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Governo à beira de voltar a trair 
a “confiança” do FMI

TA confirma que houve “roubo” dos dinheiros da Covid-19

Trabalhadores da Tubex Lda exigem 11 meses de ordenados em atraso

Empresa da Frelimo (SPI) não 
paga salários há quase um ano

“A ideia é seguirem a ele, bloquearem o carro, ele capotar e depois irem lhe terminar…”
“Chivale é para ser deixado cair e lhe falharam no dia que era para lhe abater na porta”
“… mandantes aqui no Ministério do Interior que recebem dinheiro para assassinar pessoas”

PAG 06

“Estão a perseguir este boss (Chivale) já há muito tempo”

Chivale escapa
de tentativa 

de assassinato

Áudio sugere que a execução terá sido coordenada no Ministério do Interior
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O conceituado advogado Alexandre Chivale, ora em parte incerta, após um 
mandado de captura emitido pelo juiz do caso das Dívidas Ocultas, Efigénio 
Baptista, terá sido vítima de uma tentativa de assassinato, em Outubro do ano 
passado, segundo consta de áudios supostamente preparatórios do crime já 
na posse das autoridades, em que estariam alegadamente envolvidos agentes 

da Polícia da República de Moçambique (PRM), dando a entender que a operação estaria a 
ser coordenada ao mais alto nível no Ministério do Interior. Na referida conversa, os agentes 
dão a entender que a meio do plano decidiram salvar a vida do alvo, que é a dado momento 
tratado como “objecto”, contrariando assim ordens de “… mandantes AQUI no Ministério 
do Interior, que estão aqui e recebem dinheiro para assassinarem pessoas”.

A referida conversa com 
três interlocutores foi supos-
tamente gravada por um dos 
agentes que estava envolvido 
no processo preparatório do 
alegado assassinato de Ale-
xandre Chivale. Na conversa, 
os agentes dão a entender que 
estavam a conspirar contra os 
mandantes do crime. Pelo som 
ambiente, decorreu dentro de 
uma viatura onde estavam dois 
agentes, enquanto o terceiro 
elemento, identificado como 
sendo de reconhecimento, par-
ticipou via telefone.

No áudio, é possível per-
ceber que a preparação do su-
posto assassinato de Chivale 
já vinha sendo feita há muito 
tempo e que numa das ocasiões 
chegou a estar perto de ser aba-
tido à saída da Tenda da BO, 
mas a missão acabou sendo 

abortada supostamente porque 
ordens na hora H foram de que 
“não podem atirar porque o 
terreno não está confortável”.

Curiosamente, no mesmo 
mês em que o áudio foi gra-
vado, Alexandre Chivale, que 
chegou a reclamar pelas cons-
tantes demora na saída das ses-
sões de discussão e julgamento, 
que por vezes se prolongavam 
até a madrugada, acabou sendo 
expulso na sequência de um re-
querimento do Ministério Pú-
blico.

Um mês depois, o juiz viria 
a emitir um mandado de busca 
internacional contra Chivale, 
por não ter comparecido ao 
tribunal na qualidade de decla-
rante. Neste momento, o causí-
dico que já vinha se queixando 
de perseguição está em parte 
incerta.

Acompanha a seguir, em 
exclusivo, a transcrição do áu-

dio da suposta tentativa de as-
sassinato de Alexandre Chivale, 
onde é tratado por “objecto”, 
qualquer coisa como alvo, e os 
agentes chegam mesmo a suge-
rir que acção é coordenada pelo 
Ministério do Interior. O caso 
é do conhecimento do SISE, 
que inclusive tem informações 
e fotos dos carros que durante 
algum tempo vigiaram e segui-
ram Alexandre Chivale.

PARTE 1

Conversa ao telefone en-
tre o agente 1 e o agente 2. A 
conversa acontece em viva-
voz para o terceiro elemento 
acompanhar.

Agente 1 – Eu já conse-
gui entrar em contacto com 
alguém (agente 3) que vai nos 
ajudar a chegar próximo do 
objecto (supostamente Alex-
andre Chivale).

DESTAQUE

Alexandre Chivale escapa de tentativa de assassinato
Preparação da execução terá sido coordenada no Ministério do Interior

Um mês depois, o 
juiz viria a emitir um 
mandado de busca 
internacional contra 
Chivale, por não 
ter comparecido ao 
tribunal na qualidade 
de declarante. Neste 
momento, o causídico 
que já vinha se queixando 
de perseguição está em 
parte incerta.

Evidências

“A ideia é seguirem a ele, bloquearem o carro, ele capotar e depois irem lhe terminar…”
“Chivale é para ser deixado cair e lhe falharam no dia que era para lhe abater na porta”
“… mandantes aqui no Ministério do Interior, que recebem dinheiro para assassinarem pessoas”

“Estão a perseguir este boss (Chivale) já há muito tempo”

Últimas bases da Renamo serão desactivadas
O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Líder da 

Renamo, Ossufo Momade, anunciaram, semana passada, que 
as cinco últimas bases militares da Renamo serão desactivadas 
nas próximas semanas, no âmbito do Acordo de Paz de 2019. 
Nas próximas semanas, o processo de DDR será retomado 
com o objectivo de reencaminhar os ex-guerrilheiros.

Continua na pag  03

Agente 2 (oficial de re-
conhecimento) – Yah!

Agente 1 – Eu estava a 
tentar lhe explicar aqui, mas 
podes ficar à vontade comigo, 
sobre as coisas como estão a 
funcionar e o que se pretende.   

Agente 2 – Ok.

Agente 1 -  Eu não sei se 
posso falar em viva-voz, ele a 
ouvir?

Agente 2 – A pessoa?

Agente 1 -  Sim, está 
comigo, daqui a nada vai en-
tregar o almoço.

Agente 2 – Yeah, o prob-
lema é já dos telefones.

Agente 1 -  Ham, ok. O 
tio … (nome omitido) vai ter 
tempo quando?

Agente 2 - Eu estou aqui 

na Matola, nesta paragem da 
… (omitimos). Já, não sei, 
talvez você… Hão-de ir de-
ixar o almoço juntos?

Agente 1 – Nada, ele vai 
sozinho. Não “podem” me 

ver lá.

Agente 2 -  Mas ok, é 
simples, é só explicar a esse 
homem aquilo que eu te disse. 
Não posso falar ao telefone 
porque telefone você também 
sabe… Se fosse Whatsapp a 
coisa seria outra. Essa é uma 
informação séria, não são coi-
sas de brincadeiras. Não fica 
bem.

Agente 1 -  Está bem, 
meu camarada.

Agente 2 -  Você tem que 
dizer exactamente aquilo que 
eu te disse para o homem per-
ceber. O mais rápido possível 
“djon”.

Agente 1 -  Aham! Está 
bem

Agente 2 – A cena ainda 
continua. Não é que parou. 

Então você explica ao homem 
e depois dá feedback do que 
ele vai te responder. Quando 
será, para a gente se encontrar 
com o objecto, não sei.
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Sim, é do Ministério 
do Interior, é do 
reconhecimento. 
Ele é que está a 
trabalhar no assunto 
do Dr Chivale. Só 
que aquilo que vai 
acontecer tem que 
ter protecção dele e 
do Chivale.

Mulheres espancam esposos em Quelimane
Dois homens foram violentamente espancados pelas 

próprias esposas, na cidade de Quelimane, por não terem 
comprado capulanas para os festejos do dia 7 de Abril. O 
Núcleo das Associações Feministas da Zambézia condena 
veementemente a atitude das duas mulheres que deixaram os 
esposos com ferimentos graves. 

Continuação da pag  02

Agente 1 – Está certo

Agente 2 -  Mas eu gos-
taria que fosse nesses dias que 
estou cá, que é hoje ou aman-
hã, ou caso contrário sexta-
feira, se eu for a sair.

Agente 1 – Certo (tele-
fone desliga-se).

PARTE 2

Após desligarem o celu-
lar, Agente 1 e Agente 3 con-
versam no carro naquilo que 
se entende como um plano, 
visando contrariar a ordem 
de abate. Na referida con-
spiração, dão a entender que 
pretendiam alertar ao Chivale 
e depois denunciarem o es-
quema.

Agente 1 -  Yah, este gajo 
aqui…! Sabe, estão a perseguir 
este boss (Chivale) já há muito 
tempo. A ideia é seguirem a 
ele, bloquearem o carro, ele 
capotar e depois irem lhe ter-
minar…

Agente 3 - Uma coisa boa 
é ele ter descoberto que estão 
a lhe seguir.

Agente 1 – Sim. E “dois”, 
aquele disse que está a trabal-
har com uma moça, mas ele 
quer fazer com que mesmo o 
chefe e o Chivale despoletem 
as pessoas mandantes AQUI 
no Ministério do Interior, 
que estão aqui e recebem din-
heiro para assassinarem pes-
soas. E ele diz mesmo que 
nem aquele burundês (uma 
referência ao cidadão ruandês 
Revocat Karemangingo) que 
foi assassinado na Matola, há 
conhecimento que são os che-
fes deles que mandam assas-
sinar as pessoas.

Agente 3 -  Este gajo que 
estávamos a falar com ele é do 
Ministério do Interior?

Agente 1 – Sim, é do 
Ministério do Interior, é do 
reconhecimento. Ele é que 
está a trabalhar no assunto do 
Dr Chivale. Só que aquilo que 
vai acontecer tem que ter pro-
tecção dele e do Chivale.

Agente 3 – Dele quem?

Agente 1 – É um inspec-
tor principal, mas é um “cho-
cho” (gíria policial). Ele disse 
que estou a pedir, não é que 
quero ganhar muito com isso, 
mas a vida daquele camarada 
é para salvar a todos nós. Tas 

a perceber?

Agente 3 -  Yah

Agente 1 – Porque, se-
gundo o que ele explicou, 
parece que Chivale tem toda 
base e matéria capaz de ti-
rar o chefe do local. Já para 
não existir isso tem que se 
dar stand by todos aqueles ali 

(provavelmente os mandan-
tes). As pessoas que estão a 

trabalhar com ele são todos 
emocionados e viciados. Está 
a perceber?

Agente 3 -  Mas estes ga-
jos do serviço (SISE) não es-
tão envolvidos nessa cena?

Agente 1 – Esse é assunto 
do Interior. Eu perguntei se 
não haviam pessoas do SISE 

e ele disse não.
Agente 3 -  Mas ele disse 

o quê mesmo?

Agente 1 – Disse que 
Chivale é para ser deixado cair 
(assassinado). E já escoltaram 
Chivale e lhe falharam no 
primeiro dia que era para lhe 
abaterem aqui na porta. Só 
que ele disse que não podem 
atirar, o terreno não está con-
fortável. Parem. Já naquele 
dia em que o Dr “bateu” (rev-
elou) que é colaborador do 
SISE, ele ligou para mim e 
disse que estou a precisar de 
si para conversar consigo.

Disse o seguinte: eu não 
sei como vais fazer, mas faça-
me chegar ao Dr Chivale para 
eu chegar lhe abrir a fita toda 
que eu tenho conhecimento.

Agente 3 -  Ok.
Agente 1 - No escritório 

do Dr Chivale ele conhece, 
casa do Dr Chivale ele con-
hece. Dr Chivale falha, por 
vezes atende telefone en-
quanto está na varanda, ele 
diz que sabe disso.  Mas por 
ser uma pessoa que entende 
que aquele senhor não tem 
culpa, ele diz que não quer 
fazer nada, pelo contrário, o 
que vai acontecer é virarmos 
o disco para despoletarmos 
que o Ministério do Interior 
está dentro de um assunto as-
sim. Está a ver?

Agente 3 – Yah! (respi-
rando fundo)

Agente 1  - Eu disse que 
vou te fazer chegar na pes-
soa, para não ser eu a explicar 
porque eu não sei. Eu, meu 
irmão, não vou te queimar 
e você também não vai me 
queimar. Se as coisas ficarem 
feias você fica no silêncio e eu 
também fico no silêncio. Eu 
vou te colocar com a pessoa 
e depois de conversarem vão 
saber o que deve se fazer.

Agente 3 – Okay! Yah, 
yah, mas vou te actualizar, 
hoje, até o final do dia vou te 
dizer alguma coisa.

Agente 1 – Mas já falei 
muitas vezes com o … (omi-
timos) e ele sempre disse vou 
te actualizar…

Agente 3 – Mas você ex-
plicou-lhe o assunto?

Agente 1 -  Sim expliquei. 
Até o chefe … (omitimos) 
nesse dia não queria sair de 
casa e eu lhe disse que eu não 
posso ficar com coisas, sem 
contar a vocês com quem 
convivemos e as nossas coisas 
são fechadas. Hoje é o Chivale 
que estão a abater, amanhã 
podemos ser nós. Nós temos 
que preservar estas pessoas. 
Termina a gravação.
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De acordo 
com os 
queixosos, o 
problema dos 
recorrentes 
atrasos de 
salários na 
TUBEX 
começou com 
a eclosão da 
pandemia 
da Covid-19, 
que reduziu 
drasticamente 
o volume 
de obras, 
contudo, com 
o relaxamento 
das medidas 
restritivas, em 
2021 a empresa 
voltou a entrar 
nos carris.

Reina um ambiente de cortar à faca entre os 
colaboradores e da direcção da TUBEX, 
Limitada, uma empresa pertencente à holding 
do partido Frelimo, SPI – Gestão e Investimento, 
SA, vocacionada à metaloquímica e mecânica, 

cujo principal cliente é a Mozal. Os trabalhadores da empresa 
estão com 11 meses de salários em atraso e acusam a Tubex 
de mentir quando justifica o recorrente atraso de salários 
com a falta de obras. Reagindo, Júlia Chaúque, directora 
da empresa e também funcionária sénior da SPI – Gestão 
e Investimento, Lda, considerou que as reclamações dos 
trabalhadores são irrelevantes.

Trabalhadores da TUBEX, 
Limitada estão agastados com 
a direcção da empresa. Os fun-
cionários clamam pelo paga-
mento de 11 salários em atraso, 
num momento em que o custo 
de vida tende a subir nas prin-
cipais cidades moçambicanas.

