos de Xai-
-Xai e Chongoene.

“A ASCHA protege as ví-
timas de violência, acolhen-
do-as, encaminhando os ca-
sos às entidades competentes 
(equipa multissectorial do go-
verno) e fazendo o seguimen-
to dos casos até ao desfecho. 
Para além destas actividades, 
presta apoio/assistência às 
vítimas de violência, inserin-
do-as em rodas de conversas 
para que possam ser influen-
ciadas positivamente sobre 
direitos humanos, direitos 
sexuais e reprodutivos, vio-
lência e demais temáticas”, 
disse Lelita Folege, oficial da 
ASCHA.

Através das rodas de con-
versa organizadas pela AS-
CHA nos distritos de Xai-Xai 
e Chongoene, denominados 
Fala minha irmã, Eulália, 
Lindiwe, raparigas e mulheres 
aprendem sobre os seus direi-
tos, partilham suas estórias e 
aprendem com as estórias de 

vida das demais participantes 
sobreviventes de violência, 
termo com o qual preferem 
ser chamadas.

“Conheci meu marido em 
2012, começamos a namorar, 
e em 2014 fui viver com ele. 
Os primeiros dias da vida a 
dois foram muito bons, ape-
sar da confusão que fazia e 
das discussões  sempre que 
bebesse”, sublinha.

Os dias de convivência 
foram passando e Lindiwe 
engravidou do primeiro filho, 
e a estória se repetia, sempre 
que o seu esposo saísse para 
beber, ao regressar, fazia con-
fusão e discutiam. Preocupa-
da com essa situação, questio-
nou aos familiares do marido 
sobre esse comportamento e 
disseram-na que ele sempre 
que bebe age de tal forma.

Na esperança de que seu 
marido pudesse mudar, con-
tinuou a suportar aquela re-
lação, até que, para além da 
violência verbal e psicológi-
ca, começaram as agressões 
físicas.

 
Violência em tempos de 

COVID-19

Lindiwe, órfã de pai e 
mãe, conta que o esposo fazia 
questão de lembrar-lhe que 
não tinha onde cair morta, e 
que caso fosse detido ela não 
teria para onde ir com os dois 
filhos, mas a violência só au-
mentava, sobretudo durante 
a convivência em período de 
confinamento.

“No ano passado (2020) 
fui denunciar meu mari-
do porque já não aguenta-
va tanto sofrimento. Com 
medo, parou de me agredir, 
contudo, quando ele perdeu 
o emprego, passou a estar 
constantemente bêbado e 
a convivência tornou-se in-
suportável. Violentava-me 
quase sempre, e não vi outra 
opção senão fugir de casa, 
porque temia perder a vida”, 
lamentou.

Eulália e Lindiwe são ape-
nas uma gota no oceano. A 
província de Gaza, de onde 
ambas são originárias, lidera 
o ranking nacional em ter-
mos de casos de violência e 
com tendência crescente, em 
pleno contexto de Covid-19.

De acordo com o Gabine-
te de Atendimento à Família 
e Menor Vítimas de Violên-
cia de Gaza, só no primeiro 
semestre deste ano, a provín-
cia registou cerca de 1.558 
denúncias de violência, con-
tra 1.132 de igual período do 
ano transacto, sendo as mu-
lheres as principais vítimas.

Nilton Chiziane, psicólogo

Constantino Júnior, representante da ONU Mulheres em Gaza

Lelita Folege, oficial da ASCHA



24 02 DE NOVEMBRO DE 2021DESPORTO

Empresário de Mexer e Luís Miquissone

Continua na pag 25

Simon Duarte Sousa juntou-se, recentemente, ao 
lote restrito dos empresários moçambicanos 
credenciados pela Federação Internacional de 
Futebol (FIFA) para agenciar a carreira dos jo-

