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Tribunal Superior de recurso salva a 
pele de Efigénio Baptista 

Caiu a acusação de “suspeição” intentada por advogados de Renato Matusse

Simango terá congelado posição da bancada sobre os combustíveis

Agudiza-se crise no MDM
Onda de renúncias testa liderança 

de Lutero Simango  

No dia 24 de Janeiro, executivos da Jindal reuniram secretamente com Nyusi e Tonela
Após lobby, venda vai acontecer antes de terminar responsabilização pela fuga ao fisco
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Jindal “roubou”
ao Estado
mas avança 
para Moatize

Governo ignora investigação de fuga ao fisco e falsificação de documentos

Investigação da AT confirmou que Jindal não pagou milhões em impostos entre 2015 e 2020
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Já decidido, o governo acaba de autorizar a transmissão indirecta da totalidade da 
participação social detida na Mina de Moatize e no Corredor Logístico de Nacala pela 
Vale International SA (VISA) para a Vulcan Resources, subsidiária do grupo indiano 
Jindal, que em Moçambique está envolvido em muita polémica, com destaque para 
um deficiente processo de reassentamento das comunidades da área onde explora 

carvão em Chirodzi, Distrito de Marara, Província de Tete, bem como esquemas de fuga ao 
fisco que lesaram ao Estado Moçambicano em milhões de meticais, no período entre 2015 e 
2020, que se encontra em fase final de investigação. Ao Evidências, a Autoridade Tributária 
confirmou que após o esquema de desvio de 33 milhões dos cofres do Estado em impostos 
de 2019, despoletado em 2020, foi levada a cabo uma sindicância que confirmou a existência 
de um rombo ainda maior, tendo o facto sido comunicado tempestivamente à Jindal, que se 
defendeu juntando ao processo documentos “falsos”.

O Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia, liderado 
pelo engenheiro Carlos Zacarias, 
que herdou processos já quase 
concluídos da era do seu ante-
cessor, Max Tonela, autorizou, 
semana fina, através do despa-
cho nº 05/2022, a transferência 
da totalidade de seus interesses 
participativos na Mina de Moa-
tize e no Corredor Logístico de 
Nacala para a empresa Vulcan 
Resources, subsidiária da Jindal, 
consubstanciando a decisão no 
disposto no artigo 62 da Lei n° 
20/2014, de 18 de Agosto, Lei 
de Minas.

A produção de efeitos do 
despacho está condicionada ao 
caucionamento do valor do im-

posto sobre as mais-valias com-
putadas pela Autoridade Tribu-
tária de Moçambique, no prazo 
de 10 dias.

O negócio deverá ser con-
cretizado na primeira semana de 
Abril próximo, ignorando o fac-
to da Jindal, no novo investidor 
das Minas de Moatize, ter nome 
sujo pelo menos no mercado 
nacional devido a um deficien-
te processo de reassentamento 

das comunidades da área onde 
explora carvão em Chirodzi, 
Distrito de Marara, Província de 
Tete, bem como esquemas de 
fuga ao fisco que lesaram ao Es-
tado Moçambicano em milhões.

Desde 2021, o grupo Jindal 
está a ser alvo de uma investiga-
ção movida pelo Ministério da 
Economia e Finanças, através 
da Autoridade Tributária, sobre 
um esquema amplo de fuga ao 

O esquema consistia na 
declaração de rendimentos 
muito inferiores aos reais, 
para que a empresa pagasse 
um valor irrisório como im-
posto para o Estado e parte 
do dinheiro depois era pago 
a funcionários desonestos.

Uma reconciliação finan-
ceira, que consiste em ver 
se o que foi revelado pelas 
empresas equivale ao que 
foi, efectivamente, pago, 
constatou grandes dispari-
dades que levaram, na altu-
ra, ao coordenador geral da 

Unidade de Tributação da 
Indústria Extractiva na Au-
toridade Tributária de Mo-
çambique, Aníbal Mbalan-
go, a admitir que o Estado 
foi mesmo enganado pela 
Jindal.

“Solicitamos a empresa 

(Jindal) para que nos forne-
cesse informação financei-
ra relativa às retenções na 
fonte e ao imposto entre-
gue à Autoridade Tributá-
ria, tendo-se constatado que 
esta empresa tem nas suas 
demonstrações financeiras 
um valor de cerca de 40 mi-
lhões de meticais referentes 
ao ano 2019. A Autoridade 
Tributária nos seus registos 
possui apenas pagamentos 
no montante de 6.3 milhões 
de meticais. Estamos aqui 
numa situação em que te-

mos uma diferença de 33.7 
milhões de meticais”, reve-
lou o coordenador geral da 
Unidade de Tributação da 
Indústria Extractiva, Aníbal 
Mbalango.

DESTAQUE

Grupo Jindal desviou milhões em impostos e entregou 
documentos falsos à Autoridade Tributária

Governo ignora escândalos da Jindal e autoriza venda de activos da Vale

Reginaldo Tchambule

Investigação confirmou que a Jindal não pagou impostos devidos entre 2015 e 2020
Venda vai acontecer antes de terminar o processo de investigação da fuga ao fisco

No dia 24 de Janeiro, executivos da Jindal reuniram secretamente com Nyusi e Tonela

Autárquicas orçadas em 9,7 mil milhões
O governo aprovou, semana passada, a realização das 

eleições autárquicas a 11 de Outubro de 2023, uma quarta-
-feira, tal como em 2018. O pleito está orçado em 9,7 mil 
milhões de meticais, e depois de marcada a data serão 
activadas as comissões eleitorais nas províncias e distritos, 
com o objectivo de preparar todo o processo.

Jindal declarava rendimentos inferiores 
para sonegar impostos

Continua na pag  03

fisco. No entanto, enquanto de-
corria a investigação, no dia 24 
de Janeiro do ano em curso, por 
exemplo, altos executivos da 
Jindal desembarcaram em Mo-
çambique, onde tiveram dois 
encontros secretos com o então 
ministro dos Recursos Minerais 
e Energia, Max Tonela, e outro 
com o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, naquilo que é inter-
pretado como sendo estratégia 

de lobby para facilitar a viabiliza-
ção do negócio em meio a estas 
irregularidades.

O referido esquema, que le-
sou ao Estado em pouco mais 
de 33.7 milhões de Meticais de 
Impostos sobre Rendimentos de 
Pessoas Singulares (IRPS) refe-
rentes a 2019, foi descoberto em 
2020 e segundo as investigações 
em curso ficou provado que vi-
nham acontecendo desde 2015.
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DESTAQUEFDS enviam Unidade Canina para Matemo
O comandante-geral da Polícia da República de Moçam-

bique (PRM), Bernardino Rafael, anunciou, na última terça-
-feira, o envio de diversas unidades especializadas da Polícia, 
incluindo a unidade canina, para desmantelar possíveis 
esconderijos de armamento e farejar os terroristas nas grutas 
da Ilha de Matemo.

Investigação da Autoridade Tributária confirma 
rombo desde 2015

Continuação da pag  02

Face à desconfiança de 
que o esquema de fuga ao 
fisco já vinha funcionando 
há vários anos, a Autorida-
de Tributária de Moçambi-
que iniciou uma investigação 
profunda e minuciosa sobre 
o escândalo de fuga ao fis-
co praticado pela Jindal em 
Moçambique, que culminou 
com a análise da informação 
financeira da mineradora, re-
ferente aos anos 2015 a 2018, 
incluindo de 2020, em que 
foram constatadas mais dis-
crepâncias, contudo os resul-
tados desta sindicância ainda 
não são conhecidos.

Após a autorização, Evi-
dências dirigiu cartas de 
pedido de informação à 
Autoridade Tributária, Minis-
tério dos Recursos Minerais 
e Energia e ao grupo indiano 
Jindal, para perceber como 
o Governo tomou a decisão 
de autorizar o avanço do ne-
gócio entre a Vale e a Jindai, 
através da subsidiária Vulcan 
Minerals (que poderá, den-
tro de dias, assumir na tota-
lidade activos de maior mina 
de carvão no país), antes do 
desfecho da investigação so-
bre a fraude fiscal. Das três 
entidades, apenas a Autori-
dade Tributária predispôs-se 
a esclarecer o estágio em que 
se encontra a investigação 
anunciada em 2021.

Segundo o coordenador 
geral da Unidade de Tributa-
ção da Indústria Extractiva, 
Aníbal Mbalango, a inves-

tigação está na fase de con-
traditório, faltando apenas a 
notificação formal à empresa 
para que possa apresentar a 

sua defesa. No entanto, se-
gundo a fonte, a Jindal já foi 
informada das conclusões 
do relatório e em sua defesa 
apresentou documentos con-
siderados falsos, faltando so-
mente apurar o responsável 
pela emissão dos referidos 
documentos.

“Fizemos a investigação e 
elaboramos o nosso relatório 
após a auditoria. Verificamos 
que houve inconformida-
des, mas não podemos ago-
ra avançar o valor apurado, 
porque é um processo ainda 
em curso. Neste momento, 
estamos a verificar se há es-
paço para responsabilização 
das partes envolvidas”, su-
blinhou Mbalango, sem no 
entanto revelar o total do 
montante desviado de 2015 a 
2020, com recurso ao esque-
ma de fuga ao fisco.

Para além da Jindal, há 
um número não revelado de 
funcionários da AT implica-
dos no esquema, estando em 
curso a instrução dos compe-
tentes processos disciplinares 
para responsabilização admi-
nistrativa, aos quais poderão 
contestar como manda a lei. 
Mas tanto os trabalhadores, 
assim como a Jindal incorre-
rem a responsabilização cri-
minal.

“Para aquilo que nós con-
cluímos, a empresa não pa-
gou devidamente os impos-
tos. A empresa foi informada 
que está em falta e será noti-
ficada oficialmente, tal e qual 

algumas pessoas que estejam 
implicadas internamente. A 
própria empresa já deve estar 
a preparar a sua defesa, por-

que nós já informamos das 
reuniões que tivemos que o 
imposto não foi pago”, subli-
nha Mbalango, que liderou a 
equipa de auditores.

Jindal apresentou 
documentos de quitação 

falsos

Recusando-se a falar de 
prazos para a conclusão da 
investigação, Mbalango disse 
que é um processo complexo, 
tendo simplesmente adianta-
do que numa das fases da in-
vestigação, a empresa Jindal 
apresentou declarações de 
quitação falsas, o que deman-
dou outra investigação para 
apurar a precedência das pro-
vas forjadas.

“A primeira reacção que a 
empresa teve foi apresentar 
documentos. Documentos 
esses que são falsos e agora 
é preciso perceber quem os 
falsificou. É esse processo 
que estamos agora a fazer. Se 
concluirmos que foi a empre-
sa teremos uma saída, mas se 
se constatar que foi um tra-
balho combinado teremos 
outra saída”, sustentou Mba-
lango.

Refira-se que citando uma 
fonte sénior da Vale, o África 
Monitor Intelligence revelou 
no seu penúltimo número 
que a Vale chegou a simular, 

em Dezembro, em Maputo, 
numa reunião com jornalis-
tas, que a finalização da tran-
sacção só será feita depois de 
concluídas as investigações 
sobre o perfil da empresa, 
tanto em Moçambique, assim 
como fora.

“O processo de verifi-
cação continua e qualquer 
situação que for reporta-
da poderá comprometer o 
avanço do negócio. A Vale 
está interessada em saber da 
idoneidade deste investidor, 
porque, primeiro, nós espe-
ramos que eles nos paguem, 
mas também nós queremos 
deixar um legado, porque a 
Vale não vai desaparecer no 
mercado e tem que defender 
a sua marca. A Vale não quer 
que alguma coisa mal feita 
em Moçambique possa trazer 
problemas à marca global”, 
disse um dos representantes 
da Vale em Moçambique, 
num media briefing.

Mas ao que tudo indica 
venceu o lobby da parte da 
Jindal, proprietária da Vulcan 
Minerals, junto do executivo 
moçambicano, que em Janei-
ro manteve encontro com o 
Presidente Filipe Nyusi.

Outros escândalos da Jindal

A Jindal em Moçambique 
já foi condenada em tribu-

nal, devido a problemas veri-
ficados no processo de reas-
sentamento da população na 
zona onde explora uma mina 
de carvão a céu aberto, em 
Chirodzi, Distrito de Marara, 
que desde 2010 aguarda uma 
compensação justa.

No ano passado (2020), 
na sequência de um processo 
movido em 2019, pela Or-
dem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM), através do 
seu projecto de “Monitoria 
Legal dos Direitos sobre a 
Terra e Segurança Alimentar 
das Comunidades Afectadas 
pelos Grandes Investimen-
tos”, o Tribunal Adminis-
trativo da Província de Tete, 
através do acórdão n.º 02/
TAPT/2020, obrigou a Jin-
dal a proceder também o 
reassentamento de 70 novas 
famílias que foram surgindo 
nas comunidades enquanto 
aguardavam o tortuoso pro-
cesso.

Refira-se que a subsidiá-
ria da Jindal foi escolhida 
por um fórum de bancos 
internacionais, com expe-
riência, que segundo fonte 
da Vale não reportou nada 
em desabono sobre a Jindal, 
contudo, a Vale assume que a 
verificação dos antecedentes 
contínua e o futuro do ne-
gócio dependerá do que for 
apurado.

Concorreram para a 
compra de activos da Vale, 
que movimenta anualmente 
300 mil toneladas de carvão, 
cinco propostas, incluindo 
grupos nacionais ligados a 
interesses políticos, em con-
sórcio com gigantes interna-
cionais.

Entre os activos consta 
uma concessão de 23 780 
hectares ricos em carvão me-
talúrgico e carvão térmico, 
72 camiões, 12 escavadoras, 
912 quilómetros de corredor 
ferroportuário, quatro loco-
motivas, 120 vagões e 3802 
trabalhadores. Apesar des-
ta robustez, em 11 anos de 
operação em Moçambique 
sempre reportou prejuízos.
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É um cenário 
que vai ganhando 
repercussão num 
momento em que 
se aproximam as 
eleições autárquicas. 
Há quem diga que o 
número de quadros 
que abandonaram 
o partido chegam a 
mais de uma cen-
tena em menos de 
três meses, mas o 
Evidências só con-
seguiu contabilizar 
pelo menos 20 mem-
bros que se foram 
juntar a outros par-
tidos nas provín-
cias de Zambézia e 
Nampula. 

O Movimento Democrático de Moçambique 
(MDM) está a enfrentar uma nova onda de 
renúncias de membros que alegam falta do 
cumprimento da linha ideológica do partido 
e descriminação. Lutero Simango, eleito no 

último Congresso, num ambiente de muita agitação, tem 
apostado numa liderança inclusiva ao manter e colocar de 
perto o antigo secretariado, adiando a nomeação do novo, 
mas as fracções continuam e com rostos. O partido tinha 
marcado o Conselho Nacional em Nampula, província com 
dezenas de renúncias, mas a reunião foi adiada. Na cidade de 
Quelimane, província de Zambézia, o partido não celebrou, 
pela primeira vez, o aniversário do MDM devido ao boicote 
dos membros. Reagindo, o secretário-geral do Partido, 
Manuel Domingos, disse que ninguém formalizou a saída e 
que só depois de se inteirar podia tecer comentários.

O MDM está em contínua 
dificuldade de superar a crise 
que assombrou o Congresso 
de Dezembro passado. A lis-
ta de renúncias em Sofala in-
cluem Quizito Vasco Menezes, 
delegado distrital do MDM 
em Cheringoma; Elton Fazen-
da, da liga da Juventude; José 
Djumbe, afecto aos órgãos 
eleitorais ao nível distrital; Gil-
da Caetano, antiga delegada da 
liga da mulher, Titos Louren-
ço, da delegação provincial.

Já em Nampula, a grande 
baixa é Rachade Carvalho, an-
tigo delegado do MDM naque-
le ponto do país e antigo depu-
tado daquele partido, que foi 
responsável pelo gabinete de 
campanha que levou o MDM 
e Mahamudo Amurane ao po-
der, em 2013. Agora, Rachade, 
bastante influente em Nampu-
la, está ligado ao Movimento 
Nova Democracia.

É um cenário que vai ga-
nhando repercussão num 
momento em que se aproxi-
mam as eleições autárquicas. 
Há quem diga que o número 
de quadros que abandonaram 
o partido chegam a mais de 
uma centena em menos de 
três meses, mas o Evidências 
só conseguiu contabilizar pelo 
menos 20 membros que se fo-
ram juntar a outros partidos 
nas províncias de Zambézia e 
Nampula. 

E não é a primeira vez que 
o MDM perde quadros a boca 
das eleições autárquicas, com 
argumentos relacionados com 

a perda de essência do partido, 
uma reclamação que assom-
brava o terceiro maior partido 
da oposição, antes mesmo da 
indicação do novo presidente, 
eleito no Congresso de De-
zembro último, em substitui-
ção do seu irmão, o malogrado 
Daviz Simango.

Desta vez, alega-se o desvio 
da linha ideológica do partido, 
descriminação aos delegados e 
outros quadros que apoiavam 

outros candidatos nas eleições 
internas de Dezembro passa-
do, na cidade da Beira, caça 

Onda de renúncias testa liderança de Lutero Simango 
Agudiza-se crise no MDM

Funcionário público detido por tentativa de rapto 
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), 

em Manica, abortou uma tentativa de rapto de um cidadão 
de nacionalidade chinesa, na cidade de Chimoio, e deteve um 
suspeito que é funcionário (motorista) da Direcção Provincial 
de Agricultura e Pesca de Manica há cinco anos. O detido é 
reincidente, tendo estado ligado a um assalto à mão armada.

e queda de cargos sem justifi-
cação, e diferentes formas de 
descriminação no exercício das 
funções políticas em diferentes 
cantos do país.