A TUBEX é uma das em-

presas da SPI-Gestão e Inves-
timentos, braço empresarial 
do partido Frelimo, que desde 
30 de Dezembro de 1992 tem 
ampliado agressivamente a sua 

presença nos grandes negócios 
do país, como são os casos 
da Kudumba, Casino Pola-
na, Cervejas de Moçambique 
(5%), Salvórhoteis Moçambi-
que, Celmoque, Foris Telecom 
Moçambique, Terminal de Pe-
tróleos da Matola, CIF-MOZ, 
Dugongo Cimentos, entre ou-
tros.

De acordo com os queixo-
sos, o problema dos recorren-
tes atrasos de salários na TU-
BEX começou com a eclosão 
da pandemia da Covid-19, que 
reduziu drasticamente o vo-
lume de obras, contudo, com 
o relaxamento das medidas 
restritivas, em 2021 a empresa 
voltou a entrar nos carris.

Entretanto, mesmo com o 
aumento do número de obras 
naquela empresa do ramo me-
taloquímica e mecânica, que 
tem clientes como a Mozal, a 
empresa continua sem honrar 
os seus compromissos com os 
trabalhadores e neste momen-
to contabilizam-se 11 meses 
de salários em atraso, o que, de 
certa forma, coloca os mesmos 
de costas voltadas com a direc-
ção da empresa liderada por 
Júlia Chaúque, uma gestora de 
topo da SPI.

Com a voz trémula, Anibal 
Mangaje, colaborador na TU-
BEX Lda, de 46 anos de idade, 
pai de seis filhos, não conse-
guia disfarçar o desespero com 
o que está a passar nos últimos 
anos e acusa a direcção da em-
presa de faltar com a verdade 
para com os trabalhadores.

Empresa da Frelimo (SPI – Gestão e Investimento, SA) 
não paga salários há quase um ano

Trabalhadores da Tubex, Lda. exigem 11 meses de salários em atraso

SERNIC detém paquistanês mandante de raptos
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) 

anunciou, semana finda, a detenção de um paquistanês sus-
peito de liderar um grupo que têm protagonizado raptos na 
província de Sofala e noutras regiões do país.  O paquistanês 
teria contratado duas pessoas no sábado para raptarem um em-
presário, seu conterrâneo, na Beira, mas o plano foi abortado.

“A chegada da Covid-19 
marcou o início do nosso sofri-
mento. Em 2020, ficamos qua-
tro meses sem receber porque 
as empresas estavam em difi-
culdades financeiras, mas em 
2021 iniciamos o novo normal 
e voltamos a operar em pleno, 
por isso não se justifica que a 
empresa não pague os nossos 
salários. Estamos a ser devidos 
três salários de 2021 e neste 
ano não ainda não vimos a cor 

do dinheiro, o que totaliza 11 
meses. Como é que eles pen-
sam que nós vivemos se não 
estão a nos pagar”, questionou 
Mangaje, para depois lamentar 
o facto da empresa se fechar a 
sete chaves quando se trata das 
reclamações dos trabalhadores.

“Nunca paramos de traba-
lhar, mas quando falamos de 
salários dizem que não há di-
nheiro porque a empresa não 
está a produzir. Por várias ve-

zes tentamos falar com a direc-
ção sobre o frequente proble-
ma de atraso de salários, mas 
eles não pautam pelo diálogo 
e se limitam a emitir comuni-
cados a informar que não ha-
verá pagamento de salários. O 
custo de vida tende a subir e é 
mais constrangedor para nós 
que estamos sem receber desde 
o início do ano, sem contar os 
sete salários em falta de 2020 e 
2022”, denunciou.

TUBEX também não canaliza contribuições ao INSS  

Colaboradores acusam a direcção de apoiar-se na falta de obras para não pagar salários
Directora da empresa afirma que as reivindicações dos funcionários são irrelevantes

Duarte Sitoe

Quem também não com-
preende a razão pela qual a 
empresa não está a pagar é 
Armando Tivane, pois, no seu 
entender, apesar de em 2020 
várias empresas terem sido im-
pactadas pela Covid-19, a TU-
BEX nunca parou de trabalhar, 
peso embora registou uma re-
dução, o que obrigou a revisão 
em baixa de salários após um 
acordo tácito com o sindicato.

“Tivemos uma reunião 
com o sindicato, na qual fo-
mos informados que no pri-
meiro mês receberíamos 75% 
do salário, 50% no segundo 
e 25% no terceiro, até que as 
coisas voltassem ao normal. 
Entretanto, a empresa não 

cumpriu com o que prometeu. 
É certo que as obras diminuí-
ram em 2020, mas nunca para-
mos de trabalhar. O dinheiro 
sempre entrou nas contas da 
empresa, e o mais estranho é 
que a direcção justificava que 
estava a pagar dívidas com os 
fornecedores ao invés de hon-
rar os seus compromissos com 
os colaboradores”, desabafou 
Tivane.

No entender de Tivane, 
uma empresa que presta ser-
viços a uma empresa do gaba-
rito da Mozal e que faz parte 
do braço empresarial do par-
tido Frelimo, não se pode dar 
o luxo de maltratar trabalha-
dores.

“Prestar serviços para a 
Mozal não é tarefa para qual-
quer empresa, mas a TUBEX 
tem conseguido com frequên-
cia trabalhar com aquela em-
presa renomada. Somos pais 
de famílias e é lamentável o 
que estamos a passar, não po-
demos continuar assim. Prefe-
rimos que a empresa decrete 
falência e feche as portas, por-
que não podemos continuar a 
trabalhar para no final do mês 
receber um comunicado infor-
mando que não haverá salários. 
Pedimos a quem de direito 
para colocar um travão nesta 
falta de respeito”, sublinha.

“Nunca paramos de trabalhar e o dinheiro 
sempre entrou nas contas da empresa”

Continua na pag  05
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Queriam se desfazer de todos 
os trabalhadores sem pagar 
nenhuma indemnização. Fizeram 
um documento no qual constava 
que aceitávamos reduzir o salário 
para 75%, mas na última página 
vinha escrito que aceitávamos 
unilateralmente a rescisão dos 
contratos depois de três meses. 
Tínhamos indicações para não 
ler o que vinha na última página, 
porém um colega leu e descobriu 
que era uma tentativa de se livrar 
dos trabalhadores sem nenhuma 
compensação financeira. Quando os 
colaboradores perceberam a manobra 
alegaram que houve um erro na 
digitação do documento.

Diplomata moçambicano expulso na Somália
O primeiro-ministro da Somália emitiu uma ordem de expul-

são ao diplomata moçambicano Francisco Madeira, por alegado 
envolvimento em actos incompatíveis com o seu estatuto. A 
ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica 
Macamo, diz que está a apurar as reais razões da decisão.

Uma mão cheia de reuniões que culminaram com a 
mesma resposta

Continuação da pag  04

Inconformados com o 
clima que se vive naquela 
empresa, os trabalhadores 
tentaram buscar respostas 
na direcção da empresa. En-
tretanto, as suas aspirações 
foram debalde, uma vez que 
num primeiro momento a di-
recção alegou falta de fundo 
e perante a insistência dos 
trabalhadores a empresa pas-
sou a adoptar uma postura 
arrogante.

“Não temos uma relação 
com a direcção da empresa. 
Recentemente, um colega 
foi levado à esquadra por ter 
reclamado os seus direitos. 
Estamos a ser escravizados 
pelos nossos compatriotas. 
Quando nos reunimos com 
a direcção da empresa a 
resposta tem sido sempre a 
mesma. Somos conhecedo-
res da realidade da empresa, 
não corresponde à verdade 
que não estamos a receber 
obras, mesmo agora que es-
tou a falar estamos a fazer 

trabalhos para Mozal, mas 
estranhamente o dinheiro vai 
para os bolsos dos chefes e 
os trabalhadores ficam a ver 
navios”, disse Jainato Ma-
gaia.

Aliás, Magaia diz que fi-

cou perplexo quando viu a 
empresa a montar câmeras 
e a contratar novos trabalha-
dores em tempos de crise. 
Na opinião da fonte, a direc-
ção tinha que, primeiro, re-
solver os pendentes que tem 
com os colaboradores antes 
de ir ao mercado contratar 
pessoas para reforçar o seu 
quadro pessoal.

“A pessoa encarregada 
pela montagem das câmeras 
que servem exclusivamen-
te para controlar os traba-
lhadores é filho da chefe da 
Comissão de Gestão da Em-
presa, Júlia Chaúque. Depois 
de montar as câmeras ficou 
quadro da empresa. Estra-
nhamente, mesmo em crise, 
recebemos novos colegas. 
Como é que uma empre-
sa que está em crise se dá o 
luxo de contratar? Estão a 
gozar connosco. Somos pais 
de famílias e com letras no 
banco, não nos podem faltar 
com o respeito desta manei-

ra. Quando pedimos reunião 
levam uma eternidade para 
responder e quando nos reu-
nimos trazem sempre a mes-
ma justificação da ausência 
de obras enquanto continua-
mos a trabalhar”, desabafa.

Uma tentativa de ludibriar 
os trabalhadores

Outro ponto que inquie-
ta sobremaneira os colabo-
radores da TUBEX Lda é a 
falta de canalização das suas 
contribuições no Instituto 
Nacional de Segurança So-
cial (INSS) o que, segundo 
Matias Guambe, cria trans-
tornos aos trabalhadores 
quando estes precisam da 
participação desta em caso 
de doença.

“As contribuições no 
INSS são o futuro dos tra-
balhadores. Desde 2020 que 
a TUBEX não canaliza as 
nossas contribuições, mes-
mo nos poucos meses que 
tivemos salários. Exigimos 
os nossos direitos, queremos 
que a empresa pague os 11 
salários em atraso e liquide as 
dívidas com o INSS, porque 
desde o ano passado estamos 
a receber obras, tal como 
acontecia antes da eclosão 
da pandemia da covid-19”, 
disse.

Guambe denunciou, por 
outro lado, uma tentativa de 
rescindir os contratos a reve-
lia dos trabalhadores, mas o 
caso foi despoletado por um 
funcionário que teve a ousa-
dia de ler os documentos an-
tes de assinar.

“Queriam se desfazer de 
todos os trabalhadores sem 

pagar nenhuma indemniza-
ção. Fizeram um documento 
no qual constava que aceitá-
vamos reduzir o salário para 
75%, mas na última página 
vinha escrito que aceitávamos 
unilateralmente a rescisão dos 
contratos depois de três me-
ses. Tínhamos indicações para 
não ler o que vinha na última 
página, porém um colega leu 
e descobriu que era uma ten-
tativa de se livrar dos traba-
lhadores sem nenhuma com-
pensação financeira. Quando 
os colaboradores perceberam 
a manobra alegaram que hou-
ve um erro na digitação do 
documento”, disse.

Como forma de pressio-
nar a empresa a honrar com 
os seus compromissos, os 
trabalhadores enviaram uma 
carta para a direcção da em-
presa informando que iam 
paralisar as actividades nos 
próximos dias, contudo a Co-
missão de Gestão da Tubex 
alegou que a mesma era ilegal, 
tendo, por isso, os queixosos 
pedido auxilio do Sindicato 
Nacional dos Técnicos Me-
taloquímicos para, mais uma 
vez, mediar o conflito entre as 
duas partes.

“Não vejo relevância neste 
problema”

Contactada pelo Evidên-
cias para rebater as inquie-
tações dos trabalhadores da 

empresa por si dirigida, Júlia 
Chaúque limitou-se a justifi-
car que os 11 meses de salário 
em atraso são irrelevantes, 
tendo justificado que a em-
presa foi sobremaneira as-
solada pela crise provocada 
pela pandemia da covid-19.

“Não vejo relevância nes-
se assunto. Esse problema 
de atrasos de salários não é 
só da nossa empresa, toda 
gente sabe disso. Não temos 
tido obras, essa é a razão da 
empresa não estar a pagar sa-
lários”, sustentou Chaúque, 
contrariando os queixosos 
que dizem que nunca para-
ram de trabalhar e que a em-
presa sempre facturou, mas 
priorizou o pagamento de 
dívidas com fornecedores.

Indo mais longe, Chaú-
que apontou que a empresa 
está ciente das dívidas que 
tem com os trabalhadores e 
prometeu liquidá-las assim 
que a empresa começar a re-
ceber obras.

“Preferimos manter a 
empresa dentro das nossas 
dificuldades. A empresa com 
quem trabalhamos não paga 
imediatamente depois de 
encomendar obras. Não es-
tamos a negligenciar os pa-
gamentos dos salários, mas 
não temos dinheiro nos co-
fres. Vamos começar a pagar 
os salários dos trabalhadores 
quando tivermos obras”, su-
blinha.
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DESTAQUE Governo prepara reabilitação da EN1
Governo moçambicano prepara reabilitação da principal 

estrada do país. O Governo moçambicano vai reabilitar a 
Estrada Nacional Número 1 (EN1) e as obras estão orçadas 
em 750 milhões de dólares, anunciou o ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Estão a decorrer, neste 
momento, uma série de estudos relativos ao que se deve fazer 
nesta estrada.

Estamos a falar 
de adjudicações 
directas indevidas, 
desvios de aplicação 
de diversas formas 
e existem também 
pagamentos indevidos, 
portanto, é todo esse 
leque de infracções 
que o Tribunal 
Administrativo 
detectou.

No mesmo dia em que o Evidências alertou 
sobre o uso abusivo dos Fundos da Covid-19, 
desembolsados pelos parceiros de cooperação 
em resposta ao apelo de emergência para Co-
vid-19, o Tribunal Administrativo (TA) veio ao 

público confirmar que houve "desvios de diversas formas" e 
"pagamentos indevidos" durante a pandemia da Covid-19. Dos 
700 milhões de dólares solicitados aos doadores, foram desem-
bolsados um total de 668,7milhões de dólares para uma série de 
actividades programadas para conter a propagação da Covid-19 
e assistir os mais vulneráveis, mas parte do dinheiro pode ter 
parado nos bolsos de alguma elite empresarial, e não só, ligada 
ao partido no poder, o que coloca em risco o cumprimento de 
uma das exigências do FMI para a retoma de apoio.