gadores nacionais e de outras nacionalidades. Sousa, 
que antes de se tornar empresário de jogadores, tentou 
a sorte dentro das quatro linhas e teve uma ascensão 
meteórica no que a gestão de jogadores diz respeito, 
e hoje é responsável pela carreira de algumas estrelas 
da selecção nacional, com destaque para os internacio-
nais Mexer e Luís Miquissone. Na entrevista que con-
cedeu ao Evidências, Sousa, que sonha em chegar aos 
patamares de Mino Raiola e Jorge Mendes, figuras que 
dispensam qualquer tipo de apresentação no mundo 
de futebol, falou do seu percurso, tendo revelado que 
nunca interferiu para que um dos seus jogadores fosse 
chamado aos Mambas.

Os empresários dos joga-
dores de futebol têm vindo 
a ganhar muita importância 
no futebol moderno. O papel 
do empresário é tratar toda a 
burocracia relativa a transfe-
rências, passes de jogadores 
e gestão da carreira. Com o 
empresário a desempenhar 
afincadamente o seu papel, 
o jogador foca-se exclusiva-
mente em melhorar a sua 
performance dentro das qua-

tros linhas.
Ao Evidências, o empre-

sário, que actualmente gere 
as carreiras de Mexer e Mi-
quissone, falou do seu per-
curso, o qual culminou com 

a entrada no mundo de agen-
ciamento de jogadores.

Tal como todas as crian-
ças do mundo, Simon Sousa 
teve uma risonha infância, 
em que brincava até ao pôr-
-do-sol, e, desde a tenra ida-
de, o futebol foi sempre a sua 
modalidade favorita. Aliás, 
sonhava um dia brilhar nos 
grandes palcos de futebol na-
cional e internacional.

Com a camisola dos Ma-
dalas FC, uma equipa com-
posta por jovens do Bairro 
do Alto – Maé, disputou 
vários torneios infanto-juve-
nis. Mas, porque a infância 
de Simon foi dividida entre 
Moçambique e Portugal, foi 
nas terras de Camões que se 
iniciou no futebol federado, 
tendo representado clubes 
como Sport Lisboa e Benfi-
ca, Portimonense e Botafogo 
Cabanas.

Já com a idade sénior, 
Sousa tentou a sorte em Mal-
ta, Grécia e Alemanha, con-
tudo uma lesão grave acabou 
ditando o fim da carreira, 
precocentemente. Entretan-
to, o seu amor pela modali-
dade das massas não esmo-
receu. Não jogando dentro 
das quatro linhas, Sousa de-
cidiu apostar na gestão da 
carreira dos jogadores, tendo 
fundado a empresa Desporto 
& Serviços, por sinal a mes-
ma que actualmente gere as 
carreiras dos jogadores como 
Edson Sitoe "Mexer" e Luís 
Miquissone.

“Sempre joguei futebol, 
infelizmente tive uma lesão 
grave que me obrigou a dei-
xar o sonho, isso nos finais 

Foi despoletado por vários 
treinadores, entre nacionais 
e estrangeiros, que o grosso 
dos jogadores moçambica-
nos atinge aos federados ain-
da com algumas arestas por 
limar, o que dificulta a sua 

integração fora de portas. 
Para Sousa, tal deve-se à ine-
ficiência na formação.

“Acho que falta uma 

maior preparação na base. 
Quando atingirmos esse 
nível, teremos muitos joga-
dores moçambicanos em 
Portugal e outros países da 
Europa”, declarou Sousa, 
que afirma que não gosta-

ria de se limitar somente ao 
mercado moçambicano.

“Sou moçambicano, mas 
não posso assumir que só 

estamos virados para o mer-
cado nacional. Estamos sim 
virados para os bons jogado-
res e para os bons mercados. 
Claro que sempre que puder 
daremos prioridade ao mer-
cado moçambicano, mas não 
sendo possível o nosso traba-
lho irá continuar com certe-
za. Dificuldades são muitas, 
sendo africanos sentimos, em 
algumas situações, alguma 
discriminação, e não conse-
guimos, por vezes, abordar 
como gostaríamos. Mas isso 
faz parte do mundo em que 
vivemos, e acho que a maior 
dificuldade de um agente é 
não ter jogadores de nível 
alto, e isso inviabiliza gran-
des negócios”, destaca.