Outro pecado que pesa so-
bre a nova liderança ao cargo 
de Lutero Simango é um su-
posto alinhamento com o par-
tido no poder. Por exemplo, 
neste momento, ao nível dos 
deputados da Assembleia da 
República, há um descontenta-
mento pelo facto de Lutero Si-
mango limitar a liberdade dos 
seus comandados.

Aquando da última subida 
do preço dos combustíveis, os 

deputados, em coordenação 
com alguns membros influen-
tes, terão preparado uma posi-
ção do MDM em condenação 
a aquela acção do governo. O 
documento foi depois subme-
tido a Lutero Simango, que 
contra a expectativa dos seus 
pares simplesmente engavetou 
a “posição”. Esta situação au-
mentou o clima de desconten-
tamento dos membros.

Algumas mexidas, sobretu-
do de quem não apoiou a sua 
candidatura, também está a ge-
rar descontentamento. O caso 
mais visível é da indicação de 
novos quadros para cargos 

sem exonerar os anteriores 
ocupantes, gerando um cli-
ma de isolamento, como, por 
exemplo, a indicação de uma 
nova porta voz, Judite Macuá-
cua, sem antes ter demitido o 
antigo porta-voz, Sande Car-
mona, um afastamento miste-
rioso que até então ainda não 
foi intimado formalmente.

Acto interpretado como 
atropelo ao despacho que deli-
bera que "a função de membro 
do Conselho Nacional, Co-
missão Política Nacional, Co-
missão Nacional de Jurisdição, 
Secretariado Geral, Delegado 
Político, Chefe dos departa-
mentos ao nível local, Presi-
dentes das ligas são incompa-
tíveis entre si". É que Judite 
Macuácua é presidente da liga 
nacional do MDM. Desde a 
realização do Congresso que 
Sande Carmona não é mais 
visto a falar em nome do par-
tido.

Outro membro, outrora ac-
tivo, que desde o congresso se 
tornou uma sumidade, é Silé-
rio Ronguane que já não é vis-
to a falar em nome do partido 
e não foi visto nas celebrações 
dos 13 anos do partido, que 
curiosamente tiveram lugar na 
província de Maputo, seu cír-
culo eleitoral.

Membros alegam falta de cumprimento da linha ideológica do partido
Lutero Simango terá congelado posição da bancada sobre os combustíveis

Jossias Sixpence e Redacção

Contactado pelo Evi-
dências, o secretário-geral 
do partido, José Domingos, 
disse que não recebeu ainda 
nota formal que dá conta da 
desistência de militantes no 
seu partido, mas prometeu 
dentro de dias se inteirar jun-
to das bases e dar o seu posi-
cionamento sobre o caso.

O MDM foi ao congresso 
em Dezembro passado com 
os três candidatos, José Do-
mingos, Silvério Ronguane e 
Lutero Simango, o primeiro 
renunciou evocando irregu-
laridades e o último que foi 
eleito num ambiente de mui-
ta agitação, mas no seu dis-
curso de tomada de posse, o 

novo presidente do Partido, 
irmão do líder fundador, Da-
viz Simango, apostou na uni-
ficação e coesão do partido.

Com efeito, apesar dos 
estatutos indicarem que os 
órgãos sociais cessam após o 
Congresso, Lutero Simango 
não mexeu nas organizações 
e ainda não montou o novo 
secretariado. A reunião do 
Conselho Nacional que se 
esperava que completasse a 
configuração do partido esta-
va marcada para decorrer em 
Nampula, no mês em curso, 
mas desde que foi adiada não 
foi avançada uma outra data. 
Nampula é a província que 
tem registado muitas desis-

tências de membros que vão 
se juntando com outros par-
tidos.

Na província da Zam-
bézia, o segundo maior cír-
culo eleitoral onde a oposi-
ção tem maior expressão, o 
MDM não marchou em ce-
lebração ao seu aniversário, 
um marco tradicional que 
não aconteceu pela primeira 
vez. As suspeitas foram que 
a não realização da marcha 
foi por causa de boicote dos 
membros, mas um quadro do 
partido justificou que foi de-
vido às chuvas e ventos que 
se fazem sentir, adiantando 
que a marcha poderá aconte-
cer nos próximos dias.

Autoisolamento de membros fluentes?
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A operação seguiu o 
mesmo padrão dos famosos 
esquadrões da morte e 
o seu envolvimento só 
foi descoberto depois de 
consumarem o crime, a 
viatura em que seguiam 
capotou, acabando por 
serem neutralizados. Para 
a sua defesa em tribunal, 
o ministério do Interior 
despachou, na altura, um 
famoso jurista da praça.

Estado pode estar a usar madeira ilegal
A madeira maciça aplicada em obras do Estado, na produção 

de mobiliário adquirido por instituições públicas, pode ser de 
origem ilegal. O alerta foi feito pelos operadores florestais e 
membros da associação dos madeireiros, em Sofala, no quadro 
da reunião de auscultação para a prevenção e combate à corrup-
ção na exploração de recursos florestais.

Nas conversas, os criminosos citam ordens do PR, Bernardino Rafael e (até) Beatriz Buchili

Depois de em 2019 a corporação ter estado envol-
vida no assassinato do activista social Anastá-
cio Matavele, a Unidade de Intervenção Rápida 
(UIR), uma força de elite da Polícia da Repú-
blica de Moçambique, volta a estar no centro de 

um escândalo ligado a expedientes de execuções sumárias de 
pessoas. Na última semana, dois agentes daquela unidade e um 
da Polícia de Protecção (PP) foram indiciados de coordenação 
de um plano fracassado de assassinato de Mohamed Assif  Sa-
tar, mais conhecido por Nini Satar, que se encontra a cumprir 
pena na cadeia de Máxima Segurança, vulgo BO. Nos áudios 
das conversas preparatórias com alguns reclusos que deviam 
executar o plano, os agentes chegam a insinuar que o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi;  o comandante-geral, Bernardino 
Rafael e a procuradora-geral da República, Biatriz Buchili esta-
vam a par da operação.

Nini Satar, a cumprir pena 
de 24 anos após violar a liber-
dade constitucional, em cone-
xão com  o caso do assassinato 
do jornalista Carlos Cardoso e 
que pesam sobre si vários pro-
cessos ligados a raptos e que 
já foi pronunciado em casos 
ligados ao tráfico de drogas, 
acaba de escapar a tentativa de 
assassinato na Cadeia de Maxi-
ma Segurança, vulgarmente co-
nhecida por B.O, encomendado 
por supostos cabecilhas de gan-
gues do crime organizado de 
Moçambique.

A operação, planeada de 
forma meticulosa, seria exe-
cutada por três elementos da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), sendo um da 
Polícia de Protecção (PP) e dois 

da Unidade de Intervenção Rá-
pida (UIR), uma força de elite 
dentro da corporação.

Esta não é a primeira vez 
que agentes da UIR surgem en-
volvidos em um caso de assassi-
nato, ainda que desta vez tenha 
sido frustrado. Em 7 de Outu-
bro de 2019, durante a campa-

nha eleitoral, cinco agentes do 
Grupo de Operações Especiais 
(GOE), uma subunidade da 
UIR, assassinaram a queima-
-roupa, em Xai-xai, o activis-
ta social Anastácio Matavele, 
membro de uma das actuantes 
organizações da sociedade civil 
naquele ponto do país.

A operação seguiu o mesmo 
padrão dos famosos esquadrões 
da morte e o seu envolvimen-
to só foi descoberto depois de 
consumarem o crime, a viatura 
em que seguiam capotou, aca-
bando por serem neutralizados. 
Para a sua defesa em tribunal, 
o ministério do Interior despa-
chou, na altura, um famoso ju-
rista da praça.

No caso da tentativa de 
assassinato de Nini, os três 

contactaram igual número de 
reclusos dentro da cadeia que 
deviam se encarregar pela exe-
cução destes, com recurso a 
uma arma do tipo pistola, de 
marca Makarov, que foi estra-
nhamente introduzida naquela 
que é conhecida como sendo a 
principal cadeia de máxima se-

Agentes da UIR novamente associados a esquadrões da morte e 
ao crime organizado

Tentativa de assassinato de Nini Satar planificada por agentes da PRM

gurança no país.
Dos três agentes da polícia 

moçambicana, dois já estiveram 
detidos na mesma, em cone-
xão com crimes de tráfico de 
cornos de rinocerontes. Foi lá 
onde conheceram os reclusos 
que tinham acesso à cela restrita 
de Nini e que iriam executá-lo. 
O mandante é identificado com 
um cidadão branco, de origem 
paquistanesa, que se supõe que 
esteja ligado ao tráfico de dro-
gas, raptos e até esquadrões de 
execução sumária de pessoas 
previamente identificadas.

Da estranha citação ao 
Presidente Nyusi, comandante 

geral e procuradora-geral

Os agentes da PRM dese-
nharam a estratégia e serviam 
de elo de ligação com os reclu-
sos que deviam assassinar “o 
menino das quantias irrisórias”, 
como ficou conhecido após 
uma célebre expressão no jul-
gamento do Caso Cardoso. 

Em troca, o grupo, iria rece-
ber dinheiro e os membros pre-
sos beneficiariam de solturas, 
como dão a entender áudios 
das conversas preparatórias em 
que os criminosos chegam a in-
sinuar envolvimento do Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si; comandante-geral da PRM, 
Bernardino Rafael e a Procura-

dora-Geral da República, Bea-
triz Buchili, esta última cuja 
instituição que dirige teve rixas 
com Nini no período em que 
esteve foragido, em que divul-
gou documentos confidenciais.

Segundo fontes, o plano 
viria a ser interceptado pela in-
teligência do Serviço Nacional 

Penitenciário (SERNAP) e se-
guranças ao serviço do Nini Sa-
tar dentro e fora da cadeia, que 

conseguiram a colaboração dos 
reclusos, o que permitiu que 
a investigação seguisse até a 
neutralização dos três agentes, 
nomeadamente Zeca Ngulele 
(PP), Edson Muianga (UIR) e 
Lenine Macamo (UIR). Todos 
são oriundos do distritos da 
Manhiça, Província de Maputo, 
Sul de Moçambique.

Acredita-se que a tentati-
va de execução de Nini possa 
estar ligada a disputas de gan-
gues       de crime organizados 
de Maputo, pelo domínio do 
tráfico de drogas e raptos, ne-
gócios fortemente controlados 
pelo clã Satar em conexão com 
cidadãos paquistaneses, o que 
coincide com a descrição feita 
do mandante.

Nini Satar, que voltou a 
cadeia em 2018, depois de ter 
sido detido na Tailândia pela 
Interpol, na sequência de um 
mandado de captura interna-
cional, depois de ter fugido do 
país sem permissão, acaba de 
ser citado numa investigação 
sul-africana baseada em fontes 
policiais e dos meandros do 
crime organizado como sendo 
quem dirigia a rede que se dedi-
cava aos raptos na África do Sul 

e em Moçambique, com envol-
vimento de cidadãos dos dois 
países e paquistaneses.

Evidências
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DESTAQUE PMA precisa de USD 17 milhões para os deslocados
O Programa Mundial para a Alimentação (PMA) precisa 

de 17 milhões de dólares por mês para continuar a prover 
comida aos deslocados de guerra e das calamidades naturais 
no Norte de Moçambique. De Janeiro a esta parte, triplicou 
o número de pessoas assistidas pelo PMA, estimado em 865 
mil. O PMA disponibiliza insumos alimentares ao INGD.

 Uma pesquisa 
recentemente 
publicada pelo 
Centro para a 
Democracia e 
Desenvolvimento 
(CDD), uma 
organização da 
sociedade civil 
aponta que Enéas 
Comiche, em 
três anos do seu 
mandato, não 
cumpriu uma 
única promessa 
para melhorar 
a vida dos 
munícipes.

O partido Frelimo, na cidade de Maputo, adiou à 
última hora, no último Sábado, a realização da 
reunião de avaliação do desempenho dos órgãos 
autárquicos neste ponto do país, curiosamente 
numa altura em que os munícipes mostram-se 

desiludidos com a governação autárquica do município dirigi-
do por Eneas Comiche, que para além de não estar a cumprir 
com a promessa eleitoral de Txunar Maputo, bairro a bairro, 
tem estado numa verdadeira febre de taxas que encarecem o 
custo de vida.

O adiamento da reunião só 
foi comunicado à imprensa no lo-
cal onde devia decorrer o evento. 
Fontes ouvidas pelo Evidências 
justificam que a reunião que havia 
sido programada para sexta-feira 
última, (25), foi adiada devido ao 
desaparecimento físico da verea-
dora do Distrito Municipal Ka 
Maxaquene, Domingas de Souza.

 O evento tinha como objec-
tivo avaliar o desempenho dos 
órgãos autárquicos de Maputo e 
até então ainda não há uma data 
prevista para sua realização.

 Na verdade, o encontro, em 
que ficaria conhecida a posição 
do partido no poder sobre o de-
sempenho de Eneas Comiche e 
seu executivo, era esperado com 
muita expectativa pelos muníci-
pes da capital do país num con-
texto em que, a dois anos de 
concluir o mandato, o edil octo-
genário ainda não concretizou 
nenhuma promessa feita durante 

a campanha.
 É que 10 anos depois de ter 

deixado o comando da principal 
autarquia do país, Eneas Comiche 
voltou à política activa para dirigir 
os destinos da urbe prometendo 
Txunar Maputo, bairro a bair-
ro e fazer da capital do país um 
município de referência a nível 
nacional, regional e internacional 
como uma cidade modernizada e 
desenvolvida.

 Uma pesquisa recentemen-
te publicada pelo Centro para a 
Democracia e Desenvolvimento 
(CDD), uma organização da so-
ciedade civil aponta que Enéas 
Comiche, em três anos do seu 
mandato, não cumpriu uma úni-
ca promessa para melhorar a vida 
dos munícipes.

 A título de exemplo, o estudo 
aponta que a mais recente pro-
messa foi o sistema de transporte 
suspenso, designado FUTRAN, 
cujas obras estavam previstas 

Frelimo adia a reunião de avaliação do desempenho de 
Eneas Comiche

Em meio a desilusão dos munícipes com a governação municipal

Funcionários públicos, em número não especifica-
do, estão na mira da justiça, indiciados de terem 
desviado mais de 106 milhões de Meticais dos co-
fres do Estado, na província de Tete, com os quais 
efectuaram pagamentos a favor de duas empresas, 

cujos sócios são dois servidores públicos, um pertencente a 
Direcção Provincial de Finanças de Tete e outro ao Instituto 
Nacional de Acção Social (INAS).

As duas empresas em 
alusão foram adjudica-
das em contratos de ajus-
te directo, avaliados em 
106.171.361,25MT, entre 
2019 e 2020. De acordo com 
o Ministério Público, os con-
tratos foram celebrados no 
âmbito de fornecimento de 

produtos alimentícios para 
assistência social de pessoas 
em situação de emergência 
na província de Tete e seus 
distritos e também para o 
fornecimento de produtos de 
escritório e informáticos.

O processo registado com 
o nº 86/11/P/GCCC/2020, 

Desvio de mais de 160 milhões coloca funcionários públicos 
na mira da justiça

investiga também alegados 
actos de subfacturação de pre-

ços; e situações de conflitos 
de interesses, visto que numa 

das empresas o sócio e servi-
dor público afecto à Direcção 
Provincial da Economia e 
Finanças celebrou contratos 
com o Balcão de Atendimen-
to Único - Tete, cuja esposa 
é responsável pelos Serviços 
de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos. 

Destes arguidos, dos quais 
seis são servidores públicos e 
os outros particulares, consta 
que seis encontram-se deti-
dos e já tem arbitrariedade a 
caução, que varia de 500 mil 
a 2 milhões de meticais, para 
responder o processo em li-
berdade provisória.

Evidências / CM

para Setembro de 2021, mas até 
hoje não há nenhum sinal e os 
munícipes continuam a viajar em 
condições  inadequadas.

Por outro lado, a maior par-
te das estradas da capital do país 
estão num nível avançado de de-
gradação e o município continua 
sem um plano concreto.

A eclosão da pandemia da Co-
vid-19 no mundo, e em particular 
no país, veio agravar as condições 
de vida dos munícipes, principal-
mente os do sector informal que 
foram agredidos e interditos de 
realizar a sua actividade laboral.

 Foi neste período em que o 
Município mobilizou a Polícia 
Municipal para oprimir milhares 
de munícipes que ganham a vida 
vendendo nas ruas e passeios da 

Cidade, o que teve impacto na 
renda de milhares de famílias, 
mas também nos cofres da pró-
pria edilidade que perdeu muitas 
fontes de arrecadação de receitas, 
mostrando-se incapaz de cumprir 
com qualquer um dos programas 
prometidos até agora.

