Luta pelo poder deixa OJM em polvorosa

Anchia Talapa quer rever estatutos
e alargar idade para 45 anos
60 Meticais
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Sugerem os documentos e depoimentos dos réus e declarantes já ouvidos na B.O

Nyusi terá

prestado falsas
declarações

à PGR

Em declarações à PGR, Filipe Nyusi disse que não tinha domínio dos contornos financeiros, no entanto, os
documentos por si assinados dizem o oposto

Chega a afirmar que só teve conhecimento da existência da Ematum e MAM quando era Presidente da República.

Atribuiu a concepção e criação da ProIndicus ao director nacional do SISE, no entanto, o SISE
diz que a proposta de criação da empresa foi apresentada pelo antigo ministro da Defesa.
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Sede pelo poder e estratégia do terceiro mandato dividem jovens da Frelimo

Anchia Talapa e ala Nyusi tentam forçar revisão dos Estatutos
da OJM para alargar idade dos membros até 45 anos

O

s jovens da Frelimo saíram divididos da I Sessão Extraordinária do
Comité Central da Organização da Juventude Moçambicana (OJM),
que teve lugar no passado dia 30 de Outubro, na Escola Central do
partido, na cidade da Matola, província de Maputo, devido a uma
estranha agenda de revisão do Estatuto do braço juvenil do partido
no poder, para alargar a idade dos membros até 45 anos, uma estratégia que
visa garantir que a actual secretária-geral, Anchia Talapa, já no limite da idade,
possa renovar o mandato, tendo em foco a sua manutenção no Comité Central
por inerência de funções, mas também para salvaguardar os interesses da ala
Nyusi que pretende forçar o terceiro mandato ou a eleição de um candidato a si
leal.

Reginaldo Tchambule
A “jota” está em polvorosa.
Longe dos discursos bonitos
e da aparente concórdia que
foi demonstrada para fora, a
última sessão extraordinária
do Comité Central da OJM
foi de todo fracturante para o
braço juvenil da Frelimo, que
saiu mais dividida em alas e
reforçou cada vez mais o tribalismo.
O encontro extraordinário, que acontece a menos de
dois meses do II Congresso daquele órgão social do partido
Frelimo, agendado para 26 a
29 de Novembro de 2021, na
Província de Nampula, tinha
como objectivo aprovar os instrumentos que serão usados no
dia-a-dia da vida da OJM.
Mas na verdade, segundo
o Evidências apurou, este foi
o pretexto encontrado pela ala
liderada por Anchia Talapa e
Mety Gondola (antigo secretário geral da OJM e braço

direito de Celso Correia), para
forçar o debate de uma possível alteração dos Estatutos da
OJM, com vista a alargar a
idade limite de militância na
OJM dos actuais 35 para 45
anos, para acomodar o grupo
que actualmente controla a
“jota” e garantir poder durante as próximas lutas internas.
A sugestão da revisão dos
estatutos da OJM e alargamento da idade dos membros
para 45 anos veio da própria
secretária geral da OJM, Anchia Talapa.
No entanto, Evidências
sabe que é apenas um pretexto
para poder renovar e perpetuar-se à frente dos destinos da
OJM, e por via disso garantir a
sua continuidade como membro do Comité Central do partido Frelimo, por inerência de
funções. É que, agora, ela está
no limite de idade para continuar como membro da organi-

zação e está, por isso, impedida de recandidatar-se.
O anúncio da proposta de
revisão dos estatutos para acomodar os interesses do grupo
que detém o poder actualmente gelou a sala de sessões
da Escola Central do partido
Frelimo na Matola, e imediatamente alguns membros, sobretudo do sul do país, mostraram alguma oposição à ideia,
pois querem que ela cumpra
estatutos e cesse funções no
Congresso.
No entanto, mesmo com
oposição, o assunto da revisão
dos estatutos para acomodar
o contestado alargamento da
idade dos membros, acabou
sendo agendado para ser no II
Congresso da OJM de 26 a 29
de Novembro, que para além
de rever os estatutos, se a ideia
passar, poderá eleger o próximo secretário-geral da OJM
ou reconduzir Anchia Talapa.

Uma orquestra comandada por Celso Correia e
Mety Gondola
Alguns jovens da “jota” suspeitam que a ideia de rever os
estatutos para alargar a idade
dos membros até 45 anos está
inserida no âmbito da estratégia que está a ser ensaiada para
o terceiro mandato de Filipe
Nyusi. É que, Anchia Talapa
é filha de Margarida Talapa e
uma vez fora da liderança da
OJM as chances de chegar ao
Comité Central são quase nulas.
É que, Margarida Talapa é
acusada de nepotismo, por arrastar consigo a filha, Anchia
Talapa; o genro, Manuel Formiga (actualmente suplente),
e o sobrinho, Faizal António.
Nos últimos anos tem sofrido
pressão interna para que não

meta quase toda família nas listas para o Comité Central, tal
como se viu no XI Congresso.
Anchia Talapa substituiu
no cargo Mety Gondola, de
quem é leal e ambos têm estado a deslocar o centro do poder da “jota” para Nampula.
Mety Gongola é braço directo
de Celso Correia e têm estado
juntos na estratégia de protecção de Filipe Nyusi e membros
do actual governo de possível
responsabilização criminal no
fim do presente ciclo de governação, por via de um terceiro
mandato ou mesmo a eleição
de um novo candidato da Frelimo capaz de ser controlado
remotamente.
Celso Correia quer contro-

lar os jovens do partido por via
de Anchia Talapa, enquanto,
com apoio de Mety Gondola,
vai montando o xadrez ao nível das províncias e distritos,
para garantir que o próximo
Comité Central seja favorável
a qualquer uma das manobras
que estão sendo ensaiadas para

não deixar o poder escapar.
Parte significativa do órgão
deliberativo mais importante entre congressos será eleita
nas sessões provinciais, antes
da eleição dos membros de nível central no XII Congresso,
agendado para Setembro do
próximo ano.
Celso Correia, que esteve
na linha da frente na compra
de consciências para a eleição
de Filipe Nyusi como candidato em 2014, tem agora a sua
disposição dois dos maiores sacos azuis do actual governo, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) e
a Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN),
através dos quais tem estado
a comprar lealdade nas províncias. Uma das armas tem
sido o Sustenta, cuja parte do
dinheiro e meios foram parar
nas mãos de pessoas sem terra
e sem histórico de trabalhar a
terra.
Em Maio, nas vésperas do
Comité Central, a dupla Celso
Correia e Mety Gondola, secretário de Estado da Província, tentou fazer eleger Emiliano Mailquela, recorrendo para
o efeito a compra de votos,
como parte de uma estratégia
para colocar primeiros secretários provinciais e distritais da
sua confiança para facilmente
manipular as internas.
No entanto, mesmo com
tanto dinheiro gasto comprando delegados, Celso Correia e

Mety Gondola tiveram a primeira derrota e foram rechaçados em Nampula. Emiliano
Mailquela acabou perdendo
diante de Luciano André de
Castro, com 58 contra 65 votos.

Mety Gondola é actual
braço direito de Celso Correia
e ambos têm sido vistos juntos
em reuniões de hotéis em Maputo e em Nampula, provavelmente desenhando estratégias
de assalto à Ponta Vermelha.
Têm sido vistos com frequência, reunidos em hotéis, naquilo que pode ser o alinhamento
de estratégia para atacarem as
outras províncias.
Tentamos, sem sucesso,
ouvir Anchia Talapa para perceber as motivações da revisão
dos estatutos da OJM e as razões da agenda de alargamento da idade dos membros daquele órgão social do partido
Frelimo para 45 anos, contudo
esta respondeu negativamente
ao nosso pedido de entrevista,
alegando estar a trabalho em
Nampula.
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Sugerem os documentos e depoimentos dos réus e declarantes já ouvidos na B.O

Há fortes indícios de Presidente Nyusi ter
prestado falsas declarações à PGR
Em declarações à PGR, Filipe Nyusi disse que não tinha domínio dos contornos
financeiros, no entanto, os documentos por si assinados dizem o oposto

Chega a afirmar que só teve conhecimento da existência de Ematum e MAM quando era
Presidente da República
Atribuiu a concepção e criação da ProIndicus ao director nacional do SISE, no entanto,
o SISE diz que a proposta de criação da empresa foi apresentada pelo antigo ministro
da Defesa

N

o decorrer das audições dos 19 réus e dos
seis declarantes até esta segunda-feira
ouvidos, o Presidente da República, Filipe
Nyusi, foi várias vezes referenciado como
tendo autorizado vários actos relacionados
com o processo de contracção das dívidas ocultas.
Algumas referências são acompanhadas de documentos.
Curiosamente, no dia oito de Agosto de 2018, na
Presidência da República, quando ouvido pelo então
procurador adjunto da Procuradoria-Geral da República
(PGR), Alberto Paulo, que mais tarde viria a promovêlo a vice-procurador, o Presidente Nyusi disse que a
ProIndicus foi proposta pelos Serviços de Informação e
Segurança do Estado (SISE) e que não chegou a ouvir falar
sobre EMATUM e MAM. “Como membro do Comando
Conjunto, bem como membro do Governo, o declarante
(Nyusi) nunca participou e nunca teve conhecimento de acto
que autorizasse a empresa (ProIndicus) a contrair dívida
com aval do Estado”, lê-se nos autos de declarações na
posse do Evidências, e, curiosamente, há um documento já
junto aos autos do julgamento da BO assinado por Nyusi,
indicando o fornecedor e as modalidades do pagamento.

Nelson Mucandze

É seguro afirmar que se
o Presidente da República
voltasse a ser ouvido novamente pela Procuradoria-

-Geral da República, já com
toda riqueza de informação
existente sobre os contornos
das Dívidas Ocultas, desde

os documentos vazados, os
depoimentos dos réus, os
beneficiários dos subornos,
até a própria acusação do
Ministério Público, o antigo
ministro de Defesa não diria
o mesmo que disse em 2018,
quando foi ouvido na Presidência da República, pelo
procurador-geral adjunto,
Alberto Paulo, a quem promoveu a número dois da
PGR, pouco tempo depois.
Agora, com o desenrolar
do julgamento, existem documentos que desmentem a
versão que Nyusi deu a PGR
em 2018, que consta dos
autos de declarações transcritos por Guilhermina Macuacua e que estranhamente
nunca foram citados pela
acusação, nem mesmo para
confrontar os réus como tem
sido apanágio.
No entanto, ao dizer o
oposto, o Presidente da República cairia na acusação
de ter prestado falsas declarações ao Ministério Público, o que, aparentemente,
tem sido evitado pelo Ministério Público e pelo tribunal, que pelo menos no que
refere a omnipresente figura
do antigo ministro de Defesa tem se mostrado parcial,
uma mancha explorada pela
defesa dos réus que olham
para o julgamento como
uma política dentro da Frelimo, no lugar da busca da
prova material do escândalo
que isolou e assolou o País.

Continua na pag 04
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E é essa lógica que explica o porquê do nervosismo
do Tribunal sempre que se
evoca a figura do antigo ministro da Defesa. Uma fragilidade que pode ter sido
identificada pelos advogados de defesa de António
Carlos de Rosário e outros
que acusam o tribunal de
politizar o processo, aliás,
antes mesmo do início do
julgamento, estes alistaram
o nome do antigo ministro
de Defesa no rol das 33 testemunhas, pedido que foi de
imediato indeferido pelo tribunal.
Da reconstrução das
narrativas dos declarantes
e réus com ligações aos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE),
por sinal o único órgão com
quadros a ver o sol aos quadradinhos, há unanimidade
no que diz respeito à criação
da ProIndicus.
Semana passada, Raúfo
Ismael Irá, que respondeu
na BO na qualidade de declarante, disse que a proposta de criação da empresa
ProIndicus foi apresentada pelo antigo ministro da
Defesa, Filipe Nyusi, actual
Chefe de Estado. Nas palavras deste declarante, o
antigo ministro da Defesa
recomendou a constituição
da empresa na mesma data,
21 de Dezembro de 2012, e
a criação das condições para
a assinatura dos contratos
de financiamento e fornecimento. Igualmente, Victor
Bernardo corroborou com
alguns réus e revelou que foi
nomeado e exonerado por
Nyusi.
Mas não termina aí, é
um facto que Filipe Nyusi
teve um papel nevrálgico
na contracção das dívidas
ocultas, sendo associado ao
recebimento de um suborno
na ordem de mais de um milhão de meticais para a sua
campanha em 2014, para
além de ter sido da sua lavra
a carta que solicitava a Manuel Chang a aprovação de
ProIndicus.
Apesar de ter sido solicitado pela Defesa, o Presidente da República não
consta como declarante, e
o Evidências teve acesso aos
autos de declarações e reproduz nesta edição o seu
depoimento na única vez
em que foi ouvido na qualidade de declarante:

09 DE NOVEMBRO DE 2021

O que o Presidente Nyusi disse à PGR?
À PGR, Nyusi começou
por explicar o funcionamentos órgãos coordenados
por si enquanto ministro
de Defesa, de 2008 a 2014,
e que foi, nessa qualidade,
membro do Comando Conjunto das Forças de Defesa e
Segurança (CCFDS), órgão
que integra ainda o ministro do Interior, o director-geral do SISE , o Chefe do
Estado Maior General das
Forças Armadas de Defesa
de Moçambique, o Comandante-Geral da Polícia da
República de Moçambique,
entre outros quadros, sob a
direcção do Presidente da
República, na qualidade de
Comandante Chefe, na altura Armando Guebuza, que
deverá ser o último a depor
no julgamento em curso na
B.O.
Descreveu à PGR que o
CCFDS é um órgão essencialmente de coordenação e
de aconselhamento ao Chefe
de Estado sobre as principais
questões ligadas à Defesa e
Segurança.
“Este órgão assume ainda
a forma de Comando Operativo das Forças de Defesa e
Segurança (COFDS), nesse
caso sob a coordenação do
ministro da Defesa Nacional, para cuidar de questões
de natureza essencialmente
operativa do dia a dia”, lê-se
nos autos das declarações.
“As Forças de Defesa e

Segurança, em particular
a Marinha de Guerra de
Moçambique, vinham proporcionando protecção às
empresas envolvidas na prospecção de gás na Bacia do
Rovuma, nomeadamente a
ENI e Anadarko, bem como
a empresa Kenmare, que faz
exploração de areias pesadas
no distrito de Moma, distrito
de Larde, em Nampula, mediante um memorando de
apoio logístico, a luz do qual
aquelas empresas pagavam
alguns valores às FDS para
ajudar na logística.
Conforme a legislação
nacional daquelas empresas, não era permitido que

pagassem o serviço de protecção proporcionado pelo
Governo, através da Forças
de Defesa e Segurança, e o
máximo que podiam fazer
era apenas prestar apoio logístico com base no aludido
memorando.
O SISE, através do respectivo director-Geral (Gregório Leão), propôs a criação de uma empresa que
pudesse prestar serviço de
protecção das empresas envolvidas na prospecção de
gás e outras áreas afins e por
essa via arrecadar receitas
pelos serviços prestados”,
declarou o Chefe de Estado.
Prosseguindo, disse que

foi nesse contexto que foi
criada a ProIndicus, integrando como sócios as empresas GIPS, ligada ao SISE,
e Monte Binga, ligada ao
Ministério da Defesa, com
participação social de 50%
cada uma. Na altura, destacou que tinha sido colocada
a hipótese de a Prolndicus
ser também participada pelo
Ministério do Interior, através da DALO, mas tal não
aconteceu devido à situação
irregular em que esta empresa se encontrava, o que ia
acontecer logo que a situação fosse regularizada.
Continua na pag 11
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Principal projecto da área 4 ainda em banho-maria

ExxonMobil sem data de retorno e com DFI pendente

O

presidente da ExxonMobil Corporation, Liam Mallon, esteve
semana passada em Maputo com objectivo de “reafirmar o
compromisso da empresa em Moçambique e do desenvolvimento
do projecto (em terra) na Área 4”. No entanto, apesar do interesse
reafirmado, a multinacional continua sem previsão para Decisão
Final de Investimento (DFI) para o maior e principal projecto da área 4 da Bacia do
Rovuma, e avança alguns aspectos por serem ultrapassados antes do seu retorno.
À semelhança de Mallon, o administrador delegado da Eni, Claudio Descalzi,
esteve, recentemente, com o Presidente da República, Filipe Nyusi, para discutir
o ponto da situação do Projecto Coral Sul FLNG.

Nelson Mucandze

Na quinta-feira, Mallon
esteve reunido com o Presidente da República, Filipe
Nyusi, com quem discutiu
avanços relacionados com os
projectos que lidera na Área
4 da Bacia do Rovuma. Foi
depois desse encontro que
garantiu em declarações à
imprensa que o interesse da
multinacional no Projecto
de Gás Natural Liquefeito
mantém-se intacto, e anunciou estarem em curso estudos para reduzir o nível de
emissão do dióxido de carbono e avaliação das condições para o seu retorno.
“O principal objectivo
deste encontro era de reafirmar o compromisso da
ExxonMobil em Moçambique do desenvolvimento do
projecto na Área 4. Foi uma
conversa produtiva sobre as
condições necessárias para
alcançarmos mais progressos”, detalhou Mallon.
Adiante, o gestor da multinacional afirmou que “falamos igualmente dos avanços
já conseguidos mesmo diante das limitações da pandemia da Covid -19 e impostas
pela conjuntura que se fez
sentir nos últimos anos”.