Com apenas dois anos no 
mundo de agenciamento de 
jogadores, o nosso entrevis-
tado considera que não há 
maior felicidade que ajudar 
um jogador jovem a desen-
volver o seu potencial.

“Eu sempre digo que ir 

Simon Sousa sonha em chegar ao patamar de Mino 
Raiola e Jorge Mendes

Duarte Sitoe   

“Não ter jogadores de alto nível inviabiliza tarefa dos empresários”

de 2019, quando jogava na 
segunda liga da Grécia. Por-
que não podia jogar, preferi 
trabalhar para o futebol, já 

como agente”, revela.
Actualmente, com 33 

anos de idade, Simon Sou-
sa declarou que um dos seus 

principais objectivos quando 
abraçou a carreira de empre-
sários de jogadores era unir 
os agentes do futebol.

Já com a 
idade sé-
nior, Sousa 
tentou a sor-
te em Mal-
ta, Grécia e 
Alemanha, 
contudo 
uma lesão 
grave aca-
bou ditando 
o fim da car-
reira, preco-
centemente.
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Para reforçar o seu portfó-
lio, Simon Duarte Sousa já tem 
alvos identificados a nível na-
cional e internacional.

“Temos vários outros jo-
gadores estrangeiros e pro-
curamos assinar com mais 
jogadores moçambicanos que 
estão em Moçambique, mas 
só gostamos de falar quando 
já estão todos assinados. Nosso 
principal objectivo é continuar 
a trabalhar forte, e até Junho 
do próximo ano será ainda 
melhor, porque no mercado 
de inverno vamos ter grandes 
transferências”, anota.

A agência Desporto e Servi-
ços existe há pouco tempo, mas 
já agencia grandes nomes, e ao 
Evidências, Sousa conta como 
convenceu o experiente defesa 
do Bordeaux da França, Me-
xer, a ingressar na sua empresa.

“Com Mexer já nos conhe-
cemos há algum tempo e já 
falamos desde a altura que eu 
também jogava. Quando deci-
di abraçar esta área procurei-o 
para saber como estava, e ele, 
com sua humildade que o ca-
racteriza, disse que estava sozi-
nho e que podíamos trabalhar, 

e para mim foi uma honra re-
ceber esse voto de confiança de 
um jogador que fez e continua 
a fazer muito pelo futebol na-
cional, e, fim ao cabo, quando 
se trabalha sem interesses da 
um casamento perfeito”.

Por sua vez, Luís Miquis-
sone, também agenciado pela 
Desportos e Serviços, prota-

gonizou uma das transferên-
cias mais sonantes do futebol 
africano no último defeso, mas 
Sousa considera que a transfe-
rência do Konde Boy para o 
Aly Ahly do Egipto foi um pro-
cesso moroso.

“O processo do Miquissone 
não foi rápido. Foi, para nós, 
um processo longo, duro, reu-

niões com muita gente. Gos-
taríamos, nós, que todos nos-
sos processos fossem rápidos, 
mas eu e quem está comigo 
temos por hábito fazer pouco 
barulho quando trabalhamos, 
prezamos pelo silêncio, e mes-
mo quando obtemos sucesso 
continuamos a ser silenciosos”, 
retrata.

Mexer foi um dos joga-
dores afastados por Horácio 
Gonçalves para dar lugar a 
almejada renovação da se-
lecção. Entretanto, o actual 
jogador do Bordeaux viria 
a ser chamado pelo técnico 
luso, mas acabou gazetando 
a chamada para representar 
a pátria. Reagindo ao sucedi-
do, o representante do atle-
ta, formado nas canteras do 
Desportivo de Maputo, disse 
que o problema já foi resol-
vido, adiantando que Mexer 
estará ausente dos próximos 
desafios dos Mambas.