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), no quadro do 
diálogo com o Governo para 
retoma de apoio, pediu, dentre 
vários aspectos, um relatório 
de auditoria sobre os gastos 
dos fundos alocados por par-
ceiros no quadro do combate 

à Covid-19, uma condição que 
se apresenta como um bicho-
-de-sete-cabeças para o Exe-
cutivo de Filipe Nyusi, que há 
dias jubilou com uma suposta 
recuperação da confiança dos 
parceiros.

É que o Tribunal Adminis-
trativo (TA) já veio a terreiro, 
semana passada, confirmar o 
que já se suspeitava: foram de-
tectados problemas no uso do 
dinheiro que os parceiros inter-
nacionais alocaram para a luta 
contra a Covid-19, havendo, até, 

indícios de corrupção.
Tal como o Evidências aler-

tou na edição passada, (56), 
sobre o uso abusivo da rubrica 
de ajustes directos, uma moda-
lidade que contribuiu para que 
parte considerável dos fundos 

Tribunal Administrativo confirma uso abusivo dos fundos 
da Covid-19

Um pedido exagerado, por um fim suspeito

Nelson Mucandze

de parceiros internacionais para 
estratégias de combate à Co-
vid-19 caísse em bolsos de famí-
lias ligadas ao partido no poder, 
a Frelimo, em negócios nebulo-
sos, que inclui tabacarias e lojas 
de material electrónico a forne-
cerem suprimentos médicos ao 
Ministério da Saúde, enquanto 
o Ministério das Obras Públicas 
e Habitação distribui dinhei-
ro entre “camaradas” e irmãos 
chineses.

Perto de um bilião de me-
ticais foi gasto na compra de 
meios de protecção, mas os mé-
dicos na linha da frente são, até 
ao momento, obrigados a reuti-
lizar luvas, máscaras e por vezes 
trabalham sem álcool gel.

Um dia depois do alerta do 
Evidências, o juiz conselheiro 
e relator de Contas Públicas do 
Tribunal Administrativo, Amí-
lcar Ubisse, confirmou aos de-
putados da Comissão de Plano 
e Orçamento da Assembleia da 
República que os problemas de-
tectados na análise das contas 
da Covid-19, cujo relatório será 
publicado dentro de dias, “são 
os mesmos de sempre”, com 
destaque para a desvio de di-
nheiro público e os pagamentos 
indevidos.

“Estamos a falar de adjudica-
ções directas indevidas, desvios 
de aplicação de diversas formas 
e existem também pagamentos 
indevidos, portanto, é todo esse 

leque de infracções que o Tribu-
nal Administrativo detectou", 
detalhou, para depois anunciar 
que o relatório de auditoria fei-
ta pelo Tribunal Administrativo 
à gestão de fundos de resposta 
à COVID-19 já foi entregue ao 
Governo. 

 
Os números da grande farra 

dos camaradas

Quando o continente Afri-
cano calculava as suas despesas 
em cerca de 400 milhões de 
dólares, o Governo, em Mo-
çambique, pedia, somente para 
si, 700 milhões de dólares junto 
dos parceiros, para dar resposta 
a Covid-19. Justificava os núme-
ros “abusivos” nas projecções 
de que um máximo de 20 mi-
lhões de moçambicanos estaria 
em risco. Dois anos depois, o 
cumulativo indica para 225 063 
casos positivos registados pelo 
Ministério de Saúde, até o últi-
mo domingo. O cumulativo de 
óbitos é de 2192.

Ainda para legitimar o apelo 
de emergência para a Covid-19, 
o Governo justificou que tinha 
desenhado o cenário nos ins-
trumentos de planificação, des-
de o Programa Quinquenal do 
Governo até ao Orçamento de 
Estado de 2020. Na altura, o 
crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto) tinha sido pro-
jectado na ordem dos 4%, po-

rém, com o surto da Covid-19, 
a projecção foi revista em baixa, 
tendo sido fixado entre 2.2% e 
3.8%, devido à queda dos pre-
ços das principais commodities.

Era um cenário que previa 
um prejuízo de 45 milhões de 
dólares as Pequenas e Médias 
Empresas, a necessidade de 
se facilitar as linhas de crédito, 
através de transferências para 
que as empresas continuassem 
a funcionar, a necessidade de 90 
milhões de dólares, devido às re-
ceitas que estavam a cair, apesar 
de existirem despesas que não 
deviam sair. Constava ainda no 
lote das actividades de destaque, 
a construção de infra-estruturas 
e o apetrechamento de 79 hos-
pitais distritais, o apetrechamen-
to das escolas e a disponibiliza-
ção de cerca de 240 milhões de 
dólares para protecção social.

Eram transacções que só 
podiam ser feitas através do 
apoio directo ao Orçamento do 
Estado, no valor total de 700 
milhões de dólares. Mas apesar 
do apelo, o Governo conseguiu 
mobilizar 668,7 milhões de dó-
lares. O dinheiro não foi todo 
ele para as actividades planea-
das, no caso, por exemplo, da 
protecção social, o governo só 
canalizou 38 milhões de dólares, 
dos 240 milhões antes planea-
dos para esta rubrica, desviando 
apoio aos mais pobres em mais 
de 90 por cento.

Governo pode ter enganado os parceiros com projecções alarmistas
Relatório de boa gestão dos fundos da Covid-19 é parte das condições para desbloqueio do 
financiamento do FMI
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A longa espera pelos livros: é preciso responsabilizar a 
negligência e a inércia

Dentro de dias, milhares de crian-
ças que frequentam o ensino primá-
rio vão às férias sem ter manuseado 
qualquer manual. Oficialmente, os 
livros estão a chegar, e até ao final 
de Abril todos já terão. Mas prome-
ter foi sempre fácil. Na abertura do 
ano lectivo, a ministra da Educação 
e Desenvolvimento Humano, Car-
melita Rita Namashulua, prometeu, 
para fins de Fevereiro, a distribuição 
do livro escolar para o Ensino Pri-
mário, de 1ª a 6ª classe, mas até aqui 
só foram distribuídos 1.064.872 ma-
nuais dos 16.947.600 livros previs-
tos para distribuição.

No próximo dia 05 de Maio, estas 
crianças vão de férias, concretizan-
do-se o fecho de uma parte de um 
grande círculo sem que os petizes 
tenham experimentado aulas não 
improvisadas, principalmente os de 
1ª e 2ª classe, que usam os manuais 
como cadernos, e por razões óbvias 
o seu ensino demanda maior inte-
racção com o livro. Os da 1ª classe 
entram pela primeira vez no Ensino, 
e já são ensinados a sobreviver e se 
arranjar face ao fracasso do Estado 
em garantir-lhes um direito que lhes 
assiste.

O Governo não consegue, aliás, 
ele não existe, e na sua ausência é 
preciso fingir que a Educação pode 
ser improvisada, pelo menos as 
crianças entenderam e absorveram 
esta realidade que marca o início do 
fracasso da Educação em cadeia: 
sem livros, de baixo de árvores e em 
número superior para um professor 
que é mal pago e, por vezes, mal 
preparado, em compensação terão o 
benefício das passagens automáticas.

São os petizes a pagar pela negli-
gência de um Executivo que rasgou 
a integridade e moralidade, num 
país sem cultura de responsabilizar 
exemplarmente os maus gestores da 
coisa pública. Nem sempre é a cor-
rupção que é o problema, é a cultura 
de minimizar aspectos que minam 
o futuro ou que conduzem e criam 

oportunidades para corrupção.
Desta vez são as impressoras e o 

frete que falharam, segundo o Mi-
nistério da Educação e Desenvolvi-
mento Rural, como se fosse de todo 
normal um Estado que se quer sério 
não conseguir ter uma impresso-
ra para imprimir material didácti-
co ou no mínimo ter um plano de 
contingência.

Não são só os impostos dos mo-
çambicanos a serem mal geridos, é 
também dinheiro dos doadores. Me-
ses depois da resposta internacional 
ao pedido de apoio para mitigação 
dos efeitos da Covid-19, no sector 
da Educação, foram previstos 570 
milhões de meticais para aquisição 
do livro escolar da 1ª à 7ª classe. Não 
se percebeu por que razão grande 
parte do valor alocado à Educação 
foi usado para a compra do livro 
escolar, uma despesa regularmente 
financiada pelo Orçamento de Esta-
do e coberta sem qualquer anúncio 
antecipado.

Estamos entretidos debatendo a 
corrupção, talvez por ser a podri-
dão palpável do Governo, um único 
pecado assumido até ao mais alto 
nível, empenhando em sacrificar al-
guns em nome de um combate cer-
rado contra ela, mas a negligência e 
a inércia revelam-se mais prejudi-
ciais do que a corrupção.

Está na dificuldade de pôr livro 
nas escolas, na incapacidade de pôr 
medicamentos nos hospitais públi-
cos quando a cada 30 metros pulu-
lam farmácias detidas pelos funcio-
nários de Saúde, na ausência de pôr 
estradas quando o alto Magistrado 
da Nação hasteia abertura do um 
furo de água como a conquista da 
sua governação. Mais do que cor-
rupção, já enraizado até na medu-
la, é preciso parar de normalizar a 
negligência e a inércia dos nossos 
gestores públicos, que na abundân-
cia da inércia maquinam taxas para 
enfardar mais e mais a vida dos 
moçambicanos.  
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No âmbito da divulgação da legislação sobre a Se-
gurança Social obrigatória, o Instituto Nacional 
Segurança Social (INSS), por parte da Delega-
ção Provincial da Zambézia,  está a sensibilizar 
empresas do ramo pedreiro com vista à sua ins-

crição e dos seus trabalhadores, tendo em consideração o seu fu-
turo social e das respectivas famílias.

Com destaque para o Re-
gulamento da Segurança Social 
Obrigatória, aprovado pelo De-

creto nº 51/2017, de 9 de Ou-
tubro, assim como o Decreto nº 
29/2021, de 12 de Maio, que re-

gula o perdão de multas e a redu-
ção de juros de mora a empresas 
devedoras ao Sistema.

 A brigada do INSS, chefia-
da pelo delegado provincial Da 
Zambézia, Paulo Majacunene, 
esteve a trabalhar nas pedreiras 
de Langozi e Zarpel Lda, empre-
sas  de capitais nacionais, locali-
zadas no distrito de Morrumba-
la, ao longo da estrada nacional 
nº 1, com 15 trabalhadores cada, 
onde abordou a necessidade de 
se inscreverem no Sistema, como 
forma de salvaguardar a sua vida 
futura e presente, conforme está 
previsto na lei sobre a matéria.

 Paulo Majacunene, explicou 
aos participantes sobre os deve-
res e os direitos de cada um e ad-
vertiu que não basta apenas que 
o contribuinte ou o beneficiário 
se inscreva ou contribua para o 
sistema de segurança social, mas 
sim é preciso que este conheça 

Pedreiras instadas a inscreverem-se no INSS

O operador de Televisão Digital StarTimes 
Moçambique reabriu lojas, armazéns e 
suas subestações técnicas depois do arres-
to efectuado no dia 8 de Janeiro pelo Tribu-
nal Judicial de Maputo.

A acção acontece depois de 
o mesmo tribunal ter decidido 
pelo levantamento de todas as 
providências cautelares de ar-
resto que resultavam no encer-
ramento de lojas e escritórios 
da StarTimes, limitando, desta 
forma, o acesso dos clientes aos 
serviços gerais como recarre-
gamentos, apresentação de re-
clamações técnicas a partir das 
linhas de Atendimento ao Clien-
te, assistência técnica e a aquisi-
ção de novos decodificadores.

A medida também afectava, 
e sobremaneira, os colabora-
dores da empresa, bem como 
colocava em causa os seus 
compromissos com diferentes 
parceiros.

Sabe-se que a suspensão 
destas medidas deveu-se ao fac-

to de a empresa que requereu o 
arresto dos bens da StarTimes 
não ter apresentado, dentro do 
prazo estipulado, evidências 
que sustentem sua continuida-
de, como se pode ler no des-
pacho emitido pelo Tribunal 
Judicial de Maputo, que deter-
mina a caducidade e ordena o 
levantamento das providências 
decretadas:

“Portanto, a requerente não 
propôs contra a requerida (Star-
Times), a acção principal de que 
é dependente o presente proce-
dimento cautelar, no prazo de 
30 dias, como dispõe o artigo 
382 do C.P.C (Código Proces-
sual Civil)”, sustenta.

O processo continua aberto 
e a StarTimes Moçambique diz 
que continuará inabalável no 

StarTimes reabre lojas e outras propriedades depois do arresto

seu compromisso de garantir os 
melhores serviços de Televisão 
Digital aos preços mais acessí-
veis do Mercado. 

“Aos clientes, parceiros e 

público em geral, a StarTimes 
agradece pela sua paciência, se-
renidade e contínua confiança. 
E ainda informa que, a partir 
do dia 12 de Abril, as lojas e os 

escritórios estarão abertos e os 
clientes podem, desde já, fazer 
uso das linhas de Atendimento 
ao Cliente através do contacto 
822171400”, sugere.

Arranca hoje discussão de arresto de bens
A sessão sobre o requerimento de arresto de bens dos 19 

arguidos do processo principal das dívidas ocultas arranca 
hoje Terça-feira, escreve a Lusa, citando uma fonte ligada ao 
processo. Isso ocorre após o Tribunal Superior de Recurso 
de Maputo ter decidido manter o juiz Efigénio Baptista em 
frente do debate sobre o requerimento do Ministério Público.

Requerente não apresentou evidências no prazo estabelecido

intimamente os direitos que lhe 
assistem, bem como a razão da 
contribuição realizada para a Se-
gurança Social.

 Pois inquieta-o o facto do 
sub-sector pedreiro constituir 
um dos poucos activos em ma-
téria de inscrição e contribuição 
ao Sistema de Segurança Social, 
inclusive em participação nas 
palestras que são organizadas 
pela sua instituição, para facili-

tar a interpretação da legislação 
e o esclarecimento de diferen-
tes questões, muitas vezes não 
de muito domínio, não apenas 
por parte de alguns trabalhado-
res, como também dos próprios 
empregadores. 