Além da Covid-19, as
questões de segurança constituem um entrave para o retorno da ExxonMobil, uma
limitação que se junta a outros factores, como a revisão
do Projecto que deve agora
acautelar o uso de tecnologias que capturam o carbono, uma imposição da agenda internacional inserida na
luta contra as mudanças climáticas. É que apesar de reconhecer certos avanços em
Cabo Delgado, Mallon evoca outros aspectos por serem
ultrapassados antes do seu
retorno: “Penso que muitos
avanços foram alcançados
durante todo o processo, no
entanto, há ainda muito a
ser feito no que se refere ao
projecto. Temos programas
em avaliação, junto do Governo, tanto na área 1 bem
como na Área 4, por isso
continuaremos a monitorar
a situação de perto”.
O ministro de Energia e
Recursos Minerais, Max Tonela, detalhou que a multinacional vai trabalhar com
vista a alcançar os objectivos de reduzir os custos do
projecto, adoptar tecnologia
para captação de Carbono

e também a formação de sinergias com os parceiros da
área 1 (Consórcio liderado
pela Total), com o objectivo
de tirar maiores benefícios e
só depois disso será coordenado um calendário para a
implementação do projecto.
Tonela garante que estas medidas vão "permitir
simultaneamente uma redução de custos e tornar o
projeto mais competitivo e
alinhado com compromissos
internacionais de que o país
é signatário".
Na área 4 da Bacia do
Rovuma, do projecto em terra, a Exxon Mobil lidera o
consórcio que inclui a Eni, a
China National Petroleum, a
Kogas, a portuguesa Galp e
a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, e desde 2018
tem os contratos de venda de
gás assinados com os clientes
estrangeiros, tendo recebido,
em 2019, a ‘luz verde’ do
Governo moçambicano.
À margem do compromisso reiterado, aquela
multinacional tem vindo a
adiar de forma repetitiva a
tomada de Decisão Final de
Investimento. Em março do
ano em curso, a mesma te-

ria adiado pela terceira vez,
o que terá levantado a questão da prioridade que este
tem dado ao Projecto de Gás
Natural Liquefeito de Cabo
Delgado.
Este projecto, com DFI

pendente, tem custos semelhantes que o projecto da
Área 1, liderado pela Total,
cujo investimento em curso é
tido como o maior em África, avaliado entre 23 a 25
mil milhões de dólares.

Parte da Área 4 da Bacia do Rovuma inicia
produção em 2022
Além de Mallon, quem
também esteve reunido com
o Presidente da República é
o administrador delegado da
Eni, Claudio Descalzi, que
apresentou o ponto de situação do Projeto Coral Sul
da FLGN, que decorre também na Área a 4 da Bacia de
Rovuma, mas em offshore
(mar).
A Eni lidera este projecto
através de Mozambique Rovuma Venture (MRV), uma
“joint venture” onde estão
a ExxonMobil e CNODC,
com 70% de interesse participativo, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P.
(ENH), com 10%, a Galp
Energia Rovuma B.V. com
10% e a KOGAS Moçambique Ltd., com 10%.
O Governo já tinha
avançado que, em meados
do próximo ano (2022), a
produção de gás natural no

Dos três projectos de
Rovuma, este é o mais avançado e de menor dimensão
implementado pelas concessionárias da Área 4 da Bacia
do Rovuma, e consiste numa
plataforma flutuante que vai
captar e processar o gás para
exportação directamente no
mar.
Neste momento, a construção da plataforma flutuante, pela Samsung, na
República da Coreia do Sul,
está numa fase adiantada,
prevendo-se que esteja nas
águas territoriais moçambicanas ainda este ano ou
princípios do próximo.
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. O
INP escreveu no seu site que

Penso que muitos
avanços foram alcançados
durante todo o processo,
no entanto, há ainda
muito a ser feito no que
se refere ao projecto.
Temos programas em
avaliação, junto do
Governo, tanto na área
1 bem como na Área 4,
por isso continuaremos a
monitorar a situação de
perto.
projecto conhecido como
Coral Sul FLNG, vai contribuir para a arrecadação de
receitas para o Estado.

uma equipa da instituição
deslocou-se, recentemente,
Continua na pag 12
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Da descentralização territorial às
mentes centralizadas
Na semana passada, a mão invisível das “ordens superiores”, que iam
sendo consultadas ao telefone, tentou
sem sucesso inviabilizar uma passeata de bicicleta do Edil de Quelimane,
Manuel de Araújo, que se encontrava
na companhia de embaixadores do
Canadá, Suécia e Finlândia, no centro
da cidade que o elegeu.
No lugar de protagonismo, o que a
PRM conseguiu foi provar a privatização e a ridicularização de uma polícia com obediência canina às ordens
sem rosto, uma acção que gerou uma
forte indignação social e vergonha no
concerto das nações, a ponto de, até
o grupo de choque instruído para
desdramatizar ou branquear a PRM,
através de narrativas de inobservância
de alguns procedimentos protocolares,
rever as suas narrativas de todólogos e
cair no dito por não dito.
Foi um acto vergonhoso, embora
não surpreendente, porque apesar de
habitual, com aquele modus operandi, a nossa polícia, que há oito anos fez
cair Max Love e derramar o seu sangue naquela cidade dos bons sinais,
provou que pode ser mais baixa. Deu
provas que é rápida em reprimir e lenta em educar, veloz em chamboquear
e indiferente em socorrer. Infelizmente, naquele incidente ficou claro que
até diplomatas, que representam outros países, podem ser vítimas das motivações criminosas da mão sem rosto
que movimenta a PRM.
Apesar dos esforços dos “grupos de
choque”, rápidos em reagir em tudo
que gira em torno de Bernardino Rafael e todos filhos do planalto, o facto é
que não havia qualquer ciência capaz
de legitimar aquela vergonha em que
fomos sujeitos em frente aos diplomatas, principalmente depois que a PRM
deixou claro que não interveio porque
um dispositivo legal foi inobservado
pela edilidade, mas interveio em obediência às ordens de cima, que pelos
vídeos postos a circular deu para ver
que iam chegando do celular do comandante que não parava de tocar.
Na conferência de imprensa, em
mais uma tentativa de branquear a
corporação, evocou o discurso de
aglomerados, uma tese que cai por
terra quando temos jovens da OJM

a marcharem pelo país, sem que ninguém lhes mova um dedo sequer.
Apesar da narrativa de Maputo,
que dava “aulas” em redes sociais de
como diplomatas devem passear em
autarquias geridas pela oposição, aqui
a PRM falou de assuntos marginais
como necessidade de ser informada
para se evitar aglomeração devido a
Covid-19. “Em atividades que envolvem aglomerados de pessoas é necessário que haja uma comunicação às
autoridades policiais”, tentou justificar Miguel Caetano, quando todo o
leite estava derramado e toda a prepotência e arrogância vazia de uma corporação que não conseguiu conter pés
descalços em Cabo Delgado já estava
a correr o mundo.
Quanto a nós, não deixa de ser estranho o facto de o Governador e o Secretário do Estado da província terem
estado ocupados quando o edil tentou
entrar em contacto, a ponto de a solução de uma cidade bi-centralizada vir
de Maputo. Ode Verónica Macamo,
que sabiamente soube minimizar a
vergonha de todo um povo.
Aquele foi um procedimento comum da polícia que conhecemos. Presente onde não há perigo, mas ausente
nas reuniões da OJM. Mais uma vez
agiu como uma força privada, que não
se orienta por qualquer Lei, senão ordens superiores, daí estar presente nos
mercados para recolher os sem máscaras, mas ausente nos bairros onde
há criminalidade, ausente nos raptos,
ausente em Cabo Delgado…
Por isso não surpreende. Surpreendem as motivações da mão invisível,
que se incomodou com uma simples
passeata dos embaixadores com um
edil, qual pacato cidadão de direitos
neste país. Afinal, os embaixadores
não devem conhecer o Moçambique
real para continuar com os ansiados financiamentos? O que tentamos
esconder?
Por outro, é preciso assumir que é
tanto medo, tanto medo a ponto ver
perigo até onde não existe. É um daqueles sentimentos existentes em qualquer ser humano quando faz tudo errado, a consciência atormenta tanto
que até quando não há nada a temer,
toma, na defensiva, medidas ridículas.
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Polícia e SERNIC escondem informações
de investigações a supostos insurgentes
em Inhambane

U

m grupo composto por 15 indivíduos encontra-se sob investigação após ter
sido encontrado na zona costeira da localidade de Maimelane, distrito de
Inhassoro, província de Inhambane, onde a petroquímica sul-africana Sasol explora gás natural, no entanto, contactado pelo Evidências, o Comando
Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Inhambane disse não
ter informações e remeteu ao porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) a nível local, que também disse desconhecer o assunto e pediu tempo para se
inteirar e obter competentes autorizações de seus superiores.

Acidentes transformam Manhiça
num corredor de morte

A

Estrada Nacional número Um (EN1), no troço
entre Maluana e Cruzamento de Xinavane, no
distrito da Manhiça, virou um autêntico corredor da morte devido aos frequentes aparatosos
acidentes de viação, que muitas vezes culminam em óbitos e vários danos.

Evidências
Novos relatos de circulação,
no sul do país, de jovens suspeitos oriundos de Cabo Delgado,
estão a deixar alarmada a sociedade e as autoridades moçambicanas, numa altura em que os
insurgentes estão em debandada
de Cabo Delgado.
Os 15 integrantes do grupo, que se identificaram na comunidade de Maimelane como
sendo pescadores e comerciantes de ostras e outros mariscos,
são maioritariamente oriundos
das localidades de Olumbe e
Milamba, no distrito de Palma,
mas também de Palma Sede e
cidade de Pemba, tendo como
líder um cidadão de Nampula,
conhecido como comerciante.
O grupo composto por jovens com idades entre 20 e 30
anos, incluindo alguns menores
de 10 anos, já se encontra em
Inhassoro há mais de um mês e
foi se formando a partir de grupinhos que chegaram via terrestre, grande parte deles descalços
ou de chinelos e sem mudas de
roupa.
A descoberta do grupo composto nove homens, três mulheres e igual número de crianças,
acontece numa altura em que
as autoridades estão em alerta
máximo, com o receio de que
os insurgentes estejam à procura de refúgio noutras províncias,
na sequência da ofensiva das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) em coordenação com as
forças do Ruanda e da SADC.
O grupo é composto por
Abdala Ali Saide, natural de Milamba, distrito de Palma; Mumino Chafim Momade, natural
do Distrito de Palma; Issa Muemene Chela, natural de Palma;
Zamir Issa Chemuche, natural
de Palma; Omar Arlindo Calavete, natural de Nampula; Muimede Sumail, natural de Palma;
Bacar Sumail Bacar, natural de
Cidade de Pemba; Issa Abdala
Muemede, natural de Palma, localidade de Olumbe; Salimo Ali
Saide, natural de Palma Localidade de Olumbe e; Subira Issa,
natural de Palma, localidade
de Olumbe. Os mesmos foram
recebidos por Assane Machepucane Nhamire, presidente do
Conselho Comunitário de Pesca

de Mapanzene.
Parte dos integrantes do até
aqui misterioso grupo exerce
actividade de pesca na costa
de Inhassoro através de uma
pequena embarcação, o que
chamou atenção da população
daquela remota localidade que
dista a 35 quilómetros da vila
sede de Inhassoro, distrito onde
a petroquímica sul-africana Sasol explora gás natural há mais
de duas décadas.
Em completo secretismo,
a PRM, o SERNIC e o Serviço de Informação e Segurança
de Estado (SISE) interrogaram,
semana passada, aquele grupo
por dois dias após denúncias
de populares que suspeitaram o
facto de os mesmos não falarem
nenhuma língua do sul do país
e terem dificuldades para se comunicarem em português.
Contactado, o comando
provincial da PRM, através do
respectivo porta-voz ao nível de
Inhambane, disse não ter informações e remeteu ao porta-voz
do SERNIC a nível local, Alceres Cuamba, que também disse
desconhecer o assunto e pediu
tempo para se inteirar e obter
competentes autorizações de
seus superiores.
Depois de alguns dias,
Cuamba retornou a chamada
para informar que “nós, como
SERNIC, não confirmamos a
presença desse grupo, talvez os
colegas da PRM”.
Suspeitas não são de hoje
No entanto, Evidências sabe

que neste momento o grupo é
vigiado de perto por informantes do SISE e elementos do
comando da PRM em Inhassoro, estando o respectivo líder
obrigado a reportar-se diariamente ao comando distrital de
Inhassoro.
Relatos não confirmados indicam que em Setembro, quando as forças conjuntas intensificaram a último quando um
grupo de 57 cidadãos, que se
supõe que sejam líderes dos insurgentes, voou de Pemba para
Maputo, de onde depois rumou
via terrestre para Maxixe, na
província de Inhambane, onde
se suspeita que tenham bases e
interesses económicos.
As passagens para este grupo
terão sido pagas por um comerciante de Macomia que tem um
negócio em Maputo. A par da
exploração de madeira, tráfico
de drogas e de pedras preciosas,
o comércio é tido como principal base de financiamento dos
insurgentes.
Coincidentemente, o grupo
recentemente descoberto em
Inhassoro tem também ligações
com um suposto agente económico, que terá prestado o primeiro apoio antes de se instalarem em supostos acampamentos
de pesca.
Refira-se que no seu modus
operandi naquela província
nortenha do país, os insurgentes
também chegavam como civis,
infiltravam-se na comunidade e
posteriormente recebiam armas
que entravam disfarçadas em
mercadoria comum.

O último acidente aparatoso teve lugar este sábado,
na zona de Mantchiana, a
pouco menos de 10 quilómetros da vila sede do distrito da
Manhiça, que causou a morte de 17 pessoas, maioritariamente jovens e crianças.
Trata-se de um acidente do tipo choque, que teve
lugar por volta das 15h:30,
envolvendo uma viatura de
marca Toyota Prado, que fazia o trajecto Gaza a cidade
de Maputo, com uma outra
viatura de marca Toyota Hiace de transporte semi-colectivos de passageiros, que fazia
o trajecto Maputo a Gaza.
Acredita-se que a causa

do acidente tenha sido uma
ultrapassagem irregular, associada a embriaguez por
parte do condutor da viatura
da marca Toyota Prado.
Recorde-se que em Julho
último, na zona da Maluana,
no mesmo distrito, mais de 30
pessoas morreram e 40 pessoas ficaram feridas, quando
um autocarro de transporte
de passageiros e dois camiões
chocaram frontalmente. De
quando em vez as autoridades locais têm reunido líderes
religiosos e da AMETRAMO para para cerimónias de
Kuphalha e rezas para minimizar os acidentes.

Coreia de Sul e Nações Unidas
investem USD 8,5 milhões para
saúde materna em Sofala

A

Coreia de Sul, através da Agência de Cooperação Internacional da Coreia (Koica) e o Fundo
das Nações Unidas para a População (FNUAP),
vai investir 8,5 milhões dólares até 2025, para
reforçar a resiliência comunitária e a capacidade para
gerir questões de saúde e reduzir o impacto de desastres
naturais.

No âmbito do projecto,
serão formados prestadores
de saúde em Sofala para lidar nas respetivas comunidades com emergências
obstétricas, planeamento familiar e outros cuidados com
grávidas e mães, muitas das
quais adolescentes.
O objectivo do projecto é
beneficiar 500 mil mulheres
e adolescentes em distritos
fortemente afectados pelo
ciclone Idai em 2019, no-

meadamente Beira, Dondo,
Nhamatanda e Buzi, todos
em Sofala.
Nestas zonas, várias infraestruturas de saúde foram
destruídas e a vulnerabilidade a catástrofes naturais
mantém os riscos presentes,
ano após ano. A contribuição da Koica é de sete milhões de dólares com um
cofinanciamento do FNUAP
Moçambique de 1,6 milhão
de dólares.
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Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde

Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000
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Governo falhou meta de 11 milhões de doses até final de Agosto

Apenas 2,6 milhões de moçambicanos estão
completamente vacinados contra a Covid-19

D

urante o lançamento do Plano Nacional de
Vacinação em Massa, a 04 de Agosto passado,
o governo prometeu adquirir, até o final
de Agosto, 11 milhões de doses de vacina,
contudo, esta meta ainda está longe de ser
alcançada. Até o momento, passados três meses após a
promessa, o governo ainda só conseguiu vacinar cerca de
quatro milhões de pessoas em todo o país, e destas, de
acordo com os dados do MISAU, apenas cerca de 2,6 milhões
de pessoas é que estão completamente vacinadas.