“Acho que essa situação 
foi toda esclarecida. Não 
houve nenhum problema, 
tanto que o jogador se en-
contra, neste momento, con-
vocado, mas com um peque-
no problema que o poderá 
afastar desses jogos finais”, 
revela.

Sousa não conseguiu 

cumprir os seus sonhos en-
quanto jogador de futebol, 
mas, como empresário, ele-
vou a fasquia bem alta, e an-
seia um dia poder chegar aos 
patamares de Mino Raiola e 
Jorge Mendes, empresários 
das grandes estrelas do fute-
bol mundial.

“Eu sou um sonhador 
nato. Quero ser um agente 
melhor daquilo que fui como 
jogador. E essa é uma profis-
são difícil, mas apaixonante. 
Meu sonho é poder ser um 
dos agentes jovens e moçam-
bicano reconhecido a nível 
mundial, chegar a patamares 
de figuras como Jorge Men-
des e Mino Raiola. Tudo é 
possível se crermos nos pro-
dutos que vendemos. E, cla-
ro, ser um agente que não 
olha só para o futebol, mas 
sim para quem tem talento a 
todos níveis. Porque desporto 
não é só futebol”, destacou.

“Trabalhamos em silêncio”
Continuação da pag 24

Jorge Mendes e Mino Raiola como 
fontes de inspiração

Acho que 
essa situação 
foi toda 
esclarecida. 
Não houve 
nenhum 
problema, tanto 
que o jogador 
se encontra, 
neste momento, 
convocado, 
mas com 
um pequeno 
problema que o 
poderá afastar 
desses jogos 
finais.

trabalhar domingo é um 
grande prazer, mas também 
sentir que proporcionei um 
bem-estar e evolução na car-
reira do cliente, sentir que 
participei directamente na 
construção da realização de 
um sonho do atleta é a maior 
felicidade”, destaca.

As dificuldades fazem 
parte do percurso, e, nes-
te pequeno trajecto, Simon 
Duarte passou por um turbi-
lhão. Sem guardar mágoas, o 
empresário que gere as car-
reiras de Mexer e Miquisso-
ne reconhece que já foi dis-
criminado por ser africano.

Para garantir mais robus-
tez, a Desportos e Serviços 
uniu-se à Royal Platinum 
Elleven Sports Group, de 
Mano – Mano. Sousa con-
sidera que a fusão das duas 
instituições tem gerado fru-
to na carreira dos jogadores 
por si agenciados.

“Trabalhamos juntos em 
alguns projectos, e isso faz 
com que as instituições te-
nham resultados. Acredito 
que mais coisas boas ainda 
estão por vir com essa par-
ceria. Não tenho palavras 
para descrever a pessoa que 
Mano - Mano é. Conheço-o 
há muitos anos, sempre foi 

uma pessoa muito correcta 
comigo e vice-versa, e passa-
do esses anos todos tivemos 
a sorte de nos encontrarmos 
e hoje somos parceiros, não 
de boca, mas em papel”, 
destacou.
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SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

Seriedade, dimensão e criatividade estão sempre 
presentes na escultura de Casimiro Langa, as-
sim como a passagem do tempo, no sentido de 
vida e morte, da abordagem dos temas regionais 

e culturais, da sua harmonia e das suas origens de raiz 
africana, os mitos e os mistérios, o encantamento, um 
certo feitiço e espanto, a alegria e a tristeza, o pulsar da 
beleza e das formas conjugadas nessas obras são, afinal 
de contas, os “ingredientes” das peças escultóricas deste 
Jovem Artista, que hoje aqui damos a conhecer.