O INSS tem estado a acom-
panhar a dinâmica do mercado, 
indo ao encontro das empresas e 
de outras unidades de produção, 
cria condições que permitam que 

o sistema esteja à altura das exi-
gências do mesmo e que esteja 
mais próximo dos utentes e da 
sociedade em geral, estratégia 
que culminou com a informati-
zação e modernização geral do 
Sistema, em que já é possível o 
público, através das tecnologias 
de informação e comunicação, 
aceder aos serviços prestados em 
tempo recorde e a partir de qual-
quer lugar.

 Paulo Majacunene, 
explicou aos 
participantes sobre os 
deveres e os direitos 
de cada um e advertiu 
que não basta apenas 
que o contribuinte 
ou o beneficiário se 
inscreva ou contribua 
para o sistema de 
segurança social, mas 
sim é preciso que este 
conheça intimamente 
os direitos que lhe 
assistem, bem como a 
razão da contribuição 
realizada para a 
Segurança Social.
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O interventivo partido Nova Democracia (ND) 
não pára de surpreender. Depois de ter que-
brado o triunvirato da Frelimo, Renamo e o 
MDM, mostrando-se dos mais activos movi-
mentos políticos neste período não eleitoral, 

o partido liderado por Salomão Muchanga está a expandir a 
sua influência um pouco por todo o país. Com efeito, de 16 a 
25 de Abril, o seu líder, Salomão Muchanga, realiza visitas de 
trabalho às províncias de Manica, Zambézia e Nampula.

Em Abril de 2021, o partido 
Nova Democracia surpreendeu 
a tudo e todos ao tornar-se no 
primeiro partido a anunciar a 
realização do seu Congresso, o 
primeiro da história desta for-
mação política, que terá lugar 
entre os dias 11 e 12 de Agos-
to de 2022, na Província de 
Nampula, no qual, entre várias 
acções, serão eleitos os órgãos 
sociais e os candidatos eleito-
rais deste partido político, para 
as eleições gerais de 2024 e au-
tárquicas de 2023.

Rompendo com a tradição 
de partidos sem representação 
parlamentar que não se reúnem 
e nem exercem actividade polí-
tica no período não eleitoral, a 
Nova Democracia está de for-
ma activa a revitalizar as bases e 
expandir a sua abrangência a ní-
vel nacional, tendo conseguido 
penetrar em terrenos que antes 
eram bastiões dos três grandes.

É nessa senda que o líder 
daquele partido, Salomão Mu-

changa, está de malas aviadas 
para um périplo pelas 11 pro-
víncias do país, devendo nesta 
primeira fase escalar Manica, 
Zambézia e Nampula, no Cen-
tro e Norte do país.

Segundo uma nota recebida 
na nossa redacção, a digressão 
de Salomão Muchanga tem 
como agenda partilhar com os 
membros, simpatizantes e po-
pulação em geral os preparati-
vos do I Congresso do partido 
e colher contributos para o en-
riquecimento das Teses “para 
as tornar em documento refle-
xivo e instrumento de apoio 
para as discussões, que serão 
transformadas em Bússola para 
o manifesto eleitoral e progra-
ma de governação do país, na 
senda da Mudança indubitavel-
mente inevitável nas eleições de 
2023/ 2024”.

Durante a sua escala su-
cessiva. Muchanga irá elevar o 
trabalho político militante das 
estruturas locais e orientar so-

Líder da Nova Democracia visita Manica, Zambézia e Nampula
Salomão Muchanga coloca o pé no acelerador

“Não estamos amarrados à paridade”
O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que o governo 

não está amarrado à paridade e que ela deve ser interpretada como 
sendo algo que varia, de forma natural, e que reflete o desenvolvi-
mento de competências das mulheres no país. Nyusi falava durante 
a abertura do V congresso da Organização da Mulher Moçambicana 
(OMM), o braço feminino do partido no poder.

Pela segunda vez na curta história do Movimen-
to Democrático de Moçambique (MDM), o se-
gundo cargo mais importante do partido volta a 
província de Nampula, após a eleição, no último 
fim de semana, de Leonor de Sousa para o cargo 

de secretária-geral, durante a segunda sessão ordinária do 
Conselho Nacional do partido que teve lugar em Manica.

Leonor de Sousa vai subs-
tituir José Domingos, que ocu-
pava a função de secretário-ge-
ral do partido desde 2018 e é a 
terceira a ocupar o cargo. José 
Boavida, também de Nampu-
la, considerado próximo da 
nova número dois do MDM, 
foi o primeiro secretário-geral 
da formação fundada por Da-
viz Simango.

Logo após a eleição, numa 
sessão sem grandes incidentes 
a reportar, Leonor de Sousa 
destacou como prioridades 
a revitalização das bases do 
partido Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM), 
manter a presidência do Muni-
cípio da Beira, reconquistar os 
outros que já dirigiu.

"Vamos trabalhar para fa-

Leonor de Sousa é a nova secretária-geral do MDM

zer o MDM um partido mais 
dinâmico, participativo e ac-
tuante", frisou De Sousa, para 

depois pedir união dos mem-
bros em torno de um objectivo 
comum.

Leonor de Sousa, 58 anos, 
é militante do partido desde 
a sua fundação (2009), sendo 
apontada como uma impor-
tante figura na disseminação 
dos ideais daquela força polí-
tica na província de Nampula, 
Norte de Moçambique.

Além de escolher a nova 
secretária-geral do partido, a 
reunião serviu para indicação 
de novos quadros para vários 
cargos da estrutura daquela 
força política, com destaque 
para a escolha do deputado 
Silvério Ronguane para a fun-
ção de director da Escola do 
Movimento Democrático de 
Moçambique. Evidências/
Lusa

Evidências

Cargo de secretário-geral volta a Nampula

bre princípios, filosofia e ac-
tuação da Nova Democracia, 
bem como lançar a mobilização 
geral para a educação cívica do 
processo eleitoral e sua fiscali-
zação efectiva.

Ainda de acordo com o co-
municado, Muchanga vai levar 
uma mensagem de libertação 
dos moçambicanos com en-
foque nos jovens e mulheres, 
“para que não se intimidem e 
recuperem o seu capital Revolu-
cionário, juntando-se ao Novo 
Movimento libertador para co-
nhecer e aprimorar o sentido 
político da inclusão e justiça 

social que se pretende instalar e 
instituir para Moçambique, no 
lugar da Governação excluden-
te e corrupção endémica a que 
estamos sujeitos como moçam-
bicanos e moçambicanas”

Igualmente, durante a vi-
sita, Muchanga irá projectar o 
sentido nacionalista da lideran-
ça servidora a todo o país. Se-
gundo a nota, a ideia é que os 
moçambicanos percebam que 
o país é deles, sem distinção de 
raça, etnia, cultura.

“Os moçambicanos preci-
sam tomar de regresso a sua 
identidade, independência e 

liberdades. Levamos uma men-
sagem de encorajamento às po-
pulações que vivem a exclusão 
a cerca de meio século, que so-
frem a fome, a miséria extrema 
e a fúria da guerra, cujos valo-
res abandonaram e necessitam 
de uma palavra de apreço e que 
a vitória popular está iminente, 
e juntos, Mulheres e Homens, 
construiremos um país onde 
haja algo para todos e não tudo 
para alguns, e Moçambique 
será um país de progresso e 
desenvolvimento inclusivo. É a 
chama da alternativa”, lê-se na 
nota.



1110 12 DE ABRIL DE 2022 12 DE ABRIL DE 2022

ST
OW

O

POLÍTICA

O Presidente do Conselho Municipal de Nacala, 
Raul Novinte, na província meridional de Nam-
pula, região Norte de Moçambique, ordenou a 
demolição de uma praça por entender que os 
espaços públicos não devem ser politizados, sob 

risco de colocar em perigo o espírito democrático. "Eu mandei 
destruir a letra O porque estava escrito OMM (Organização da 
Mulher Moçambicana) todos moçambicanos atentos ao desen-
volvimento de Moçambique sabem que a OMM está bem ligada 
ao partido Frelimo", disse o presidente do conselho autárquico 
de Nacala.

Segundo o que o Evi-
dências apurou, está, desde 
o mandato anterior, um ex-
pediente pertencente a um 
privado o qual pediu uma 
parceria pública privada com 
o município para a edifica-
ção de uma praça num espa-
ço de formato triangular ao 
lado da Catedral de Nacala. 
O respectivo expediente foi 
anteriormente apreciado por 
todos os técnicos e teve aval 
do anterior edil, Rui Chong 
Saw.  Contudo, houve demora 
na sua construção, facto que 
precisou que se fizesse uma 
outra parceria que teve uma 
apreciação negativa do actual 
edil.

 Na fase final da cons-
trução da praça, o município 
notou que a mesma se cha-
maria Praça da OMM, facto 

que levou a edilidade a soli-
citar ao respectivo proprietá-
rio para, de forma negocial, 
concordar com a alteração do 
nome para praça da Mulher 
Moçambicana.

 Para o efeito, houve um 
encontro que juntou pou-
co mais de 10 vereadores, o 
presidente do município e o 
proprietário para pré-nego-
ciações em relação ao nome 
da praça.

 No encontro que culmi-
nou com a realização de uma 
acta, o proprietário do espaço 
concordou com o município 
de designar por Praça da Mu-
lher de Moçambique, no en-
tanto, não cumpriu com a sua 
promessa.

 "O proprietário concor-
dou que faria, mas para a sur-
presa de todos nós, inclusive 

Edil de Nacala combate partidarização dos espaços públicos

vereadores institucionais e de 
urbanização aos quais haviam 
sido encarregues para moni-
torar os tractos, comunicaram 
que, até meia noite do dia 6 
de Abril do ano em curso, o 
nome da Bela Praça não havia 
sido mudado", lê-se na página 
oficial da edilidade. 

 A organização da Mulher 

Moçambicana está ligada ao 
partido e não a toda mulher 
moçambicana.

 No lugar de ser OMM, o 
município entende que a pra-
ça deve chamar-se PMM (Pra-
ça da Mulher Moçambicana), 
onde todas as mulheres estão 
inclusas. A Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 

naquele ponto do país, con-
denou o acto e sublinhou que 
o município reagiu de má fé e 
sensibilizou aos descontentes 

para que evitassem qualquer 
que fosse a forma de pertur-
bação da ordem e tranquilida-
de pública.

Anteprojecto da lei florestal em consulta pública
A cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, acolheu, 

na última quarta-feira, o seminário de consulta pública sobre o 
anteprojecto da Lei de Florestas. O mesmo visava a auscultação 
das sensibilidades de vários segmentos da sociedade, através de 
um processo participativo e transparente, com vista a garantir o 
equilíbrio dos interesses de todos.

Alteração do nome da Praça OMM agita município

O 5.º congresso da OMM, que teve lugar no últi-
mo fim de semana, na Escola do Partido Freli-
mo, na Cidade da Matola, província de Maputo, 
reconduziu Mariazinha Niquice ao cargo de 
secretária-geral da Organização da Mulher Mo-

çambicana (OMM) com 100% de votos, dos 194 delegados do 
Conselho Nacional. O sufrágio aconteceu na madrugada desta 
segunda-feira.

Na sua primeira interven-
ção após a reeleição, Maria-
zinha Niquice agradeceu o 
voto de confiança e prometeu 
trabalhar no sentido de imple-
mentar as tarefas incumbidas a 
serem desenvolvidas nos pró-
ximos cinco anos.

Além de Niquice, foram 
também eleitos três membros 
do secretariado do Conselho 
Nacional da OMM, nomeada-
mente, Regina Macuacua, Pás-
coa Julião e Julita Juma.

Outro órgão central da 
OMM, braço feminino do par-
tido no poder, é o Conselho de 
Jurisdição do Conselho Nacio-
nal, para o qual foram eleitas 
Modesta Daniel (como secre-
tária), coadjuvada por Maria 
Pedro e Manuela Macongo.

Na abertura do evento, o 
Presidente do partido Freli-
mo, Filipe Nyusi, destacou o 
empenho das mulheres na luta 
contra o terrorismo na provín-
cia de Cabo Delgado, no Nor-

Mariazinha Niquice reeleita secretária-geral da OMM
te de Moçambique.

"Encorajamos as mulhe-
res que, integradas nas nossas 
gloriosas Forças de Defesa e 
Segurança, com coragem e va-
lentia, participam, lado a lado, 
com os seus companheiros de 
arma no combate cerrado con-
tra os inimigos do progresso 
de Moçambique", disse Filipe 
Nyusi.

Além de encorajar as mu-
lheres que estão na frente de 
combate contra o terrorismo 
em Cabo Delgado, o chefe de 
Estado moçambicano enalte-
ceu a importância dos "esfor-
ços visíveis" que a OMM tem 
realizado para a mobilização 
de apoios para os afetados 
pelo conflito.

"Saudamos os órgãos da 
OMM nos diversos níveis pelo 

seu trabalho visível na mobili-
zação das mulheres para o seu 
envolvimento ativo no mo-

vimento de condenação e re-
púdios aos ataques armados", 
acrescentou Filipe Nyusi.

 No encontro 
que culminou 
com a reali-
zação de uma 
acta, o proprie-
tário do espaço 
concordou com 
o município de 
designar por 
Praça da Mu-
lher de Mo-
çambique, no 
entanto, não 
cumpriu com a 
sua promessa.
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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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CENTRAIS Nyusi quer polícia competente
O Presidente da República quer uma Polícia livre da corrupção, 

competente, especializada e moderna, para combater diferentes cri-
mes, com destaque para raptos e terrorismo. Filipe Nyusi falava, na 
sexta-feira, durante o encerramento da 17ª cerimónia de graduação 
em Ciências Policiais, na Província de Maputo, e salientou que os 
graduados não se devem trancar nos gabinetes.