Evidências
Os casos da Covid-19 no
país tendem a estabilizar-se,
contudo, o ministro da saúde,
Armindo Tiago, alerta para
que não haja animosidades,
pois a maior parte dos pressupostos que determinaram a
ocorrência das três vagas anteriores da Covid-19 continuam
válidos, havendo, por isso, o
risco de uma eventual quarta
vaga de alta transmissão, que,
aliás, já faz vítimas na Europa e noutros quadrantes do
mundo.
“A actual melhoria da situação epidemiológica não deve
ser confundida com o fim da

pandemia”, afirmou o governante, anunciando que, como
parte da resposta do Governo,
já foram vacinadas cerca de
quatro milhões de pessoas em
todo o país. Destas, cerca de
2,6 milhões de pessoas estão
completamente vacinadas.
Nas palavras de Armindo
Tiago, há necessidade de se
continuar com a implementação das medidas de prevenção
e preparação do Sistema de
Saúde para a eventualidade de
um aumento do número de casos e hospitalizações devido à
Covid -19.
Com base no aprendizado

dos últimos 20 meses da pandemia, o governante afirmou
que estão em curso várias acções de preparação do Serviço
Nacional de Saúde para responder a eventuais vagas da
pandemia da Covid-19.
Nesta preparação, o destaque vai para o aumento da
capacidade de internamento

para pacientes com Covid-19,
com destaque para a Cidade
de Maputo, que tem sido o
local geográfico mais afectado
pela pandemia em Moçambique; fortalecimento da capacidade de diagnóstico laboratorial; reforço da capacidade
de Recursos Humanos para
responder à demanda em to-

das as províncias; alocação de
diversos medicamentos, material médico-cirúrgico e equipamento de protecção individual;
e vacinação massiva contra a
Covid-19 nas zonas urbanas e
rurais em todo o país.
“Aproveitamos esta oportunidade para apelar a todos
aqueles elegíveis para se fazerem aos postos de vacinação,
para que também fiquem protegidos contra as formas mais
graves da Covid-19”, apelou o
governante.
Até ao presente momento,
foram registados no País um
cumulativo de 151.316 casos,
7.026 hospitalizações e 1.932
óbitos relacionados com a Covid-19. Estes dados foram revelados em Niassa, cidade de
Lichinga, durante a abertura
do XLVI Conselho Coordenador Nacional de Saúde que
decorre de 3 a 5 de Novembro,
sob o lema: “Promovendo o
Subsistema de Saúde Comunitária para o alcance da Cobertura Universal da Saúde”.

Governo colocado contra a parede

Fornecedores privados adiam decisão de corte de água para
vésperas da quadra-festiva

N

a primeira quinzena de Outubro, a Associação dos Fornecedores Privados de Água de
Moçambique (AFORAMO) ameaçou suspender o fornecimento do precioso líquido aos
mais de três milhões de consumidores em
todo território nacional. Entretanto, na última semana,
decidiu adiar até o dia 13 de Dezembro, o que pode complicar as contas de milhares de famílias durante a quadra-festiva. Esta decisão foi tomada depois do fracasso nas
negociações com o Governo com vista a encontrar uma
saída consensual que satisfaça ambas as partes.

Duarte Sitoe
Como uma forma de protestar contra a expansão da rede
pública de abastecimento de
água em áreas onde actuam, os
privados prometeram fechar as
torneiras no dia 06 do mês em
curso, mas as três reuniões que tiveram com o ministro das Obras
Públicas e Habitação acabaram
terminando num impasse, contudo foi possível adiar a decisão,
mas com um prazo bastante
apertado.
Daniel Baloi, inspector das
Obras no Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, reconheceu que, apesar

do investimento que está sendo
feito, o governo não consegue cobrir todas zonas, por isso enalteceu o papel dos fornecedores privados, tendo, por isso, prometido
solucionar de uma vez por todas
as diferenças que tem persistido.
“O que aconteceu recentemente é que no contexto da
expansão encontramos fornecedores privados que vinham
fazendo os seus negócios. Estamos a discutir propostas que
satisfaçam ambas as partes. Não
queremos prejudicar de forma
alguma o negócio dos nossos
parceiros, e entendemos o papel

do sector privado na distribuição
de água. Se formos a fazer um levantamento veremos que há um
enorme défice no abastecimento
de água e o Estado não consegue
fazer uma cobertura cabal num
curto espaço de tempo, e aí o
sector privado é chamado. Temos de encontrar uma forma de
amenizar os interesses das duas
partes”, referiu.
O presidente da Associação
dos Fornecedores de Água de
Moçambique
(AFORAMO),

disse, por sua vez, que os fornecedores privados decidiram recuar da decisão de interromper
o fornecimento de água depois
da reunião com o ministro das
Obras no Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos
“No dia 28, a AFORAMO
foi recebida em audiência pelo
ministro das Obras Públicas e
habitação para se inteirar das
preocupações do sector privado.
No dia 01 de Novembro, reuniu-

-se para perceber os últimos desenvolvimentos e deliberaram
prolongar o prazo para 13 de
Dezembro, para dar lugar ao
diálogo que está a em curso”,
declarou Chirute, para depois
adiantar que a FIPAG foi obrigada a suspender a campanha
das novas ligações nas zonas
em que operam os fornecedores
privados.
“Uma das medidas foi a suspensão imediata da campanha
de ligação de água nas zonas
onde estão a operar os fornecedores privados, para permitir
que o diálogo decorresse num
ambiente de paz. A AFORAMO não impede a expansão da
rede pública, o que nos inquieta
é a forma como esta rede é expandida. ”
A decisão de adiar interromper o fornecimento não agradou
alguns fornecedores privados
que se sentiram traídos pela
AFORAMO, contudo Chirute
adiantou que o alargamento do
prazo foi consensual no seio daquela agremiação.
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Nyusi disse que nunca teve conhecimento do auto que
autoriza contracção de dívidas
Ainda na qualidade do declarante, Nyusi revelou que, por
parte da Monte Binga, foram designados como seus representantes na Prolndicus, sucessivamente, Victor Bernardo e Eugénio
Henrique Zitha Matlaba, que
exerceram as funções de Presidente do conselho de Administração, tendo, o último, sido
substituído pelo oficial do SISE,
António Carlos de Rosário.
Nas suas declarações, o PR
prosseguiu revelando que a gestão desta empresa (ProIndicus)
e todos os actos a ela inerentes
foram sempre em conformidade
com os princípios de que se tratava de uma empresa de natureza privada. Por essa razão, nunca houve sua interferência como
ministro de Defesa Nacional.
No entanto, assumiu que no
acto da sua criação acompanhou
algumas apresentações simuladas, feitas pelos colegas proponentes do SISE, demonstrando
as potencialidades da mesma.
Como membro do Comando Conjunto, bem como membro do Governo, Nyusi disse que
nunca participou e nunca teve
conhecimento de acto que autorizasse a empresa a contrair
a dívida com o aval do Estado.
Mas agora há uma carta com a
sua assinatura, mostrando que
ele solicitou a Manuel Chang a
aprovação das garantias a favor
da ProIndicus e sugeriu o Credit
Suisse como banco financiador.
Ainda em declarações, disse que não sabe como é que foi
desencadeado o processo para
financiamento da empresa junto
do Credit Suisse, nem tem qualquer domínio sobre os contratos
subscritos pela empresa para a
aquisição de equipamentos junto
da empresa Adu Dhabi Mar, do
grupo Privinvest, e em nenhum
momento foi “falado” sobre as
empresas em causa. Da mesma
forma que não tem nenhum
domínio sobre como foram emitidas as garantias pelo Ministé-

rio das Finanças assegurando o
pagamento das dívidas daquela
empresa em caso do seu incumprimento.
Na audição, prosseguiu afirmando que enquanto ministro
da Defesa Nacional nunca foi
adquirido novo equipamento
militar que ele saiba. Não recebeu quaisquer equipamentos pelo dinheiro proveniente
do empréstimo contraído pela
ProIndicus ou fornecido pelas
empresas com as quais a ProIndicus contratou..
Aliás, afirmou que a aquisição de equipamentos de natureza militar para o Estado é feita
através de orçamentação do Estado depois da solicitação do Estado Maior General das FADM,
precedida da concordância do
Conselho de Defesa e Segurança
e depois a proposta é submetida
à decisão superior do Chefe do
Estado, pelo que não seria possível adquirir tal equipamento
para o Ministério da Defesa Nacional através da ProIndicus à
revelia daquele órgão.
PS: Trata-se de uma outra
contradição, pois parte dos interceptores e os Ocean Angels estão
a ser operados pela Marinha de
Guerra de Moçambique.
Coordenador do Comando
Conjunto “não ouviu” falar
de Ematum e MAM
Indagado pelo procurador
Alberto Paulo sobre o facto do
Sistema Integrado de Monitoria
e Proteccão (SIMP) ter sido aprovado depois dos compromisso
de financiamento e fornecimento assumidos pela ProIndicus,
Nyusi esclareceu que, de facto, o
SIMP foi criado posteriormente
na perspectiva de assegurar que
a protecção das empresas envolvidas na prospecção de gás e
actividade afins fossem prestadas
pela ProIndicus em exclusividade.
Aqui, já assume que é uma

“empresa ligada às FDS, evitando assim a intervenção de outras
empresas estranhas à defesa da
soberania, mas também como
fonte de receitas para capacitar a
defesa e segurança nacional em
forma global”.
Alberto Paulo, várias vezes
citado na BO por réus como tendo obtido confissões a escopo e
martelo, indagou sobre a ligação
entre o espírito da criação da
ProIndicus e as empresas EMATUM e MAM, tendo esclarecido que enquanto ministro da
Defesa Nacional nunca soube da
existência dessas duas últimas e
não tem domínio em que medida as mesmas podem ser consideradas como estando ligadas à
matéria de Defesa e Segurança.
PS: Na resposta a esta pergunta não esclarece como é que
a MAM foi cedida instalações
para funcionar na base da Marinha de Guerra em Pemba, onde,
inclusive, chegou a construir estaleiros navais. Os réus, em tribunal, disseram que foi ele quem
autorizou.
Nesta medida, disse que
nada sabe sobre os processos
da sua criação, financiamento e
funcionamento, tanto mais que
só teve “conhecimento da existência destas duas empresas apenas quando o assunto da chamada dívida oculta foi despoletado
publicamente, e nessa altura já
não era ministro da Defesa Nacional”.
Sobre os 500 milhões de
dólares americanos da dívida
da Ematum que se refere que
foram aplicados para a Defesa
Nacional, e por via disso foram
posteriormente enquadrados no
orçamento do Estado pela Assembleia da República, Nyusi
admitiu achar ser um assunto
que pode ser melhor esclarecido
pela AR.
Chegou a afirmar que teve
conhecimento que o então ministro da defesa Nacional, Salvador Mtumuke, foi proposto

pelo presidente do Conselho de
Administração da EMATUM,
António Carlos do Rosário, que
assinasse a confirmação da recepção dos equipamentos naquele valor. Nessa altura, aquele
dirigente consultou ao declarante sobre o assunto, tendo esclarecido que, efectivamente, nada
tinha sido recebido, de tal forma
que o documento não chegou a
ser assinado.
À uma questão colocada
sobre como teria sido possível
conseguir-se o financiamento
das empresas com o fundamento
de que havia sido aprovado um
projecto de protecção da Zona
Económica Exclusiva e que tinha recebido o aval do Governo
quando isso não corresponderia
à realidade, o declarante esclareceu que não tendo participado do processo de negociação
não tem domínio como isso terá
acontecido.
Dada a dimensão do assunto,
tendo em conta os valores envolvidos na dívida a serem asseguradas pelo Estado, o Chefe de
Estado declarou que “é pouco
provável e acha bastante arriscado que elas (as dívidas ocultas)
tenham sido feitas sem observar
os procedimentos legais”.
Os rastros do envolvimento
do Chefe
Os primeiros indícios do
envolvimento de Filipe Nyusi começaram a surgir quando
os primeiros documentos por si
assinados no esquema das dívidas ocultas começaram a surgir.
Uma das cartas foi assinada por
Filipe Nyusi, na qualidade de ministro da Defesa, a 14.01.2013,
solicitando a Manuel Chang a
aprovação do empréstimo a favor da empresa ProIndicus, no
âmbito do Projecto de Monitoria
e Protecção da Zona Económica
Exclusiva.
Na sua carta, Nyusi apresenta a Credit Suisse como a solu-

ção para financiar o projecto e
apresenta como razão o facto de
o valor necessário para a implementação do referido sistema ser
bastante elevado. Chega mesmo a dar a entender que esteve
à frente das negociações com o
Credit Suisse.
“Queira, Excelência, receber
os meus cumprimentos e a manifestação de apreço pela entrega
abnegada de Vossa Excelência à
missão incumbida. No decurso
do transacto ano de 2012, as Forças de Defesa e Segurança concluíram o processo de pesquisa
e selecção de um sistema de
Monitoria e protecção da Zona
Económica Exclusiva (ZEE), depois de terem analisado várias
propostas de equipamento e soluções para lidar com as questões
de protecção dos nossos recursos
marinhos e das infra-estruturas
envolvidas nas actividades de exploração e prospecção petrolífera”, disse Nyusi.
Prosseguindo, o actual Presidente da República referiu que,
“entretanto, a proposta escolhida
comporta recursos financeiros
que se situam acima das capacidades financeiras do orçamento
geral do estado (OGE) pode absorver. Como resultado, iniciou
outro processo de identificação
de instituições financeiras internacionais que estariam interessadas em conceder créditos para
financiar esta solução. Feitas todas as diligências identificou-se a
Credit Suisse (CS) para realizar
este desiderato. Após várias negociações com a CS, as partes
chegaram a um entendimento,
que se encontra consubstanciado
nos termos do Acordo (TA), em
anexo ao presente documento.
Nesse sentido, vimos pela
presente submeter os termos do
acordo e solicitar à Excelência
ministro das Finanças, na qualidade de Representante da República de Moçambique, neste
caso, para proceder à assinatura
dos mesmos”, conclui.
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à Ilha de Geoje, Coreia do
Sul, onde acompanhou in
loco parte dos trabalhos finais de comissionamento em
terra da plataforma 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 Liquefeito (GNL) e
de Condensado, bem como
aspectos relacionados com
a segurança da infra-estrutura, incluindo das pessoas
que estarão envolvidas nas
operações.
Na nota do INP, lê-se
que “os dados mais recentes apontam que o projecto
de construção daquela que
será a primeira e mais complexa 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 Novembro 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 dólares, dos quais cerca de 19,3
biliões para o Estado moçambicano durante 25 anos.
A Decisão Final de Investimento foi anunciada em
Junho de 2017 e a campanha
de perfuração dos 6 furos
que irão corporizar o projecto iniciou em Setembro de
2019.
No entanto, devido à eclosão da pandemia da covid-19
e em consequência das medidas impostas para conter
a propagação da doença, as
concessionárias solicitaram
ao Executivo a reprogramação das actividades de
perfuração e conclusão da
montagem dos sistemas de
produção de gás para 2021.
A 14 de Janeiro de 2020
foi lançado o casco da plataforma 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 superfície do casco da plataforma.

Moçambique
aprovou
três projectos para exploração de gás natural ao largo
da costa de Cabo Delgado,
norte do país. Dos dois projectos de maior dimensão
que vão canalizar o combustível do fundo do mar para a
terra, exportando-o em estado líquido, para além dos
consórcios da Área 4 (Exxon
Mobil e Eni), destaca-se o
liderado pela Total (consórcio da Área 1), e arranca
em 2026, data recentemente
revista.
Um terceiro projeto mais
avançado e de menor dimensão conta também com grande participação do consórcio
da Área 4 (Exxon Mobil), e
consiste numa plataforma
flutuante que vai captar e
processar o gás para exportação 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.

Total com perspectivas exactas

Mangrasse confirma envolvimento
das FDS no saque aos bancos em
Cabo Delgado

C

om a eclosão insurgência armada na província
de Cabo Delgado muitas instituições bancárias foram vandalizadas e saqueadas. Numa
primeira fase cogitou-se que eram somente os
grupos armados que estavam por detrás dos roubos, mas
depois confirmou-se o envolvimento de três dezenas de
militares das Forças de Defesa e Segurança. Recentemente, o Chefe do Estado – Maior, Joaquim Mangrasse, declarou que foram movidas acções disciplinares criminais
contra os militares implicados.

Falando, na semana passada, na província de Cabo
Delgado, à margem da cerimonia do lançamento da
Missão de Formação da
União Europeia (EUTM),
cujo objectivo é dotar os militares nacionais de estratégias
para combater o terrorismo,
Mangrasse lembrou que “a
missão das Forças Armadas
e de Defesa de Moçambique
(FADM) é defender o país”,
destacando que os militares
envolvidos poderão “responder de forma disciplinar ou
de forma criminal”.

No entanto, Mangrasse
assegura que apesar do envolvimento dos militares no
saque aos bancos, continua a
confiar cegamente nas Forças
de Defesa e Segurança que se
encontram na linha da frente
no combate ao terrorismo.
“Penso que as autoridades
tomam as medidas necessárias para continuarmos a
merecer respeito. As Forças
de Defesa e Segurança estão
comprometidas a realizar
operações no terreno de forma transparente, não temos
medo disso”, destaca.

Conferência Nacional da Juventude
sobre a Paz junta jovens da Frelimo,
Renamo e MDM

A

Cidade de Quelimane, província da Zambézia,
foi, recentemente, palco da Conferência Nacional da Juventude sobre Paz que juntou os braços juvenis dos três partidos com representação
na Assembleia da República, Frelimo, RENAMO e MDM
para uma reflexão sobre a paz e reconciliação nacional,
bem como o estabelecimento de uma agenda comum apesar da diversidade de opiniões.