As várias peças que tivemos 
oportunidade de observar no 
atelier do escultor Casimiro 
Langa são trabalhos referen-
ciais para uma leitura histórica 
da actual evolução escultórica 
moçambicana — e também 
de um certo prolongamento da 
Obra de seu pai, Mestre Naf-
tal Langa (1932-2014) —, so-
bretudo no que respeita à téc-
nica (escopro ou cinzel sobre 
Sândalo, como ferramentas 
e suporte) e Temática no que 
refere aos temas que executa, 
amiúde.

Estamos, pois, diante de um 
jovem escultor que se apropria 
dos mitos (principalmente sote-
riológicos, morais e de figura-
ção acentuada), das histórias, 
das imagens e também dos 
símbolos da sua terra e ainda 
do seu povo, para além des-

te trajecto pessoal constituir o 
começo de todas origens, quer 
como leitura de evocação, quer 
como presença marcante no 
Actual Panorama das Artes, no 

domínio da escultura no nosso 
País e na África Austral, em 
geral.

Neste processo, o artista 
afasta-se de mero registo volu-
moso que cada uma das peças 
possam representar — e da 
pura etnografia, situando a sua 
obra no campo vasto do misté-
rio — entre o sagrado e o pro-
fano, o factual e o imaginário 
— já por si inventado, de que 
não podemos deixar de incluir 
o factor social e pessoal —. 
Perdem-se, pois, os seus supor-
tes religiosos e antigos, quando 
não pagãos, afastando-se de re-
ferências narrativas para che-
gar à dimensão da ficção e dos 
sonhos.

São peças escultóricas exe-
cutadas em madeira de Sânda-
lo ou Mogno, fortes, a retratar 
o quotidiano, a figura, as mu-
lheres, as crianças e os animais, 
em suma, o sofrimento latente 
do povo moçambicano, à qual 
o artista está ligado por nas-
cimento. São esculturas com 
mensagem, portadoras de um 
discurso visual capaz de sus-
tentar a simulação do tempo 
longo, de um tempo que ultra-
passa a própria vida e da sua 
dimensão como escultura, nas 
formas apreendidas pelo ins-
tantâneo de um olhar atento 
ou mesmo na brevidade de um 
espaço específico captado, que 
o escopro ou cinzel define e re-
gista a partir do olhar atento do 
escultor Casimiro Langa.

Acrescenta-se ainda a segu-
rança com que apresenta uma 
iconografia muito diversa e pe-

Formas e beleza conjugadas na escultura de 
Casimiro Langa

Afonso Almeida Brandão – Texto, Albino Mahumana - fotos

Os Preguiçosos

O Pensador

culiar, muito sua, misturando 
o mistério e o prazer do olhar, 
numa linguagem escultórica as-
sumida, com garra e com mé-
todo compositivo a partir dos 
materiais de trabalho com os 
quais procura efeitos derivados, 
através dos cortes inesperados 
que vai dando, aqui e acolá, 
durante o percurso natural da 
obra que nasce no seu tempo 
próprio. Peças que correspon-
dem, afinal, à medida que vão 
sendo executadas e inspiradas 
nos movimentos simples e lógi-
cos da sua produção final.

Casimiro Langa é um es-
cultor que nos sugere tudo isto 
através de cortes cheios de sen-
sibilidade criativa, de um certo 

entroncamento entre as formas 
e os volumes, onde a cor da 
madeira com a qual trabalha 
acaba por ser fundamental em 
termos de resultado, de luz e 
efeito, assim como os índigos 
que vai interpenetrando em 
todas as esculturas que cria 
com poesia, musicalidade, per-
feição, conhecimento, muita 
liberdade e mestria de técnica.

Casimiro Langa nasceu em 
Maputo, no dia 21 de Junho de 
1982, no seio de uma família 
de artistas e tradicionalmente 
dedicada à escultura. Filho do 
consagrado e saudoso Mestre 
Naftal Langa, de quem foi dis-
cípulo, Casimiro veio a revelar-
-se um aluno dedicado e inte-

ressado na madeira e na arte 
de criar beleza. Desde criança, 
Casimiro admira as obras que 
seu pai fazia, e como ele con-
seguia transformar troncos de 
madeira em figuras humaniza-
das e extremamente belas. Foi a 
partir daí que o jovem escultor 
sentiu impulso para se dedicar 
de corpo e alma à escultura, o 
que viria a acontecer decisiva-
mente a partir de 1990.