Passagem de “Tsunami” pelo Tribunal pariu decepção e acusação desiludiu

Cabazes são herança das anteriores direcções do MITRAB
Uma acusação pouco consistente e um tribunal 
sem grandes argumentos

Em dias sem estrelas, Helena Taipo, também conhecida por Tsunami, a ré 
mais aguardada, apresentou-se na última semana na 10ª Secção Criminal 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo para contar a sua versão dos 
factos no julgamento do processo de Querela nº 51/2019/10ª, no qual a an-
tiga ministra do Trabalho e outros 10 réus são acusados de desvio de mais 

de 113 milhões de meticais das contas da Direcção do Trabalho Migratório. Sem causar 
grandes “estragos” como chegou a se ventilar, perante um tribunal que também parecia 
não ter muitos “ÀS” na manga, a Tsunami declarou que na qualidade de ministra de 
Trabalho assegurava o funcionamento do ministério, ou seja, autorizava os pagamentos 
para a realização de vários eventos, deixando a operacionalização dos mesmos para a di-
recção do DTM. Se, por um lado, Helena Taipo alegou que não é proprietária do imóvel 
localizado no bairro de Muhavire, província de Nampula. Por outro, declarou que herdou 
a questão dos cabazes das anteriores direcções do MITRAB, agora MITESS.

Tudo indicava que, à se-
melhança do julgamento das 
dívidas ocultas, cuja senten-
ça será lida em Agosto do 
ano em curso, o julgamento 
de Querela nº 51/2019/10ª 
fosse transmitido em direc-
to. Entretanto, a juíza Ivan-
dra Uamusse apoiou-se na 
salvaguarda de interesses de 
ordem pública e na defesa 
de protecção de direitos de 
personalidade e de presun-
ção de inocência dos réus 
para vetar este intento :“não 
é permitida a transmissão e 
som da audição de discus-
são e julgamento, contudo, 
os órgãos de comunicação 
estão autorizados a tomarem 
notas no decurso das sessões 
da audiência de discussão e 
julgamento, para posterior 

divulgação de comunicação 
social”.

A decisão de Uamusse 
criou muitas zonas de pe-
numbra, uma vez que havia 
uma expectativa de Hele-
na Taipo voltar a arrastar o 
nome do actual Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
a quem chamou de cágado, 
e o partido para lama, mas a 
bomba-relógio não explodiu 
na sala de Sessões do Tribu-
nal Judicial do Distrito da Ka 
Tembe.

A audição da antiga mi-
nistra do Trabalho esteve 
muito à vontade perante 
outros sujeitos processuais 
que também estavam aquém 
da expectativa. A “Tsunami 
de 24 de Julho” limitou-se a 
desmarcar-se das acusações 

que pesam sobre si, reme-
tendo várias respostas para a 
Direcção Nacional do Traba-
lho Migratório, perante um 
tribunal e Ministério Público 
também sem grandes trunfos 
em manga, fazendo que a tão 
aguardada audição de Taipo 
durasse tão pouco tempo.

A falta de argumentos, 
sem os famosos anexos 
probatórios com que, por 
exemplo, a Dra Sheila nos 
habituou no caso das dívidas 
ocultas, acabou facilitando o 
trabalho da defesa. Ao longo 
da audição, quando se sentia 
entre a espada e a parede, 
Helena Taipo refugiava-se 
em “Prefiro não responder, 
não me lembro e não posso 
ser útil”.

De acordo com a acusação, 
Maria Helena Taipo e outros 
10 réus são acusados de terem 
usado indevidamente 113 mi-
lhões de meticais, que foram 
supostamente usados para a 
compra de viaturas, imóveis, 
cabazes e bebidas alcoólicas 
entre 2010 e 2014.

Na altura dos factos, cons-
ta dos autos do processo que 
a Direcção do Trabalho Migra-
tório tinha 14 contas, sendo 
que 13 delas eram usadas para 

movimentar fundos prove-
nientes das contribuições para 
o pagamento diferido dos mi-
neiros, contudo o dinheiro foi 
desviado para fins até agora 
desconhecidos.

Nos três dias em que He-
lena Taipo apresentou-se no 
Tribunal Judicial do Distrito 
da Ka Tembe, contra todas 
as expectativas, parecia uma 
encenação entre a acusação 
e ré, uma vez que a juíza e o 
Ministério Público não tive-

ram argumentos para colo-
car Helena Taipo em sentido. 
Por sua vez, Taipo, conhecida 
como uma mulher sem papas 
na língua, ao contrário do que 
fez no caso do INSS, não citou 
o nome do partido Frelimo e 
Nyusi.

Em Tribunal, a “Tsunami” 
declarou que encontrou a Di-
recção do Trabalho Migratório 
já criado. Questionada sobre 
a nomeação do coordenador 
mineiro, Pedro Taimo, Tai-

Caso DMT

O Ministério do Trabalho tinha 
um Secretário Permanente (SP), 
mas o mesmo viu algumas das 

suas competências serem transfe-
ridas para Pedro Taimo, por sinal 
homem de confiança da antiga 

Duarte Sitoe

A juíza e Ministério Pública não demonstraram consistência da acusação contra Taipo
Helena Taipo autorizou pagamentos, mas remete as responsabilidades para a DTM

po justificou que o mesmo esta-
va a ser preparado para posterior 
nomeação.

“Ainda não fazia parte da estru-
tura da DTM, mas foi indicado al-
guém para responder uma situação 

que visava articular com os minei-
ros. Com a evolução do trabalho 
migratório e a pedido dos mineiros 
foi colocado o senhor Pedro Taimo 
que era uma pessoa potencialmente 
comunicativa com os mineiros. Es-
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CENTRAISTerra treme na Zambézia
A terra tremeu na província central da Zambézia, numa magnitude 

de 4.9 na escala de Richter, e não causou danos. O epicentro foi entre 
o posto administrativo de Chire, distrito de Morrumbala, e o distrito 
de Nsanje, na vizinha República de Malawi. O abalo sísmico ocorreu 
por volta das 12:43 minutos na passada quinta-feira e foi sentido nos 
distritos Milange e Quelimane.

Passagem de “Tsunami” pelo Tribunal pariu decepção e acusação desiludiu

Cabazes são herança das anteriores direcções do MITRAB
ministra do Trabalho. Chamada 
a explicar os fundamentos legais 
para retirar competências ao SP 
e atribuir o Taimo, Helena Taipo 
declarou que “a competência para 
dirigir a Direcção do Trabalho Mi-
gratório não cabe ao Secretário 
Permanente. Ele assumiu algumas 
funções internamente porque o 
anterior director havia se transfe-
rido para a África do Sul como de-
legado. Quando nomeamos a nova 
directora, Anastácia Zitha, restituí-
mos as competências a direcção”.

Entre 2010 e 2014, a Direcção 
do Trabalho Migratório, com cri-
térios poucos transparentes, ad-
quiriu 50 bicicletas para mineiros 

e seus dependentes na província 
de Nampula. Em tribunal, a antiga 
ministra do trabalho autorizou a 
compra daqueles meios circulantes 
para criar condições de mobilidade 
para identificar mais beneficiários 
mineiros no país.

“A DTM estava a expandir os 
serviços de reinserção social dos 
mineiros e pela primeira vez o 
PES de 2014 aumentou o número 
das províncias abrangidas fora das 
habituais Maputo, Gaza e Inham-
bane. Isto resulta de uma pesquisa 
feita as províncias de Nampula e 
Zambézia, onde constatamos a 
existência de beneficiários e instrui 
a criação de condições de mobili-

A juíza e Ministério Pública não demonstraram consistência da acusação contra Taipo
Helena Taipo autorizou pagamentos, mas remete as responsabilidades para a DTM

dade para identificar mais be-
neficiários mineiros no país”, 
declarou Taipo para depois 
justificar que não  lidava com 
questões de operacionaliza-
ção, quando questionada so-
bre os fundos e modalidade 

usados para pagar a operação 
que culminou com a compra 
das bicicletas.

Entre 2013 e 2015, a Di-
recção do Trabalho Migra-
tório gastou cerca de 1.423 
milhões em cabazes. Na sua 
versão dos factos, o antigo 
Chefe da Repartição de Fi-
nanças da DTM, José Monja-
ne, declarou que Helena Taipo 
era quem autorizava a compra 
de cabazes para as festividades 
do fim de ano. Entretanto, a 
“Tsunami” tornou público 
que o assunto dos cabazes já 
tinha barbas brancas no Mi-
nistério do Trabalho.

“A questão dos cabazes 
herdei e mesmo agora que não 
estou lá como ministra recebo 
cabazes não só do MITRAB 

como de outras instituições. 
No MITRAB trabalhamos 
com parceiros sociais, comis-
são consultiva do trabalho, 
sector privado, sindicatos que 
nos mandam cabazes e nós re-
tribuíamos. Era reciprocidade 

em termos de saudações de 
final do ano”.

Sobre a casa em Muhavire, 
o tribunal também 

claudicou

Consta dos autos do pro-
cesso que Helena Taipo 
tem um imóvel no bairro de 
Muhavire, na cidade de Nam-
pula, mas quando questionada 
pela juíza a ré jurou de pés 
juntos que não tinha uma casa 
naquela localidade. No entan-
to, a casa em alusão chegou a 
ser ocupada pela sua filha. Em 
sede do Tribunal, a ré disse 
que não perguntou nada à fi-
lha porque era maior de ida-
de. Estranhamente, mais uma 
vez, o tribunal claudicou. Não 

só não insistiu, como também 
não apresentou nenhum “ane-
xo” para contrariar a ré.  

“A minha filha é maior 
de idade e não perguntei. Se 
alguém está interessado em 
saber sou eu porque houve 
um rombo de 113 milhões de 
meticais que se diz que parte 
do valor pagou a referida casa. 
Em relação à DTM que envol-
ve a Kuyaka construções, em 
meados de 2014 a direcção 
provincial de Nampula tinha 
uma dívida com uma empresa 
relativa ao centro de formação 
de Malema. Instruí a DTM 
para se inteirar melhor do que 
estava a acontecer e fazer o 
pagamento porque era um as-
sunto que fazia parte do Plano 
Económico Social, e de lá para 
cá não sei o que terá aconte-
cido”, disse antes do estranho 
conformismo do tribunal.

Depois de assinar os con-
tratos, os ministérios devem 
enviar toda a documentação 
para o Tribunal Administrati-
vo (TA) para o efeito da vali-
dação dos mesmos. Contudo, 
o grosso dos contratos assi-
nados entre a DTM e alguns 
fornecedores não foram au-
tenticados pelo TA. Sobre os 
contratos, Taipo remeteu a 
resposta a Direcção Nacional 
do Trabalho Migratório

“Quem executava as acti-
vidades eram os sectores. Esta 
pergunta cabe à DTM respon-
der, caso tenha acontecido. A 
minha função era de assegurar 
que as coisas acontecessem, 
os pormenores não cabiam 
a mim. Durante 10 anos fui 
sempre inspecionada pelo Tri-
bunal Administrativo, órgão 
competente para fiscalizar ac-
tos administrativos”.

Sobre os adiantamos, a 
Direcção do Trabalho Migra-
tório fazia ao Ministério do 
Trabalho, a Teba, a minas não 
filiadas e outras instituições, 
Helena Taipo foi parca nas pa-
lavras, tendo se refugiado no 
“prefiro não responder”.

tava prevista a criação do gabinete 
mineiro e Taimo estava a ser pre-
parado para a posterior nomeação. 
Todos os fins de ano os represen-
tantes dos mineiros tinham encon-
tro na Presidência da República, 

no qual também participavam os 
representantes da comunidade mo-
çambicana na diáspora. Então, eles 
tinham no coordenador como elo 
de ligação com a presidência da Re-
pública”, respondeu Taipo.
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NEGÓCIOS Total Eren vai construir a central solar de Dondo
Total Eren é a empresa que deverá construir a Central Solar do 

distrito de Dondo, na província de Sofala. A companhia foi selec-
cionada dentre cerca de 130 concorrentes nacionais e estrangeiros. 
O Programa de Leilões em Energias Renováveis prevê também  a 
construção de mais três centrais, uma em Chiuta, outra em Lichinga 
e uma central eólica em Jangamo.

No âmbito do Programa nacional de massificação da utilização de gás

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia 
(MIREME) lançou, no sábado, no Posto Ad-
ministrativo de Anchilo, Distrito de Nampula, o 
Programa Nacional de Massificação da Utiliza-
ção de Gás de Cozinha e inaugurou a Unidade 

de Enchimento das Botijas, construída pela Petromoc através 
da parceria público-privado.

A cerimónia de lançamento 
e inauguração do empreendi-
mento orçado em 570 Milhões 
de Meticais, que foi dirigida 
por Sua Excelência Filipe Ja-
cinto Nyusi, Presidente da Re-
pública, tendo contado com 
a presença do ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, 
Carlos Zacarias, culminou com 
a abertura oficial da campa-
nha denominada DÁ+GÁS 
MOÇAMBIQUE, com vista 
a informar e sensibilizar a co-

munidade sobre os benefícios 
do uso do Gás de Cozinha 
nas suas residências em subs-
tituição da biomassa (lenha e 
carvão).

 Refira-se que, na Unidade 
de Enchimento de botijas de 
Gás, a capacidade de arma-
zenamento é de 200 tonela-
das métricas, repartidas por 4 
tanques de 50 toneladas cada, 
capazes de encher 5500 botijas 
por dia. A Unidade de Enchi-
mento permite acesso de ou-

Petromoc incrementa capacidade de enchimento das botijas

A Autoridade Reguladora da Água (AURA), 
uma instituição tutelada pelo Ministério das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídri-
cos (MOPHRH), necessita de cerca de três 
milhões de dólares norte-americanos para 

implementar o seu Plano Estratégico e de Sustentabilida-
de para o período 2022-2026, segundo foi anunciado nesta 
quarta-feira, 6 de Abril, na cidade de Maputo, num seminá-
rio cuja cerimónia de abertura foi dirigida pelo timoneiro 
do sector, Carlos Mesquita. 

O plano apresenta quatro 
linhas orientadoras, nomea-
damente o fortalecimento do 
desempenho do sector, o for-
talecimento da governação e a 
dinamização dos principais ac-
tores, o reforço das competên-
cias de regulação, assim como 
a consolidação da estrutura or-
gânica da AURA, com vista ao 
alcance do seu principal objecti-
vo: levar água de qualidade e sa-
neamento adequado a todos os 
moçambicanos.

A apresentação deste docu-
mento, que vai orientar as acções 
da AURA nos próximos quatro 
anos, acontece numa altura em 
que o Governo tem estado a rea-
lizar grandes investimentos nos 
sectores de abastecimento de 
água e saneamento, cujos níveis 
de acesso têm vindo a melhorar.