O projecto liderado pela
Total, considerado o maior
investimento privado em
África, é o segundo projecto
mais avançado que se encontra em fase acelerado, mas
que se viu paralisado devido o recrudescimento das
acções terroristas em Palma
(Cabo Delgado), que ameaçaram de perto as suas instalações em Afungi.
Sobre as perspectivas
de produção, na sua última
comunicação, a Total infor-

mou que prevê o início para
2026. A previsão anterior
apontava para 2024, mas a
ocupação terrorista da vila
de Palma, nas imediações
das obras do projeto, no final
de março, levou à suspensão
do empreendimento.
Na altura, a empresa
apontou para um ano de paralisação, regressando quando estivesse garantida a segurança. Já o Governo, nas
palavras de Adriano Maleiane, ministro da Economia e

Finanças, a retoma das actividades pode ocorrer antes
do previsto.
Depois da retoma da
actividade, até aqui prevista
para 2022, deverão começar as principais obras de
construção civil e de instalação de tecnologias, sendo
que o primeiro carregamento de gás por via marítima,
abrindo portas às receitas do
projeto, está agora previsto
pela própria petrolífera para
2026.

Discursando na abertura
da Conferência Nacional da
Juventude sobre a Paz, Osvaldo
Petersburgo apelou à juventude moçambicana para apostar
mais em acções que contribuem
para a manutenção da paz, reconciliação e unidade nacional.
“Os jovens devem ter a
capacidade de saber conviver
com pessoas de diferentes ideologias, saber pautar pela inclusão. Temos que deixar a agenda de grupinhos ou partidos. A
agenda deve ser Moçambique”,
declarou Petersburgo.

Indo mais longe, o Secretário de Estado da Juventude e
Emprego instou os jovens para
assumirem o protagonismo na
promoção do patriotismo e procurar liderar com soluções.
“Liderar com soluções não
passa por escolher o caminho
da lamentação, não passa por
escolher o caminho da crítica
destrutiva. Liderar com soluções passa sim por encontrar
soluções onde outros só veem
problemas, onde os outros não
conseguem ver oportunidades”, conclui.
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Julgamento deu pistas para investigar papel do
Presidente moçambicano

A

nalistas disseram hoje à Lusa que o julgamento em curso, do processo principal das dívidas
ocultas, já produziu indícios suficientes para
a abertura de novas investigações, principalmente sobre o papel do actual Presidente da República
na contracção dos empréstimos.
Borges Nhamire, jurista e
pesquisador do Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental,
considerou que o facto de alguns dos 19 arguidos do processo principal das dívidas
ocultas terem feito referências
a figuras não arroladas no
processo principal gerou a expectativa de que o Ministério
Público pode iniciar novas investigações para o apuramento
do grau de envolvimento de
mais pessoas no escândalo.
"O julgamento que está a
acontecer na tenda da BO [instalações da prisão onde decorrem as audições] é apenas um
dos tentáculos de um polvo que
a justiça tem a obrigação de alcançar, através de novas investigações", afirmou Nhamire.
Para o investigador, o actual
chefe de Estado moçambicano,
Filipe Nyusi, pode vir a estar
na mira da justiça, porque foi

várias vezes referenciado como
tendo autorizado vários actos
relacionados com o processo de contracção das dívidas
ocultas.
"Os contornos do papel do
atual chefe de Estado moçambicano devem ser esclarecidos
pela justiça", afirmou.
Adriano Nuvunga, politólogo e director do Centro para
Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não-governamental, observou que das
declarações dos arguidos e dos
declarantes até agora ouvidos
em tribunal extrai-se que "o
então ministro da Defesa Nacional e actual Presidente da
República teve um papel fundamental em todo o processo
que culminou com a contracção das dívidas ocultas".
"Foi Filipe Nyusi quem indicou o então presidente da
empresa Monte Binga, Victor Bernardo [declarante],

para participar na criação da
ProIndicus, em Dezembro de
2012. Victor Bernardo disse
isso no julgamento", afirmou
Nuvunga.
A ProIndicus beneficiou do
dinheiro das dívidas ocultas
tal como a Ematum e a MAM
(Mozambique Asset Management) e o Ministério Público
considera que foram criadas
com o único propósito de servirem de veículos para a mobilização do dinheiro.
Adriano Nuvunga notou
que, em Fevereiro de 2013,
Filipe Nyusi indicou Eugénio
Matlaba, também declarante,

para integrar o conselho de administração da ProIndicus.
"E aqui é preciso lembrar
que Matlaba tinha sido assessor para Assuntos Económicos
do então ministro da Defesa
Nacional, entre 2008 e 2012.
Estamos a dizer que Filipe
Nyusi escolheu uma pessoa de
confiança para participar na
gestão da ProIndicus", realçou
Nuvunga.
Fernando Lima, jornalista
e presidente do primeiro grupo
privado de media em Moçambique, Mediacoop, disse que o
juiz Efigénio Baptista e o Ministério Público têm demons-

trado um grau de preparação
"exemplar" para o julgamento
em curso, mas apontou a vulnerabilidade do tribunal às
tentativas de "politização" do
julgamento.
Apesar de o juiz estar a
conduzir os trabalhos com
idoneidade, prosseguiu, houve
momentos em que não conseguiu resistir às tentativas de
politização do julgamento por
parte de alguns arguidos.
"A ilibação por parte do
juiz de figuras políticas que
não são arguidas, mas que tiveram papel no processo que
culminou com as dívidas ocultas e que, por isso, podem vir
a ser chamadas a explicar-se,
gerou uma nuvem de dúvida
em relação à postura do juiz",
afirmou.
Em causa está uma declaração feita a 30 de setembro
por Efigénio Baptista, dizendo
que não foram encontrados
indícios de que o Presidente
moçambicano, Filipe Nyusi,
e o seu antecessor, Armando
Guebuza, receberam dinheiro
do grupo Privinvest, entidade
acusada de pagamento de subornos. Lusa
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Ao associar o terrorismo aos refugiados em Moçambique

Cleophas Habiyareme diz que Kigali quer motivo
TV estatal já está a promover nova lista de cidadãos ruandeses para o abate

E

“Se existe um ruandês ligado ao terrorismo só pode pertencer ao regime de Kigali”

m 1998, Moçambique reconheceu e concedeu o estatuto de refugiados à
então incipiente comunidade ruandesa, no entanto, nos últimos anos o
Estado moçambicano tem falhado na sua protecção, permitindo que os
seus membros sejam constantemente perseguidos e assassinados por
supostos esquadrões da morte do regime de Kigali. Ao Evidências, o
Presidente da Associação dos Refugiados Ruandeses em Moçambique, Cleophas
Habiyareme, apelou às autoridades governamentais moçambicanas para que não
caiam nas invenções do regime de Paul Kagame, que diz que alguns emigrantes
ruandeses no país são financiadores da insurgência armada em Cabo Delgado. Se
por um lado Habiyame considera que o Executivo e a comunidade internacional
devem melhorar o apoio aquela comunidade, por outro denuncia que há uma televisão dos serviços de inteligência do Ruandesa que foi criada com veículo para
denegrir, atacar e matar os opositores do braço direito do Presidente da República,
Filipe Nyusi.

Duarte Sitoe
Volvidos quase dois meses
depois do assassinato de Revocat Karemagingo, empresário e chefe da Comissão de
Patrimônio dos Refugiados
Ruandeses em Moçambique,
as autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram e, tal como das outras
vezes, não há nenhum sinal
de alguma investigação para
o esclarecimento.
A morte de Revocat Karemangingo fez, mais uma vez,
soar alarmes sobre a perseguição que os ruandeses têm sido
alvo desde o início do ano em
curso, em que foram relatados três incidentes num espaço de menos de três meses,
dentre os quais o desaparecimento do jornalista Cassien e
o rapto por mais de 24 horas

do secretário-geral da associação dos ruandeses e seu filho,
por agentes da PRM.
Cleophas
Habiyareme
denuncia que as ameaças e
perseguições contra a comunidade ruandesa continuam,
perante olhar impávido das
autoridades de Maputo, que
nada fazem para o esclarecimento dos casos.
“Ainda
continuamos
aguardando informações sobre o assassinato de Revocat
Karemagingo. Os ruandeses
estão desesperados porque a
perseguição não está a parar
e isso começou em Maio com
a captura de um emigrante
ruandês na Ilha de Inhaca.
No meio disso, houve tentativa de sequestro do nosso secretário-geral. No dia 13 hou-

ve o assassinato do refugiado
ruandês. A situação continua
na mesma e nada está feito
para a comunidade ter uma
vida normal. O medo tomou
conta de nós, todos os dias
dormimos sem certeza do que
será de nós no dia seguinte”,
declarou Habiyarene, para
depois acrescentar que com a
chegada das tropas ruandesas
ao teatro operacional norte as
perseguições alçaram um nível jamais visto.
“Com a chegada das tropas ruandesas o clima de perseguição aumentou. Os últimos acontecimentos foram
registados com as tropas já
em Moçambique. Aumentou
igualmente o clima de terror
na comunidade ruandesa”,
denunciou.

da morte que entraram em Moçambique para caçar os opositores
do regime de Kigali.
Ao Evidências, Cleophas Habiyareme avançou que ideia de associar a comunidade ruandesa em
Moçambique aos grupos armados
que tem semeado luto e terror em
Cabo Delgado não tem funda-

mentos, tendo igualmente instado
ao Executivo para não se deixar
desviar por pessoas que procuram
manchar os refugiados ruandeses
no mundo.
“O Governo de Moçambique
não pode simplesmente aceitar as
informações que são trazidas pelo
regime de Kigali. Deve primeiro

“Kigali televisão que é usado
Acordos entre Nyusi e Kagame a troco caçar opositores”
de sangue e cabeças ruandesas?
Na opinião do presidente,
as Associação dos Refugiados
Ruandeses em Moçambique,
os acordos que foram assinados pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e o seu
homólogo ruandês, Paul Kagame, não podem, de forma
alguma, ser uma carta branca
para os esquadrões da morte
de Kigali perseguirem e caçarem os seus opositores na pérola índico.
“Os acordos bilaterais assinados entre os dois presi-

dentes não podiam preocupar
a comunidade ruandesa em
Moçambique, uma vez que os
países africanos assim como
dos quatro cantos do mundo
devem ter boas relações. Saudamos o acordo assinado para
lutar contra o terrorismo, mas
isso não pode ser usado como
desculpa para perseguições
e assassinatos contra os opositores de uma parte. É bom
Moçambique e Ruanda terem
boas relações diplomáticas,
mas isso não pode permitir

que os ruandeses sejam perseguidos de qualquer maneira.
Moçambique deve respeitar
a convenção de Genebra que
assinou sobre a protecção dos
refugiados no mundo inteiro”,
observou.
Se por um lado o Governo
mostrou, mais uma vez, que
não tem estratégias para estancar a onda dos raptos, de
modo geral, nas principais cidades moçambicanas. Por outro, tem optado pelo silêncio
sobre os supostos esquadrões

De acordo com o presidente da
Associação dos Refugiados Ruandeses em Moçambique, o regime
de Kigali criou uma televisão que
é usada como um veículo operativo para caçar os opositores de
Paul Kagame que se encontram
nos quatros cantos do mundo. A
fonte declara que a estação televisiva apontou em primeira mão que
Revocat era opositor do regime de
Kigali, um pouco antes de ser crivado de balas.
“Há uma televisão que se diz
que é privada. O nome é Ruanda
Watch, um canal que se pode se-

guir no YouTube, mas o canal não
é privado, é estatal. É um canal
que está a ser usado pela secreta do
regime de Kigali. Quando há uma
pessoa que o regime de Kigali quer
que seja assassinada aquela televisão estatal começa a atacar. O
exemplo concreto sucedeu-se em
Junho, quando no dia 29 esse canal
acusou Revocat como opositor do
regime de Kigali, mas ele era refugiado tanto como outros, e depois
de ser considerado opositor, estranhamente no dia 13 de Setembro,
foi alvejado mortalmente”, relatou.
Depois de Revocat, no dia 01
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os para perseguir e atacar opositores de Kagame
“Namasha Alex está a ser
acusado de ser um dos financiadores dos grupos armados
que aterrorizam Cabo Delgado. Isso não é verdade. As

autoridades moçambicanas
têm a capacidade de verificar
a proveniência dos fundos dos
negócios de Alex, uma vez que
trabalha com vários bancos

em Moçambique. Nós temos
medo, porque quando esse canal começa a diabolizar uma
pessoa a mesma acaba baleada”, acrescentou.

Ruandeses preocupados com o silêncio ensurdecedor
da comunidade internacional

investigar para apurar a verdade.
Como presidente, digo que não há
nenhum refugiado que está ligado
ao terrorismo. Sempre defendemos que existem ruandeses que foram enviados pelo regime e se registaram como refugiados, mas na
verdade não eram refugiados. Eles
chegavam e eram registados como

refugiados e de três em três meses
voltavam para dar informações ao
regime, mas isso era contra a convenção de Genebra. Hoje, tem alguns nomes dessas pessoas que estão entre os militares que estão no
teatro das operações em Cabo Delgado. Eram espiões que vinham a
Moçambique espiar ruandeses”.

o como veículo operativo para
de Novembro corrente, ainda de
acordo com a fonte, a estação televisiva voltou a abrir um capítulo
no que concerne às perseguições
contra os opositores da governação
de Paul Kagame, ao incluir Nhamushua Alex na lista das pessoas
que financiam os grupos armados que semeiam terror em Cabo
Delgado.
“No dia 01 de Novembro o canal acusou outro refugiado ruandês chamado Nhamashua Alex,
descendente do general Kaulu
Nhamashua, que está refugiado na África do Sul. Essa ligação

que a televisão tenta mostrar não
existe, porque Alex chegou a Moçambique em 2003 e começou
a trabalhar como comerciante
com o irmão, e em 2010 assumiu
os seus próprios negócios, tendo
igualmente contratos com empresas moçambicanas como a Coca
– Cola, Cervejas de Moçambique,
Socimpex. Por seu turno, Kaulu
pertencia ao regime de Kigali, não
faz sentido isso que tentam veicular no presente. Estão a mentir
para depois amanhã aparecer nos
jornais que foi baleado um apoiante do terrorismo”.

Indo mais longe, Cleophas
Habiyareme considera que
o regime de Kigali acusa os
refugiados ruandeses como financiadores dos grupos armados como álibi para perseguir
e matar os seus opositores em
Moçambique e no mundo.
“Estão a exagerar redondamente ao ligar a comunidade ruandesa ao terrorismo na
província de Cabo Delgado.
O terrorismo existe no mundo inteiro, não é um indivíduo
qualquer que vai apoiar sem
interesses. As pessoas que estão ligadas ao terrorismo têm
organizações fortes. Nós somos
refugiados e estamos a fazer
os nossos negócios. Quando
o regime de Kigali começa a
associar o terrorismo aos refugiados em Moçambique só
quer motivos para perseguir
e atacar aqueles que são seus
opositores”, sustenta.
O presidente da Associação
dos Refugiados Ruandeses em
Moçambique pede a reacção
da comunidade internacional
que permanece calada face
aos assassinatos e sequestros
de dissidentes e jornalistas
ruandeses.
“Estão mais de cinco mil
pessoas desesperadas que não
sabem o que será deles amanhã. Para mim isso é uma catástrofe humanitária. Não se
pode ficar indiferente quando
cinco mil pessoas estão em
perigo. Todo mundo sabe que
os estamos a viver é verdade.
Devem reagir para parar com
esta onda de perseguição. Temos várias organizações em
Moçambique que nos apoiam,
sem deixar de mencionar a imprensa que tem feito o seu papel. Vai chegar um momento

que a comunidade internacional vai perceber o seu dever e
prestar assistência aos refugiados e o Governo também vai
se posicionar para proteger as
comunidades”, augurou.
Em todo o mundo, os imigrantes e refugiados olham
para as embaixadas dos seus
países de origem com um porto seguro. Contudo, Cleophas
Habiyareme denuncia que o
consulado do Ruanda em Maputo é que organiza todas as
perseguições contra os refugiados ruandeses.
“O actual embaixador do
Ruanda em Moçambique foi
expulso na África do Sul por
causa do comportamento de
perseguir os refugiados. Acredito cegamente nisso, que existem esquadrões da morte cuja
missão é perseguir e matar
refugiados ruandeses. Queremos que haja uma investigação
séria para apurar o que verdadeiramente está a acontecer
em Cabo Delgado. Quem está
por detrás das perseguições e
assassinatos é o regime de Kagame”, acusou.
“Moçambique deve
garantir a segurança e
protecção dos refugiados”
Comparando a governação de Filipe Nyusi, Armando
Emílio Guebuza e Joaquim
Chissano, o responsável lembra nostalgicamente que nos
reinados de Chissano e Guebuza os ruandeses viviam tranquilamente, o que, de certa forma, já não acontece desde que
Filipe Nyusi decidiu entrelaçar
a amizade com Paul Kagame.
“Quando os refugiados chegaram a Moçambique foram

bem-recebidos. O ambiente
foi sempre bom. Vivíamos em
paz com os moçambicanos.
As coisas começaram a mudar
neste ano de 2021. Não posso
dizer que no tempo de Guebuza não havia perseguições, mas
não era tão flagrante quanto
agora. Em 2011, Kigali pediu
à comunidade internacional
para que retirasse o estatuto de
refugiado a todos os ruandeses, mas nós reagimos dizendo
que aquilo que nos fez refugiados ainda continua e começa
a querer enganar o Governo
de Moçambique. Se existe um
ruandês ligado ao terrorismo
só pode pertencer ao regime de
Kigali, denuncia.
O Alto Comissariado das
Nações Unidas, por sua vez,
apenas tem se limitado em
emitir comunicados quando
há notícias de perseguição e
assassinatos dos refugiados
ruandeses. Cleophas Habiyareme entende que cada país é
soberano e isso limita o raio de
acção daquela organização das
Nações Unidas. Nos próximos
dias, o ruandês espera que haja
mudanças.
“O Governo tem de assumir
o seu papel de proteger os refugiados. Temos que igualmente
ver o espaço de actuação do
Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados.
Precisamos saber onde termina e onde começa o papel do
Governo. Corremos o risco de
dizer que a ACNUR não está a
fazer nada, enquanto está a fazer o seu trabalho. A ACNUR
opera num país e esse país é
soberano. No último incidente
fez um comunicado para repudiar o que aconteceu no dia 13
de Setembro”, concluiu.
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Índice de robustez empresarial baixou de 29% para
26% no terceiro trimestre de 2021

A

comandos provinciais da PRM.
Para o IV Trimestre de 2021,
o Relatório prevê melhorias no
desempenho empresarial devido
ao alívio das medidas restritivas
de combate à pandemia da COVID-19, anunciado, a partir de
Setembro, que poderá contribuir
para a retoma do funcionamento
da máquina empresarial.
Mesmo assim, a CTA pediu ao Governo para reabrir as
praias, uma vez que o encerramento das mesmas prejudicou o
sector da hotelaria e turismo.

pandemia da Covid-19 continua a impactar
negativamente a economia moçambicana.
No terceiro trimestre do ano em curso,
segundo o relatório tornado público
recentemente pela Confederação das Associações
Económicas de Moçambique (CTA), o índice da
robustez empresarial baixou de 29% para 26%,
devido a pandemia que hoje assola o mundo, a
depreciação do metical, a fixação do novo salário
mínimo nacional, a onda de raptos e o agravamento
do preço do combustível.