Nestes últimos 30 anos de 
percurso artístico, Casimiro 
Langa já deu aulas de escultu-
ra em Matutuine, a crianças e 
adolescentes, experiência que 
viria também a enriquecer 
muito a sua formação artística, 
num projecto que contou com 
o apoio da U.I.C.N.

Casimiro Langa já realizou, 
até ao momento, diversas ex-
posições colectivas, concreta-
mente no Centro de Estudos 
Brasileiros, Núcleo de Arte, 
Casa da Cultura do Alto Maé 
e na Galeria de Arte do Aero-
porto de Maputo. Em termos 
individuais, registamos algu-
mas exposições de escultura, 
com destaque para a Exposi-
ção que viria a inaugurar no 
Ano de 2004, na «Galeria de 
Arte do Instituto Cultural de 
Moçambique», igualmente 
em Maputo, onde obteve um 
assinalável êxito de visitas de 
público e vendas. Estamos em 
presença de um artista singu-
lar e genuíno, que tem vindo a 
amadurecer a sua obra nestas 
últimas três décadas, em ter-
mos oficinais, que merece ser 
referenciada, divulgada e co-
nhecida do grande público e, 
sobretudo, no meio das artes 
visuais e escultóricas moçam-
bicanas, de uma forma geral.

Casimiro Langa honra, as-
sim, «as pegadas e a Memó-
ria de seu Pai», como artista 
promissor que é — e a quem 
desde já auguramos os maiores 
sucessos na sua já prometedora 
carreira. Um escultor a ter em 
atenção.
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Trilogia de Pedro Baltazar já nas livrarias

O advogado e docente universitário, Pedro 
Baltazar, estreou-se, terça-feira, 26 de Outu-
bro, nas lides literárias, com o lançamento 
do seu primeiro livro de poesias, intitulado 

"O Parto dos Rios", que aborda o amor, a política e a 
crítica social.

Composto por três cader-
nos, nomeadamente "Madru-
gada no Lúrio", "Pôr-do-Sol no 
Save" e "Amanhecer no Zam-
beze", a obra lembra uma via-
gem pelo País, do Norte ao Sul, 
às vezes pelos olhos de Rui de 
Noronha, às vezes pelos olhos 

de José Craveirinha.
Segundo o autor, o livro re-

trata uma vida feita atravessan-
do rios, e é "fruto do que vi e 
busquei compreender na vida, 

ciente de todas essas formas, 
das cambalhotas, dos solavan-
cos e dos cheiros da lama e do 
bagre".

Por ser o seu primeiro livro 
literário, Pedro Baltazar espera 
que o mesmo seja bem recebi-
do pela crítica, e pede que lhe 

seja dado "o mesmo conforto 
que é dedicado a uma criança 
envolvida em mantas, à saída 
da maternidade".

"Escrevo há bastante tem-

Advogado e Docente Universitário narra “O parto dos Rios”

A Revista Índico, revista de bordo da LAM – Linhas 
Aéreas de Moçambique, produzida pela Executi-
ve Moçambique, venceu, pelo segundo ano conse-
cutivo, o prémio de melhor revista de bordo das 

companhias aéreas africanas. Esta distinção é fruto da vo-
tação feita pelos leitores e apreciadores, de onde constam 
os passageiros da companhia, profissionais da indústria 
de aviação e turismo. 