Como resultado destes inves-
timentos, o acesso aos serviços 
de abastecimento de água pas-

sou de 12.6 milhões, em 2015, 
para 19.9 milhões de pessoas, em 
2021, período durante o qual o 
acesso ao saneamento passou de 
7.7 milhões para 13.6 milhões de 
pessoas em todo o País.

De acordo com Carlos Mes-
quita, estes progressos resultam, 
igualmente, da implementação 
de vários programas de abaste-
cimento de água e saneamento, 
com destaque para o Programa 
Água para a Vida (PRAVIDA) e 
o Programa Nacional de Abaste-
cimento de Água e Saneamento 
Rural (PRONASAR). O pri-
meiro, de iniciativa presidencial, 
permitiu, em dois anos de im-
plementação, que cerca de 1.8 
milhão de pessoas tivessem aces-
so à água potável e saneamento 
adequado no País.

“O Governo continua enga-
jado na provisão e alargamento 
da cobertura dos serviços segu-
ros de abastecimento de água, 

AURA necessita de 3 milhões dólares norte-americanos

saneamento e drenagem, através 
da construção de fontes disper-
sas e de infra-estruturas resilien-
tes, com vista a reduzir a vulne-
rabilidade a fenómenos extremos 
e a criar maior sustentabilidade, 
concorrendo, desta forma, para 
a melhoria da qualidade de vida 
das populações e para o desen-
volvimento socioeconómico do 
País”, frisou. 

Na ocasião, o ministro das 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos apelou aos 
responsáveis da AURA a serem 
mais actuantes na regularização 
e fiscalização do serviço de abas-
tecimento de água, acautelando, 
de forma imparcial e objectiva, 
os interesses do Estado e dos 
consumidores.

“Devem, igualmente, as-

segurar a sustentabilidade das 
infra-estruturas e a qualidade 
do serviço de abastecimento de 
água e saneamento ao cidadão”, 
acrescentou Carlos Mesquita, 
para quem há pertinência de a 
AURA actualizar as suas formas 
de actuação, uma vez que, com 
a entrada em funcionamento 
de novos sistemas, incluindo 
os dos fornecedores privados, 
bem como a criação de empre-
sas regionais e mais contratos 
de cessão de exploração, “ha-
verá necessidade de o regulador 
encontrar novas formas susten-
táveis para garantir um serviço 
digno ao cidadão”.

Por seu turno, a presidente 
do Conselho de Administração 
da AURA, Suzana Loforte, refe-
riu que, para desempenhar cabal-

mente o seu papel, a instituição 
precisa não só de assegurar a sua 
sustentabilidade financeira, mas 
também de profissionais qualifi-
cados e de recursos humanos em 
número suficiente para respon-
der aos desafios do sector.

“Este plano estratégico foi 
concebido justamente para de-
finirmos normas e um quadro 
regulatório específicos para po-
dermos cumprir o nosso papel. 
Queremos definir metas concre-
tas para sabermos como vamos 
avançar paulatinamente até con-
seguirmos regular todo o servi-
ço público, em todo o território 
nacional”, explicou a PCA.

Num outro desenvolvimen-
to, e referindo-se, especificamen-
te, à necessidade de capacitação 
de todos os intervenientes do 
sector, Suzana Loforte conside-
rou que “de nada vale ser bom 
regulador se aqueles que prestam 
os serviços não têm capacidade e 
profissionalismo para responder 
ao aumento paulatino da taxa de 
cobertura”.

Importa realçar que o semi-
nário de apresentação do Plano 
Estratégico e de Sustentabilidade 
da AURA decorreu sob o lema 
“Perspectivando a Sustentabi-
lidade do Serviço do Abasteci-
mento de Água e Saneamento, 
Centrado na Satisfação do Con-
sumidor”. FDS

Para implementar Plano Estratégico e de Sustentabilidade para o período 2022-2026:

tras distribuidoras de Gás de 
cozinha no país. A Linha de 
Enchimento compreende um 
sistema automático de com-
bate ao incêndio e 7 Balanças 
Eletrónicas adaptadas para en-
cher qualquer tipo de botija de 
Gás em uso no país.

 Com este Programa, de 
acordo com o Presidente da 
República, “o Governo pers-
pectiva colocar o Gás ao ser-
viço de todas as comunidades 
moçambicanas, diminuindo os 
custos logísticos de distribui-
ção; aumentando a disponibili-
dade nas zonas anteriormente 
não abastecidas; reduzindo as 
barreiras de acesso e estabele-
cendo um mecanismo de pre-
ços favoráveis a todos os inter-
venientes”, referiu.

 A perspectiva que se tem 

com a campanha Dá+Gás 
Moçambique é de inverter o 
cenário apresentado pelo IOF 
(2019/2020), segundo o qual 
95% da população é usuária de 

biomassa (lenha e carvão) para 
cozinhar, priorizando o Gás de 
Cozinha ou outras fontes de 
energias limpas na equação da 
gestão familiar.
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ECONOMIALucro do ABSA duplicou em 2021
O lucro do Absa Bank Moçambique aumentou cerca 

de 115,1% e atingiu 633 milhões de Meticais no ano 
passado, revelou hoje a instituição bancária. Nem os 
efeitos da COVID-19 e da suspensão do projecto de gás 
natural liderado pela Total impediram que os resultados 
do banco crescessem.

O alívio das medidas restritivas continua a ser um 
grande estímulo à recuperação da economia na-
cional. Em comparação com igual período do 
ano passado, em Março do corrente ano, o Pur-
chasing Managers’ Index™ (PMI) do Standard 

Bank indica que as empresas moçambicanas registaram uma 
ligeira melhoria, pese embora o grande desafio sejam os pre-
ços dos meios de produção, que aumentaram devido ao conflito 
militar entre a Ucrânia e a Rússia, o que, de certa forma, segun-
do o Standard Bank, incrementou os encargos com a produção 
pelo segundo mês consecutivo.

De acordo com  o Pur-
chasing Managers’ Index™ 
(PMI) do Standard Bank, va-
lores acima de 50,0 apontam 
para uma melhoria nas con-
dições das empresas no mês 
anterior, ao passo que valores 
abaixo de 50,0 mostram uma 
deterioração.

 O PMI observa que em 
Fevereiro o principal indica-
dor do PMI caiu de 51,2  e 
50,6 em Março, mantendo-se 
acima do valor neutro de 50,0 
pelo segundo mês consecuti-
vo. O Standard Bank justifica 
que a  diminuição registada no 
índice surgiu devido a expan-
sões mais fracas na produção, 

novas encomendas e stocks de 
aquisições.

 “Os dados do inquérito de 
março do PMI™ indicam uma 
ligeira melhoria das condições 
de operação no setor privado 
moçambicano, uma vez que 
as empresas registaram um 
abrandamento do crescimento 
da procura e apenas um ligeiro 
aumento na atividade. Simulta-
neamente, os custos dos meios 
de produção aumentaram pela 
primeira vez em três meses 
devido a aumentos nos preços 
dos combustíveis e matérias-
-primas”, refere o Standard 
Bank, para depois acrescentar 
que a guerra entre a Ucrânia e 

Sector privado registou melhorias em Março do corrente ano

a Rússia abalou a confiança do 
sector privado nacional.

“O forte crescimento das 
contratações levou também a 
um aumento dos salários dos 
funcionários, o que se fez sen-
tir junto dos clientes das em-
presas através do aumento dos 
preços de venda. Com a amea-
ça das pressões inflacionárias a 
prejudicarem a produção futu-
ra, juntamente com a incerteza 
global causada pela guerra na 
Ucrânia, a confiança das em-
presas atingiu o seu valor mais 

baixo desde março de 2021”.
O alívio das medidas res-

tritivas impulsionou, mais uma 
vez, o aumento dos custos de 
produção pelo segundo mês 
consecutivo, sendo que o vo-
lume de novas carteiras de 
encomendas, que também au-
mentou em menor escala do 
que em fevereiro.

Por outro lado, Purchasing 
Managers’ Index™ (PMI) do 
Standard Bank observa que 
“os desempenhos dos sectores 
foram claramente divididos 

com o crescimento de novos 
negócios no comércio a gros-
so e a retalho, e nos serviços 
em contraste com as quedas 
na agricultura, na indústria de 
produção e na construção”, 
apontando que os preços dos 
meios de produção em geral 
aumentaram pela primeira vez 
em três meses devido a guerra 
na Ucrânia.

Ainda na PMI, o Standard 
Bank refere que as perspetivas 
para a actividade empresarial 
diminuíram em Março, como 
resultado da preocupação com 
as pressões inflacionárias glo-
bais e da guerra na Ucrânia.

“O sentimento geral esteve 
no valor mais baixo durante 
exatamente um ano, mas per-
maneceu fortemente positivo, 
com cerca de 57% das em-
presas a esperarem um cresci-
mento da produção”. 

Reagindo aos resultados 
dos inquéritos, Fáusio Mussá, 
economista-chefe do Standard 
Bank - Moçambique, afirmou 
que os resultados de Março 
assinalaram uma desaceleração 
do ímpeto de crescimento.

A Pandemia da covid-19 trouxe um contexto de-
safiador para a economia moçambicana, mas 
mesmo com as consequências nefastas provo-
cadas pela pandemia viral, de acordo com os 
accionistas que estiveram reunidos na Sessão 

da Assembleia-Geral Ordinária, realizada no passado dia 31 
de Março, em 2021, o Moza Banco não deixou de apostar na 
melhoria e consolidação dos principais indicadores econó-
micos e financeiros.

De acordo com João Fi-
gueiredo, presidente do Conse-
lho de Administração do Moza 
Banco, a evolução registada 
em indicadores como a Soli-
dez e Liquidez nos Resultados 
Brutos de Exploração e na 
Cobertura do Grau do Crédi-
to Vencido denota o compro-
misso assumido pelo Banco no 
contínuo aprimoramento dos 
mecanismos de gestão, tendo 
em vista o alcance da contínua 
estabilidade efectiva.

“O exercício económico 

findo foi adverso e, uma vez 
mais, tivemos de nos reinven-
tar. Não obstante as adversi-
dades, assinalamos notáveis 
conquistas espelhadas sobretu-
do pela evolução registada em 
indicadores como a solidez e 
liquidez, nos resultados brutos 
de exploração e na cobertu-
ra de grau de crédito vencido. 
O processo de recuperação e 
limpeza caminha no sentido 
correcto, pelo que dúvidas não 
devem existir no que aos objec-
tivos pretendidos dizem respei-

Moza Banco regista crescimento de 285% em 2021

to”, disse Figueiredo.
Apesar do contexto desafia-

dor, Moza Banco empenhou-
-se ainda na modernização e 
implantação de sistemas tecno-
lógicos que assegurassem uma 
melhor monitorização da ges-
tão de risco em todas as verten-
tes da operação bancária, um 
factor diferenciador na oferta 
de produtos e serviços, dando 
corpo ao lema de “maior proxi-
midade” do Cliente, facilidade 
na comunicação e transacção.

“Em matéria de gestão de 
risco de crédito, o Banco tem 
imprimido um elevado esforço 
na actividade de recuperação 
e gestão de crédito vencido, 
enquadrado nas directrizes 
estratégicas e que resultou na 
melhoria nos níveis de sinistra-
lidade, tendo se registado uma 
redução de 16%”, declarou o 
PCA do Moza Banco.

Olhando para dos dados re-
ferentes ao exercício económi-
co de 2021, fruto da confiança 

depositada pelos seus Clientes, 
parceiros e stakeholders em 
geral, o Banco registou um 
crescimento significativo nos 
canais digitais, tendo registado 
aumentos de 117% e 62% no 
Moza Já (USSD) e Moza Net 
(eBanking), respectivamente.

Ainda na sua intervenção, 
João Figueiredo destacou a 
manutenção da trajectória es-
tratégica definida pelo Banco 
nos últimos anos, que se re-
flecte no resultado operacional 
alcançado, o qual apresenta um 
crescimento de 285% face ao 
exercício anterior.

Importa referir que a so-
lidez do Banco foi reforçada 
com a realização de mais uma 
operação de aumento de capital 
social por parte dos accionistas, 
num montante de MZN 1,953 
Milhões, sinalizando assim a 
confiança que os mesmos de-
positam no Banco.

Face ao exercício de 2020

… e accionistas aumentam MZN 1,953 Milhões de capital social
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Neste mundo conturbado, procuram faz-
er crer que vivemos um momento de 
intensa actividade política, que mesmo 
com pandemia desperta as atenções 

gerais. Mas não é bem assim. Atrás dessas manifesta-
ções está o factor económico, pois os povos, hoje, es-
tão mais interessados no bem-estar social do que em 
abraçar ideologias. Já se sabe o que dá certo e o que 
leva à perda na qualidade de vida. Neste particular os 
Governantes e os Políticos moçambicanos não andam 
a dormir... A dormir andará, provavelmente, a gener-
alidade do cidadão comum, que procura viver o seu 
dia-a-dia «a contar meticais»...

A movimentação política, especialmente na área 
urbana, deve-se ao projecto de enfraquecer aqueles 
países alvos da cobiça desta Nova Esquerda, que tem o 
objectivo de mudança, mas não possui propostas que 
não sejam para destruir os valores da civilização ju-
daico-cristã. No poder vigora o estado policial, como 
na Rússia, na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba e em 
Moçambique, só para citar alguns exemplos.

E a referência maior é a Rússia de Putin, que, no 
fundo, além de controlar a Ucrânia, quer enfraquecer 
a Economia Ocidental, começando pela Europa e a 
sua dependência energética. Antes, Moscovo já benefi-
ciava do preço do petróleo, o que acabou por o salvar 
o ano passado, diga-se em abono da verdade.

A batalha por uma economia que cresça, que ocupe 
a massa trabalhadora, que gere Riqueza com avanço 
Tecnológico e Social, enfrenta “gargalos” sérios e 
pouco se trata da questão, provavelmente dentro dos 
interiores desta Nova Esquerda que se confunde com 
o simples Populismo Nacionalista.