 O “Programa Tsutsuma 
Maputo”, cujo objectivo era me-
lhorar o sistema de transportes, 
mobilidade e acessibilidade, atra-
vés da implementação do sistema 
de transporte rápido de autocar-
ros, de um sistema ferroviário de 
transporte de passageiros (Me-
tro), do sistema intermodal na 
área metropolitana de Maputo, da 
consolidação do funcionamento 
do Metro-Bus na área do Gran-
de Maputo, incluindo a criação 

de estações destinadas a facilitar 
as transferências das vias-férreas 
às rodoviárias, foi outra promes-
sa que a menos de dois anos de 
mandato se mostra um grande 
falhanço.
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Nyusi reclama exclusividade de “pedinte” e condena 
concorrência com organizações humanitárias

De visita à Jordânia, o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, num tom de desaba-
fo, queixou-se ao Rei Abdullah II que des-
cobriu que “há muitos moçambicanos que 
estão a negociar apoios lá fora para as suas 
organizações e depois não sabemos o que 
é”. Como sempre parco de discurso, não 
deixou claro o que quer se referir quando 
diz “não sabemos o que é”.

Mas ao prosseguir rematou que exis-
tem "intermediários", que através deles os 
apoios "não chegam" à frente de combate 
e outros usam os referidos recursos para 
"instigações". Aqui deixa espaço para uma 
interpretação sobre a quem se dirigia o dis-
curso de quem não conteve o incómodo ao 
saber que afinal existem outros que parti-
lham com os que podem ajudar as dificul-
dades de casa.

Ora, em mais um acidente discursivo, 
que, do resto, já nos habituou, Filipe Nyusi 
está a demarcar espaço e mostrar que não 
basta ser um Governo pedinte, é preciso 
combater quem pede, para deixar-lhe a ex-
clusividade de pedir.

Assim que o Governo está a se assumir 
concorrente de organizações humanitá-
rias, no lugar de olhá-las como parceiras, 
ao mesmo tempo deixa claro que a sua vi-
são de combate ao terrorismo é somente 
militar e não vê importância da abordagem 
humanitária que minora o sofrimento dos 
moçambicanos. Ora, isso não surpreende 
quando as instituições que deviam com-
plementar essa abordagem militar, como 
ADIN, INGD, estão apagadas. E, mais, 
essa abordagem militar parece vender mais, 
afinal é a mais cara, em tudo.

E quando são superadas, o ciúme fala 
alto e não se consegue conter. As organiza-
ções humanitárias que hoje são vistas como 
"intermediárias" tem se destacado na abor-
dagem social, acto que no lugar de agradar 
o nosso Governo, parece se sentir incomo-
dado. Lembre-se que no Centro de Acolhi-
mento Transitório de Pemba, os desloca-
dos de terrorismo já ficaram sem refeições 
só porque uma organização independente 
não estava em condições de dar refeição.

O incómodo ora confessado não é de 
hoje. O acto ganha verbo depois de por 
muito tempo se ouvir queixas de organi-
zações da sociedade civil preocupadas em 
abrandar a dor do próximo enfrentar difi-
culdades ao tentar introduzir no país pro-
dutos recolhidos no exterior, através de tri-
butação dos mesmos.

As alfandegas orientam que os produtos 
que chegam de fora sejam canalisados ao 
INGD, como único meio de serem isentos 
de direitos aduaneiros. Há os que cedem, 

mas há os que resistem. A igreja católica, 
que mais se destaca nas acções de caridade, 
está habituada a pagar ao Estado para doar 
aos desamparados, ou seja, doar produtos 
que sofrem a incidência da tributação.

No ano passado, escrevemos nestas 
páginas o caso da Associação Jovens com 
Missão em Moçambique, que recebeu um 
total de 25 mil toneladas de alimentos. Os 
documentos estavam claros e o destino não 
deixava dúvidas, no entanto as alfândegas 
tributaram os alimentos que grande parte se 
destinam às crianças, mostrando-se assim a 
leste dos apelos.

Esta semana circulou um áudio nas re-
des de uma senhora que conseguiu mobili-
zar ajuda no exterior, mas ela não cedeu às 
exigências de pagar ao Estado para ajudar 
os pobres deste Governo. Por isso, os con-
tentores estão retidos pelas alfândegas há 
dois anos.

A justificativa apurada nas alfândegas é 
de que os produtos destinados às vítimas 
devem ser entregues ao Instituto Nacional 
de Gestão de Desastres (INGD) para não 
serem tributados. A presidente do INGD, 
Luísa Meque, disse na altura que não via 
qual é o problema de as pessoas não “que-
rerem seguir os trâmites” de encaminhar 
esses produtos ao INGD.

É um jogo de protagonismo e roubo à 
mistura, ou seja, você não quer confiar esses 
produtos às nossas desacreditadas institui-
ções (INGD), então paguem na (AT), para 
poder ajudar os nossos pobres. É essa men-
talidade que agora ganhou verbo nos lábios 
do nosso PR, enfatizar que “ficou claro que 
devem "interagir diretamente com o Go-
verno ou com organizações visíveis".

Mas ficou também claro para nós que 
estamos perante um Executivo em crise de 
iniciativas para financiar as suas actividades, 
e como meio de sobrevivência recorre ao 
modelo tradicional e primitivo de conseguir 
receitas, é o aumento de taxas, a prolifera-
ção de portagem e a agora o direito exclu-
sivo de pedir.

Não é só a nível mais alto. O argumen-
to de que as edilidades ou os governos de-
pendem das taxas pagas pelo cidadão é já 
um sintoma que indica essa crise de cria-
tividade, principalmente com esses orça-
mentos que privilegiam gastos no lugar de 
investimentos. E para a nossa surpresa, nos 
poucos investimentos, está a incapacidade 
de gerir a coisa pública manifestada pela 
improdutividade das empresas públicas 
mesmo estando no mercado onde tem mo-
nopólio. Não é com esta geração de Execu-
tivos que o país conhecerá os carris que o 
conduzirá a bom porto.
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SOCIEDADE

A ministra do Trabalho e Segurança Social, Marga-
rida Adamugi Talapa, trabalhou, semana passada, 
na África do Sul, onde, entre várias actividades, 
reuniu com quase duas centenas de mineiros mo-
çambicanos que trabalham em várias minas locali-

zadas na província sul-africana de Rustenburg, que dista a cerca 
de 120 km a noroeste de Joanesburgo.

Na sua mensagem, Margari-
da Talapa disse ter se inteirado 
das condições de trabalho e de 
habitação de parte significativa 
dos mineiros, através dos en-
contros que manteve com as 
autoridades competentes bem 

como as visitas que fez às mi-
nas e locais de acomodação dos 
mineiros.

Talapa exortou aos mi-
neiros a serem trabalhadores 
exemplares, granjeando simpa-
tia e confiança dos seus patrões 

e respeitando escrupulosamen-
te as leis sul-africanas e mo-
çambicanas no exercício da sua 
profissão.

Sobre este facto, Margarida 
Talapa informou aos mineiros 
que antes daquele encontro 

havia visitado as operações da 
mina de Marikana, actualmente 
operada pela firma americana 
Sibanye Stillwater, e congratu-
lou-se pelo facto de ter cons-
tatado que os 1.898 moçam-
bicanos que lá trabalham são 

Margarida Talapa ausculta mineiros na África do Sul e 
promete soluções dos seus problemas

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) 
capacitou, na semana finda, mais de 40 técni-
cos afectos nas diferentes áreas e unidades em 
matéria de orientação para a aposentação, no 
quadro da entrada em vigor do novo Estatuto 

Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), que no 
seu artigo 176 diz que “é obrigatória a aposentação do funcio-
nário ou agente do Estado que tenha completado 60 anos de 
idade, com pelo menos 15 anos de serviço prestado ao Estado 
e satisfeito ou venha a satisfazer os encargos para a pensão de 
aposentação”.

A capacitação tinha em vis-
ta preparar os funcionários do 
INSS para encarar a compo-
nente das aposentações de fun-
cionários e agentes de Estado 
com naturalidade, uma vez que 
alguns abrangidos ainda teriam 
mais tempo no activo, mas, 
com base neste instrumento le-
gal, terão que se aposentar.

O INSS já tem um grupo 

de 117 funcionários que vão à 
aposentação, num horizonte de 
cinco anos, em todas as catego-
rias profissionais e áreas de es-
pecialização, alguns com planos 
pós-profissionais projectados 
para os próximos cinco anos, 
provavelmente, uma situação 
que pode não ser de fácil per-
cepção por parte dos visados.

Para o director da Admi-

INSS prepara seus funcionários para a vida pós aposentação.

nistração e Finanças do INSS, 
Jaime Nhavene, que procedeu à 
abertura da capacitação, em re-
presentação do Director-Geral, 
disse que a iniciativa do sector 
de recursos humanos é oportu-
na, tendo em conta que, mesmo 
durante a vigência da anterior 

legislação, quando chegasse o 
tempo de reformar um funcio-
nário, havia sempre algum mal-
-estar ou má interpretação.

  Tal facto deve-se, segun-
do Jaime Nhavene, à falta de 
preparação psicológica, social, 
material e financeira do fun-

cionário que passa à fase de 
aposentação, em que se chega, 
no momento da comunicação 
do facto, a se considerar como 
uma expulsão do serviço ou por 
ser um inútil à instituição.  

Este ciclo de capacitação 
abrangerá outros funcioná-
rios espalhados por todas as 
províncias, sendo que para o 
próximo mês de Abril estão 
previstas mais duas acções for-
mativas, nomeadamente uma 
na província de Sofala, onde 
estarão os participantes das re-
giões do centro e do norte, bem 
como das províncias de Gaza 
e Inhambane, enquanto a vila 
fronteiriça da Namaacha, pro-
víncia de Maputo, acolherá os 
participantes que constam do 
segundo grupo desta primeira 
fase e que não está na Ponta 
D`Ouro.

Moçambique com primeira US para homens
O país já tem uma Unidade de Saúde (US) com serviços 

integrados de cuidados para os homens, localizada no distrito 
de Dondo, em Sofala, inaugurada no passado dia 23 pelo 
ministro da Saúde, Armindo Tiago. Espera-se que o referido 
hospital contribua para o aumento da esperança de vida deste 
grupo. O hospital não está vedado às mulheres

Em vista a implementação da reforma obrigatória

tratados de forma digna e com 
civismo e urbanidade. Foi ain-
da informada que existe um 
moçambicano na posição de 
gerente e ainda 38 superviso-
res, facto que demonstra que o 
comportamento e profissiona-
lismo dos moçambicanos está a 
merecer confiança por parte do 
patronato.

Ainda neste encontro, Ta-
lapa explicou aos mineiros os 
ganhos que poderão advir da 
sua inscrição no Sistema de 
Segurança Social Obrigatória, 
gerido pelo INSS, lançado no 
último Sábado, em benefício 
dos mineiros, trabalhadores das 

farmas e todos moçambicanos 
que buscam oportunidades de 
vida naquele país vizinho.

Por sua vez, os trabalhado-
res apresentaram várias ques-
tões pedindo a intervenção do 
Sector do Trabalho e Segurança 
Social e outros sectores do Go-
verno para a sua resolução.

Um dos problemas está 
relacionado com o uso, no 
território moçambicano, das 
viaturas que adquirem enquan-
to trabalhadores nas minas da 
RSA. Sobre essa matéria, os 
mineiros entendem que o tem-
po oferecido pelas autoridades 
para a permanência de carros 

com matrícula estrangeira no 
território moçambicano é curto 
e, assim, podia passar de 1 mês 
para um semestre, tal como 
acontece do lado sul-africano.

Por outro lado, os mineiros 
pediram o aumento do tempo 
de visto de permanência das 
suas esposas, quando os visi-
tam, passando de 30 dias para 
60.

Sobre esses pedidos, Mar-
garida Talapa informou que 
o Governo está a envidar es-
forços para melhorar cada vez 
mais as condições dos trabalha-
dores moçambicanos das minas 
da África do Sul.
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Numa altura em que o ciclo eleitoral 2023 e 
2024 se avizinha, a Renamo busca siner-
gias com vista a reduzir os riscos de fraude 
nas eleições. Com efeito, na semana finda, 
o presidente do maior partido da oposição, 

Ossufo Momade, manteve uma reunião com a Missão de Ob-
servação Eleitoral da União Europeia sob liderança do Eu-
rodeputado, Nacho Sánchez Amor, na qual mostrou a sua 
preocupação em relação à actuação dos órgãos eleitorais e 
de administração de justiça e da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM).

O encontro teve lugar em 
Maputo, tendo sido analisadas, 
dentre vários temas, a situação 
política no contexto das eleições 
autárquicas e gerais de 2023 e 
2024, respectivamente, e a visão 
da RENAMO sobre os mesmos 
processos.

Falando à margem do en-
contro, o líder da Renamo des-
tacou a necessidade de impar-
cialidade dos Órgãos de Gestão 
Eleitoral e do sistema de justiça, 
com ênfase para a PGR, Conse-
lho Constitucional e Tribunais 
Distritais.

“Apresentamos nossa inquie-
tação acerca da Polícia da Repú-
blica de Moçambique, que não 
deve ser usada como instrumen-
to de repressão contra membros 

da oposição durante as eleições. 
Pois, ela deve actuar dentro do 
quadro legal vigente, como ga-
rante da ordem e tranquilidade 
pública, agindo com imparciali-
dade”, destacou.

Momade entende que o 
cumprimento rigoroso da lei, 
por parte de todos os actores 
envolvidos no processo eleito-
ral, em todas as etapas e a não 
interferência nefasta político-
-partidária, pode conduzir o país 
a um processo eleitoral justo e 
transparente.

“Portanto, estes e outros as-
pectos que são eixos que susten-
tam a nossa proposta para o me-
lhoramento das eleições no país 
foram entregues à missão, num 
documento que é também re-

Ossufo Momade quer imparcialidade da PGR, Conselho 
Constitucional e Tribunais Distritais

Nos próximos ciclos eleitorais

ONU saúda paridade de género no governo
O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para 

Moçambique e a coordenadora residente no país saudaram, semana 
finda, em comunicado, o facto de o governo ter alcançado pela pri-
meira vez a paridade de género no Conselho de Ministros. Entre os 
22 ministros membros do Governo - incluindo o primeiro-ministro 
-, há 11 homens e 11 mulheres.

O número de deslocados internos devido à 
guerra em Cabo Delgado, norte de Moçam-
bique, aumentou 7% em três meses para 
784.000 pessoas, anunciou a Organização 
Internacional das Migrações (OIM) no mais 

recente relatório sobre o conflito.

O levantamento foi feito en-
tre Janeiro e Fevereiro e acrescen-
ta 49.100 pessoas ao anterior que 
tinha sido concluído em Novem-
bro, segundo o documento con-
sultado hoje pela Lusa.

Entre as causas para este au-
mento de deslocados internos es-
tão ataques de rebeldes armados 
contra as zonas de Nangade, Me-
luco, Macomia e arquipélago das 
Quirimbas.

O número inclui também des-
locados devido a ataques na pro-
víncia do Niassa, em Dezembro.

A maioria das famílias que fo-
gem da guerra vive com comuni-
dades que os acolhem, enquanto 

cerca de um quarto está em cam-
pos de deslocados.

A capital provincial, Pemba, 
é o distrito que mais deslocados 
acolhe (152.000), seguido de Me-
tuge (124.000), zona adjacente, do 
outro lado da baía.

Noutro extremo de Cabo 
Delgado, o maior porto de abri-
go é Mueda (85.000 deslocados), 
no norte, junto à fronteira com a 
Tanzânia.

As crianças continuam a re-
presentar metade da população 
deslocada, acrescenta a OIM, des-
tacando a comida e abrigo como 
principais necessidades.

A província de Cabo Delgado 

Número de deslocados aumenta 7% para 784.000

é rica em gás natural, mas aterro-
rizada desde 2017 por rebeldes 
armados, sendo alguns ataques 
reclamados pelo grupo extremista 
Estado Islâmico.

O conflito já provocou cer-
ca de 4.000 mortes, segundo o 
projecto de registo de conflitos 
ACLED.

Desde Julho de 2021, uma 

ofensiva das tropas governamen-
tais com o apoio do Ruanda a que 
se juntou depois a Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) permitiu recupe-
rar zonas onde havia presença de 
rebeldes, mas a fuga destes tem 
provocado novos ataques noutros 
distritos usados como passagem 
ou refúgio temporário. Lusa

Evidências

sultado dos contactos diplomá-
ticos que temos vindo a manter, 
visando garantir a credibilidade 
das eleições de 2023 e 2024”, 
sublinha.

Refira-se que, na ocasião, o 
dirigente abordou, junto com 
os membros da missão, o está-
gio do processo de paz em Mo-
çambique, concretamente sobre 
o decurso do DDR, em que já 

foram desmobilizados cerca de 
3112 combatentes.

“Todavia, apesar de nós 
como RENAMO estarmos a 
cumprir com o acordo, o mesmo 
não se pode dizer do lado do go-
verno que continua com mano-
bras, visando manchar o proces-
so que se deseja e  seja um marco 
histórico para o país. Manifesta-
mos, igualmente, preocupação 

sobre a situação dos 10 oficiais 
da RENAMO que deviam estar 
integrados no quadro do Co-
mando Geral da PRM, que, no 
entanto, encontram-se coloca-
dos nas esquadras, contrariando 
assim o acordado. Portanto, da 
lista submetida, com cerca de 
333 oficiais, nenhum deles teve 
o devido enquadramento até o 
momento”, denunciou Momade.