Duarte Sitoe
De acordo com o vice-presidente do Conselho Executivo
da CTA, Zuneid Calumias, actualmente, o ambiente de negócios não tem sido dos melhores
e isso reflectiu-se na prestação
das empresas, o que pode afectar
a capacidade de pagamento de
impostos ao Estado.
“Quanto ao ambiente macroeconómico, entre o 2º e 3º
Trimestre de 2021, notou-se uma
tendência de deterioração, tendo
o índice de Ambiente Macroeconómico registado uma queda em
3 pontos percentuais, de 50%
para 47%, devido à depreciação
do câmbio e aceleração da inflação, num contexto de manuten-

ção das taxas de juros de crédito”, esclareceu o empresário.
Uma das consequências
do mau ambiente de negócios,
grandemente influenciado pelas
medidas restritivas, por conta
da pandemia da COVID-19, é a
regressão do índice de empregos,
ou seja, o relatório divulgado
pela CTA indica que no terceiro
trimestre de 2021 poucas empresas estiveram em condições de
empregar pessoas, tendo, pelo
contrário, dispensado muita
mão-de-obra.
O relatório indica que o Índice de Tendências de Emprego, entre o II e III Trimestre de
2021, registou uma redução de

111.24 para 106.46, o que representa uma queda de 4.74 pontos.
“A queda deste indicador é
explicada pela tendência desfavorável dos factores que representam a procura pelo factor de
trabalho do lado das empresas,
nomeadamente, a disposição a
contratar mais trabalhadores, o
número de vagas de emprego, e
os empregos temporários e em
tempo parcial”, destaca.

No entanto, na ocasião, a
CTA destacou algumas medidas refutatórias que impactaram
positivamente o ambiente de negócios, nomeadamente a eliminação da garantia provisória em
concursos para contratação de
empreitada de obras públicas e
fornecimento de bens e serviços
ao Estado e a Aprovação da instrução que impõe maior disciplina na fiscalização rodoviária aos

“Pedimos ao Governo a
abertura das praias de segunda a
sexta-feira, das 6 às 17h, para os
banhistas, assegurando o acesso
à praia aos hóspedes dos hotéis,
com base numa senha que confirma a sua condição de hóspede,
para os hotéis que estão à beira
do Mar, adopção de legislação
de uso de praias adequada com
sinalização de permissão e proibição de uso de certas áreas da
praia e aumento do número
de pessoas nos eventos sociais
em recintos adequados ou que
tenham cumprido com o protocolo sanitário”, disse Zuneid
Calumias.

Sector privado registou maior crescimento dos últimos
quatro meses em Outubro

E

m Outubro do ano em curso, depois de um ligeiro
crescimento registado no mês de Setembro, o
Purchasing Managers’ Index™ (PMI) do Standard
Bank indica que as empresas moçambicanas
fortaleceram as suas condições. O crescimento na ordem
dos 52,2%, por sinal o maior dos últimos quatro meses,
serviu para uma melhoria moderada do estado da
economia do sector privado e, por outro lado, impactou
o aumento da confiança nas empresas nacionais e no
crescimento dos postos de emprego.

Duarte Sitoe
De acordo com o Purchasing
Managers’ Index™ (PMI) do
Standard Bank, os valores acima
de 50,0 apontam para uma melhoria nas condições das empresas em setembro, ao passo que
valores abaixo de 50,0 mostram
uma deterioração. Olhando para
os dados do mês de Outubro, o
sector privado registou o maior
crescimento dos últimos quatros
meses.
“Cifrando-se em 52,1 no mês
de outubro, o PMI serviu de indicador de uma melhoria moderada do estado da economia do
setor privado, sendo ainda maior
do que a registada em setembro
(50,4). O registo também foi o

mais alto dos últimos quatro meses e um dos maiores registados
nos últimos seis anos”, lê-se no
relatório.
Depois do crescimento registado em setembro, em Outubro,
as encomendas voltaram a contribuir sobremaneira para a recuperação do sector privado que
foi assolado pela pandemia da covid-19. Aliás, as novas encomendas foram também imprescindíveis para o aumento da produção.
“O número de novas encomendas aumentou pelo segundo
mês consecutivo em outubro,
impulsionado pela contínua recuperação da procura por parte dos clientes após as medidas

relacionadas com a pandemia.
O ritmo de crescimento sofreu
uma aceleração em relação a setembro, mantendo-se sólido de
uma forma geral. Como consequência, os níveis de produção
aumentaram pela primeira vez
em três meses, tendo continuado
a existir uma modesta aceleração
do emprego”.
Na última semana de Outubro, apoiando-se na subida do
preço do barril de crude no mercado internacional, a Autoridade
Reguladora de Energia (ARENE), reajustou, entre 7% e 22%,

os preços dos produtos petrolíferos em Moçambique. Os novos
preços de combustível contribuíram para o aumento do preço das
matérias-primas.
“O índice de preços de aquisição corrigido de sazonalidade
cresceu para o valor mais alto dos
últimos quatro meses em outubro,
indicando um aumento sólido dos
preços pagos por matérias-primas
e componentes em Moçambique.
As empresas sublinharam que o
aumento de novas encomendas
deu origem a uma procura mais
elevada de meios de produção,

sendo que determinadas matérias-primas subiram devido a problemas com a oferta a nível mundial. Cerca de 13% dos inquiridos
indicaram um crescimento dos
custos de aquisição em outubro,
contrastando com os 8% que indicaram uma quebra”.
“Embora os custos mais elevados e a procura cada vez maior
tenham originado um aumento
dos preços médios cobrados nas
empresas moçambicanas, a taxa
de inflação abrandou, sendo apenas modesta. A aceleração foi
parcialmente compensada por
promoções de vendas em algumas empresas”.
Por outro lado, as expectativas empresariais para o próximo
ano permaneceram sólidas durante o mês de outubro, sendo
que cerca de 65% do painel de inquiridos previu o aumento dos níveis de produção. Mais uma vez,
esta situação refletiu a esperança
na recuperação da pandemia, originando projeções de crescimento da procura e de uma maior
actividade relacionada com as
contratações.
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Smartphonezação: uma
realidade irreversível
Por: Hélder dos Santos

Observando pelo contexto actual das desigualdades no desenvolvimento tecnológico
no mundo, numa realidade em que por critérios inerentes ao subdesenvolvimento, a
palavra “actual” consegue encobrir períodos
tão longos que chegam a atingir ou então superar a duas décadas, é perdoável referir ou
referenciar a smartphonezação como um aspecto futurista, porém, olhar para esta temática
sob um ponto de vista que sequer chega a ser
minimamente desenvolvido, mas realista em
todo caso, um olhar tão atencioso que não
descarte de forma alguma os impactos causados por qualquer que seja a acção exercida, seja ela flexionada por qualquer que seja
a força, idealizar este processo para o futuro
consagra-se mesmo como dos mais acertados
erros, ou seja, é já uma realidade irreversível.
A letargia humana, pese embora o seu amplo poder de resiliência, é nalgum momento
uma desvantagem diante de um tão prodigioso globo. O sentido humano de existir carece
sempre de desafios para fazer valer a sua potência, é de sua natureza que procure simplesmente soluções, o que significa que está sempre em posição de espera de problemas, pois
tais soluções aplicar-se-ão aos tais problemas,
isso resulta na natural letargia. Portanto, não
é falta de poderes e nem de capacidades, é a
falta de problemas que atrasa o mundo, visto
que enquanto os esperamos ele pára, quando
chegam regridem e quando os solucionamos
não vamos tão além de onde nos encontrávamos.
Eis que, enquanto forçamo-nos a falar de
smartphonezação para o futuro, o Prof. Doutor
Lourenço Dias discutira, ainda que num raciocínio totalmente diferente, noutra vertente,
fosse ela a mais acertada ou errada do contexto, há mais de dez anos, mas muito possivelmente em busca de alguma solução, tal como
é de praxe na raça humana. Nesse decano
atraso relativamente ao mundo tecnológico, o
mundo depara-se agora com uma força, problemática claro, mas que detêm algum gene
ilustrativo sobre a pertinência da smartphonezação em tempos de covid-19.
A covid-19 veio, de um ponto de vista tecnológico, combater a resistência à mudança,
enquanto houvesse meios através dos quais o
mundo pudesse, até onde desejasse, cumprir
com as suas obrigações, suas necessidades,
seus afazeres em geral, o também mundo, virtual não passava de uma opção, mero capricho e quiçá um exagero.

Com esta problemática da covid a humanidade lidou com situações que justificam
indiscutivelmente o quão a smartphonezação é
um problema da actualidade, ou melhor, uma
necessidade actual. Esta doença encarcerou
o planeta inteiro em seu domicílio esperando
por um milagre que sequer chegou a dar as
caras, obrigando deste modo a raça humana
a buscar soluções, pois o problema pelo qual
passou a desafiar nos últimos tempos estava
implantado.
Todos os sectores enfrentaram contornos
iniciais da covid-19, uns mais do que os outros. Num país como o nosso, a educação é a
que mais sai em prejuízo quando o problema
indica para uma restrição domiciliar.
Antes mesmo de focalizar-se nos prejuízos
educativos da smartphonezação, importa exaltar
os benefícios desta numa situação problemática da dimensão da covid-19. Sendo que, a
acomodação domiciliar é vista como das mais
eficientes para prevenção dessa doença, emerge então a urgência em garantir a vida enquanto se evita morrer de covid, ou seja, enquanto se fica em casa não se pode morrer de
covid, mas com certeza morrer-se-á a fome.
O mundo virtual comprovou a sua demasiada importância no decurso da covi-19, a
humanidade necessitou manter ao menos a
sua produção, ainda que não devesse se locomover, ainda que não devesse se misturar, isto
é, a indispensável capacidade de trabalhar em
grupo arrolada em todos os currículos perdeu
o efeito de um dia para o outro, ao menos do
ponto de vista presencial, físico, mas importa
salientar que essa prática e facilidade de exercê-la no mundo virtual tornou-se automática,
deixa de ser estratégia de contratado numa
folha de currículo e passa a ser simplesmente
uma forma de trabalhar, e isso vai ao encontro
do que Oblinger defende, de “parte integrante da personalidade”, neste caso em concreto
diríamos parte integrante do trabalho.
Porque do ponto de vista laboral, o mundo virtual satisfaz-nos em boa medida, e só
agora o admitimos, somos também obrigados
a curvar-nos em vénias a mais um problema,
covid-19, nada saudável a natureza humana.
As vénias até são merecidas, pois para além
da vantagem digital advinda dessa doença,
alertou alguns outros ganhos, alguns dos quais
chegam a tocar beneficamente a economia, I)
a questão do transporte, com o laboral desenvolvido a partir de casa, reduz o número de
pessoas se fazendo à rua, consequentemente

reduzem algumas necessidades, desde a procura do próprio transporte, o combustível diário, à redução do tráfego nas vilas e cidades;
II) a relevância dos recursos materiais, com a
redução do pessoal em gabinetes de trabalho,
reduz a quantidade de recursos necessários
para acomodar o pessoal trabalhador; (III) a
conservação do ambiente, reduz a sua poluição com menor circulação dos automóveis,
redução da produção do lixo pelas ruas da
cidade,etc
Portanto, com a nossa condição de subdesenvolvimento tecnológico, e lógico também,
diga-se, no sector educacional fazem-se sentir
muito mais os prejuízos do desenvolvimento e
da resistência à mudança, ora vejamos, os técnicos profissionais dessa área, não docentes,
puderam ou podem, pela força da circunstância, ser alocados a tecnologia e desenvolver as suas actividades, porém o grosso desse
sector, o pessoal docente e os alunos que são
o objecto do sistema nacional de educação,
ressentem-se até hoje do desleixo nacional relativamente às TIC's.
O sistema nacional de educação, mais do
que o sistema governamental no seu todo,
está lento nos seus objectivos por recusar-se a
usar as TIC’s, tanto que a covid-19 derrubou
o ensino mesmo nas grandes cidades e vilas
do país, por ausência ou atenção insuficiente para com as tecnologias de informação e
comunicação, e é mesmo esse desequilíbrio
situacional que nos conduz a smartphonezação.
Contudo, a smartphonezação pretende, em
primeiro lugar, tirar a educação desse cómodo tradicional de reprodução de carteiras em
que se encontra, através da deslocalização do
ensino, usando as mais acessíveis melhores
metodologias pedagógicas, onde a aquisição
e transmissão de conhecimentos decorre pelos meios digitais mais abrangentes, o uso do
smartphone como instrumento de transmissão do conhecimento.
O processo de smartphonezação é pela sua
natureza mais abrangente e bastante inclusivo. Na tese de que vários são os indivíduos
usuários desse instrumento, faltará para a expansão do saber apenas o interesse pessoal de
cada um, com a vantagem de que o conhecimento enfileirado em linha digital facilmente
transbordará as margens de quem o processa
atingindo ao pessoal em redor, isso resulta em
muito mais gente tirando proveito do conhecimento, ou seja, é a esteira mais ampla para
a erradicação do analfabetismo.
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De vez em quando...

Sobre o diálogo que falta em
Moçambique

Afonso Almeida Brandão

A reflexão na Sociedade Moçambicana parece
caminhar aos saltos. De vez em quando surge uma
questão, imediatamente dissecada pelos analistas
habituais “cá do burgo” (sempre os mesmos...). São
entrevistados com maior ou menor preparação jornalística, os intervenientes políticos relacionados
com o tema e alguns cidadãos anónimos. Em regra,
os responsáveis respondem que o assunto está em estudo e que se preparam grandes medidas; os não responsáveis assacam culpas a quem de momento parece mais fragilizado ou aparece menos nos media.
Passado algum tempo, o assunto morre, sem que
surjam grandes mudanças e, sobretudo, sem que se
produza pensamento, debate ou doutrina que façam
as coisas andar para a frente.
Exemplos recentes ilustram esta situação: o problema e a falta de segurança que existe com os Transportes Colectivos e a maioria dos Chapas a «cairem
de podre» e sem condições nenhumas de circularem
na via pública; o aborto (afinal em Moçambique
está legalizado ou não?); a regionalização, a violência doméstica — que vai de mal a pior! —; o vencimento dos deputados, a corrupção dos políticos
(e não só) — veja-se, a propósito, “o festival triste”
que estamos a assistir com o Julgamento das Dívidas
Ocultas e a (eventual) Candidatura do “amigo” Celso Correia à Presidência da República—; a ladroagem “da fina flor” bem colocada nas empresas
pelos “amigos dos amigalhaços”; a Conivência do
Governo para com determinadas situações, o caso
do actual ministro das Finanças, Adriano Maleiane,
envolvido, sabe Deus como, em “habilidades de
bastidor”, no “caso” da venda de Títulos da Dívida
da EMATUM e também de Eneas Comiche sobre
o “falhado”(e fantasiado!) projecto da FULTRAN,
portanto são dois casos que ilustram bem «a balbúrdia» em que vivemos.
São alguns exemplos absolutamente ao acaso,
aos quais teremos de acrescentar a Mediocridade
e a falta de Cultura Geral da maioria dos nossos
Profissionais da Comunicação Social; as Urgências Hospitalares e a “roubalheira” praticada pelas
Clínicas Privadas de Saúde existentes no nosso país;
a Compra de Diplomas Escolares de Curso, que
proliferam a coberto do anonimato, sem que os seus
responsáveis sejam descobertos; a Protecção Ambiental... e tantos outros exemplos (que poderíamos
enumerar sem qualquer ordem de destaque). As
questões são afloradas de uma forma episódica, enquanto são notícias urgentes, para depois caírem no
esquecimento — e sem que ninguém seja chamado
“à pedra” e castigado — até que uma nova aresta
cortante apareça a incomodar e o assunto volte às
primeiras páginas dos jornais — como tem sido o
acaso das Dívidas Ocultas e, mais recentemente, a
possível candidatura do “amiguinho” Celso Correia
à Presidência da República para “salvar” o nosso
Timoneiro Principal da Nação, que agora os Tribunais Europeus reclamam que “prove a sua inocência”...