Em comentário ao anúncio 
do vencedor, feito no dia 21 
de Outubro último, o diretor-
geral da LAM, João Carlos Pó 
Jorge, manifestou gratidão pela 
preferência expressa por todos 
que votaram na revista: "Esta-
mos encantados por este valioso 
feedback ao trabalho que te-
mos desenvolvido para tornar 
a revista sempre actractiva. O 
reconhecimento, através de vo-
tação no World Travel Awards, 

demonstra que a revista é apre-
ciada e está a chegar a mais 
gente, em diversas demografias 
que viajam nas nossas aero-
naves ou visitam o nosso site 
www.lam.co.mz, onde a mesma 
está disponível, o que nos reno-
va a responsabilidade de ter, em 
cada edição, uma melhor revis-
ta", afirmou.

Por seu turno, a directora-
geral da Executive Moçam-
bique, Mia Temporário, regozi-

Revista Índico eleita melhor de África pelo segundo 
ano consecutivo

jou-se com o segundo prémio 
consecutivo, em cinco anos de 
produção da revista Índico: "É 
gratificante perceber que o pú-
blico leitor está atento e aprecia 

a essência daquilo que fazemos 
para apresentar o País como um 
destino aprazível, através de um 
trabalho requintado de narrati-
vas, fotografias, designer gráfico 

apurado, entre outros factores 
que tornam a revista num pro-
jecto único", disse.

Por via da conquista, pela 
segunda vez, do prémio de 
melhor revista de bordo das 
companhias aéreas africanas, a 
ÍNDICO foi nomeada para o 
prémio global de melhor revista 
de bordo do mundo (World's 
Leading Inflight Magazine 
2021). 

O primeiro prémio na cate-
goria de melhor revista africana 
de bordo foi atribuído à ÍNDI-
CO em 2020. Em Moçam-
bique, a revista foi distinguida 
com o Prémio de Melhor Par-
ceiro do Turismo, atribuído 
pela AVITUM – Associação 
dos Agentes de Viagens e Op-
eradores Turísticos de Moçam-
bique. FDS

po. Tenho muita coisa escrita, 
guardada, à espera de uma 
oportunidade para ser compi-
lada. Tive tempo, compilei o 
primeiro livro, que é este, e, se 
Deus quiser, vamos ter o segun-
do oportunamente", prometeu 
Pedro Baltazar.

A obra "O Parto dos Rios" 
foi apresentada pela docente 
universitária Irene Mendes, 
para quem o autor se revela um 
sujeito poético bastante atento 
aos fenómenos do dia-a-dia e 
abertamente crítico.

Por exemplo, no terceiro ca-
derno (Amanhecer no Zambe-
ze), "O sujeito-poeta denuncia 
aspectos que o chocam no seu 
meio social e no País em geral, 
e critica indivíduos que enri-
quecem de uma forma ilícita".

Chancelada pela Gala-Gala 

Edições, a obra, de 76 pági-
nas, teve como coordenador 
editorial Pedro Pereira Lopes, 

que considerou que a lingua-
gem usada pelo autor "lembra 
muito os poemas da época da 
poesia de combate, que carac-

terizaram as obras dos escrito-
res José Craveirinha e Noémia 
de Sousa, dois grandes embon-
deiros da literatura moçambi-
cana".

Militar na reserva, Pedro 
Baltazar é formado em Enge-
nharia de Telecomunicações 
Militares e Comando Militar, e 
em Ciências Jurídicas e Gestão 
de Empresas. Possui um mes-
trado em Direito Empresarial e 
outro em Gestão de Empresas.

É doutorado em Direito Pri-
vado, empresário, advogado, 
gestor e docente universitário. 
É autor de duas publicações, 
nomeadamente "Influência da 

OIT no Direito do Trabalho 
Moçambicano" e "Actividade 
de Segurança Privada em Mo-
çambique".

Pedro Baltazar, autor da obra
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ÚLTIMA HORA

O diploma ministerial 93\2005 postula que 
as comunidades nativas têm direito a 20% 
das receitas da exploração dos recursos 
faunísticos, entretanto, há pouca trans-
parência na transferência deste valor, e 

entre 2019 e 2020 o governo não o canalizou a grande 
parte das comunidades. Em entrevista ao Evidências, 
o director-nacional de Florestas, Imede Falume, ale-
gou razões de ordem burocrática ligadas à constituição 
de Comitês de Gestão de Recursos Naturais (CGRN) e 
abertura de contas bancárias.