A capital 
provincial, 
Pemba, é 
o distrito 
que mais 
deslocados 
acolhe 
(152.000), 
seguido 
de Metuge 
(124.000), zona 
adjacente, do 
outro lado da 
baía.
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O Tribunal Superior indeferiu, semana passada, o 
processo de suspeição submetido pelos advoga-
dos Jaime Sunda e Salvador Nkamati, expulsos do 
julgamento do processo das dívidas ocultas, ar-
gumentando que os fundamentos não foram con-

vincentes. O processos foi submetido pelos advogados mandatá-
rios de Renato Matusse, antigo conselheiro político de Armando 
Guebuza, depois que foram expulsos do Tribunal, por duas vezes, 
pelo juiz do caso das Dívidas Ocultas, Efigénio Baptista, por te-
rem se insurgido contra uma decisão que consideram injusta.

No dia 21 de Fevereiro pas-
sado, Efigénio Baptista expul-
sou, pela segunda vez, os advo-
gados do réu Renato Matusse 
por entender que a discussão 
do processo civil sobre arresto 
de bens está ligada ao processo 
do caso das Dívidas Ocultas. 
Salvador Nkamati e Jaime Sun-
da haviam voltado a entrar no 
tribunal por entenderem que o 
processo de arresto é diferente 
do penal.

O juiz Efigénio Baptista 
manteve a decisão de expulsão, 
explicando que a matéria cível 
faz parte do processo princi-
pal e com os mesmos co-réus, 
de onde os advogados haviam 
sido expulsos há menos de 
uma semana por terem entrado 
em choque com o tribunal que 
julga o caso das dívidas ocultas.

Não se contentando com a 
decisão que consideraram in-
justa, os dois causídicos sub-
meteram um recurso no Tribu-
nal Superior, mas o oficial da 
diligência precisou de uma se-
mana para conseguir com que 
o juiz assinasse a notificação.

Uma semana depois, Efi-
génio Baptista confirmou 
que ainda não tinha sido for-
malmente notificado sobre 
o requerimento de suspeição 
intentado pelos advogados 
Nkamati e Sunda. Não reve-
lou os motivos, mas o Jornal 
Evidências soube que o juiz 
andou fugitivo e recusava-se a 
receber a notificação, mesmo 
diante de insistência do oficial 
de diligência que frequentou a 
sua casa e o cartório da sexta 
secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo.

Isto porque, conforme ele 
mesmo disse, “a partir do mo-
mento que ele me notificar eu 
posso julgar o processo-crime, 
mas não aquele aresto e, então, 
posso esperar até o dia que for 

Tribunal Superior indefere processo de “suspeição” contra 
Efigénio Baptista

a queixa dos causídicos, indefe-
rindo recurso interposto pelos 
advogados, justificando que os 

fundamentos arrolados não fo-
ram convincentes.

Lembre-se que aquando da 

expulsão dos dois advogados, 
a Ordem dos Advogados de 
Moçambique (OAM) acusou 
o juiz do processo das dívidas 
ocultas de "conduta tirana" e 
de "intimidação" aos advoga-
dos, assinalando que vai reagir 
dentro da lei pelo respeito da 
dignidade da classe.

"O juiz tem tido uma con-
duta tirana no julgamento e 
um comportamento de ataque 
contra a classe dos advoga-
dos", sem os deixar "discutir 
as questões de forma livre e 
nos termos da lei", afirmou na 
altura o bastonário da OAM, 
Duarte Casimiro.

Evidências

Malfeitores vandalizam Posto Policial em Boane
Um grupo de malfeitores, até aqui não identificado, vandalizou 

um Posto Policial na Localidade Eduardo Mondlane, distrito de 
Boane, no sudoeste da província de Maputo. A porta-voz da Polí-
cia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo, 
Carminha Litche contou que os malfeitores destruíram tudo o que 
se encontrava no interior do Posto Policial.

Caso dívidas ocultas

TS justifica que os fundamentos não são convincentes

PUBLICIDADE

decidido pelo Tribunal Supe-
rior de Recurso para depois 
marcar outro dia, se for o caso, 
para decidirmos o aresto”, 
comunicou.

No entanto, semana passa-
da, o TR se pronunciou sobre 



1110 29 DE MARÇO DE 2022 29 DE MARÇO DE 2022

BA
NC

OD
EM

OZ

EVIDENCIANDO

NãoSim

Desde que a Rússia lançou 
uma invasão da Ucrânia, em 
24 de Fevereiro, tem havido 
um fluxo de alegações falsas e 
enganosas sobre a guerra. Um 
dos vídeos mais famosos retra-
ta supostas vítimas ucranianas 
mortas de um ataque russo dis-
postas em sacos para corpos, 
com um repórter a enfatizar o 
facto

No vídeo, o GC foi alterado 
para ler-se: “ MINISTÉRIO 
DA SAÚDE DA UCRÂNIA: 
57 MORTOS, 169 FERIDOS 
NA UCRÂNIA, RÚSSIA 

LANÇA ATAQUE”, mas não 
corresponde à verdade. O ví-
deo usado nas postagens é de 
um protesto climático realiza-
do em Viena, na Áustria, sema-
nas antes do início da guerra na 
Ucrânia.

vem do Ministério do Tra-
balho e Segurança Social, 
onde a ministra Margari-
da Talapa acaba de travar 
uma suposta festança do 
pessoal da UGEA que ha-
via aprovado um concurso 
público de aquisição de 15 
laptops e igual número de 
modems pela insultuosa 
quantia de 3.9 milhões de 
meticais.

Quando saiu o anún-
cio de adjudicação, hou-
ve muita indignação e a 

ministra do pelouro não 
se fez de rogada. Man-
dou cancelar o objecto do 
concurso para dar espaço 
a uma investigação mais 
apurada sobre o que acon-
teceu internamente. De 
resto é dos casos raros de 
dirigentes que têm o deco-
ro de emendar erros dos 
seus colaboradores, num 
ministério que desde os pe-
ríodos antes do seu man-
dato já vinha sendo gerido 
como uma “capoeira”.

miche está longe de ser a 
sombra do que já foi na 
sua primeira passagem 
pelo Município da Capi-
tal. Para quem se encheu 
de expectativa, com as 
promessas de Comiche 
de Txunar Maputo, bairro 
a bairro, não pode estar 
mais desiludido.

É que desde o seu 
retorno, tudo que o oc-
togenário Comiche con-
seguiu fazer foi Txunar 
Taxas infindáveis e deu-

-se, inclusive, o trabalho 
de ir ressuscitar decretos 
que já haviam caído no 
esquecimento para su-
gar até a última gota do 
sangue dos munícipes de 
Maputo. Depois de co-
brar os mortos, o estacio-
namento, incrementar o 
IPA, hoje, paga-se até para 
dançar em Maputo. Pena 
dos manos desavisados 
das províncias que ainda 
olham para a capital como 
El Dourado.

Sensatez da ministra do Trabalho 
de cancelar concurso duvidoso Febre de taxas do ancião 

Eneas Comiche

Fact Check
Vídeo de protesto climático usado 
para simular óbitos na Ucrânia

Sem Vergonhices

  CARTOON

Começam a surgir alguns 
exemplos de sensatez no governo 
moçambicano. O mais recente 

Faltam menos de dois anos 
para o fim do presente mandato 
e a governação de Eneas Co-

100

100

100

NO DIA EM QUE O DONO DO NARIZ DECIDIU COBRAR A TAXA DE AR .

Custa 500 paus respirar aqui.
Quem não quer, adeus! Presidente
Nyusi disse que quem não está
preparado para viver na cidade 
devia se mudar.

Dono do Nariz, quanto custa ladrar ?

Paga o que tiveres, ainda
estamos a trabalhar nessa
taxa !
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CENTRAIS Polícia neutraliza “homens-catana” no Chaimite
Três indivíduos que se presume sejam integrantes do grupo 

apelidado de “homens-catana” que na calada da noite assaltam 
e semeiam terror no bairro Chaimite, centro da cidade da Beira, 
estão detidos nas celas da 1ª Esquadra da Polícia da República 
de Moçambique(PRM), com vista a sua responsabilização.  

Óleo alimentar, açúcar e sabão continuam a disparar apesar da isenção do IVA

Vendedores também se queixam

“É um absurdo”

Os preços dos produtos de primeira necessidade em Moçambique têm esta-
do a registar subidas drásticas, apesar de parte destes serem subsidiados 
pelo governo através da isenção do Imposto sobre Valor Acrescentado 
(IVA). É o caso do sabão, açúcar e óleo alimentar que apesar da recente 
prorrogação de isenção os preços continuam a subir de forma vertiginosa, 

para o desespero da maioria dos moçambicanos que já se queixam do elevado custo de 
vida. Os produtores dizem que a medida do governo é insuficiente, apontando a Covid-19 
e, agora, a guerra na Ucrânia, como sendo as principais causas.

Depois de ter expirado 
em meados de 2020, o pe-
ríodo de cinco anos de isen-
ção do IVA para a indústria 
de sabão, óleo e açúcar, sob 
proposta do governo, a As-
sembleia da República (AR) 
aprovou, em Novembro de 
2020, por consenso, a pror-
rogação da isenção do Im-
posto sobre Valor Acrescen-
tado (IVA) no açúcar, sabão 
e óleo alimentar até Dezem-
bro de 2023.

A isenção abrange igual-
mente matérias-primas, 
peças intermédias e equi-
pamentos utilizados nas in-
dústrias de produção de açú-
cares, óleos e sabões, visando 
diminuir o impacto no preço 
ao consumidor e de conferir 
maior robustez à indústria 
nacional.

A medida aprovada com o 

propósito de conter a escala-
da de preços custa ao Estado 
anualmente 1,08 mil milhões 
de meticais, totalizando cer-
ca de 3,2 mil milhões de me-
ticais ao longo de três anos.

No entanto, o impacto 
desta medida não se reflec-
te no mercado, tendo em 
conta que o preço dos pro-
dutos que se beneficiam de 
isenção, nomeadamente o 
açúcar, o sabão e o óleo ali-
mentar, continua a subir de 
forma galopante

Nos principais merca-
dos da capital do país, por 
exemplo, cinco litros de óleo 
alimentar nacional, que em 
2020 custavam 450 meticais, 
actualmente são vendidos 
entre 750 e 780 meticais, 
enquanto que o sabão, em 
2020, custava 15 meticais a 
barra, hoje custa 25 meticais. 

Por seu turno, o açúcar cas-
tanho nacional em dois anos 
subiu de 60 meticais para 72 
a 80 meticais, dependendo 
do local.

Como se pode depreen-
der, o objectivo principal, 
que foi traçado pelo governo 
para controlar a subida do 
preço, não está a ser cumpri-
do. Por exemplo, em termos 
percentuais, o óleo alimentar 
registou uma subida de pre-
ço na ordem de 73% em ape-
nas dois anos.

Marcela Fumo é dona de 
casa e confeiteira. Encontra-
mo-la no mercado do Zim-
peto, debaixo do sol a soar, 
andando de banca em ban-
ca, numa inglória tentativa 
de encontrar melhor preço 
de óleo, que é indispensável 
para a sua casa e para o seu 
negócio.

Com o rosto de desilusão, 
a dona de casa afirma que a 
nova realidade do preço do 
óleo alimentar e do açúcar 
está a afectar negativamente a 
sua vida e o seu negócio.

“Tive um susto quan-
do cheguei ao mercado para 
comprar óleo e tive que pagar 
750 meticais por 5 litros de 
óleo, que eu comprava a 680 
há alguns meses. É absurdo 

pagar esse valor todo para ter 
um produto que, segundo o 
governo, é subsidiado. Com 
essa nova realidade, a ideia é 
minimizar os gastos com óleo 
e reaproveitar o máximo o 
óleo das frituras”, disse.

Já no caso do seu negó-
cio de bolos e salgados, a 
fonte diz que não tem ou-
tra opção senão aumentar o 
preço, tendo em conta que 
depende muito do óleo para 
confeccioná-los.

Marcela acrescenta que 
na sua casa teve de mudar os 
hábitos e passar a usar meios 
alternativos como a manteiga 
para algumas frituras e co-
zidos, bem como reduzir o 
consumo de alimentos fritos 
como a batata, peixe e carnes.

Governo subsidiou para proteger o povo e agora mantém-se no silêncio

O impacto negativo da subida 
de preço do óleo alimentar, açúcar 
e sabão não reflecte-se somente 
no bolso dos consumidores, mas 
também dos revendedores que vi-
ram o volume de negócio reduzir.

Ussene Sidique, dono de uma 
banca no interior do mercado de 
Zimpeto, também se ressente da 
subida do preço do óleo. Diz que 
na última semana perdeu vários 
clientes.

“O preço do óleo alimentar 
subiu muito”, reconhece Ussene, 
para depois destacar que “antiga-
mente vendia o óleo de soja da 
Maeva de dois litros por 250 me-
ticais, agora vendo a 300 meticais, 
o mesmo óleo cinco litros vendia 

a 650 meticais, mas quando subiu 
na fábrica, tive que aumentar para 
750 meticais, mas outros vendem 
a 780 meticais”, disse, revelando 
que há muitos clientes que abdi-
cam de comprar o óleo por não 

terem dinheiro suficiente.
Por seu turno, Júlia Manhiça, 

que vende o óleo em pequenas 
quantidades no mercado de Xipa-
manine, disse que a sua esperança 
de lucro foi reduzida a zero, vis-
to que adquire o óleo a um preço 
muito alto e os clientes não acei-
tam pagar o correspondente ao 
actual preço.

Conta que se vê obrigada a ter 
que fazer um pequeno desconto 
de forma a manter os seus clientes 

Neila Sitoe / Redacção

Produtores dizem que a isenção não é suficiente e apontam factores externos
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CENTRAISNancade já tem cerca de 24 mil deslocados
Os ataques terroristas no distrito de Nangade, província de Cabo 

Delgado, já provocaram cerca de 24.000 deslocados. A informação 
foi avançada na passada quarta-feira pela Agência das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), em comunicado de imprensa. Outras 
5.000 pessoas buscaram proteção no distrito de Mueda, sendo que 
centenas de famílias ainda estão em movimento.

Óleo alimentar, açúcar e sabão continuam a disparar apesar da isenção do IVA

Vendedores também se queixam
até que a situação melhore.

Grupo Maeva diz que 
a isenção do IVA não é 

suficiente

O Evidências entrou em con-
tacto com vários produtores de 
óleo alimentar, açúcar e sabão, ten-
do somente conseguido entrevista 
com gestores do grupo Maeva.

Embora os preços actuais vi-
gorem desde o ano passado, Shi-
mir Sokataly, director-geral das 
Indústrias do Grupo Maeva, con-
sidera que a guerra na Ucrânia, 
que eclodiu a 24 de Fevereiro úl-
timo, fez com que os preços da 
matéria-prima para a produção do 
óleo alimentar subisse três vezes 
mais que o preço normal.

Como se tal não bastasse, o 
preço do petróleo cujos derivados 
são usados no fabrico do plástico 
da embalagem do óleo alimentar 
também subiu desde o apareci-
mento da COVID-19, e conse-
quentemente as empresas navais 
elevaram o preço do frete por-
que a actividade mundial estava a 
reduzir.

“A isenção do IVA que o go-
verno concede às indústrias não é 
suficiente para não agravar o preço 
do óleo, do sabão e do açúcar. Por 

O impacto 
negativo da 
subida de 
preço do óleo 
alimentar, 
açúcar e sabão 
não reflecte-
se somente 
no bolso dos 
consumidores, 
mas também dos 
revendedores que 
viram o volume 
de negócio 
reduzir.

exemplo: esta última subida é 
devido à guerra na Ucrânia, 
que condicionou a subida do 
preço da matéria-prima que 
usamos para a produção do 
óleo e do sabão. Com a guer-
ra, o preço do petróleo subiu 
bastante e não subiu 10%, que 
é algo aceitável, subiu três ve-
zes mais que o preço normal, 
depois temos o problema de 
frete desde o início da Co-
vid-19, em que baixou muito 
a actividade mundial”, argu-
menta Shimir.

O director-geral do grupo 
Maeva fala de uma tendência 
global de açambarcamento 
dos produtos por parte dos 
países mais ricos, gerando es-
cassez no mercado que acaba 
prejudicando os países pobres  
como Moçambique.

“Por outro lado, o óleo ali-
mentar está a subir porque há 
países como os Estados Uni-
dos e outros que estão a usar 
óleo alimentar para misturar 
e reduzir o custo do petróleo, 
usam óleo alimentar para a 
produção de combustíveis e 
a Ucrânia como maior expor-
tador de óleo de girassol está 
em guerra, automaticamente 
o óleo de girassol está escasso 
no mercado, e com o afasta-
mento deste tipo de óleo cria 
mais pressão na venda do 
óleo de soja, que também su-
biu três vezes mais que o va-
lor habitual”, sublinhou.

Segundo a fonte, desde o 

aparecimento da pandemia 
houve redução de força de 
trabalho nas plantações de 
palma e reduziu-se a produ-
ção, o que fez com que hou-
vesse pouco óleo de palma, 
e, seguindo as leis de oferta, 
a procura subiu e o preço 
agravou-se.

A fonte fez saber que o 

óleo bruto de palma, antes da 
Covid-19, custava 700 dóla-
res por tonelada e subiu para 
1700 a 1800 dólares, e a gor-
dura de óleo de palma, que é 
usada na produção de sabão, 
também subiu de 500 dóla-
res para 1600 dólares, dando 
poucas margens de manobra 
aos produtores senão agravar 
o preço.