Aqui chegados, o que pretendo dizer é que falta
reflexão sustentada na Sociedade Moçambicana e,
mais do que isso, há descrença na sua importância
e falta de prática desse mesmo pensar. Até quando,
Senhores?!...
Noutra análise complementar, este pessimismo
face à cooperação reflexiva leva rapidamente à ideia
que, se passarmos a AGIR, o problema fica resolvido — ou pelo menos em grande parte. Sabemos
da psicopatologia que muitas situações de risco são
provocadas justamente por este agir não reflectido,
aquilo a que os técnicos de Saúde Mental designam
“por passagens ao acto”. Descortino, infelizmente,
alguns sinais desta passagem ao acto na Sociedade
Moçambicana. Quando são perseguidos jovens
toxicodependentes como se fossem doentes de Peste,
na Idade Média, quando pequenas comunidades se
unem para espancar até à morte um marginal que
foi apanhado a roubar um telemóvel — o caso mais
recente ocorreu aqui há meia dúzia de anos na cidade da Beira —; quando as pessoas são mandadas
parar pela Polícia de Trânsito por terem cometido
qualquer infracção e colocam de seguida “uma
notinha de 200 ou de 500 Meticais” dentro dos
documentos da Viatura que entrega ao (?) agente
da Autoridade; quando precisamos de tratar um
documento nos Serviços de Imigração ou do Passaporte ou mesmo do Bilhete de Identidade em
qualquer Conservatória do Registo Civil e temos de
pagar “por debaixo da mesa” algum dinheirinho ao
«zeloso e simpático» funcionário público, para que
possamos adquirir com rapidez o que pretendemos;
quando uma pessoa, em trânsito, nas Fronteiras de
Ressano Garcia e da Namaacha — ou nos Aeroportos do País, como já aconteceu connosco — é sujeito
“à extorsão” pura e simples, por parte dos (?) Agentes Alfandegários, para entrar com a sua bagagem
de mão (ou mercadoria) em Moçambique, sem que
sejam punidos, há três coisas que eu quero concluir.
Quero afirmar, em primeiro lugar, que estão bloqueados os mecanismos de debate e de participação
dos cidadãos na resolução dos problemas do País.
Em segundo lugar, quero dizer que esse bloqueio
leva à descrença generalizada no funcionamento
da Instituição e conduz à passagem ao acto que só
aparentemente é eficaz. Por último, a ausência de
confronto de ideias e de reflexão aprofundada abre
caminho a soluções de “iluminados”, eventualmente
mais “autoritários”.
A crise de segurança, recentemente designada,
constitui, de tudo isto, um bom exemplo. Mais uma
vez ouvimos falar do demite ou não do Relatório
do Civil e do não Civil. Ao mesmo tempo lançamse para o ar palavras equívocas, como ordem, segurança, seriedade, protecção dos Cidadãos... O que
quer isso dizer?
Se a segurança é voltar a bater nos alunos mal
comportados e que não aprendem; prender os jovens que se iniciaram nas drogas; não poder andar
a pé tranquilamente pelas ruas da cidade durante o

dia; ter de colocar gradeamentos em todas as portas
e janelas de casa ou do escritório; não sermos honestos, receber “recados” e ameaças veladas a mando
de «capangas» — “vulgos” funcionários subalternos de Organismos Oficiais —, por denunciarmos
o que está mal em Moçambique ou simplesmente
não poder trazer na mão o seu simples celular; ou
“lamber as botas” a quem quer que seja — digo,
desde já, que não quero “essa” segurança. Se calhar
a minha “ordem” também não é igual à de um certo
professor que conhecemos, que pensa em resolver o
problema do insucesso escolar com mais exames e
com professores mais severos...
Nesta aproximação, acho que a discussão (ou algum falatório) recente à volta de qualquer que seja
o Ministério é pouco importante. O que temos visto
é que os ministros, cá entre nós (de vez em quando),
também mudam e os problemas permanecem! Para
mim, como cidadão e jornalista profissional, interessa discutir que “formação” vai ser dada aos Polícias
num Estado (dito) Democrático (mas onde a Democracia e a Liberdade não se discutem); como posso ter a certeza que se um jovem “beber um pouco
mais” e for parar a uma Esquadra não é humilhado
ou mesmo espancado, sobretudo se for desempregado; como posso confiar nos Concursos Públicos, sem
recear que a “máxima” de que «uma mão lava a
outra» e a influência e o compadrio de “tal” «gente
fina» sejam mais importantes que a prestação ou o
“curriculum” do candidato; como posso adquirir a
convicção que um ministro, um vice-ministro, um
director distrital ou um simples PCA vão decidir
por programa político ou por convicção, e não por
pressão do lobby que ele acaba de enviar um “email” ou um FAX sobre o tema, ou que na véspera
o convidou para jantar num restaurante badalado.
Para que eu e mais alguns cidadãos nada serenos
e desejosos de intervir possamos ter mais confiança
no Futuro, é preciso, afinal, estimular a diferença entre moçambicanos, entre governo e oposição, entre
ricos e pobres, entre velhos e novos. Só o confronto
de opiniões diversas, só a divergência discutida e
aprofundada — como defendia o saudoso cronista
Machado da Graça nas suas habituais crónicas do
SAVANA — ou os Editoriais de Salomão Moyana,
publicados no Independente Magazine — tornariam possíveis a síntese e a regularidade de tantos
outros fazedores de Opinião Escrita ou Falada —
poderiam garantir inquestionavelmente o Futuro
do nosso País.
É este, em suma, DIÁLOGO que está a faltar em Moçambique, enquanto a participação da
População não se fizer ouvir e continuar silenciosa
como tem sido seu apanágio... Temos de acordar.
Urgentemente. Para participar, dialogar e contribuir para que novas mentalidades surjam no Horizonte e possamos todos engrandecer o nosso País. E
não me venham dizer que estou a ser reaccionário
e conflituoso. Apenas estou a opinar o que penso
estar certo.

OPINIÃO

09 DE NOVEMBRO DE 2021

19

A esquina do sociólogo

Quelimane, propaganda
involuntária

Luca Bussotti
São várias as formas para fazer propaganda
política e enaltecer a figura desta ou daquela figura pública. No geral, trata-se de mecanismos complexos, que inteiras equipas de trabalho estudam nos
detalhes para proporcionar uma imagem pública
cada vez melhorada e atraente da pessoa que se pretende promover. Uma dessas formas é a promoção
mediante vitimização.
O paradigma vitimista consiste em vitimizar um
indivíduo (que pode ser uma figura já conhecida
ou não), geralmente sem culpa, ou protagonista de
crimes de importância pouco significativa, diante da
opinião pública. A reação desta última é quase que
imediata: produção de emoção colectiva e solidariedade para com a vítima. Nos casos mais sofisticados,
a vitimização desagua num verdadeiro “programa
de acção”, que consiste na solidificação de uma mentalidade nova – e nos conseguintes efeitos práticos –,
como piedade, caridade ou até procura de justiça.
Os polícias que mandaram parar o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, juntamente com o pessoal
diplomático que o acompanhava, certamente que
nada sabiam dessa especial técnica de propaganda
política. Eles, simplesmente, executaram “ordens
superiores”, actuando, portanto, de forma “cega”,
ou seja, sem calcular as consequências políticas que
isso podia trazer. E tais consequências foram consideráveis: larga parte da imprensa condenou a brutalidade do gesto, colocando a questão de como é
possível que o representante de um povo, o de Quelimane, juntamente com outros representantes de outros povos residentes em Moçambique, os embaixadores dos países europeus envolvidos na pedalada
pela cidade, tenham sido intimados de parar com
esta inocente actividade. A imprensa internacional
amplificou ainda mais o episódio, corroborando-o
com os vídeos que – não por acaso – foram filmados aquando da iniciativa da PRM em Quelimane,
e da forma dialogante escolhida por parte de Araújo
para procurar solucionar a questão. Finalmente, o
caso foi tratado até na Assembleia da República,
com uma intervenção muito acalorada e pontual de
Alberto Ferreira, parlamentar da Renamo que usou
a sua dialéctica filosófica para criticar e ridicularizar
ainda mais o excesso de zelo por parte da PRM de
Quelimane.
Com efeito, no acto da polícia está espelhada
toda a arrogância de um poder (o judiciário, representado pelo seu braço mais visível, a polícia) contra um outro (o executivo, que incarna os cidadãos,
mediante o presidente de um conselho municipal
democraticamente eleito). Já, esta imagem de dois
poderes que se contrapõem depõe a favor do poder
mais fraco, ou seja, de Araújo, que por sinal representa o povo de Quelimane. A isso deve-se acrescentar a desproporcionalidade dos meios: quer quanto
ao transporte (Araújo tinha uma bicicleta, os polícias
carros enormes), quer ao facto de os polícias terem
uniformes com armas, ao passo que o edil de Quelimane trazia roupa modesta, e quase que se confundia com os cidadãos presentes na cena, em termos

de postura assim como de vestuário. Finalmente, o
tipo de abordagem usado por parte de Araújo: educado, respeitoso, sem nunca levantar a voz, mas bem
determinado em defender a sua escolha, ao passo
que os polícias articulavam seu raciocínio mediante
uma linguagem ao mesmo tempo burocrática e arrogante, dando ordens e quase que nem querendo
ouvir as motivações do Araújo.
Se o edil de Quelimane tivesse estudado uma maneira para se tornar ainda mais famoso do que ele
é, provavelmente não teria encontrado uma forma
melhor, a não ser a que os polícias de Quelimane
conseguiram disponibilizar, involuntariamente, para
ele.
Hoje, Araújo é o paladino do seu povo: uma pessoa que gosta tanto da sua cidade que resolveu convidar embaixadores de importantes países europeus

a visitá-la, uma pessoa que faz isso não mediante
carros de luxo, escoltados por uma fila de outros carros para se proteger do povo, mas mergulhando-se
com este povo que o elegeu, andando de bicicleta, o
meio mais usado em Quelimane para o transporte
individual; e uma pessoa que não reage de forma
mal-educada ou até violenta diante das intimações
de um outro poder (o judiciário, através da figura dos
polícias), mas procura dialogar com este, explicando
as razões da sua iniciativa e a ausência de perigo que
isso implica.
Em suma, uma publicidade a custo zero, que projectou a imagem de Araújo a nível nacional, fazendo
dele uma figura de que, hoje, todos os Moçambicanos vão se lembrar por causa da acção como mínimo inoportuna por parte da polícia de Quelimane.
Araújo e a Renamo agradecem...
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Sobre o Relatório da ENIF (2020) do BM

Percurso Sinuoso de Inclusão Financeira: um
olhar sobre Educação Financeira (Parte III)
Por: Teodósio Camilo

Lusardi & Mitchell (2014) referem que a
Educação Financeira - também conhecida
como conhecimento financeiro - é a capacidade de processar informações económicas para
tomar decisões sobre a gestão financeira que
conduzem à melhoria da vida financeira individual ou de uma organização.
Na visão de David & Rothwell (2016), o
conhecimento financeiro apresenta uma correlação positiva com uma variedade de resultados financeiros que se podem alcançar. Por
exemplo, o conhecimento associado à gestão
dos custos fixos mensais e probabilidade de arcar com as contas em dia, fazer orçamentos,
economizar e estabelecer metas financeiras.
Indivíduos com baixa instrução financeira têm
menos probabilidade de planificar a reforma
e manter um nível de riqueza. Famílias com
baixa instrução financeira têm menos probabilidade de investir em activos que possam gerar riqueza, como acções ou títulos, e são mais
propensas a cometer erros financeiros.
Uma das actividades de louvar referidas no
Relatório da ENIF (2020) foi o plano de implementação, em parceria com o Ministério de
Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), através do Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação (INDE), que visa
a integração de matérias de Educação Financeira nos programas temáticos dos livros escolares, com maior destaque para 5ª e 6ª classe
do ensino primário do Subsistema de Educação Geral, e nos livros do 3º ano do ensino primário para jovens e adultos do Subsistema de
Educação de Adultos.
A ENIF 2016-2022 estabelece directrizes
que visam garantir a massificação de instituições financeiras no mercado, em curso nas
diversas instituições intervenientes na implementação do seu plano de acção. Refere-se
aos agentes bancários e não bancários que
desempenham um papel preponderante para
o alcance dos objectivos de metas de inclusão
financeira das populações, permitindo a extensão dos serviços dos prestadores de serviços
financeiros.
A este respeito, estudos actuais, segundo
o relatório do ENIF (2020), mostram que os
agentes bancários e não bancários actuam
em áreas urbanas e rurais, mas com maior incidência nos centros urbanos e nos locais de
maior concentração de pessoas. A presença de
agentes não bancários é predominante, comparando com os agentes bancários, e verifica-

-se tanto nas áreas urbanas como nas rurais em
todas as províncias do país.
Os avanços que se registam na criação de
agências bancárias e instituições não bancárias
que concorrem para a redução do índice da
exclusão financeira e para o acesso às fontes
financeiras, colocando os produtos e serviços
financeiros mais próximos do consumidor e estendendo a base de provedores de produtos e
serviços financeiros, deviam correr em paralelo
com a Educação Financeira, de modo a abranger maior número de beneficiários, fortalecer
o conhecimento financeiro às comunidades, o
que constituiria ferramenta essencial, de forma
a fazer o melhor uso dos produtos financeiros
disponibilizados através de subvenções, assegurar o reembolso do valor investido.
Iniciativa de Inclusão Financeira e
Educação Financeira
Nos últimos anos, tem se registado grande
esforço governamental em providenciar iniciativas orientadas à Inclusão Financeira da
população rural, facto que concorre para a
melhoria dos níveis de disponibilidade e acessibilidade de produtos e serviços financeiros,
adequados às necessidades da população rural.
No quadro destas acções existentes, que envolvem parcerias com instituições bancárias reguladas e instituições financeiras internacionais,
destacam-se o Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), projecto Um Distrito um Banco,
SUSTENTA, Grupos Rotativos de Poupanças e Crédito, Sistema de Previdência Social
do Estado e Medidas económico-financeiras e
sociais implementada, no âmbito da Covid-19
(ENIF, 2020).
Relativamente à Educação Financeira,
Bandura (1997) introduz a percepção de auto-eficácia financeira e baseia-se na teoria de
auto-eficácia. O teórico fala da Educação Financeira como um fenómeno que está intimamente relacionado com o comportamento
humano, face a uma determinada quantia
financeira. Segundo Bandura, os comportamentos são moderados pelas expectativas cognitivas dos resultados. As expectativas de eficácia são as convicções que alguém pode ter em
prol do sucesso e o comportamento necessário
para produzir os resultados positivos ou negativos. A auto-eficácia financeira, por ser uma
extensão na área de gestão financeira, envolve
a compreensão de padrões de atitudes, crenças

e confiança em relação às decisões financeiras
(Bandura,1997; Taylor, 2011).
Para que o acesso aos produtos e serviços
financeiros, disponibilizados pelas iniciativas
governamentais e não-governamentais, produzam resultados sustentáveis e assegurem o
reembolso dos montantes investidos, a Educação Financeira dos beneficiários deve ser a
prioridade antes de se efectuar qualquer desembolso do valor solicitado.
Nesta concepção, à introdução de Educação Financeira nos conteúdos temáticos em algumas classes do ensino primário e na educação de adultos, Walstad et al. (2017), mostram
que a mesma cria alicerces do conhecimento
financeiro na tenra idade do aluno e torna-se
ferramenta imprescindível na gestão de finanças pessoais. Os autores defendem a combinação deste processo de conteúdo programático
com a educação financeira online, dado que
a utilização de TIC é mais generalizada nos
alunos, o que, de certa forma, gera simbiose
do conhecimento financeiro e tecnológico. A
Educação Financeira aumenta o capital humano do indivíduo, na área de alfabetização
financeira, aprimora o conhecimento e as habilidades financeiras necessárias, comportar-se
de maneira eficaz e à melhoria do bem-estar
financeiro (Hung & Yoong, 2009; Huston,
2010).
A influência da Educação Financeira no
conhecimento financeiro e a auto-eficácia financeira, a nível da população, tem sido relativamente pouco estudada. A idade cronológica pode constituir vantagem para assimilar
facilmente o conhecimento financeiro e a auto-eficácia financeira. Na fase adulta estarão
familiarizados com a planificação dos custos
da educação, a reforma, entre outros períodos
financeiros importantes que têm implicações
na Educação Financeira (Walstad et al., 2017).
De acordo com a explanação de Bolaños
(2012), Educação Financeira inculca novos padrões de conhecimento, melhora habilidades
e conduz o indivíduo ao equilíbrio financeiro.
Permite igualmente a compreensão do processo pelo qual os consumidores e investidores financeiros melhoram o seu entendimento sobre
os produtos e conceitos financeiros, o desenvolvimento da confiança; as pessoas tornam-se mais conscientes dos riscos e oportunidades
financeiras e fazem escolhas informadas, buscam assessoria e tomam medidas financeiramente eficazes e sustentáveis.
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Pela primeira vez na história teve abaixo de 50% de votos