Nos últimos anos, o Go-
verno moçambicano tem per-
dido avultadas somas de di-
nheiro devido ao abate ilegal 
e contrabando dos recursos 
florestais. As comunidades lo-
cais participam na gestão dos 
recursos florestais e, segundo 
a lei, têm direito à compensa-
ção, contudo o dinheiro nem 

sempre chega aos destinatá-
rios, e quando chega a sua ges-
tão é pouco transparente.

Muitas vezes, o governo 
colocou condicionalismo para 
a disponibilização dos fundos 
dos 20 por cento às comuni-
dades e, em entrevista, Falume 
diz que estão em curso capaci-
tações das comunidades sobre 
a gestão dos recursos naturais, 
o que, de certa forma, vai con-
tribuir para redução do con-

trabando dos recursos faunísti-
cos na pérola do índico.

“Para as comunidades re-

Governo reconhece que não pagou os 20% das 
comunidades em 2019 e 2020

ceberem valores dos 20% de-
vem estar organizados em Co-
mitês de Gestão de Recursos 
Naturais (CGRN) e ter contas 
bancárias abertas em nome 
das comunidades. Essas são 
as condições primordiais para 
o acesso aos fundos. Provavel-
mente haja zonas que desde 
2019 não tenham recebido 
os valores por não reunirem 
condições emanadas na lei”, 
declarou.

Falume reconheceu que os 
atrasos nos pagamentos dos 
fundos contribuem para que as 
comunidades sejam facilmente 
manipuladas pelos contraban-
distas. Os furtivos aproveitam 
a situação da pobreza extrema 
em algumas comunidades para 

colocar valores monetários na 
mesa das negociações, com 
vista a terem sua cumplicida-
de na devastação dos recursos 
florestais.

“O contrabando, em cer-
tos casos, é feito em conivên-
cia com as estruturas locais 
(régulos e seus familiares), sob 
alegação de se tratar de recur-
sos que estão na sua área de 
jurisdição. Houve tempos em 
que os ilegais aliciavam as es-
truturas locais com o dinheiro 
na mão, e estes, por sua vez, 
devido ao alto índice de po-
breza facilitam o contrabando. 
Porém, com a revitalização 
dos CNRN e a flexibilização 
da canalização dos benefícios 
previstos na lei, contudo, nos 

últimos anos, o contrabando 
da madeira reduziu significa-
tivamente”, assegura Falume.

Para dinamizar o papel das 
comunidades, segundo o di-
rector-nacional das florestas, o 
Executivo vai reforçar a fisca-
lização através do treinamento 
de fiscais comunitários.

“O Governo está ciente 
disso, daí que tem se concen-
trado na angariação de fun-
dos através do desenho de 
projectos para organizar as 
comunidades, formalizá-las e 
proceder à abertura das contas 
bancárias para posterior cana-
lização dos benefícios previstos 
na lei. O Executivo está tam-
bém a revitalizar os CGRN, 
capacitando-os em várias ma-
térias de gestão sustentável e 
promovendo iniciativas de ge-
ração de renda”.

Se por um lado, o director-
-nacional das Florestas reco-
nheceu que ainda há longo 
caminho por percorrer para 
que as comunidades sejam 
verdadeiramente os olhos do 
Governo, com vista a tratar a 
exploração ilegal dos recursos 
naturais, por outro, declarou 
que as pessoas ligadas ao con-
trabando da madeira estão aos 
poucos a ser identificadas e 
julgadas pelo seu envolvimen-
to nos esquemas que lesam 
sobremaneira os cofres do Es-
tado e o ambiente.

Duarte Sitoe

Gestão dos recursos florestais

PUBLICIDADE