A Ucrânia é peça importante no fornecimento de 
gás para a Europa. Por isso a Guerra está no programa 
Mundial e a omissão do Ocidente vai levar em breve 
à invasão de Taiwan e, depois, novas investidas con-
tra Israel. Parece claro que o apoio da China diminui 
muito as acções do Ocidente na economia russa. Ou 
será impressão nossa...?!

E a falta de chips, com produção concentrada na 
Ásia, gera problemas em todo o Mundo, incluindo na 
suposta robusta economia dos EUA. O Brasil, que é o 
único produtor na América Latina, pensa em fechar a 
sua fábrica, que é estatal, e acolher investimento russo. 
É preciso uma solução de curto prazo. Outro “gar-
galo” grave (convenhamos!) é o transporte marítimo, 
base do comércio internacional. Faltam barcos e con-
tentores e a segurança afecta o sector.

A MSC — a gigante mundial — suspendeu as op-
erações no Brasil em consequência do uso dos conten-
tores de seus clientes para a introdução criminosa 
de drogas. Esta prática tem dado aborrecimentos aos 
seus clientes e prejuízos à empresa. Recentemente, pa-
gou a multa de 50 milhões de dólares nos EUA.

Mas o perigo ronda a Economia em todos os flan-
cos. A fragilidade dos Bancos Europeus foi agravada 

com a Pandemia do Covid-19, e hoje vive-se o susto 
da inadimplência. E a esta junta-se o endividamento 
do Sector Público, com ameaça de juros crescentes. 
A inflação está de volta em meio mundo, e Moçam-
bique não foge à regra, como muito bem salientou o 
Prof. Dr. Luca Bussotti na sua habitual crónica da se-
mana passada.

A complicar tudo está a ausência de Lideranças 
Fortes, carismáticas, capazes de impor programas com 
coragem e aceitação popular. Quase todos os países 
ocidentais (e não só!) pedem REFORMAS diante de 
uma legislação construída com muita ideologia, irre-
sponsabilidade e demagogia.

Mexer em privilégios nunca foi tarefa fácil. Não te-
mos um Reagan nem uma Thatcher, e a América 
do Sul, e a maioria dos países da Europa e também 
da África Austral, onde a crise deve crescer, ficou 
órfã de seus militares. Sobram “caudilhos populistas” 
e despreparados. E uma volta ao domínio estatal na 
economia, como no Peru, Chile e Argentina, com 
intervenções antigas, como o controlo de preços.  E 
também nos PALOP´s...

No geral, a classe política “anda desgastada” em 
todo Ocidente e na África Austral (incluindo os 
PALOP´s) com casos frequentes de corrupção e in-
competência — e também de desvios e roubos por 
parte dos principais Governantes de Moçambique — 
que a todos confrange e deixa o País «nas bocas do 
Mundo». É um exemplo flagrante que a  nossa Justiça 
ainda não conseguiu resolver...  

E a Justiça acabou servindo para bons empregos e 
protecção a malfeitores, além de “os cobrir” descara-
damente. Ou seja: impunidade com decisões de enver-
gonhar (alguns) dos magistrados dignos.

Embora, com certo risco, na Reforma Política que 
se impõe os mandatos precisam ser de cinco anos, 
pois como hoje, com a maioria de quatro anos, não 
há tempo para se corrigir erros mais recentes.

Os países de Democracia consolidada não resistem 
“a prateleiras vazias”, desemprego e carestia. E nes-
sas horas não se sabe o que pode acontecer. A reali-
dade é cruel. O Mundo parece estar por um fio. E af-
rontado com a violência russa, ameaças a outros países 
à sua volta, em particular, e ao Mundo, em geral.

OPINIÃO

PUBLICIDADE

O mundo está em perigo 
iminente

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...
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Num curto lapso de tempo o país está 
a assistir a dois processos que podem 
ser definidos de “históricos”: quer pela 
importância dos réus envolvidos, quer 

pelo possível impacto junto à opinião pública, quer, 
finalmente, devido aos valores subtraídos ao erário 
público moçambicano. Duma ou de outra forma 
existem evidentes questões de ética, de responsa-
bilização de uma classe política, de desrespeito das 
normas mais elementares relativas à gestão da coisa 
pública que já foram suficientemente sublinhadas. 
Tudo isto existe, mas há aspectos que também pou-
co foram considerados e que deveriam, pelo contrá-
rio, favorecer uma reflexão mais profunda sobre o 
funcionamento da administração pública moçambi-
cana. Um desses aspectos tem a ver com a própria 
filosofia e funcionamento da administração pública.

Em boa verdade, este elemento representa um 
dos pilares que permitiu que tais esquemas de cor-
rupção se realizassem, juntamente com muitos ou-
tros, grandes e pequenos. Com efeito, se os funcio-
nários não aceitassem se curvar à vontade dos seus 
superiores hierárquicos, a partir de quem tem uma 
responsabilidade política, seria extremamente com-
plicado aprontar tais manobras ilegais.

Entretanto, esta postura de mero executor da 
vontade do superior é estabelecida pela Constitui-
ção de Moçambique. No Título XII, art. 252, deno-
minado “Hierarquia”, lê-se o seguinte: “Os funcio-
nários e demais agentes do Estado, no exercício das 
suas funções, devem obediência aos seus superiores 
hierárquicos”.

Este é o princípio básico do funcionamento da 
administração pública moçambicana. Ele é atenua-
do apenas duma forma parcial e por assim dizer 
incidental pela frase que fecha o art. 252: “nos ter-
mos da lei”, e pelo artigo seguinte, o 253, que reza 
que “O dever de obediência cessa sempre que o seu 
cumprimento implique a prática de crime”. Mais 
uma vez, um ditado óbvio, com uma posição de se-
gundo plano em relação ao princípio fundamental: 
a obediência ao próprio superior hierárquico.

Ora, a administração pública contemporânea as-
senta em princípios totalmente diferentes: Max We-
ber, já no início do século passado, tinha postulado 
três tipos de poder: tradicional, carismático e racio-
nal. As sociedades modernas se baseiam no último, 
o racional, para o funcionamento da administração 
pública. Isto significa que seus funcionários devem 
obediência não tanto a pessoas específicas, quanto 
à Constituição e às leis que regulamentam a vida no 
país. Significa também que o modo de recrutamento 
deve ser transparente e equitativo, e que quem entra 
a trabalhar na função pública não deveria agrade-

OPINIÃO

cer este ou aquele padrinho, mas sim as suas 
capacidades e conhecimentos da matéria que 
será objecto do seu próprio trabalho.

O exemplo provavelmente melhor des-
ta filosofia de governar a função pública é 
constituído pela França. Na escola francesa, 
a carreira de funcionário público está com-
pletamente separada da carreira política (por 
isso fica difícil pular de um lado para outro), 
e o funcionário público é quem determina 
os limites legais (pois conhece as regras e os 
regulamentos internos) da acção do repre-
sentante político nas instituições. E é ele, ou 

ela, o/a responsável para os procedimentos 
técnicos, que dificilmente envolvem as figuras 
políticas, cuja tarefa é orientar e delinear as 
estratégias gerais para o bem do país.

Por isso, em nenhum caso o funcionário 
público de um Estado organizado de forma 
racional – a menos que não seja consciente-
mente desonesto – irá aceitar ultrapassar os 
limites impostos pelas leis, nem em caso de 

ordens provenientes do seu superior hierár-
quico, inclusivamente se for o ministro. Aliás, 
não raras vezes acontece que é justamente o 
funcionário que se recusa em assinar este ou 
aquele acto administrativo, por este entrar em 
choque com a lei, e tendo o sério risco de ser 
processado e preso.

Em Moçambique, tal cenário dificilmente 
verifica-se: em caso de recusa de um subor-
dinado em executar uma ordem superior, ele 
(ou ela) é acusado de indisciplina, de obsta-
culizar o desenvolvimento institucional e, ge-
ralmente, é punido até com o bloqueio da sua 
carreira profissional, a não ser com a expul-
são. De certa forma, o superior hierárquico 
tem razão: não é apenas a “cultura do che-
fe” que vige em muitas instituições, públicas 
e privadas de Moçambique a determinar que 
isso aconteça; é também a própria Consti-
tuição que, aliás, incorpora o espírito ínsito 
numa dialética feita de mandar e executar, 
sem ver as consequências disso.

Voltando ao Weber, o direito moçambica-
no inerente à função pública está imbuído dos 
princípios típicos de um modelo carismático 
e não racional, em que é o chefe a determinar 
o que se deve ou não se deve fazer, sendo 
este, como diria Hobbes, legibus solutus (ou 
seja, solto da lei). Um modelo que encontra a 
sua máxima confirmação nos extensos pode-
res do Presidente da República, assim como 
na fraca regulamentação da vida parlamentar, 
em que “quem ganha leva tudo”, deixando 
pouquíssimos espaços de manobra às oposi-
ções na actividade de controlo e fiscalização 
da acção do governo. Os âmbitos são aparen-
temente diferentes, mas a filosofia de fundo 
é a mesma.

É por isso que iniciar com a alteração do 
art. 252 da Constituição seria, provavelmente, 
um primeiro passo para que a função pública 
moçambicana assumisse o semblante de uma 
administração mais preocupada com o inte-
resse geral e com o profissionalismo dos seus 
funcionários do que com a obediência cega 
ao chefe. Evitando ou limitando, provavel-
mente, episódios como os que estamos a as-
sistir, quer na tenda da BO quer no processo 
em curso na Katembe contra Helena Taipo 
e a Direção do Trabalho Migratório, em que 
políticos e funcionários procuram se atirar 
mutuamente as responsabilidades para des-
falques milionários que regras e regulamentos 
mais claros poderiam eludir.

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
O que aprender dos 

processos em curso por 
corrupção

No Título 
XII, art. 252, 
denominado 
“Hierarquia”, 
lê-se o seguinte: 
“Os funcionários 
e demais agentes 
do Estado, 
no exercício 
das suas 
funções, devem 
obediência aos 
seus superiores 
hierárquicos.
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A política doméstica está ao 
rubro nos dois últimos anos, 
envolvendo diversos actores 
que influenciam a dinâmica 

de todo o processo da construção do 
tecido social moçambicano, ou melhor, 
nas piores das hipóteses, se formos a 
fazer uma pequena imaginação soci-
ológica, como diria o sociólogo america-
no Wright Mills (1990), no seu livro “A 
promessa”, podíamos começar a fazer 
presunções segundo as quais Chissano 
matou Nyimpine, Guebuza matou Val-
entina e Nyusi quem vai sacrificar para 
manter a sua hegemonia política depois 
de sair da presidência, tendo em conta 
que não se duvida que ele, tal como os 
seus antecessores, tem um rabo preso na 
gestão da coisa pública.

O presente artigo não tem nenhuma 
pretensão de trazer resposta sobre a vida 
política das figuras que nos últimos trinta 
e cinco anos desenharam o percurso da 
história da vida da população moçambi-
cana, em função de como eles geriram 
as suas administrações no período que 
estiveram na presidência como símbolos 
de Moçambicano ao nível da região da 
África Austral, CPLP e na geopolítica 
internacional.

Estamos cientes que as organizações 
políticas moçambicanas que de facto são 
empresas privadas que concorrem sem-
pre em cada cinco anos para as eleições 
autárquicas, presidências e nos últimos 
pleitos acrescentou-se as eleições para 
os governadores provinciais, que é um 
passo de extrema importância para o 
nosso processo da democratização alia-
do a descentralização que o país já intro-
duziu desde as primeiras eleições presi-
denciais e autárquicas.

A Frelimo tem sido a única organiza-
ção privada que tem conseguido ter o 

privilégio de estar a gerir administração 
pública do país em todos os sentido, 
partindo da presidência, dos tribunais 
até ao parlamento, uma coisa deve es-
tar claro ninguém não deve negar, o 
esforço que esta organização política 
tem implementado nos últimos anos ao 
nível interno, vezes sem conta mesmo 
com algumas clivagens internas que têm 

surgido, sabendo, de certa forma, fazer 
face a elas. O que difere de algumas for-
ças políticas, sendo que a Renamo tem 
estado a registar uma mera melhoria no 
sentido da sua organização, na perspec-
tiva de que o partido, nos últimos anos, 
tem saído da imagem do líder mor para 

se consagrar enquanto uma alternativa 
política para os eleitores moçambicanos, 
tanto os do centro, norte e sul do país. 
Por último, o MDM é daquelas orga-
nizações políticas que pode ver seu fim 
trágico dentro de alguns dias, devendo 
isso a sua organização, que entende que 
esta empresa privada deve ser dirigida 
pela família Simango, o que de alguma 
forma coloca em queda livre a organiza-
ção.

Mas voltemos ao nosso argumento 
central do presente artigo, que está as-
sociado a maneira como os líderes da 
Frelimo que tiveram a oportunidade de 
liderar o país não conseguiram, de modo 
algum, ser imparciais na sua governação, 
no sentido de compreender que estavam 
a dirigir o país e as suas famílias não eram 
deste processo de governação. Daí que 
este artigo procura questionar as reais 
causas das mortes do primogênito do 
Chissano e da filha querida de Guebuza, 
e procurar fazer uma mera introspecção 
da popularização de Florindo Nyusi, 
filho do actual presidente, que tem se 
apropriado do símbolo que seu pai tem 
de governar o país para fazer e desfazer, 
sem se importar com nada. A política 
moçambicana ainda está aquém da real 
dimensão real daquilo que os cientistas 
políticos pretendem que seja a forma-
ção de um Estado, pese embora Jean 
Jacques Rousseau, no seu livro Con-
trato Social, reconheça que a família é a 
base social de uma sociedade, de modo 
algum ele procura personalizar e fazer-
se culto às famílias dos reis, ou melhor 
dos que cuidam dos negócios do Esta-
do. Espera-se que quando Nyusi sair da 
presidência, primeiro, nenhum filho dele 
seja morto ou seja arguido, muito menos 
declarante, e por último não haja perse-
guição política.

A morte como 
absolvição da 
presidência

O presente artigo 
não tem nenhuma 
pretensão de trazer 
resposta sobre a vida 
política das figuras que 
nos últimos trinta e 
cinco anos desenharam 
o percurso da história 
da vida da população 
moçambicana, em 
função de como 
eles geriram as suas 
administrações no 
período que estiveram 
na presidência 
como símbolos de 
Moçambicano ao 
nível da região da 
África Austral, CPLP 
e na geopolítica 
internacional.