Guerras internas e escândalos de corrupção penalizam ANC
nas eleições municipais na África do Sul

O

partido que governa a África do Sul desde o
final do apartheid, o Congresso Nacional Africano (ANC), registrou o pior resultado de sua
história ao cair pela primeira vez abaixo de
50% nas eleições municipais, segundo resultados oficiais
anunciados quinta-feira da semana passada.
O ANC obteve 46,04% dos
votos, segundo a comissão eleitoral, o pior resultado para o histórico partido de Nelson Mandela,
que ganhou todas as eleições com
maioria absoluta desde as primeiras eleições democráticas de
1994.
Durante 27 anos, o partido
fundado em 1912 contou com
a lealdade dos eleitores ao movimento de libertação. Mas nos
últimos anos enfrenta a desilusão
de uma população que sofre um
desemprego recorde (34,4%) e
está indignada com os escândalos
de corrupção nos quais estão envolvidos altos cargos do partido,
incluindo o ex-presidente Jacob
Zuma (2009-2018).
“As pessoas estão decepcionadas com a ANC”, disse o partido
em um comunicado, afirmando
que recebeu a mensagem.
A participação nas municipais foi baixa e apenas 47% dos
26,2 milhões de eleitores regis-

tados compareceram para votar
nos representantes em cerca de
250 municípios.
As eleições aconteceram na
segunda-feira sem incidentes. O
exército foi chamado para apoiar
a polícia.
A Aliança Democrática (DA),
o principal partido da oposição,
também perdeu pontos em relação às eleições locais de 2016,
com 21,83% contra 26,9%. O
partido Lutadores da Liberdade
Económica (EFF), de Julius Malema, conseguiu um inédito 10%,
o que, segundo alguns analistas,

o torna o maior vencedor destas
eleições.
O especialista de relações internacionais, Paulo Wache, diz
que o partido Economic Freedom
Fighters (EFF), de Julius Malema,
posiciona-se como “maior vencedor”, por ter conseguido 10 por
cento de votos, três por cento acima do que teve em 2016.
Esta ascensão do EFF, diz
Wache, pode ter a ver com o posicionamento ideológico de Malema, com uma retórica “pan-africanista”. A sua “agenda de
recuperar a terra, devolver a terra aos negros”, ganha seguidores.
Este docente da Universidade
Joaquim Chissano, em Maputo,
considera que a queda do DA
pode resultar do facto deste partido ser conotado com a população
branca, e não necessariamente
reflectir o seu desempenho.
E em relação ao ANC, pivô
de uma luta interna entre as alas
de Zuma e Cyril Ramaphosa,
Wache diz que “perdeu a ideologia (…) quando vais ao ANC
não sabes o que vais defender”.
Além disso, o partido foi beliscado pelos sucessivos escândalos
de corrupção, incluindo os que
envolvem o ex-presidente Jacob
Zuma. AFP e VOA
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Movimento de protesto rejeita partilha
de poder com militares no Sudão

O

movimento de protesto no Sudão recusou iniciativas internacionais para atingir um acordo de divisão de poder com os militares e
anunciou, no domingo, 06 de Novembro, dois
dias de greve a nível nacional. Por outro lado, o movimento deixou claro que não quer iniciativas internacionais que visem um acordo de divisão de poder com os
militares.

A recusa foi manifestada
depois do líder do principal
partido do Sudão ter pedido à
comunidade internacional que
aumentasse a pressão exercida
junto dos generais no poder
para impedir uma escalada do
conflito.
Os militares sudaneses tomaram o poder no dia 25 de
Outubro, tendo dissolvido o
governo de transição e detido
dezenas de funcionários do governo e políticos. O golpe foi
recebido com protestos internacionais e com enormes protestos nas ruas de Cartum e em
outros locais do país.

Recentemente, a Associação de Profissionais do Sudão,
que liderou o levantamento popular contra al-Bashir,
considerou que as iniciativas
de mediação que buscam um
novo acordo entre os líderes
militares e civis iriam agravar
a crise política do país.
Sob o lema “sem negociações, sem compromisso, sem
divisão de poder”, a mesma
associação, que tem presença
em todo o país, convocou greves e desobediência civil para
o domingo (06) e segunda-feira
(07), com o objectivo de não
dar tréguas aos militares.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
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Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.
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Muitas vezes as vítimas voltam a estar expostas

Governo sem condições de acolhimento e protecção das vítimas
das uniões prematuras após o resgate

A

falta de condições para acolher vítimas de
uniões prematuras tem sido um dos principais problemas que o governo enfrenta para
garantir o resgate e protecção das vítimas,
algumas das quais entregues aos agressores pelos
próprios pais ou encarregados de educação em troca
de dinheiro, bens e por vezes para pagamento de dívidas. Esta situação faz com que as mesmas, muitas
vezes, voltem a estar expostas a este flagelo que continua a roubar o sonho de milhares de raparigas.

Neila Sitoe
Moçambique continua entre os países com maior índice
de uniões prematuras, e estima-se que 14% das mulheres,
entre os 20 e 24 anos de idade,
casaram antes dos 15 anos de
idade; e 48% casaram antes
dos 18 anos de idade.
Normas sociais e culturais
são apontadas como sendo
alguns dos factores que interrompe os sonhos de milhares de raparigas e as expõe a
um ciclo de violência, muitas
vezes com a conivência dos
próprios pais e encarregados
de educação, que vezes sem
conta entregam as suas filhas
e protegidas a homens muito
mais velhos em troca de dinheiro, dotes ou como forma
de pagamento de dívidas.
Angelina Cossa, (nome
fictício), de 17 anos de idade, residente no distrito de
Chicualacuala, na província
de Gaza, foi forçada a unir-se prematuramente quando
tinha 14 anos de idade, pelos

ve forçada a viver com um
homem 25 anos mais velho
que ela sofreu maus tratos e
humilhações.
“Quando tive a primeira
menstruação contei para minha mãe, ela disse que eu já
era mulher, porque já podia
engravidar, não demorou e
contou para o meu pai, que
depois começou a procurar
um esposo para mim, mesmo
eu dizendo que ainda queria
estudar. Um tempo depois,
apareceram várias pessoas na
minha casa, minha mãe mandou-me arrumar as minhas
roupas para ir com eles. Não
queria, mas não tive escolha”,
lamentou.
Angelina conta que ao
chegar a casa do seu esposo
teve um choque, pois percebeu que não era a única esposa dele e que passaria a cuidar
de toda a família, visto que
era a mais nova das três esposas do marido.
Viveu nessa condição por

Para poder continuar os estudos,
fui viver com o meu irmão em
Chicualacuala, mas a convivência
com a minha cunhada não era
boa. Maltratava-me e por vezes
não me dava comida. Pensei que
contando ao meu irmão aliviaria o
meu sofrimento, mas para o meu
espanto, ele nada fez. Os maus
tratos iam piorando e contei ao
meu namorado, que me convidou
para viver com ele, aceitei na
esperança de que estava a me
livrar do sofrimento.
progenitores, como forma
de receberem dote. Conta
que no tempo em que este-

mais de dois anos e o seu sofrimento só teve fim quando,
num certo dia, recebeu em

Cidália Litango, resgatada da união prematura

sua casa uma líder comunitária que veio acompanhada de
activistas da Kutenga, numa
campanha de sensibilização sobre violência e uniões
prematuras.
“Como a líder estava no
mesmo quarteirão que o nosso, os meus sogros tentarem
esconder a verdade, mas ela

disse que estavam a cometer
um crime e que podiam ser
presos, aceitaram com que
eu saísse, mas devia deixar a
criança que só tinha dois anos
de idade, não aceitei. Depois
de muito tempo aceitaram
que saísse, mas os meus pais
não me quiseram receber e
diziam que era maldição uma

filha tão nova voltar do lar.
Tive que ficar na casa de uma
activista enquanto sensibilizavam os meus pais para me
receberem de volta”, relatou
a jovem demonstrando as fragilidades do Governo em garantir a protecção e reinserção
social das vítimas das uniões
prematuras.

Saiu de casa a busca de sossego e encontrou inferno
Quem também esteve
numa união prematura e foi
resgatada é Cidália Litango,
residente em Chicualacuala,
na província de Gaza, que aos
15 anos decidiu fugir de casa
e juntar-se ao seu namorado.
Hoje, visivelmente arrependida
após ter sido literalmente escravizada, desaconselha as outras
raparigas a aventurarem-se no
lar antes de terem idade e estarem preparadas.
“Para poder continuar os
estudos, fui viver com o meu
irmão em Chicualacuala, mas
a convivência com a minha
cunhada não era boa. Maltratava-me e por vezes não me
dava comida. Pensei que contando ao meu irmão aliviaria
o meu sofrimento, mas para o
meu espanto, ele nada fez. Os
maus tratos iam piorando e
contei ao meu namorado, que
me convidou para viver com
ele, aceitei na esperança de que
estava a me livrar do sofrimen-

to”, contou.
Cidália revela que assim
que “colocou os pés” na casa
do namorado foi logo atribuída o papel de fazer todas as
tarefas domésticas da casa, de
tal forma que nem tempo para
ir à escola tinha. Enquanto
ela assumia o lar, o seu marido viajou para Maputo, para
continuar os estudos, mas não
antes de a engravidar para ter a
garantia de que não regressaria
para a casa do irmão.
“Os pais me castigavam e
diziam que, como eles é que
nos sustentavam, eu tinha que
contribuir fazendo todas as
tarefas de casa, e de tarde percorrer longas distâncias a empurrar txova cheia de bidões
de água, mesmo quando já se
aproximava a data do parto”,
disse.
Como se tal não bastasse,
Cidália conta que, para além
dos maus tratos por parto dos
sogros, passou a ser agredida

pelo marido sempre que fosse
passar férias. Conta que a espancava, violava sexualmente
e dizia que sempre recebia reclamações dos pais, devido ao
mau comportamento dela.
“Meu marido já não me
valorizava, dizia que assim
que terminasse os estudos procuraria outra mulher em Maputo porque eu já não servia
para ele. Por isso, quando me
convidaram para participar
das formações sobre violência,
com uma líder tradicional que
vivia perto de casa e acompanhava o meu sofrimento, não
hesitei. Durante as formações,
compartilhei a minha estória
e fiquei a saber que vivia num
ciclo de violência, para além de
ter estado numa união prematura. Com a ajuda da líder e
dos activistas da Kutenga consegui sair daquele lar e também
já sou activista”, relata a vítima.
Continua na pag 23
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A grande fragilidade no combate às uniões prematuras
Para Célia Muchanga,
coordenadora de violência
baseada no género da Kutenga, organização de base
comunitária que presta assistência em serviços de adesão e retenção aos pacientes
com HIV/SIDA, pacientes
vivendo com Tuberculose,
violência baseada no género e uniões prematuras, “o
grande calcanhar de Aquiles” no combate às uniões
prematuras no distrito de
Chicualacuala e noutros
pontos do país é a falta de
casas de acolhimento para
as vítimas durante ou após
o resgate.
“Uma das grandes difi-

Purdina Alberto, assistente social

culdades que nós enfrentamos como Kutenga e como

sociedade civil nesta causa
das uniões prematuras é a

falta de condições de acolhimento para as raparigas
resgatadas. E nessas situações temos que fazer algum
malabarismo, que é procurar um lugar para a rapariga ficar durante o processo
de resgate. Por várias vezes
ficam na casa dos activistas,
conhecidos ou pessoas que
se sensibilizam com o caso,
para que não volte para
aquela união, pois muitas
vezes são rejeitadas pela
família e não têm o que
comer ou onde dormir”,
afirmou.
Célia diz que, só no ano
passado, a Kutenga recebeu 10 casos de uniões

prematuras, dos quais oito
raparigas foram resgatadas
e acolhidas nas próprias famílias, mas as outras duas,
continuaram nas uniões
porque durante o processo
de resgate completaram 18
anos, tinham filhos e os pais
não quiseram acolhê-las,
dizendo que já eram maiores de idade.
Para a activista, a consciencialização e mobilização das comunidades são
as principais formas de
eliminação destas práticas
nocivas que atrasam o desenvolvimento da rapariga
em particular e da sociedade em geral.

Líderes comunitários chamados a colaborar no resgate das vítimas
O artigo 31 da Lei de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras (Lei 19/2019)
estabelece que “aquele que
colaborar para que a união
com criança tenha lugar, ou
que por qualquer outra forma
concorra para que produzam
seus efeitos, desde que tenha
conhecimento de que a união
envolve criança, será punido
com pena de prisão e multa de
até um ano”.
Com efeito, vários líderes
tradicionais e religiosos, que
antes compactuavam com essas práticas, hoje são agentes
de mudança nas suas comunidades e têm estado na linha da
frente na colaboração com organizações da sociedade civil
e autoridades governamentais
na denúncia destas práticas.
Não foi o caso de Adélia
Chaúque, representante dos

Adélia Chaúque, líder tradicional

líderes tradicionais do distrito
de Chicualacuala, na província de Gaza, que após ter recebido o convite da Direcção
Provincial de Género, Criança
e Acção Social de Gaza, para
participar da formação sobre

Direitos Humanos, Violência
e Uniões Prematuras abraçou
a causa e juntamente com os
activistas da Kutenga participa
nas campanhas de sensibilização comunitária para a eliminação destas práticas.

“Estes casos eram frequentes no nosso distrito e normalizávamos, mas desde que participei das formações em 2019,
quando num bairro tem casos
de violência ou uniões prematuras, os líderes me informam
e encaminho os casos com o
auxílio dos activistas da Kutenga para o Posto Policial ou
para o Gabinete”, disse.
Reconhecendo alguns progressos na implementação da
lei, Purdina Alberto, assistente
social, destaca que o resgate
das vítimas de uniões prematuras é um processo onde todos
podem participar, desde que
tenham conhecimento de uma
menor que está a constituir família com uma pessoa maior
de idade.
Nos casos em que a vítima
se juntou ao agressor aparentemente de livre vontade, a

activista destaca a necessidade
de apoio psicossocial, para que
esta perceba que a união só lhe
trará desvantagens, desde o
abandono escolar, doenças até
responsabilidades de adultos.
“Quando a criança é forçada, faz-se um trabalho de
sensibilização e consciencialização dos pais ou tutores.
Infelizmente alguns pais ou
tutores não aceitam receber
as vítimas, tendo que se recorrer a um familiar que possa a
acolher, pessoas de boa-fé ou
em casos mais graves orfanatos. Isso porque o país ainda
não possui infraestruturas
para acolher as vítimas, apenas algumas organizações da
sociedade civil possuem esses
centros, mas poucos. E este é
um dos grandes desafios no
combate às uniões prematuras”, frisou.

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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Ainda não há paz na família do automobilismo e motociclismo, mas há novidades

Bruno Campos anuncia para breve a construção de
um autódromo

E

“A federação vai ter autódromo para todos os clubes”

m Moçambique, a principal pista e com qualidade para acolher provas nacionais e internacionais pertence ao Automóvel Touring Clube
de Moçambique (ATCM), uma realidade que
tem dias contados. O presidente da Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo (FMAM),
Bruno Cambos, acaba de anunciar que brevemente a
FMAM vai dar o pontapé de saída da construção de um
autódromo, que poderá pôr fim da dependência dos outros clubes nacionais em relação às infraestruturas do
ATCM.

Duarte Sitoe
A relação entre a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo e
o ATCM continua longe de se
normalizar, e o imbróglio está
a conhecer novos desenvolvimentos em tribunais.
Em causa está uma pretensa insubordinação do ATCM
em relação à Federação, com
aparente apadrinhamento das
autoridades. Em entrevistas
recentes, os presidentes das
duas agremiações trocaram
fortes acusações, e o secretário
de Estado dos Desportos, Carlos Gilberto Mendes, aparece

clismo é a única instituição reconhecida pelo Governo para
regular o desporto motorizado, tendo adiantado que vai
mover montanhas para repor
a ordem na modalidade.
Entretanto, numa entrevista recente ao Evidências,
Rodrigo Rocha, presidente
do ATCM, defendeu que a
instituição por si presidida é
a única com capacidade para
regular o desporto automóvel
no país e com infraestruturas capazes de acolher jogos
internacionais.
Como resposta, Bruno

“A federação vai ter autódromo para todos os clubes
que não tem pistas poderem
organizar as suas provas. Estamos a fazer de tudo para que

as obras arranquem ainda no
presente ano. Algumas coisas
falham nas datas por questões
administrativas, temos parceiros e espaço. Queremos com

pés e cabeça iniciar as coisas
de uma única vez. Não podemos estar reféns de um clube”,
declarou Campos, aproveitando para alfinetar o rival.