A indústria de óleo em 
Moçambique é totalmente de-
pendente de importação do 
óleo bruto e outras matérias-
-primas da Malásia e Indo-
nésia, limitando-se somente 
a refiná-lo e embalá-lo para 
depois colocá-lo no mercado.

“O óleo Maeva de cinco li-

tros, por exemplo, os revende-
dores adquirem a 700 meticais 
cada, e vendem por aí entre 
730 a 780 meticais e apesar da 
isenção do IVA o preço não 
tem como baixar, visto que 
a subida é influenciada por 
factores externos. Para se col-
matar essa situação, a melhor 
solução seria Moçambique 

produzir matéria-prima para a 
produção do óleo, algo que já 
está a ser projectado para da-
qui a cinco ou 10 anos no má-
ximo”, argumentou Shemir.

Como se essa sentença 
já não fosse dura o bastante, 
Shamir remata revelando que 
enquanto a crise externa pro-
vocada pela pandemia e agora 
pela guerra prevalecer, os pro-
dutores do país nada podem 
fazer, senão aguardar que 
tudo volte à normalidade para 
que os preços também voltem 
a baixar.

“Caso a situação não se 
normalize os moçambicanos 
devem se preparar para o 
pior”, sentencia.
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NEGÓCIOS BNI anuncia lucros de 1,3 mil milhões MT
O Banco Nacional de Investimento (BNI) produziu lucros 

anuais consecutivos no valor global de 1.345,20 milhões de 
meticais, nos últimos dez anos. O activo total cresceu em cerca 
de 311%, ao sair de 2.228,43 milhões, em 2011, para 9.154,23 
milhões, em 2020, sustentado pelo aumento dos fundos pró-
prios na ordem de 60%.

O FNB Moçambique (FNBM) é patrocinador ofi-
cial da competição de automóveis Picanto Cup 
2022, organizada pela INTERCAR. Após dois 
anos de competições à porta fechada, devido à 
pandemia, o troféu está de volta no seu formato 

tradicional, volta a ter público nas bancadas.

A competição Picanto Cup, 
um evento de referência na 
cidade de Maputo, promove 
a convivência em pista e fora 
dela, e traz oportunidades de 
visibilidade para os pilotos 
mais jovens e não só. O entu-
siasmo, apoio e calor de todos 
os fãs do desporto motorizado 
durante as corridas foram con-
tagiantes. O Picanto Cup 2022 
contempla 7 corridas, uma das 
quais está prevista para decor-

rer na cidade de Pretória, Áfri-
ca do Sul.

"O FNBM encara o desporto 
como um importante ponto de 
encontro e também uma forma 
de desenvolver as aptidões físi-
cas e sociais dos cidadãos. Para 
nós, é uma honra associarmo-
-nos a esta competição de refe-
rência em Moçambique e a ní-
vel internacional. Este evento, e 
outros que o FNBM patrocina 
(como a corrida FNB Maputo 

FNB abraça competição de automóveis Picanto Cup 2022

Queremos, igualmente, pro-
porcionar uma experiência úni-
ca aos nossos Clientes durante 
as competições e para isso criá-
mos um espaço especialmente 
dedicado a eles", disse Peter 
Blenkinsop, CEO do FNB Mo-
çambique.

Os Clientes convidados do 
FNB Moçambique tiveram a 

oportunidade de assistir a um 
evento cheio de adrenalina no 
conforto do espaço FNB e as-
sim será durante as próximas 5 
competições da temporada, em 
Moçambique.

O FNB Moçambique encon-
tra-se num ano de viragem e re-
posicionamento, com um foco 
especial no serviço ao Cliente.

BCI promove educação financeira na 
Escola Secundária da Polana

Por ocasião da Semana Internacional do Dinheiro (Glo-
bal Money Week), evento global celebrado de 21 a 
25 de Março, o BCI promoveu, no passado dia 23 de 
Março, uma acção de educação financeira na Escola 

Secundária da Polana, levando animação, debate e palestras 
sobre poupança, planeamento financeiro, gestão do dinheiro, 
gestão de recursos, e meios de aceder ao dinheiro e de alcançar 
independência financeira.

A actividade teve como 
lema “Construa o seu futuro, 
use o seu dinheiro de forma 
inteligente” e envolveu cerca 
de 40 Alunos da 12ª Classe da-
quela instituição de ensino se-
cundário da cidade de Maputo.

“Achei a sessão muito boa. 
Foi muito produtiva, deu para 
aprender muita coisa” – disse 
Rosa, uma das estudantes da 
escola, que participou no pro-
grama. E prosseguiu: “a partir 
de agora hei-de pedir aos meus 
pais para eu abrir uma conta a 

prazo, a fim de poder poupar 
o meu dinheiro”.

Conforme referiram Ivan 
Nhantumbo e Efigênia Alfine-
te, colaboradores do BCI, que 
proferiam a palestra, a Semana 
Internacional do Dinheiro foi 
instituída “para que nós pu-
déssemos lembrar das coisas 
boas que nos traz a poupança; 
que temos de controlar como 
gastamos o nosso dinheiro; 
e que temos de poupar para 
usar esse dinheiro nas coisas 
essenciais”.

O Banco Mundial iniciou uma colaboração com a Associação Moçambicana 
de Operadores de Microfinanças (AMOMIF) tendo em vista melhorar a in-
clusão financeira através do envolvimento de instituições microfinanceiras. 
De imediato, lançaram um inquérito conjunto que visa “aprofundar o co-
nhecimento da dimensão e âmbito dos operadores e instituições do sector”. 

O inquérito está disponível na página web da AMOMIF – www.amomif.org.mz.

A sede da AMOMIF bene-
ficiou, recentemente, de alguma 
reabilitação de meios de trabalho 
que contou com fundos do IFAD, 
através do projecto REFP, assim 
como assistência técnica da Gapi-
-SI. “Através desta reabilitação, a 
associação tem agora disponível 
meios de comunicação essenciais 
para informar os seus membros e 
mobilizar as instituições interes-
sadas”, lê-se num dos comunica-
dos internos da organização. Um 
desses meios é a página web, que 
agora divulga o inquérito.

A AMOMIF foi constituída 
em Setembro de 2007, depois 
de um período de incubação 
com apoio do Banco Mundial. 
Porém, depois de 2013 muitas 
das instituições microfinanceiras 
mudaram de actividade ou pas-
saram a operar como informais. 
A associação começou a perder a 
sua dinâmica inicial, tendo ficado 
paralisada desde 2015.

Desde 2018 e 2019 repre-
sentantes de algumas instituições 
do sector financeiro têm vindo a 
cooperar para relançar a AMO-
MIF e através da sua rede tentar 
consolidar, expandir e regular 
a actividade da indústria de mi-
crofinanças. Em 2020 e 2021 foi 
elaborado e aprovado um novo 
plano estratégico.

A actual presidência do con-
selho de direcção da AMOMIF 
está sob a responsabilidade de 
um dos seus membros funda-
dores, a Gapi, representada por 
António Souto, o qual considera 
que “apesar do impacto extrema-
mente negativo da pandemia da 
Covid-19, que atrasou por mais 
de um ano a implementação do 
plano estratégico aprovado em 
2021, estamos determinados a 
realizar aquilo que os nossos 
membros nos recomendaram e 
solicitaram para salvar a indústria 
microfinanceira”.

“O desenvolvimento susten-
tável e harmonioso de Moçambi-
que é indispensável para que haja 
paz e melhoria dos rendimentos 

das famílias. Mas isso só se con-
segue com políticas económicas 
mais assertivas no que respeita à 
inclusão económica e financeira. 
O sector das microfinanças pode 
contribuir significativamente para 
isso. Neste sentido, o acesso e 
bom uso de serviços financeiros 
é muito importante, e não se al-
cança apenas através da activi-
dade dos grandes bancos, nem 
só com dinheiro electrónico. A 
inclusão precisa de entidades es-
pecializadas operando com pro-
ximidade geográfica e cultural, 
particularmente no meio rural e 
zonas periurbanas”, comentou o 
actual presidente do Conselho de 
Direcção da AMOMIF, António 
Souto.

Banco Mundial e AMOMIF juntos no apoio 
às micro-finanças

10K), traduz o nosso compro-
misso para com a comunidade. 
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Evidências

ECONOMIASector privado exige redução do IRPC
A Confederação das Associações Económicas de Moçambi-

que (CTA) exige a redução do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (IRPC) na agricultura, dos actuais 32% para 
10%, e a introdução da isenção do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA) em toda a cadeia de valor do sector agrário até ao 
agro-processamento.

Alcançou 12.058 milhões MT em 2021, contra 5.572 milhões MT de 2020

O mercado bolsista moçambicano tem estado em 
constante crescimento nos últimos anos, tendo 
registado em 2021 a maior subida dos indicado-
res bolsistas (+116,4%), por ter alcançado o valor 
de 12.058 milhões MT, quando no ano anterior 

havia sido de 5.572 milhões MT.

A informação foi avançada, 
recentemente, pelo presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) da Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), Salim Valá, 
no editorial da primeira edição da 
news letter daquela instituição, de-
nominada Info@BVM.

Na publicação, em que fez uma 
radiografia minuciosa da eco-
nomia do país, Valá destaca que 
em 2021 o país continuou a ser 
marcado pela tónica dominante 
em 2020, com destaque para  a 
pandemia da Covid-19 e o seu o 
impacto negativo na economia do 
país, na redução da taxa de inves-
timento e de crédito à economia 
real, no desempenho da activi-
dade económica e na redução do 
poder de compra dos cidadãos.

Mesmo assim, anota Valá, que 
é um dos mais reputados econo-
mistas do país, 2021 foi caracte-
rizado por uma tendência eco-
nómica positiva, depois de 2020 
ter sido marcada por uma forte 
recessão económica (crescimen-

to negativo do PIB de -1,3%), o 
que já não se verificava há mais de 
duas décadas.

Como resultado, apesar de al-
gum pessimismo prevalecente no 
domínio económico, a BVM teve 
resultados positivos nos prin-
cipais indicadores bolsistas em 
2021, que vieram cristalizar uma 
tendência ascendente na imple-
mentação do seu Plano Estratégi-
co para o período 2017-2021.

“Entre o fim de 2020 e o fim 
de 2021, a capitalização bolsista 
da BVM, um dos seus mais im-
portantes indicadores, passou 
de 114.216 milhões MT para 
126.105 milhões MT (+10,4%), 
enquanto que o rácio de capitali-
zação bolsista teve um crescimen-
to de +10,3% ao passar de 17,1% 
do PIB em 2020 para 18,9% do 
PIB em 2021”, destaca Valá.

Por outro lado, o índice de li-
quidez do mercado bolsista evo-
luiu de 4,9% para 9,6%, represen-
tando um crescimento de 95,9%. 
O financiamento à economia até 

BVM registou a maior subida dos indicadores bolsistas em 2021

2020 foi de 174.118 milhões MT 
e passou para 218.742 milhões 
MT em 2021, um crescimento 
de 25,6%, sendo que 174.125 mi-
lhões MT foi financiamento ao 
Estado e 44.617 milhões MT ao 
sector privado.

“Em termos de títulos, 2021 
registou a admissão à cotação de 
duas novas sociedades, ambas 
para o Terceiro Mercado Bolsista, 
nomeadamente a 2 Business SA, 
em Junho de 2021, e a PayTech 
SA, em Outubro de 2021. Do 
número de títulos e titulares re-
gistados na Central de Valores 

Mobiliários (CVM), evoluiu-se 
de 184 para 208 títulos (+13,0%) 
e de 23.226 para 23.613 titulares 
(+1,7%). A respeito das dificul-
dades económicas ocorridas du-
rante o ano, o desempenho da 
instituição foi positivo, embora 
não numa escala prevista no pla-
neamento institucional de curto 
prazo. Por conseguinte, urge en-
frentar o futuro com firmeza e 
criatividade, fazendo face a no-
vos desafios e oportunidades e 
concretizando novos, inovativos 
e transformativos projectos de 
desenvolvimento institucional, 

iniciativas com elevada natureza 
tecnológica”, sublinha.

E para o presente ano, segundo 
Salim Valá, a BVM vai prosseguir 
com a sua missão de ser um cen-
tro de negócios com ética e um 
efectivo barómetro da economia 
moçambicana, e isso passa ne-
cessariamente pelo reforço da 
capacidade interventiva da insti-
tuição, a disponibilização de ins-
trumentos financeiros inovativos, 
a atracção de mais empresas e in-
vestidores para a Bolsa e a conse-
quente dinamização do mercado 
secundário.

De visita à província de Manica, o ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso 
Correia, escalou campos de vários produto-
res, no âmbito do projecto Sustenta, tendo 
se mostrado satisfeito com o aumento de 

área, de produtividade e da produção, o que se reflete no 
rendimento dos Pequenos Agricultores Comerciais Emer-
gentes e os pequenos agricultores a sua volta.

Na serra Choa, no distrito 
de Bárue, província de Ma-
nica, por exemplo, os produ-
tores estão a incrementar os 
níveis de produção de bata-
ta Reno, tendo atingido uma 
produtividade de 45 toneladas 
por hectare. Os agricultores 
de Choa fazem três culturas 
de batatas e neste momento 
o maior desafio do MADER 
é reduzir a dependência de 
importações.

“Uma das razões da nossa 

vinda foi ver o potencial de 
produção de batata, porque 
Moçambique tem aumenta-
do o seu potencial de consu-
mo e não queremos que isso 
crie uma dependência de im-
portações. Moçambique tem 
uma capacidade de produzir 
e queremos pegar naqueles 
que já produzem e estimular 
o seu crescimento”, destacou 
o ministro, acrescentando que 
o aumento de produção tem 
que ser encaminhado para o 

Manica com produtividade de 45 toneladas de batata reno por hectare

mercado, por isso está em pre-
paração o lançamento da cam-
panha de comercialização, ao 
mesmo tempo que mais uni-
dades de processamento estão 
disponíveis em todo o país.

Sem avançar os números, 
o ministro da agricultura e 

desenvolvimento Rural mos-
trou-se igualmente satisfeito 
com o aumento da produção 
da macadámia, ao nível do 
país e em Manica em particu-
lar, o que vai de encontro com 
os objectivos do sector que 
elegeu as amêndoas como cul-

turas de grande rendimento.
Na visita aos agricultores 

de Choa, Celso Correia mos-
trou-se, porém, preocupado 
com a baixa do preço daque-
la matéria-prima no mercado 
internacional, mas mesmo as-
sim encorajou os produtores a 
continuarem a produzir.

“A castanha de caju con-
tinua a ser estratégica, mas a 
macadámia também tem um 
peso e pode ter um peso maior 
no que diz respeito a exporta-
ção, a entrada de divisas, mas 
também o rendimento das 
unidades produtivas”, susten-
tou o ministro, destacando 
que o governo está a tentar 
abrir novas rotas comerciais, 
com destaque para o mercado 
chinês, que actualmente rece-
be macadámia moçambicana 
por via das exportações que 
são feitas para a África do Sul.

Celso Correia mostra-se optimista na redução de importações

Evidências
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A Ucrânia viveu cerca de 70 anos sob domínio 
soviético, conseguindo a sua independência 
em 1991, na sequência da queda da URSS. 
Desde então é um país independente, recon-

hecido pela Comunidade Internacional, inclusive pela 
própria Rússia. Putin ascendeu ao poder em 1990. Ou 
seja, a convivência entre o país e o governante vizinho 
leva mais de duas décadas. Nem sempre pacífica, é certo, 
mas nunca com a escalada sem precedentes de violência 
que se viu e continua a ver diariamente há cerca de um 
mês. O que se alterou, então? Segundo a narrativa russa 
— e com a ressonância do Partido Comunista Português 
— a aproximação à NATO e à União Europeia, fazendo 
perigar as suas fronteiras. A isto, somam a necessidade de 
protecção de minorias oprimidas pelo governo ucraniano 
e o desrespeito por tratados bilaterais, nomeadamente os 
Acordos de Minsk. A realidade histórica, porém, não é 
bem essa. Primeiro, haverá que distinguir entre NATO 
e UE, já que a aliança internacional terá um certo cariz 
militar e a União um cariz maioritariamente económico. 
Duas situações distintas, portanto.

 Podendo, no plano teórico, aceitar o argumento da 
adesão à NATO como uma ameaça, o mesmo deixa de 
colher por dois motivos: quer por interferir directamente 
na Soberania Ucraniana enquanto Nação Independente; 
quer porque outras ex-repúblicas soviéticas a ela aderiram 
(no caso da Estónia e Letónia fazendo fronteira com a 
própria Rússia) sem que daí resultasse drama maior. A 
questão é, pois, de outro jaez. A economia russa precisa 
da Ucrânia, pelo que a aproximação desta à EU represen-
taria um rombo de enormes proporções.

 Assim, quando em 2013 o Presidente Viktor Yanu-
kovych cedeu às pressões do Kremlin para não assinar 
um acordo comercial com a UE, contrariando a vontade 
popular, o povo saiu à rua.