“É vergonhoso o que está a acontecer no desporto motorizado
em Moçambique”

no meio desta briga.
Enquanto o presidente da
FMAM, Bruno Campos, reitera que o ATCM continua
a operar ilegalidade e com o
apadrinhamento da Secretaria de Estado de Desporto,
que continua a assobiar para
o lado quando se trata do
desporto motorizado no país.
Campos apoia-se na Lei do
Desporto para defender que
a Federação Moçambicana
de Automobilismo e Motoci-

Campos acaba de revelar que
a federação que dirige está
próxima de fechar toda burocracia, com vista a iniciar a
construção de um autódromo
de raiz que possa estar ao serviço de todos clubes nacionais e
acolher provas internacionais.
Para tal, assegura que já
existem parceiros que irão
apoiar a FMAM na concretização deste desiderato, com
o arranque das obras previsto
ainda este ano.

Impróprio para cardíacos,
é assim como se descreve o
ambiente que se vive actualmente no desporto motorizado
em Moçambique. A Federação
Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo reitera que
é a única responsável por regular a modalidade no país, mas
isso não acontece porque o
ATCM continua a ser apadrinhado pela instituição chefiada
por Carlos Gilberto Mendes.
“Não tem nenhuma lógica
o que está a acontecer no desporto motorizado. Estamos a
ver uma ilegalidade a ser cometida pela Secretaria do Estado do Desporto e estamos sempre a repisar na mesma tecla.
Desde que a federação foi legalizada e desde que houve uma
mudança de Governo, desde
que deixou de haver Ministério da Juventude e Desportos,
as coisas mudaram completamente. Temos uma SED que
está claramente a fazer e desfazer, e a ignorar as cartas que

enviamos. Não entendemos
como um organismo de Estado
não consegue responder uma
carta, é sabido que já se enviou
várias cartas para a Inspecção
Nacional do Desporto. Mas
quando são instados a falar do
assunto pelos órgãos de comunicação dizem que não querem
falar”, sustenta.
Para repor a ordem e contribuir para o desenvolvimento
do automobilismo e motociclismo, Bruno Campos promete
agir judicialmente, por entender que há um conluio entre a
ATCM e a SED.
“Há claramente algo entre
o ATCM e a SED. Entendemos que o ATCM está a ser
protegido. A Federação vai agir
judicialmente para que haja
mudança. Essa situação não
pode continuar. Não podemos
ter um clube com estatuto de
federação que faz aquilo que
quer. Licencia pilotos e regula o desporto, parece um país
dentro do nosso país. Fica mal

estarmos sempre a dizer isso,
fica mal para os nossos dirigentes estarem a ouvir isso e nada
fazerem para as coisas mudarem, é de facto vergonhoso o
que está a acontecer”, disse
Campos, para depois criticar o
facto do presidente do ATCM
ter submetido a candidatura
para o cargo de vice – presidente da FIA – África
“Ouvimos que o presidente
do ATCM está agora a concorrer à vice-presidência da FIA
– África. Ao nosso ver, seria
bom se acontecesse com representante de uma instituição
que estivesse dentro da FIA legalmente. O ATCM entrou na
FIA através de uma credencial
que viola a própria lei, é uma
candidatura que não é correcta e que não é legal. Um clube
não pode ser federação. A SED
nada está a fazer para alterar
isso nos deixa apreensivos”,
protestou.
Continua na pag 25
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“A SED não está a cumprir com o seu papel”
Recentemente,
Rodrigo
Rocha explicou que em vários
países as federações de automobilismo e motociclismo estão
separadas, tendo dado exemplo
de Portugal, Itália, Japão, EUA
e Canadá, mas esta justificação
não convence o actual presidente da Federação Moçambicana
de Automobilismo e Motociclismo, que observa que a Lei de
Desporto deve ser cumprida na
íntegra por todos.
“Está a tentar tapar o sol
com a peneira. Está a dar exemplo de dois países num mundo
com mais de 200 países, porque
não é o inverso. Vamos seguir
dois países que não conhecemos
a lei, cada país tem sua lei. Não
cabe a uma federação internacional vir dizer o que deve ser
feito num país, porque cada país
tem a sua lei, eles devem cumprir a lei de cada país. A FIFA
não pode dizer que a FMF não
pode representar Moçambique e
que um clube de Chibuto passa
a ser federação. O artigo 19 da

lei do desporto nas alíneas o),
p) e q) é muito claro. Não vejo
nada a dizer que os clubes é que
devem ter a representação internacional”, sustenta.
Em alguns países do mundo,
o automobilismo e o motociclismo estão separados, ou seja,
existem duas federações. Para o
caso de Moçambique, o presidente do Automóvel Touring de
Moçambique entende que devia
haver uma separação entre as
duas modalidades, mas Bruno
Campos defende, mais uma vez,
que a Lei do Desporto deve ser
cumprida na íntegra.
“Em Angola é uma única federação que chancela o automobilismo e motociclismo. A África
do Sul, que é a grande federação
que temos em África, também
não há separação das modalidades. As federações podem ser
pluri-desportivas, que é o nosso
caso. O governo pode conferir
provisoriamente a um clube ou
uma organização estatuto de representação nacional antes da

criação de uma federação. E a
ministra viu essa ilegalidade e
tirou a representação internacional do ATCM porque já tinha
uma federação. A SED não está
a cumprir com o seu papel. O
Governo deve impor à FIA que
em Moçambique a autoridade
representativa é a FAMM. Não
temos nada contra o ATCM.
Queremos que o ATCM seja um
clube credível, responsável e que
cumpra com as regras do país”,
acrescenta.

“A FMAM vai tomar
medidas para que o
desporto seja feito de
maneira correcta”
Indo mais longe, Bruno Campos refutou a ideia levantada por
Rodrigo Rocha, de que a federação não tinha bases para chancelar o automobilismo no país.
“É uma insinuação de quem
não quer cumprir com a lei. Neste ano fizemos um campeonato
de drift e tivemos mais de 30 pilo-

tos. Quantos se inscreveram nesta prova realizada pela ATCM?
Este senhor está a dizer que a
federação não tem meios técnicos e administrativos. O ATCM
tem as suas infraestruturas e nós
não estamos a pedir nada, mas as
mesmas devem ser homologadas
pela federação”, disse Campos,
acrescentando que as federações
não precisam ter infraestruturas.
Com vista a repor a ordem no
automobilismo e motociclismo
em Moçambique, o presidente da
FMAM prometeu recorrer aos
tribunais.
“Não vamos ficar à espera
que a SED tome medidas. Nós
estamos à espera disso há anos. Se
não for por bem, vai ser por mal.
Porque uma acção judicial não
significa que é mau, significa que
a gente está a lutar pelos nossos
direitos. Quando tiverem provas
paradas não venham dizer que a
federação está a parar o desporto,
a FMAM vai tomar medidas para
que o desporto seja feito de maneira correcta”, concluiu.
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Victor de Sousa (1952-2012): Uma pintura de
linguagem forte

V

ictor de Sousa sobreviveu ao pensamento de
uma Pintura de Expressão Gestual comum, que
codifica a maior parte das aproximações da
Arte Actual de Raiz Figurativa Africana (estrutural na sua forma e desenvolvimento, harmoniosa nos
seus efeitos de cor e transparência e de desenho expressivo, em termos de tema e beleza) e condena as demais propostas pictóricas à aridez dos seus equívocos desertos,
onde a Criação sucumbe, na maior parte das vezes, ao
crivo de uma ética fraudulenta, que em nada corresponde à Realidade. Falamos, naturalmente, das (ditas!) “Modernices”, as denominadas correntes Expressionistas e
Abstractas que poucos (ou quase ninguém entende…) —
muitas vezes a começar pelos seus próprios Autores...
Afonso Almeida Brandão (Texto) Albino Mahumana (Fotos)
Somos da opinião que as correntes modernas não passam de
sofismas e de constância, e que
o rigor de um questionamento
escrupuloso conduz ao espaço
que tudo significa, menos o criativo, onde a mancha, o traço e
o volume das obras executadas
mergulham, enfim, na direcção
de uma renovação inexistente,
correspondente a uma manifestação do OUTRO no nosso
quotidiano, já de “si abafado”
por hábitos, mentiras e códigos
enganadores…

Talvez estas considerações
aconteçam com o pintor, cujos
jogos, noivas modernas de celibatários (?) contemporâneos, não

são mais que o insolente durante
uma Obra pictural (portanto de
natureza pseudo- reacionária?),
a poesia lírica no meio do qual o
mundo reina filtrado pelo olhar
lúdico de uma Alma luminosa —
que é o que acontece com as correntes da pintura de cariz figurativa e gestual — onde se situa
o Artista Victor Sousa, além de
outros grandes mestres das Artes
Visuais Africana da 1ª e 2ª Metade dos Sécs. XX e XXI.
Pintor, ilustrador, aguarelista,
ceramista, gravador e publicitá-

rio, Victor Sousa frequentou cursos de Desenho Analítico e Mecânico, chegando a estagiar no
atelier do mestre António Inver-

no, nas áreas da pintura e serigrafia, em Portugal, na cidade de
Lisboa, nas décadas de 90. Artista de exímio traço, Victor Sousa
inscreve o seu universo no espaço
da natureza, que engloba os mais
diversos temas como as paisagens
de campo, as mulheres, as crianças, os afectos, as feiras, o casario
de caniço e também a viagem e
o sonho. Certamente, quanto à
viagem, podemos afirmar a sua
afinidade e aproximação à alma
portuguesa, aquela dos descobridores intrépidos da idade média,
aos quais o ocidente deve uma
parte do inventário do planeta.
Victor Sousa é daqueles pintores que joga com as cores, assim como um equilibrista cujo
regozijo só se reconhece com a
aproximação do vazio. Ele gosta
do arrepio, através do qual reconhece a sua existência e faz-nos
experimentar o nosso. O rigor
de Victor Sousa mantém-se no
compromisso de não fugir da
vida e de aceitar a sua tendência
figurativa, como quem regista o
instante belo que captou para a
tela, dum pôr-do-Sol ou simplesmente dos rostos das mulheres
africanas que sofrem, por vezes, em silêncio, após um dia a
trabalhar na agricultura ou nas
“machambas” dos seus quintais,
assim como o alquimista que recolhe o rosado do amanhecer,
no crisol da terrível gratuidade
da existência, quer dizer da sua
generosidade e vã oferenda. Em

suma, a sua pintura é como um
começo de todos os dias, que se
repete num rebuscar constante
no fundo de si mesmo e que são,
nada mais e nada menos, as coisas reais e vivas que pinta como
traços de sombras ou de luz, e
também de iluminação, afinal de
contas é tudo aquilo a que o artista verdadeiramente se entrega
e foi conquistando ao longo do
seu percurso, de quatro décadas,
em silêncios e ocultações, quer
em termos oficiais, quer em termos de trajectória.
Vida e obra

Victor Sousa, de seu nome
completo, nasceu em Lourenço
Marques, actual Maputo, no dia
7 de Julho de 1952, e veio a falecer — por ironia do Destino!
— no dia em que completou o
seu Sexagésimo Aniversário, deixando a única Mulher que amou
e os seus cinco filhos já crescidos.
Iniciou a sua actividade artís-

tica em 1974 e esteve ligado ao
ensino como professor efectivo
de pintura e desenho na Escola
de Artes Visuais, em Maputo,
onde deixou marcas profundas.
O seu curriculum é riquíssimo.
Victor Sousa encontra-se ainda
representado em inúmeras Colecções Privadas e Institucionais,
quer no nosso País, quer em
Angola, em Portugal, Espanha,
Suécia, Argélia e no Zimbabwe,
designadamente, no Museu Nacional de Arte e Núcleo de Arte
(ambas em Maputo); e também nas Colecções Privadas da
TDM, Instituto Camões e Museu Nacional de Arte, igualmente na Capital.
Em 1991, participou da 1ª
Exposição da Mulher e da Família, que se realizou no Museu
Nacional de Arte, em Maputo,
na EXPO´92, em Sevilha (Espanha), na EXPO´98, em Lisboa
(Portugal) e na Galeria MUVART (Feira de Arte Contemporânea de Lisboa). Obteve ainda o 1º Prémio em Desenho, no
S.E.N.A.I., em São Paulo (Brasil) e receberia, posteriormente,
o 1º Prémio Presença daquele
Organismo Oficial e também o
1º Prémio atribuído pelo Museu
Nacional de Arte, de Maputo. A
juntar a estes prémios somamos
uma menção honrosa, aquando
da Exposição Colectiva sobre o
tema Natureza.
A sua Obra mereceu destaque em inúmeras publicações na
Imprensa Escrita, Rádio e Televisão Nacional e Internacional,
de que destacamos a entrevista
que deu ao Programa No Atelier
Com..., da ex-RTK, em Março
de 1995 e à TROPICAL Magazine, em Outubro de 2008,
ambas dirigidas e realizadas pelo
Jornalista e Crítico de Arte Afonso Almeida Brandão. A cotação
actual da Obra de Victor Sousa
oscila, respectivamente, entre os
1.000 e os 4.000 EUROS, e os
1.200 e os 5.000 Dólares USD
para Pequeno, Médio e Grande
Formato. Um pintor cuja obra
importará conhecer melhor,
enaltecer, divulgar e estudar.
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Durante treinos de reciclagem

Instrutores da ESAPOL de Nhamatanda acusados
de torturar agentes da PRM até a morte

I

nstrutores da Escola de Sargentos da Polícia
Tenente General Oswaldo Assael Tazama (ESAPOL), no distrito de Nhamatanda, Província de
Sofala, estão sob fogo cruzado, desde semana
passada, na sequência da estranha morte de
dois agentes da Polícia da República de Moçambique
que estavam a cumprir treinos de reciclagem naquele centro de formação de sargentos da polícia. Evidências ouviu alguns colegas dos finados que denunciam
maus tratos e condições desumanas durante os treinos, uma tese, no entanto, desmentida pelo porta-voz
da ESAPOL.

Jossias Sixpence - Beira
Recentemente, o Comandante-Geral da Polícia da
República de Moçambique,
Bernardino Rafael, mostrou-se desapontado com agentes
da lei e ordem por estarem
fora de forma e não respeitarem princípios deontológicos
e profissionais.
Com vista a purificar as
fileiras, Rafael ordenou para
que alguns agentes fossem
para reciclagem para lembrarem do que aprenderam
durante a formação, e um dos
locais escolhidos foi a Escola
de Sargentos da Polícia Tenente General Oswaldo Assael Tazama.
Entretanto, a ideia de reciclagem resultou em luto e um
número considerável de agentes internados. Dois agentes
da PRM não conseguiram su-

portar a intensidade dos treinos e acabaram perdendo a
vida, e outros ainda estão nos
cuidados intensivos do Hospital Central da Beira.
Segundo os colegas dos perecidos, maus tratos e torturas
estão por detrás da morte dos
dois agentes da lei e ordem,
uma vez que os mesmos treinavam em condições desumanas e sem direito a água.
De acordo com alguns
agentes que se fizeram presentes no velório daqueles que
em vida eram seus colegas de
profissão, os agentes que foram chamados para a reciclagem não aguentaram o tratamento desumano a que eram
submetidos pelos instrutores
da ESAPOL.
Ao evidências, os agentes
da polícia denunciaram que

mesmo quando ingressaram
em Matalane não tiveram
aquela intensidade de treinos.
“Eu considero isto como
tortura, porque somos submetidos a treinos às 10 horas, no
sol de aproximadamente 40
graus, para percorrer quase
30 km, para depois voltar a
preparação física para carregar pneus, sem direito a descanso, nem água”, revelou a
fonte, para depois acrescentar
que durante os treinos os policias são proibidos de beber
água pelos instrutores.
“Durante os treinos eram
evidentes sinais de mau-estar
nos dois agentes que acaba-

ram perdendo a vida devido a intensidade dos treinos.
Por não aguentarem mais,
eles clamaram por socorro,
mas foram copiosamente ignorados pelos instrutores que
nos proibiam de beber água,
mesmo estando embaixo de
um sol ardente. Foi depois da
chamada de atenção de outros
instruendos que foram chamados os médicos, contudo
já era tarde, visto que os dois
agentes acabaram perdendo a
vida”.
No entanto, como sempre
em defesa própria, o porta-voz da ESAPOL, Roberto
Roberto, refutou a possibili-

dade de maus tratos e torturas como causas da morte dos
dois agentes, tendo igualmente explicado que é a primeira
vez que um incidente do género acontece naquele centro
de instrução de sargentos da
polícia.
“As informações médicas
é que vão nos dizer as reais
causas da morte dos colegas.
Neste momento, os corpos
foram transladados ao HCB
para autópsia, e criou-se uma
comissão de inquérito que integra uma equipa técnica e o
chefe da equipa dos estudantes que estiveram nas actividades”, afirmou o Roberto.
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