 A chamada “Euromaiden” durou cerca de três me-
ses e culminou com a fuga de Yanukovych para a Rússia. 
Poucos dias tardaram até que o Conselho da Federação 
Russa adoptasse, por unanimidade, uma resolução autori-
zando Putin a usar a força militar contra a Ucrânia, ao 
que se seguiu a anexação da Crimeia e a guerra na provín-
cia de Donbass, apoiando, descaradamente, as milícias 
separatistas pró-rússias de Donetsk e Lugansk, pela sua 
importância estratégica. Se a Crimeia nunca foi devolvida 
à Ucrânia, já o fim da guerra (alegadamente) civil foi ne-
gociada em Minsk. Dos acordos confrontaram-se a pre-
tensão ucraniana de desarmar as milícias e recuperar o 
controlo fronteiriço e, do lado separatista, a imposição 
do Kremlin de que, para lá da autonomia e estatuto es-
pecial daquelas províncias, as mesmas pudessem usar o 
Direito de veto em decisões estratégicas nacionais, como 
fosse a adesão à EU ou à NATO. Obviamente que estes 
acordos não eram para cumprir, como não foram cum-
pridos durante oito anos que se seguiram. À excepção de 
movimentações de soldados e equipamentos russos em 
Donetsk, em 2016, prontamente travada pelos EUA, o 
“status quo” foi-se mantendo num clima de guerrilha, 
“limitando-se” a Rússia a armar as referidas milícias. A 
NATO foi reforçando as suas posições territoriais, numa 
lógica de proximidade ao governo ucraniano e de defesa 
dos aliados. Putin manteve-se sereno, já que do outro 

lado do telefone estava um líder com o qual não se atre-
via a medir forças. 

Com a queda de Trump e de Merkel, os obstáculos 
político-militares perderam força. Uma Rússia depau-
perada (senão mesmo falida!) por sanções europeias e 
norte-americanas por causa da Crimeia, com uma infla-
ção galopante, uma taxa de desemprego a subir de forma 
consistente, a perda acentuada do poder de compra, a 
desvalorização gritante do Rublo face ao Euro ou ao Dó-
lar (para não falar da Libra inglesa), um PIB em queda e 
um custo de vida incomportável para os russos, levanta-
ram uma onda de contestação social sem igual. A reacção 
do líder foi culpar um inimigo externo e tentar unir as 
forças numa revolta comum, como perfeita manobra de 
diversão de quem pretende perpetuar o Poder.

A título de curiosidade, podemos adiantar que o sa-
lário na Rússia ronda os 152 Euros, cerca de 8 Mil Met-
icais a menos, comparado com um vencimento normal 
em Moçambique e o vencimento médio pouco supera os 
480 Euros. Contudo, a renda de uma Flat no Centro de 
Maputo, na Av. 24 de Julho, na Av. Eduardo Mondlane 
ou ainda na Zona onde se situa o Bairro da COOP ou o 
Hotel Polana, oscila entre os 850 a 1.500 Euros  (à data 
de 1993), pagos em moeda USD, pelos Cooperantes es-
trangeiros a trabalhar e a residir em território Moçambi-
cano. E não nos podemos esquecer de referir os preços 
da Água, da Luz, do Gás, dos Transportes Públicos, dos 
Electrodomésticos, todo o resto (incluindo aparelhos de 
televisão, roupas de marca que continuam a ser caras e 
com um custo idêntico ao da Europa Ocidental). É bom 
lembrar que o PIB, “per capita”, desceu em 2020, quase 
18% e 15%, quer em Moçambique, quer na Rússia. Em 
traços gerais é isto! Duas Nações falidas, mas “amigas por 
conveniências”.

 E Moçambique, como sabemos, depende muito 
dos russos e é por isso que o Governo ainda não teve a 
CORAGEM de condenar a invasão russa à Ucrânia, para 
não «perder as mordomias» e os «apoios tão desejados», 
embora o seu Presidente vá dizendo que «a FRELIMO, 
Moçambique e os seus Governantes são defensores da 
Paz»... Tretas, claro!!!...

 Por outro lado, enquanto isso, a UE continua a avan-
çar com um manancial de Sanções Económicas, sem 
descurar de avaliar o efeito “boomerang” que as mes-
mas podem ter a curto prazo e sem estar preparada para 
o impacto das mesmas. Fica a posição de princípio, em 
sede de resposta musculada, mas logo furada por regimes 
de excepção dos seus membros. A Itália excepciona bens 
de luxo, 40% do gás que importa vem da Rússia, a Bélgica 
os diamantes, a Alemanha o gás. Entretanto, formaliza-se 
o pedido de adesão da Ucrânia que pouco mais vale que 
“um gesto simbólico”. Primeiro, pela tramitação legal e 
prazos que tal implica (10 a 15 anos, no mínimo!) Segun-
do — e bem mais sério — pela imperativa necessidade de 
intervenção militar, caso a Ucrânia fosse membro dessa 
União — que não pretende e para a qual não está mani-
festamente preparada. Não há orçamentação conjunta 
da Defesa. Não há Exército Europeu. Não há cadeias de 
comando institucionalizadas. E, acima de tudo, não há 
Estratégia.

Portugal andou bem no apoio que prestou ao fornecer 

equipamento e outros meios logísticos, merecendo um 
registo de agradecimento do Presidente Zelensky. Não 
tardou o Miguel Tiago a demarcar-se desse apoio. Esse 
ser rastejante que confunde vidas humanas com posições 
de princípio, achando que o segundo se deve sobrepor. A 
uma Mobilização Social e Humanitária a que já estamos 
pouco habituados, o PCP de Jerónimo de Sousa respon-
de com mitigação de culpas e mãos cheias de nada. Ver-
gonhoso o voto contra os comunistas portugueses contra 
a atribuição de uma ajuda de emergência à Ucrânia por 
parte da Comissão Europeia. Lamentável a abstenção, na 
mesma votação, dos Bloquistas de Catarina Martins. Pa-
tética a explicação de João Pimenta Lopes, pretendendo 
defender o indefensável. Tristes, infantis e desonestas as 
justificações dos JOÕES comunistas: Ferreira e Oliveira. 
E baixo e inqualificável o “amuo” de António Filipe, ca-
pitulando perante a argumentação de Sérgio Sousa Pinto, 
esse comentador político de “meia tigela”, perigoso e fas-
cista, ao “acolhimento” da SIC portuguesa e, por último, 
«o silêncio» inexplicável de algumas figuras moçambica-
nas da Actual Política, da Vida Social e ainda da Comuni-
cação Social Moçambicana (Rádio, Televisão e Imprensa 
Escrita), com notória evidência para jornais como DO-
MINGO, NOTÍCIAS, DIÁRIO DE MOÇAMBIQUE, 
RÁDIO DE MOÇAMBIQUE E TVM, além de al-
gumas figuras de relevo da nossa Cultura — como é o 
caso de alguns escritores do nosso meio (?) intelectual, 
designadamente, Mia Couto (que ainda não “piou!), do 
Ungulani, do frelimista “disfarçado”, Nelson Saúte, e de 
mais alguns que andam por aí distraídos... Todos eles, ao 
que sabemos, até ao momento em que escrevemos es-
tas linhas, não assumiram uma posição de revolta e de 
repúdio por tudo aquilo que a Rússia tem vindo a fazer, 
a comando de um «atrasado mental», isto é, a dizimar um 
Povo e Cidades inteiras Ucranianas. Talvez por estarem 
todos, ao fim e ao cabo, a pactuar, ao que parece, com os 
«silêncios» do Regime da FRELIMO, do seu Presidente 
da República e dos membros do Governo, o que nos de-
ixa sinceramente a pensar... Mais adiante, convém não 
esquecer — para concluir — que stalinistas e trotskistas 
são contra a NATO e contra a UE. Convém que a Imp-
rensa Mundial (incluindo a Moçambicana, Portuguesa e 
ainda dos restantes país que constituem os PALOP), o 
repitam até à exaustão, para que, quando for votar, será 
um PUTIN qualquer que nos defenderá. Excepto se a 
invasão for russa...

Esta será a nossa Ucrânia, Caros Leitores!
E não posso deixar de manifestar, aqui e agora, a minha 

dor e indignação para perguntar como é que ainda não 
foi emanado Um Mandato de Captura Internacional 
contra este Doente Mental e Criminoso de Guerra, de 
nome PUTIN, não obstante estar a decorrer uma petição 
de assinaturas — que já ronda, aproximadamente, um 
Milhão — a pedir que este LOUCO seja levado, quanto 
antes, ao Tribunal de Guerra para ser julgado e conde-
nado por crimes cometidos contra a Humanidade, sem 
apelo nem agravo.

 Como é possível não terem falado, ainda, neste Man-
dato de Captura Internacional?! Esperam que morram 
mais pessoas e sejam destruídas mais cidades Ucrani-
anas?! Francamente!

OPINIÃO

Para quando «um mandato 
de captura internacional 

para Putin»?Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...
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Uma das maiores dores de cabeça, para 
qualquer moçambicano, é o transpor-
te. Sempre foi assim, e a situação está a 
dar sinais de degradação ao longo dos 

últimos anos. Isto é verdade, para qualquer tipo de 
transporte (via terra, mas e ar), assim como para pes-
soas e mercadorias.

Sem querer entrar em querelas já abordadas por 
parte de vários comentadores a volta do transporte 
urbano (chapa sem condições de segurança, ruas pe-
rigosas por falta de manutenção, aumento do preço 
do chapa, assim como, na região de Maputo, por-
tagens para ir e voltar de Matola e Marracuene), é 
interessante reflectir sobre o transporte marítimo e 
aéreo. Dois meios de comunicação de médio-longo 
alcance, de que não se tem falado muito, mas que 
versam numa situação lastimável, embora com ca-
racterísticas diferentes.

Na realidade moçambicana, o transporte aéreo 
constitui uma alternativa por vezes necessária ao 
transporte terrestre, pelo menos para viagens de um 
canto para outro do país. Com efeito, se é verdade 
que existem autocarros que fazem rotas longas, tipo 
Maputo-Nampula, é também verdade que viagens 
dessa natureza são extremamente desconfortáveis e 
perigosas, como o elevado número de acidentes e 
de vítimas demonstra. É óbvio que, para quem não 
tiver alternativas, esta é a única forma de alcançar o 
seu destino, entretanto algo de diferente podia ser 
feito. Acima de tudo, o elemento que tornou aces-
sível, no resto do mundo, o transporte aéreo foi a 
concorrência. Imensas companhias principalmente 
low-cost penetraram no mercado europeu, asiático 
e americano, com a vantagem de disponibilizar pas-
sagens aéreas extremamente baratas para qualquer 
tipo de passageiro. No espaço aéreo moçambicano 
este fenómeno não se tem verificado, a não ser num 
curto lapso de tempo (aproximadamente desde 2018 
até 2021), com tímidas aberturas a companhias es-
trangeiras, tais como a Ethiopian Airways, que voou 
dentro de Moçambique, iniciando a constituir uma 
primeira forma de concorrência à LAM. Com a pan-
demia, porém, a Ethiopian suspendeu os voos in-
ternos, repropondo-se assim o habitual monopólio 
da LAM. Um monopólio que – seja dito – deveria 
trazer dividendos chorudos, pois operar sem con-
corrência, e com custos proibitivos das passagens de 
aviões quase sempre cheios seria a situação ideal, que 
todas as companhias gostariam de viver… Mas isto 
não se verificou. Hoje, a LAM está numa condição 
de falência técnica, não possui – segundo as infor-
mações publicadas por vários órgãos de informação 
– aviões próprios, dependendo de dois Boeing 373 e 
dois Q400 alugados, com pilotos e outro pessoal de 
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bordo a ser pago sem poder trabalhar. Diante 
deste quadro sombrio, o Estado moçambica-
no vai ter que injectar cada vez mais dinheiro 
para garantir a sobrevivência desta compa-
nhia, sem procurar as causas (e tomar as pro-
vidências necessárias) para sair deste buraco. 
Até quando é preciso se perguntar?

Se o céu parece uma alternativa de momen-
to pouco praticável em termos de transporte, 
o mar o é também. O transporte marítimo tem 
a ver, para Moçambique, principalmente, com 
mercadorias, mais do que com passageiros. O 
transporte de carga tem-se demonstrado um 
dos business mais rentáveis na pandemia e no 
pós-pandemia, a nível internacional. As gran-
des companhias de tranship têm aumentado 
seus lucros, ao longo dos dois últimos anos, de 
900%, (com lucros anuais de 150 mil milhões 
de dólares), ditando o preço deste tipo de 
transporte, e causando dificuldades significati-
vas aos médios e pequenos operadores, como 
tem demonstrado a recente reunião da UNC-
TAD que envolveu vários países africanos. 
Neste caso também, apesar de uma aparente 
concorrência, um dos problemas maiores são 
os grandes oligopólios que se formaram so-
bretudo durante a pandemia: 10 companhias 
controlam 85% do mercado marítimo mun-
dial, deixando as migalhas aos outros.

Moçambique, que também está dentro des-
ses processos globais, goza porém de uma si-
tuação relativamente privilegiada: assim como 
no caso do transporte aéreo, o relativo iso-
lamento e a remuneração não muito elevada 
do tráfico doméstico criaram um monopólio 
natural, que poderia ser aproveitado, inclusi-
vamente graças a uma costa de mais de 2000 
quilómetros e à presença de pelo menos cin-
co portos importantes, espalhados para todo 
o país. As potencialidades, portanto, são evi-
dentes, e a política deveria saber aproveitá-las, 
com uma estratégia bem pensada e tecnica-
mente sustentável. Ademais, assim como céu, 
o mar não precisa de manutenção, mas sim 
de segurança e de mudança de hábito: e estão 
sendo estes dois elementos, segundo quanto 
declarou numa entrevista ao País Económico 
o Director da Sociedade Moçambicana de Ca-
botagem, Luís de Carvalho, que determinaram 
dificuldades crescentes no incipiente trans-
porte marítimo moçambicano. Em termos de 
segurança, a suspensão do investimento de gás 
por parte da Total em Afungi obrigou a Socie-
dade Moçambicana de Cabotagem a abando-

nar o projecto chamado de Project-cargo, que 
se baseava, em larga medida, num porta-con-
tentores de grandes dimensões, chamado de 
Greta, que transportava muita mercadoria para 
suportar a actividade de exploração de gás em 
Afungi, à pedido da Total. Antes da suspensão 
desta actividade e a consequente demissão do 
Greta, o cargo ocupado – segundo relata Luís 
de Carvalho – nunca tinha ultrapassado 15% 
das suas potencialidades, o que tornava insus-
tentável este tipo de transporte, mesmo antes 
dos constrangimentos derivantes do conflito 
no Norte do país. Este é um óptimo (e triste) 
exemplo de resistência à mudança de hábito 
do transporte terrestre para o marítimo: nes-
tas condições o governo deveria ter adoptado 
medidas extraordinárias para incentivar, por 
parte dos privados, o uso da carga via marí-
tima, iniciando o processo de transição terra-
-mar da carga transportada. Uma vez que isso 
não foi feito, o projecto foi abaixo, deixando, 
por enquanto, apenas dois meios operacionais 
de menores capacidades, que fazem a rota Na-
cala-Pemba-Afungi. De momento, as ligações 
cargo Maputo-Beira-Nacala foram interrom-
pidas, ou seja, o eixo principal do transpor-
te de todo o país não está operacional. Não 
resta dúvidas de que, sem uma acção eficaz, 
contínua e com incentivos económicos signi-
ficativos por parte do governo aos privados, 
pelo menos nesta primeira fase, o transporte 
marítimo continuará a ser uma cinderela em 
relação ao transporte terrestre, apesar de suas 
potencialidades enormes.

Diante deste quadro, onde existem dificul-
dades objectivas, o que está em falta é uma 
estratégia governamental bem acertada: se é 
verdade, segundo dados oficiais que, diante da 
situação acima descrita, o porto de Maputo, 
em 2021, viu um crescimento de 21% das suas 
operações com relação a 2020, e a nível nacio-
nal o aumento foi de 18%, isto significa que 
as potencialidades existem, e que chegou o 
momento de apostar no transporte interno de 
carga, complementando assim o espontâneo 
crescimento determinado do abrandamento 
da pandemia e, portanto, das condições inter-
nacionais mais favoráveis.

O futuro dos transportes, passageiros e 
cargo, em Moçambique passa necessariamen-
te para o desenvolvimento dos eixos mar e ar. 
Continuar a privilegiar o meio terrestre signi-
fica condenar o país, e seus cidadãos, a ter um 
transporte ineficiente, caro e perigoso.

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
Procurando transportes 

viáveis
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Estratégia de marcação de preços

OPINIÃO

De acordo com Price Intelligently, o 
preço é o fundamento de cada uni-
dade económica. Se uma empresa 
consegue aumentar o seu valor 

agregado na fidelização por cliente, geralmente 
denominado Life Time Value (LTV), e diminuir o 
custo de aquisição de cliente - Customer Acquisition 
Cost (CAC), está a criar fundamentos do cresci-
mento do seu negócio. Após esta fase, a empresa 
deve realizar a equação cuja fórmula é LTV/CCA, 
que vai nortear o desenvolvimento do seu negó-
cio.

A ideia que se deve reter é de que o CAC repre-
senta o custo das suas vendas, bem como dos es-
forços envidados para alcançar novos clientes, ou 
seja, é a soma dos custos das vendas e de market-
ing nos canais divididos pelo número dos novos 
clientes adquiridos.

Para compreender o custo que uma empresa in-
corre na aquisição de clientes, divide o custo total 
das vendas e marketing sobre o número total dos 
clientes conquistados dentro de um determinado 
tempo. Assim, o LTV, ou seja, o valor agregado 
por cliente, permite compreender quanto é que 
se espera ganhar por cliente durante um determi-
nado tempo a consumir o seu produto.

Noutra vertente, urge igualmente a necessidade 
de compreender se realmente os esforços desen-
volvidos para reter clientes satisfazem o preço 
aplicado na empresa. Assim, LTV resulta da di-
visão das receitas médias mensais por consumidor 
sobre a taxa de valor que agrega aos consumidores.

Como estabelecer o preço de vendas
A escolha de uma estratégia adequada de mar-

cação de preços pode ser influenciada por fatores 
como a área de actuação de cada empresa, maturi-
dade da empresa e a liderança. Algumas organiza-
ções podem pautar por aplicar uma combinação 
de estratégias de preços, no sentido de responder 
com exatidão à demanda do mercado.

Existem vários factores que impactam a estra-
tégia de preços. Assim, a escolha da estratégia é 
condicionada por factores corporativos, expectativas 
do cliente e comportamento do cliente, concorrência, sector 
de operação, restrições regulatórias e a imagem corporativa.

Por conseguinte, as empresas que ofertam 
produtos de baixo custo consideram extrema-
mente difícil ofertar produtos de luxo, a menos 
que se faça trabalho profundo sobre o aperfeiçoa-
mento da imagem. O factor geográfico influi na 
estratégia de preços, por isso algumas empresas 
cobram preços diferenciados de produtos e ser-
viços em diferentes regiões, dependendo das 
condições e aspectos regulatórios do mercado 
(Koh,2011).

Existem diversas estratégias de fixação de 
preços. Porém, neste artigo, analisar-se-ão apenas 
três, por serem as mais usadas e julga-se que po-
dem auxiliar às pequenas e médias empresas nesta 
actividade de preços a alcançar a maturidade na 
fixação de uma estratégia que as permite ter o re-
torno de investimentos aplicado durante o tempo 
estipulado nas projecções financeiras.

Assim, o estudo centrar-se-á na compreensão 
de estratégia baseada na comparação de preços de 
concorrentes – Competition-based pricing; estratégia 
baseada nos custos de produção- Cost-plus pricing 
e a alicerçada no valor agregado ou percebido - 
Value-based pricing. Então, formula-se, desde já, um 
convite ao leitor para juntos analisarmos as referi-
das estratégias.

 
Estratégia Baseada nos Custos de Produção

A génese de cost-plus pricing considera que a ven-
da resulta da avaliação de todas as variáveis que 
a empresa incorre, desde o processo de aquisição 
da matéria-prima, produção, até à venda no mer-
cado. Inclui igualmente os custos de marketing de 
produtos. Assim, a equipa de gestão deve estabel-
ecer uma percentagem que é a margem de lucro 
sobre o valor total dos custos incorridos.

Porém, a parte negativa desta estratégia é de 
que nem sempre os gestores estão a par de todos 
os custos que a empresa incorre no processo de 
produção, pois existem custos indirectos de difícil 
quantificação, que podem, em algumas circunstân-
cias, influir na comercialização de produtos ou 
mesmo no contacto com cliente.

No ângulo do consumidor, tal como advogam 
alguns teorizadores, o consumidor não está inter-
essado em saber os custos de produção. Assim, o 
preço deve estar baseado no valor que o produto 
representa ou que agrega ao consumidor, não ape-
nas nos custos de produção. 

 
Estratégia Baseada na Concorrência

A estratégia baseada na concorrência - competi-
tion-based pricing - é usada como um benchmark, ou 
seja, um processo de comparação de produtos, 
serviços e práticas empresariais, não necessaria-
mente estratégia de fixação de preços.

Todavia, esta estratégia é adequada às empresas 
que acabam de penetrar no mercado sem conhe-
cimento pleno do comportamento dos actores de 
mercado, sem ainda compreensão clara do valor 
que seus produtos agregam aos seus clientes. Tor-
na-se óbvio por que permite evitar com que a em-
presa superfacture ou subfacture os seus produtos e 

serviços similares face aos seus concorrentes.
Nesta estratégia competition-based pricing, os preços 

são considerados relevantes para os concorrentes. 
Este método pode equitativamente ser aplicado a 
empresas de média participação, competindo com 
concorrentes de alta participação e de produtos 
com baixa diferenciação. Esta precificação, tam-
bém apelidado precificação promocional, envolve a 
fixação temporária de preços abaixo de mercado 
ou até mesmo abaixo do custo. Isso geralmente é 
usado para maximizar a entrada rápida de novos 
mercados ou a introdução de novos produtos em 
mercados existentes (Sammut-Bonnici, 2015).

É amplamente usada por empresas de telefo-
nia móvel na angariação de assinantes, precificam 
abaixo do custo e distribuem seus produtos para 
construir uma forte base de clientes. Nesta con-
cepção, a base de clientes permite gerar receitas 
com as vendas e de publicidade na plataforma do 
usuário (Sammut-Bonnici, 2015 & Koh,2011).

O lado obscuro desta estratégia está no facto 
de que a empresa não tem realmente estratégia 
própria de fixação de preços. É preciso com-
preender que a sua empresa existe para ofertar 
produtos ou serviços diferentes dos já disponíveis 
no mercado. Assim, torna-se ilógico que um ges-
tor se baseie apenas nas observações de concor-
rentes, nem se quer sabe que variáveis serviram de 
base para a determinação de preços de tais produ-
tos ou serviços.

Na análise profunda, pode-se compreender 
que as empresas não vendem realmente produtos 
e serviços, mas sim o valor que estes produtos e 
serviços agregam ao cliente. Quando um clien-
te questiona o preço de um produto ou serviço 
está implicitamente a questionar o valor que este 
produto ou serviço agregará na sua vida (Sammut-
Bonnici, 2015).  

O lado negativo desta estratégia é de ignorar 
buyer persona, ou seja, não explora as observações 
dos consumidores. Assim, a empresa, além de se 
focalizar na sua oferta, como colocar os produ-
tos no local e tempo certo no mercado, deve, de 
mesmo modo, se preocupar em compreender as 
reais necessidades do consumidor, os detalhes que 
estes exigem dos produtos, pois alguns detalhes de 
produtos podem constituir uma vantagem com-
petitiva no mercado.

Estes dados de buyer persona permitem com que 
a empresa não crie produtos para convencer o 
cliente a comprá-los, mas sim crie produtos que 
respondem às especificidades do cliente. Estas 
ideias orientam-nos a uma terceira ferramenta, 
que é estratégia baseada no valor que o produto 
agrega ao cliente - Value-based pricing.

Preço: factor de 
avanço ou fracasso 

no mercado(2)Por: Teodósio Camilo 
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Eleições legislativas e municipais testam popularidade 
de Mnangagwa e Zanu-PF

Os zimbabuenses votaram, no sábado, em eleições par-
lamentares e de autoridades locais vistas como um 
barómetro do que está por vir nas eleições gerais do 
próximo ano.

As eleições, que começaram 
às 7h00, geraram tanto inter-
esse que o presidente Emmer-
son Mnangagwa liderou vários 
comícios de campanha para re-
forçar o apoio aos candidatos do 
ZANU-PF.

O líder da oposição, Nelson 
Chamisa, que é visto como o 
mais formidável desafiante de 
Mnangagwa, formou um novo 
partido, a Coalizão de Cidadãos 
para a Mudança (CCC), três me-

ses antes das eleições.
O novo partido atraiu mul-

tidões para seus comícios de 
campanha e reclamou da cres-
cente repressão por parte das 
autoridades, já que vários de 
seus comícios foram proibidos 
pela polícia durante os dois me-
ses de campanha.

A agitação em um comício 
da oposição no mês passado 
deixou uma pessoa morta e 22 
feridas.

No Zimbabwe

Durante a campanha, o vice-
presidente do país, Constantino 
Chiwenga, comparou a oposição 
aos piolhos que devem ser "es-
magados".

A ZANU-PF, que lidera o 
país desde a independência da 
Grã-Bretanha, em 1980, tam-
bém atraiu grandes multidões de 
campanha.

Críticos acusam Mnangagwa, 
que assumiu o poder em 2017 
após Robert Mugabe governar 
por 37 anos, de amordaçar dis-
sidentes e a oposição expressou 
preocupação de que a eleição 
não seja crível.

Os eleitores votaram em 28 
círculos eleitorais parlamentares, 
incluindo 20 onde parlamentar-
es da oposição foram chamados 
de volta em uma batalha pelo 
controle do maior partido da 
oposição do país.

Até ao fecho desta edição ai-
nda não eram conhecidos os re-
sultados finais da eleição, mas na 
véspera das urnas, o partido de 
Chamisa denunciou que o par-
tido no poder havia preparado 
uma fraude, destacando erros 
no registo de eleitores.

Trégua na Etiópia permite entrega de ajuda
Os rebeldes da região de Tigray, em conflito há 17 meses com 

o Exército da Etiópia, comprometeram-se, esta sexta-feira, a res-
peitar o cessar-fogo, horas depois do anúncio feito pelo Governo 
etíope de uma “trégua humanitária ilimitada”. Os rebeldes pedi-
ram ao Governo etíope  “a apresentação de medidas concretas 
para facilitar o acesso a Tigray”.

Sul-africanos e imigrantes marcham em 
protesto anti-xenofobia

Várias centenas de sul-africanos e imigrantes real-
izaram uma manifestação anti-xenofobia em respos-
ta às marchas contra os migrantes pelo movimento 
autodenominado 'Operação Dudula', que significa 

“voltar para casa” na língua zulu. Na última quinta-feira, o 
líder deste movimento xenófobo foi detido, o que intensificou 
mensagens xenófobas pelas redes sociais.

O sentimento anti-imigrante 
está aumentando na África do Sul, 
que abriga mais de três milhões de 
refugiados, requerentes de asilo e 
trabalhadores imigrantes. A África 
do Sul é periodicamente atormen-
tada pela violência xenófoba. Os 
confrontos eclodiram em 2015, 
2016 e novamente em 2019.

"Há pessoas em nosso país 
que estão tentando tirar provei-
to da raiva, as pessoas sentem a 
pobreza, o desemprego, a fome, 
e estão tentando direccionar essa 
raiva para os estrangeiros, princi-
palmente estrangeiros de outros 
países africanos. Eles estão a ten-
tar criar um incêndio, um incêndio 
xenófobo", disse Mark Heywood, 
um ativista.

O homem conhecido como o 
pioneiro da Operação Dudula diz 
que está defendendo os trabalha-
dores sul-africanos e tem recebido 
muitos seguidores. Nhlanhla Dla-
mini foi preso pela polícia na quin-
ta-feira. Até agora, os comícios de 

Dudula têm sido pacíficos.
Após a sua detenção, mem-

bros de seu movimento usaram 
redes sociais e mídias sociais 
para ameaçar intensificar suas 
actividades.

Desde Janeiro, manifestações 
chamadas “lutar pelo futuro dos 
sul-africanos” e contra os tra-
balhadores imigrantes têm sido 
realizadas regularmente em várias 
cidades.

Os manifestantes visitam lo-
jas para exigir que os funcionários 
estrangeiros acusados de "roubar" 
os empregos dos sul-africanos se-
jam demitidos. A principal potên-
cia industrial do continente luta 
com 35% de desemprego, mas 
atrai muitos imigrantes africanos.

A África do Sul é periodica-
mente atormentada por surtos xe-
nófobos. Sessenta e duas pessoas 
foram mortas em distúrbios, em 
2008. Confrontos violentos eclo-
diram em 2015, 2016 e novamente 
em 2019.

PUBLICIDADE
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Apesar de haver mecanismos de denúncia

Neila Sitoe

Estudos mostram que uma percentagem signifi-
cativa de alunos/estudantes, de pais e mesmo 
de professores não consideram o assédio sexual 
como um problema e que há baixo conhecimen-
to sobre a base legal e das instituições que com-

batem o assédio e a violência sexual ao nível da comunidade 
escolar, incluindo professores. Esta situação faz com que as 
vítimas deste tipo de crime tenham medo de denunciar, en-
trem em depressão e em casos mais graves desenvolvam cer-
tas fobias, desistam de frequentar lugares onde terão contacto 
presencial com os assediadores ou cometam suicídio.

Um estudo sobre Assédio 
Sexual nas Escolas realizado 
pelo Movimento Educação 
para Todos (MEPT), em 2019, 
mostrou que embora o Gover-
no esteja a implementar polí-
ticas no sector da educação, 
com vista a aumentar a parti-
cipação da rapariga na escola, 
prevalece o desafio de assegu-
rar a retenção desta na esco-
la, sendo o assédio uma das 
maiores causas da desistên-
cia. A situação verifica-se em 
todos os níveis de ensino, ou 
seja, do primário ao superior.

Alice Moisés (nome fic-

tício), estudante do curso de 
Administração Pública na 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, diz ter sido assediada 
pelo seu professor quando 

estava no terceiro ano, o que 
fez com que visse seus colegas 
a graduarem enquanto conti-
nuava retida no terceiro ano 
devido as duas cadeiras que o 
professor lecionava.

“A minha carreira estudan-
til estava muito boa no primei-
ro e segundo ano, mas quando 
aprovei para o terceiro ano 
tudo começou a mudar. No 
primeiro semestre do tercei-
ro ano tive uma cadeira com 
um docente que só de ouvir 
o nome dele fico de mau hu-
mor, tudo começou quando 
mandou-nos para fazer um 

trabalho em grupo, fizemos e 
no momento da apresentação 
eu e meu colega fomos defen-
der o trabalho, no fim da aula 
chamou-me e disse que gos-

Assédio sexual nas instituições de ensino continua a fazer 
vítimas no silêncio

Cresceu transtorno mental durante a pandemia 
Uma em cada dez adolescentes sofreu de depressão ou 

ansiedade devido aos efeitos sociais e económicos decorrentes da 
Covid-19, com destaque para o encerramento das escolas. Esta é 
uma das conclusões do estudo sobre “ Encerramento das escolas 
devido à COVID-19 e  Saúde Mental de Adolescentes”, realizado 
nos distritos de Muecate e Nacaroa, na província de Nampula.

tou de mim e queria ser meu 
amante, porque ele é casado. 
No mesmo instante recusei e 
fui-me embora”, afirmou.

Depois daquele dia, as per-
seguições pioraram e a cada 
dia que tivesse aulas com o do-
cente era como se estivesse a ir 
para uma sala de tortura, visto 
que o mesmo já fazia questão 
de trata-la mal na sala de aulas 
e nas saídas sempre a procu-
rava para manifestar os seus 
desejos, e não sabe como ele 
conseguiu o seu contacto, mas 
já enviava mensagens e vídeos 
pornográficos mesmo durante 
as aulas.

“Não sei como ele teve o 
meu número de celular, certo 
dia, durante a aula, recebo uma 
mensagem dele a dizer que de-
vemos nos encontrar no esta-

cionamento para ele levar-me 
para casa, não respondi. De-
pois de um tempo começou 
a enviar vídeos pornográficos 
a dizer que se eu ficasse com 
ele assim seriam as nossas re-
lações sexuais, muito intensas. 
Bloqueei o contacto dele, mas 
depois contactava-me com ou-
tro número”, revelou.

Alice diz que de tanto estar 
cansada decidiu contar para a 
sua mãe, mas esta não fez jus 
ao caso, contou a uma colega 
de turma, mas ela também não 
deu muita importância. Um 
tempo depois passou a não ter 
vontade de frequentar as au-
las do docente, mas não tinha 
escolha. No final do semestre 
reprovou, não só aquela disci-
plina, mas as outras, no semes-
tre seguinte também reprovou 

a disciplina do docente e mais 
duas de outros docentes.

“Já não tinha vontade de ir 
à faculdade, já não me dedica-
va aos estudos porque o do-
cente já tinha me dito que iria 
reprovar todo o terceiro ano, e 
praticamente foi o que aconte-
ceu. Fiquei muito triste e deci-
di dar uma pausa nos estudos 
enquanto procurava ajuda na 
igreja, porque já não conse-
guia dormir, tinha sonhos com 
o docente a violar-me. Mas 
nunca cheguei a denunciar por 
medo, voltei a faculdade de-
pois de ter ficado um ano sem 
estudar e mentia para a minha 
mãe que estava a estudar, só 
que ela descobriu quando dois 
anos depois um dos colegas 
que era meu vizinho graduou 
e eu não”, lamentou.

Continua na pag  21

A minha carreira estudantil 
estava muito boa no primeiro 
e segundo ano, mas quando 
aprovei para o terceiro ano tudo 
começou a mudar. No primeiro 
semestre do terceiro ano tive 
uma cadeira com um docente 
que só de ouvir o nome dele fico 
de mau humor, tudo começou 
quando mandou-nos para fazer 
um trabalho em grupo, fizemos e 
no momento da apresentação eu 
e meu colega fomos defender o 
trabalho, no fim da aula chamou-
me e disse que gostou de mim e 
queria ser meu amante, porque 
ele é casado. No mesmo instante 
recusei e fui-me embor.

“Quando perguntei a razão de sempre me excluir, disse-me 
que eu sabia porquê”

Quem também foi vítima 
de assédio sexual é Matilde 
Costa (nome fictício), de 35 
anos de idade, estudante do 
quarto ano do curso de Rela-
ções Públicas na Escola Supe-
rior de Jornalismo, que diz ter 
sido assediada pelo seu profes-
sor desde o primeiro mês que 
ingressou para a universidade.

“Primeiramente, começou 

por dizer que o meu corpo é 
muito bonito e dizia que seria 
um sonho ele ter-me como 
esposa. Não levei muito em 
conta, pensei que fosse uma 
brincadeira, mas depois desco-
bri que estava a ficar sério 
porque nos intervalos das au-
las sempre chamava-me para 
questionar se eu era casada ou 
se tinha namorado. Respondi-

lhe que era casada, mas isso 
não o deteve, porque a perse-
guição a cada dia aumentava”.

Segundo Matilde, o docen-
te começou a pressionar para 
que ela saísse com ele para 
passear em restaurantes, ho-
téis e demais lugares, mas ela 
nunca cedeu. O que começou 
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Nilton Chiziane, psicológico

Continuação da pag  20

“Não vemos a necessidade de denunciar 
alguém que se acha dono da escola”

a afectar a sua carreira estu-
dantil.

“Logo no primeiro semes-
tre do primeiro ano excluí a 
cadeira dele. Pensei que eu é 
que fosse a problemática e não 
tivesse me dedicado o sufici-
ente, mas no segundo semes-
tre tive outra cadeira com ele, 
voltei a excluir e comecei a es-
tranhar, quando fui perguntar 
a razão de eu não chegar ao 
exame disse-me que eu sabia o 
porquê e que a solução estava 

em minhas mãos, não cedi, e 
totalizavam duas cadeiras dele 
que excluí. No ano seguinte 
voltei a fazer a cadeira que 
excluíra no ano anterior, mas 
com outro docente, e aprovei, 
infelizmente no segundo se-
mestre voltei para fazer a out-
ra cadeira que excluí e encon-
trei o mesmo docente, e sem 
nenhuma piedade excluiu-me 
pela terceira vez. Fiquei sem 
chão, pensei em ceder ou em 
desistir”, revelou.

A fonte conta que todas as 
cadeiras que o docente lecci-
onava ela sempre excluía, de-
cidiu voltar a falar com ele so-
bre o assunto da sua exclusão 
e ele mais uma vez disse que a 
solução estava nas mãos dela, 
mas não cedeu. Mais tarde 
descobriu que não era a única 
que passava por aquela situa-
ção e juntamente com duas 
colegas que também eram 
vítimas do mesmo professor 
decidiram reportar o caso.

“Fomos falar com o direc-
tor pedagógico e ele disse-
nos para fazer uma carta a 
denunciar, não o fizemos, 
porque não víamos a neces-
sidade de denunciar alguém 
que se achava dono da es-
cola. Um tempo depois foi 
retirado do ensino superior e 
passou a leccionar no ensino 
médio, mas correm rumores 
de que no médio continua 
com o mesmo comportamen-
to. Quem nos salvará deste 
doente?”, questionou.

Quem também foi vítima 
de assédio, mas se precaveu 
logo de início, foi Carla 
Machango (nome fictício), 
licenciada em Literatura 
Moçambicana pela universi-
dade Eduardo Mondlane, que 
em 2015, quando culminava 
a licenciatura, foi assediada 
sexualmente pelo seu docen-
te, que também era o supervi-
sor da sua monografia.

“Estava a fazer o trab-
alho de culminação do curso 
quando o docente começou 
a assediar-me quando fosse 
para corrigir a monografia, 
veio com conversas de que 
gostava de mim, sendo que 
durante as aulas nunca tinha 

me dito tal coisa, perguntei 
porque é que o tal interesse só 
manifestou assim que é meu 
supervisor, disse que não se 
relaciona com estudantes du-
rante o curso, mas sim no fim 
do curso porque assim evita 
muitos constrangimentos”, 
relata.

Carla diz que contou 
para o seu namorado que o 
aconselhou a guardar todas 
as mensagens que o docente 
enviava e a gravar sempre que 
tivesse uma conversa com ele, 
para que servisse de prova no 
caso de denúncia.

“Certa vez tentou me bei-
jar enquanto corrigia-mos 
algo na monografia, e eu o 
avisei que não estava ali para 
isso e que devia me respeitar, 
graças a Deus parou com es-
ses comportamentos. Tive 
receio que pudesse reprovar a 
minha monografia, o que não 
aconteceu”, sublinha.

Carla aconselha as rapari-
gas e mulheres que são asse-
diadas sexualmente a denun-
ciarem, apesar de achar que 
os gestores escolares não dão 
muita atenção ao assunto.

“O assédio traz conse-
quências negativas na vida de 
quem passa por ela”

Para o psicólogo Nilton 
Chiziane, o assédio sexual nas 
instituições de ensino é um 
problema que deve ser dado 
importância devido à sua 
prevalência e afecta todas as 
escolas, todos os meios am-
bientes e traz consequências 
negativas na vida de quem 
passa por tal situação, mas in-
felizmente ainda é um desafio 
falar do assédio sexual nessas 
instituições no país.

“As vítimas de assédio 
sexual, sentem-se desmoti-
vadas para se fazer ao recinto 
escolar e para aprender, têm 
problemas em se relacionar 
com outros estudantes e se as 
agressões forem repetidas de 
maneira relativamente longa 

as vítimas estão propensas a 
ter insucesso escolar, e por 
vezes há o risco de desistirem 
da escola, desenvolvem sen-
timentos negativos, podendo 
chegar à fobia escolar”, expli-
cou.

Segundo o psicólogo, as 

vítimas de assédio apresentam 
mais frequentemente prob-
lemas somáticos, tais como 
desequilíbrios alimentares, 
distúrbios do sono e dores 
abdominais, sentimento de 
culpa, injustiça, impotência, 
agressividade, solidão, perda 
de memória, dificuldades de 
concentração, irritabilidade, 
nervosismo excessivo, maus 
sonhos, pesadelos, medos.

“Socialmente, as vítimas 
sentem-se humilhadas e de-
gradadas perante a família e 
a sociedade, e em casos mais 
graves podem cometer suicí-
dio”, alerta o especialista.

O psicólogo aconselha 
as vítimas a denunciarem 
porque existem alguns me-
canismos institucionais cria-
dos para prevenir o abuso e 
assédio sexual no contexto 
escolar.

PUBLICIDADE
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Em 2014, defendendo as cores da Autoridade Tribu-
taria de Nampula, Aldevino Nuvunga juntou três 
prémios individuais (melhor jogador, melhor servi-
dor e melhor rematador) ao título de tricampeão da 

Zona VI na modalidade de voleibol de sala. Depois de muitos 
anos a defender as cores da Autoridade Tributária de Nampula 
mudou-se para Maputo, onde actualmente representa as cores 
da Académica. No presente ano, com as cores dos estudantes, 
Nuvunga foi considerado o melhor servidor da Taça dos Clu-
bes Campeões Africanos na modalidade ao nível da Zona VI. 
Numa entrevista exclusiva ao Evidências, o campeão africano 
de voleibol de praia e capitão da sua equipa defende mais in-
vestimento por parte dos clubes nacionais.

Maputo voltou a ser palco 
da Taça dos Clubes Africanos 
de Voleibol de Sala ao nível 
da Zona VI, onde as equipas 
moçambicanas não deixaram 
os seus créditos em mãos al-
heias.

A Académica de Maputo 
conquistou o título regional 
tanto em femininos assim 
como em masculinos, com o 
contributo de Aldevino Nu-
vunga, mesmo longe da forma 
que lhe valeu o estatuto de um 
dos melhores jogadores de 
África devido as constantes 
lesões.

Ao Evidências, o melhor 
servidor da África Austral 
disse que o grande segredo 
para o êxito dos estudantes 
na prova regional foi conciliar 
talento e experiência.

“Tivemos pouco tempo 
para preparar a competição, 
mas trabalhamos muito. Es-
tamos em tempos de pan-
demia e todas equipas passam 
dificuldades para conseguir 
disponibilidade para treino. 
O segredo esteve no trabalho. 
Tinha equipas fortes, mas com 
a experiência de jogadores 
mais velhos e o talento dos 
mais novos conseguimos con-
ciliar e naqueles momentos-
chave alcançamos a vitória e, 
mais uma vez, Moçambique 
mostrou que tem potencial. 
Estamos cansados de ganhar 
na Zona VI. A nossa repre-
sentação ao nível continen-
tal tem de crescer. Já tivemos 
uma experiência no passado, 
com a Autoridade Tributaria 
de Nampula, que conseguiu ir 
até aos oitavas-de-final”, de-
fende Nuvunga.

A Autoridade Tributaria já 
conquistou três títulos con-
secutivos na Zona VI, mas o 
máximo que conseguiu na fase 
final foi terminar nos quartos-
de-final, tornando até ao pre-
sente a única equipa da região 
a alcançar esse feito. Na opin-
ião de Aldevino Nuvunga, 
com mais investimentos, os 
clubes moçambicanos podem 
triunfar na elite do voleibol 
africano.

“Em termos de voleibol de 
sala, penso que primeiro é o 
trabalho de base que deve ser 
feito.Temos provas inequívo-
cas de que Moçambique pro-
duz talentos natos e é possível 
ter equipas que conseguem ir 
mais longe nas provas conti-
nentais. Tive a oportunidade 
de participar em várias provas 
a este nível, posso dizer que 
não é tão difícil, o que conta 
no final é que outras equipas 
investem mais e conseguem 
ir buscar reforços na Europa 
e na América. Jogamos com 
equipas que contam com joga-
dores brasileiros e portugue-
ses e de outras nacionalidades 
para estes campeonatos, e, ob-
viamente, estas equipas alcan-
çam lugares no pódio”, disse 
Nuvunga.

“É preciso que se que-
bre o tabu. Não é só treino, 
é preciso um investimento. 
É complicado fazer desporto 
sem dinheiro, não temos um 
campo digno para treinar, 
treinamos num campo ci-
mentado e nas competições 
internacionais o chão é espe-
cial. Treinamos sem varetas e 
chegamos lá temos varetas no 
campo, isso muda, de alguma 

Aldevino Nuvunga pede mais investimento no voleibol moçambicano

Duarte Sitoe

Domingês orgulhoso por ultrapassar Tico-Tico
“É um orgulho para mim chegar aos 95 jogos e ser o jo-

gador com mais internacionalizações pela Selecção Nacional. 
Tico-Tico é uma lenda do futebol moçambicano e passar o 
recorde dele é uma honra para mim. Estou muito orgulhoso 
disso”, disse Dominguês, citado pelo Desafio, depois do jogo 
em que se tornou no jogador mais internacional da história 
dos Mambas.

Participação na Taça dos Clubes Campeões Africanos em Voleibol

forma, o cálculo dos remates 
e nos serviços. Esses aspec-
tos externos ao jogo também 
contam muito. Deve se pen-

sar em trabalhar para melho-
rar o nível, para não falar de 
um objectivo de ir fazer uma 
boa figura, mas sim ganhar a 

competição, é preciso que se 
invista porque o desporto, em 
particular o voleibol, precisa”, 
acrescentou.

“… é complicado fazer desporto sem dinheiro”

“O voleibol moçambicano está num bom caminho”
As conquistas interna-

cionais de um clube ou uma 
selecção são reflexo do trab-
alho que está sendo feito in-
tramuros. Entretanto, apesar 
dos êxitos a nível regional e 
continental, a modalidade 
não consta das prioritárias no 
país.

“Temos tido grandes re-
sultados, principalmente 
quando se fala de voleibol 
de praia. Esta é uma modali-
dade que veio provar a todos 
que, realmente, Moçambique 
tem potencial, não só para 
o continente africano, mas 
a nível mundial. Vimos isso 
com o futebol de praia, que 
foi ao mundial e não ganhou, 
mas deixou boa prestação, as-
sim como voleibol de praia 
quando vai participar em 
mundiais consegue passar a 
fase de grupos. Acho que o 
voleibol moçambicano está a 

conseguir sobressair, somos 
campeões africanos nos se-
niores, nos sub-21 e sub-19 
no voleibol de praia. A mo-
dalidade no geral está a cresc-
er. O Voleibol de sala está a 
melhorar, mas precisamos de 
passar para uma nova fase”.

No último certame, Al-
devino Nuvunga, mesmo 
jogando com limitações, foi 
considerado o melhor servi-
dor, mas sempre humilde o 
atleta divide os louros com os 
seus companheiros.

“Nunca fui um jogador 
preocupado em ganhar pré-
mios individuais. Os prémios 
individuais são resultado de 
muito trabalho da equipa. 
Tive colegas que serviam 
bem, que a meu ver mereciam 
o prémio de melhor servidor, 
mas fui eu quem ganhou o 
trofeu. Este troféu teve um 
sabor especial porque se cal-

har o Aldevino de ontem não 
é o mesmo de hoje por causa 
das lesões. Serviu de um pré-
mio de reconhecimento pelo 
que venho fazendo no volei-
bol e vou continuar a tentar 
até onde as pernas me per-
mitirem”, destacou.

O atleta que nasceu há 
28 anos, em Maputo, actual-
mente casado oficialmente e 
pai de três filhos, apesar de 
ser um dos melhores joga-
dores do continente africano 
ainda não se sente realizado.

“Já ganhei um pouco de 
tudo a nível africano, mas 
há uma coisa que gostaria de 
realizar: levar o voleibol na-
cional aos Jogos Olímpicos. 
Já estivemos na eminência 
de conseguir, ficamos em se-
gundo lugar, perdendo para 
Marrocos na final, mas con-
tinuamos na luta e focados no 
Paris-2024”, sublinhou.
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Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000

Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde
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ÚLTIMA HORA
Provenientes das receitas de contratação de mão-de-obra estrangeira

O antigo Chefe da Repartição de Finanças da Di-
recção do Trabalho Migratório, José Monjane, 
arguido no processo nº 51/2019/10, em julga-
mento na 10ª Secção Criminal do Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo (TJCM), avançou 

que cerca de 90 milhões, provenientes das receitas de contrata-
ção de mão-de-obra estrangeira, não foram canalizados à conta 
única do Tesouro pela Direcção Nacional do Trabalho Migra-
tório (DTM) entre 2013 e 2014, tendo justificado que o valor foi 
usado para o pagamento dos salários dos mineiros. Por outro 
lado, Monjane tornou público que a antiga ministra do Traba-
lho, Maria Helena Taipo, autorizou a compra de cabazes no 
valor de 150 mil meticais por ocasião do fim-de-ano.

O julgamento do caso de 
desvio de fundos na DTM, 
envolvendo, entre outros, 
a ex-ministra do Trabalho, 
Helena Taipo, que será ouvida 
esta Terça-feira, continua na 
fase da produção de provas. 
José Monjane admitiu, na sua 
versão dos factos, ter usado de 
forma indevida o dinheiro que 
pertencia aos mineiros entre 
2013 e 2014.

Respondendo às pergun-
tas da juíza Evandra Uamusse, 
Monjane declarou que a ex-
-ministra do Trabalho, Helena 
Taipo, autorizou a compra de 
cabazes estimados em 150 mil 
Meticais para as festividades do 
fim do ano.

Consta nos autos do pro-
cesso que foram abertas muitas 
contas com o propósito de des-
viar dinheiro das contas do Es-
tado. O antigo chefe da Repar-

tição de Finanças na Direcção 
do Trabalho Migratório, que 
também era assinante das con-
tas, disse perante ao Tribunal 
que as contas bancárias foram 
abertas para receber as taxas re-
ferentes à contratação de mão-
-de-obra estrangeira.

Prosseguindo, o arguido 
admitiu, sem avançar as razões 
que pesaram para tomar essa 
decisão, que a Direcção do Tra-
balho Migratório não comuni-
cou formalmente ao Tesouro a 
não canalização, na totalidade, 
do dinheiro referente às taxas 
de contratação de mão-de-obra 
estrangeira.

Ainda na sua versão dos 
factos, José Monjane disse que, 
entre 2013 e 2014, foi força-
do a não canalizar cerca de 90 
milhões de Meticais para o Te-
souro, pelo facto de se ter redu-
zido as taxas de contratação de 

Caso DTM: Réu confirma desvio de 90 milhões de meticais

mão-de-obra estrangeira para 
suprir o défice do pagamento 
diferido. Indo mais longe, o réu 
declarou que, devido a urgên-
cia para resolver os problemas 
financeiros dos mineiros, che-
gou a viajar para as províncias 
de Gaza e Inhambane trans-
portando avultadas somas de 
dinheiro.

Se, por um lado, Monjane 
admitiu que no grosso dos ca-
sos o dinheiro proveniente da 
Direcção do Trabalho Migrató-

rio foi usado para fins fora do 
estipulado por lei, porém, deta-
lhou que as iniciativas visavam 
responder às necessidades dos 
mineiros. Por outro, explicou 
que a TEBA causou problemas 
ao Estado moçambicano por 
ter alterado, unilateralmente, 
os termos do acordo de 1964, 
sobre os procedimentos de pa-
gamento aos mineiros, uma vez 
que a referida alteração obrigou 
à realização de adiantamentos, 
o que de certa forma causou 

transtornos à imagem do Go-
verno moçambicano.

Também, explicou que a 
Direcção de Trabalho Migra-
tório usava o regime especial 

de ajuste directo para contratar 
empresas de prestação de ser-
viços, porque não havia uma 
Unidade Gestora Executora 
das Aquisições (UGEA) e as 
contas bancárias não estavam 
inscritas no E-Sistafe. 

Respondendo 
às perguntas da 
juíza Evandra 
Uamusse, 
Monjane 
declarou que 
a ex-ministra 
do Trabalho, 
Helena Taipo, 
autorizou 
a compra 
de cabazes 
estimados 
em 150 mil 
Meticais para as 
festividades do 
fim do ano.
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