Dionildo Tamele
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Tribunal anula sentença que condenou ex-chefe do 
gabinete presidencial na RDC

Tribunal de Cassação da RDC anulou, na segunda-
-feira, 11 de Abril, a sentença do Tribunal de Recur-
so que condenou ex-chefe de gabinete do Presiden-
te Félix Tshisekedi a 13 anos de prisão por desvio 

de fundos públicos

De acordo com as declara-
ções do juiz Christophe Muk-
endi, o Tribunal de Cassação 
da República Democrática do 
Congo recebeu o recurso de 
Vital Kamerhe, "considerou-
o procedente e reenviou o 
processo para o Tribunal de 
Recurso de Kinshasa-Gombe 
com outra composição". 

 O tribunal, equivalente ao 
Supremo Tribunal, considerou 
que o juiz de recurso “violou o 
direito da defesa" de Kamerhe 
ao proferir a sua decisão de o 
condenar a 13 anos de prisão 
por desvio de fundos públicos 
quando o caso não estava em 
estado de ser julgado”, argu-
mentou o juiz.

Vital Kamerhe, de 63 anos 
e antigo presidente da Assem-
bleia Nacional, fora condena-
do em Abril de 2020 a 20 anos 
de prisão por desvio de quase 
50 milhões de dólares (45 mil-
hões de euros), alocados à con-
strução de casas prefabricadas 
para os militares e polícias, no 
âmbito de um programa que 
deveria lançar o mandato do 
Presidente Tshisekedi. A pena 
foi reduzida para 13 anos de 
prisão num recurso em junho 
de 2021. 

 Durante as audiências, 
os advogados do réu denun-
ciaram “um processo político 
para o impedir de se candida-
tar à presidência em 2023”. O 
mesmo tribunal acordou, em 
Dezembro do ano passado, 
uma liberdade condicional a 
Kamerhe devido ao seu estado 
de saúde.

 Refira-se que, em 2018, 
Kamerhe desistiu em favor de 
Tshisekedi no final da cam-
panha presidencial e, segundo 
um acordo entre os dois, deve-
ria candidatar-se às próximas 
eleições, previstas para 2023.

Ataque mata e fere soldados na Nigéria
Onze soldados foram mortos e 19 ficaram feridos na semana 

passada, na Nigéria, num alegado ataque de rebeldes em Birnin 
Gwari, no estado de Kaduna, segundo o Exército do país. O 
Exército indicou que os rebeldes atacaram uma base militar em 
Polewire, ao longo da autoestrada entre Kaduna e Birnin, na cida-
de de Birnin Gwari.

Ramaphosa compara xenofobia ao 
Apartheid

Numa altura em que há relatos de actos de xe-
nofobia em algumas cidades sul-africanas, o 
Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, 
comparou a violência contra os estrangeiros 

por grupos anti-imigrantes com às estratégias usadas pelo 
regime do apartheid.

Na última semana, as au-
toridades de lei e ordem da 
África do Sul ficaram em alerta 
com ressurgimento de violên-
cia contra os imigrantes ilegais 
que fazem aquele país procu-
rando melhores condições de 
vida.

De acordo com os órgãos 
de comunicação sul-africanos, 
um jovem zimbabweano não 
escapou à fúria da multidão 
na vila de Diepsloot, norte 
de Joanesburgo, tendo sido 
linchado em plena luz do dia. 
Quem veio ao público conde-
nar a atitude dos seus compa-
triotas é Cyril Ramaphosa, por 
sinal, presidente daquele país 
da África Austral.

“Vimos pessoas interpela-
das na rua por simples cida-
dãos e forçadas a mostrar os 
seus documentos de identida-
de para justificar o seu esta-
tuto. Era assim que operavam 
os opressores do apartheid”, 

recordou o estadista.
Ramaphosa lembrou, por 

outro lado, que durante o 
Apartheid os negros eram de-
tidos quando eram encontra-
dos em zonas destinadas para 
branco quando não apresenta-
vam documentos que compro-
vavam a sua livre circulação.

Indo mais longe, o presi-
dente sul-africano instou os 
seus compatriotas a não dei-
xarem as injustiças com os 
estrangeiros reproduzirem-
-se em alusão a morte trágica 
de sete cidadãos sul-africanos 
em Diepsloot, o que de certa 
forma desencadeou a vaga de 
violência.

“Não podemos deixar es-
tas injustiças reproduzirem-se. 
Hoje, a nossa raiva é dirigida 
contra os cidadãos do Zimba-
bwe, Moçambique, Nigéria ou 
Paquistão. Amanhã, a nossa 
raiva pode ser dirigida a nós 
mesmo”.

PUBLICIDADE
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Nos distritos

Neila Sitoe

A adesão, frequência e retenção de crianças com 
necessidade especiais nas escolas em todo o 
país tem sido um grande desafio devido a fraca 
disponibilidade de infra-estruturas adequadas 
e a prevalência de estigma e descriminação, o 

que levou ao governo a abolir escolas especiais e capacitar 
professores e todos os intervenientes no meio escolar para 
melhor lidarem com estas crianças. No entanto, a sociedade 
civil denuncia falta de clareza na distribuição de orçamento, 
sobretudo fora dos círculos urbanos, o que não permite ter 
uma educação inclusiva e compromete o ambiente de educa-
ção e aprendizagem de alunos deficientes.

Dados do último censo po-
pulacional (INE 2017) mos-
tram que aproximadamente 
2,7% da população moçambi-
cana são pessoas com algum 
tipo de deficiência, existem 
apenas 76.843 matrículas de 
rapazes e raparigas com defi-
ciência no sistema educativo 
(DIPLAC 2019) e estima-se 
que duas em cada três crianças 
com deficiência estejam fora 
das escolas (EEIDCD-2020).  

Com vista a aumentar o 
acesso e a retenção de crianças 
com deficiência e/ou necessi-
dades educativas especiais no 
sistema educativo, o governo 
de Moçambique lançou, em 
2021, a Estratégia de Educação 
Inclusiva e Desenvolvimento 
da Criança com Deficiência 
(EEIDCD 2020-2029), con-
tudo os desafios permanecem.

A administradora do distri-
to da Manhiça, Cristina Mafu-
mo, que falava, há dias, naque-
le ponto do país, durante um 

workshop de reflexão sobre o 
direito da criança à educação 

de qualidade e inclusiva, reali-
zado pelo Núcleo Académico 
para o Desenvolvimento da 
Comunidade (NADEC), reco-
nheceu que grande parte das 
escolas não dispõe de condi-
ções adequadas para crianças 
com necessidade especiais.

“É um anseio do governo 
ver as crianças com deficiência 
a aderirem, frequentarem e se 
reterem nas escolas, por isso 
que temos implementado vá-
rios projectos com vista a al-
cançar este fim, mas lidar com 
uma criança com deficiência 
não é fácil, por isso, tanto as 
escolas, assim como os profes-
sores devem estar preparados 
para receber estas crianças”, 
disse Cristina Mafumo.

Para evitar a discriminação 
e estigmatização das crian-
ças com deficiência, anota, o 
governo optou por incluir as 
crianças com necessisdades 
especiais para frequentarem 
mesmas escolas com as demais 

crianças.
“Anteriormente, tinhamos 

Sociedade civil defende mais orçamento para implementação 
da educação inclusiva

Padrasto viola menor de 10 anos
Uma menor de 10 anos de idade está acamada desde o dia 

20 de Março do mês passado, devido a dores intensas nos seus 
órgãos genitais, em consequência de uma violação, supostamente 
protagonizada pelo seu padrasto, de 32 anos de idade, no bairro 
da Manga, na cidade da Beira. O autor foi detido, mas três dias 
depois foi solto e a mãe da vítima exige justiça. 

escolas especiais para crianças 
com necessidades especiais, 
algumas até ainda estão em 
funcionamento, onde estas 
crianças com algum tipo de 
deficiência frequentavam, mas 
o governo viu que era uma for-
ma de discriminar e estigmati-
zar a criança com deficiência e 
optou por incluí-la com as de-
mais crianças. Os professores 
também estão a ser capacita-
dos para lidar com este tipo de 
alunos, mas a capacitação por 
si só não é suficiente, é neces-
sário que os gestores escolares 
e professores saibam, queiram 
e tenham paciência para lidar 
com estas criança, o que não é 
uma tarefa fácil, mas é possível 
quando se tem amor e empatia 
pelo próximo”, apelou.

“É preciso saber até que 
ponto o Orçamento do 

Estado chega aos distritos”

Por seu turno, Clotilde 
Noa, gestora da prioridade 
da mulher e educação da Ac-
tionaid, entende que é preciso 
saber até que ponto o Orça-
mento do Estado chega aos 
distritos e é alocado para o 
sector da educação inclusiva.

“A educação inclusiva deve 
ser vista em todos os aspectos, 
deve-se envolver todos os ac-
tores-chave para a educação da 
criança com necessidades es-

peciais e direitos educativos de 
todos os alunos, desde as salas 
de aulas e fora das salas. Por 
isso é importante investir nos 
recursos humanos, que são 
os professores que todos os 
dias lidam com os alunos para 
que possam contribuir com 
conhecimentos e capacidades 
para atender crianças com ne-
cessidades especiais”.

Embora considere que ain-
da é muito cedo para querer 
ver resultados numa estraté-
gia que foi lançada ano pas-
sado, Clotilde defende que há 
necessidade de se fazer mais, 
para que a nível dos governos 
distritais se inclua nos Orça-
mentos a questão de formação 
para educação inclusiva.

“Se não tivermos uma boa 
infra-estrutura para que o alu-
no com deficiência se sinta 
confortável, um professor ca-
pacitado e com recursos para 
que transmita o conhecimento 
para estas crianças, não estare-
mos a ter uma educação inclu-
siva”, sustenta.

Para Hipólito Benfica, 
presidente do NADEC, o 
workshop de reflexão sobre 
educação inclusiva tem por 
objectivo doptar as raparigas, 
crianças com deficiência e 
demais actores de ferramen-
tas para desafiar as práticas e 
crenças culturais que influen-
ciam a desistência da rapariga 

e crianças com deficiência nas 
escolas.

“Apesar do governo de 
Moçambique ter lançado a es-
tratégia de educação inclusiva, 
no ano passado, muitas acções 
ainda devem ser desenvolvi-
das, desde a capacitação dos 
professores sobre educação 
inclusiva, a qualidade do aces-
so da criança com deficiên-

cia à escola, tendo em conta 
todo o tipo de deficiência”, 
recomendou.

Se não 
tivermos uma 
boa infra-
estrutura para 
que o aluno com 
deficiência se 
sinta confortável, 
um professor 
capacitado e 
com recursos 
para que 
transmita o 
conhecimento 
para estas 
crianças, não 
estaremos a ter 
uma educação 
inclusiva.



2120 12 DE ABRIL DE 2022 12 DE ABRIL DE 2022

ST
OW

O

PUBLICIDADE



2322 12 DE ABRIL DE 2022 12 DE ABRIL DE 2022

ST
OW

O

DESPORTO

A cidade de Maputo entrou, pela primeira vez, na rota 
do Tour da taça oficial da Liga dos Campeões da 
UEFA em futebol. Pelas mãos de Clarence Seedorf, 
ex-internacional holandês e antigo jogador do Ajax, 

Real, Milan e Botafogo, o troféu pousou no púlpito do passos 
do Conselho Municipal de Maputo, teletransportando a mís-
tica dos grandes palcos do futebol europeu e fazendo a sala 
vibrar ao som do hino da Liga dos Campeões, que nesta fase 
de mata-mata conta com o moçambicano Reinildo Mandava.

Moscovo foi a cidade es-
colhida pela entidade que 
chancela as competições no 
continente europeu para ser o 
palco da Liga dos Campeões 
Europeus, contudo, a eclosão 
do conflito militar entre a 
Rússia e a Ucrânia fez com 
que a UEFA mudasse o local 
do derradeiro jogo daquela 
prestigiada competição para a 
capital francesa, Paris.

No quadro do Tour da 
Taça da Liga dos Campeões 

promovido pela Heineken, 
patrocinadora oficial da Liga 
dos Campeões Europeus, 
Clarence Seedorf, embaixador 
da liga milionária chancelada 
pela UEFA, escalou a capi-

tal moçambicana para exibir 
o troféu mais almejado pelos 
clubes no velho continente.

Maputo entrava assim 
na lista de cidades africanas 
contempladas pela UEFA e 
Heineken para a passagem do 
troféu da também conhecida 
como Liga Milionária. A Tour 
pelo continente africano teve 
início no dia 5 do corrente 
mês, na cidade de Kinshasa, 
República Democrática de 
Congo, e depois de Moçam-
bique a taça segue para Ad-
dis Abeba, capital da Etiópia, 
para cumprir a terceira etapa 
do Tour, que também engloba 
as cidades de Lagos e Abuja, 
na Nigéria.

Os visitantes de ouro da 
Cidade de Maputo desfila-
ram pelas principais ruas da 
cidade saudando a milhares 
de moçambicanos que mani-
festaram a sua alegria entre 
selfies, gritos, cânticos e sur-
presa, celebrando a felicidade 
de ver o troféu que será ent-
regue ao sucessor do Chel-
sea. No fim do dia houve um 
momento de gala, em que 
centenas de personalidades a 
destacar, empresários, antigos 
selecionadores dos Mambas, 
colaboradores da HEINEK-
EN, dirigentes da Federação 
Moçambicana de Futebol e 
jornalistas tiveram a opor-
tunidade de chegar mais perto 
do troféu. Etelvina Materula, 
ministra da Cultura e Turismo, 
dirigiu a orquestra nostálgica 
que contagiou os presentes 
ao entoar o Hino da Liga dos 
Campeões da UEFA.

 Discursando para uma 
vasta plateia, Seedorf  mostrou 
ser um profundo conhece-
dor da história do desporto 
moçambicano ao mencionar 

Maputo parou para celebrar a mística do troféu da Liga dos 
Campeões Europeus

Duarte Sitoe

 Discursando 
para uma vasta 
plateia, Seedorf  
mostrou ser 
um profundo 
conhecedor 
da história 
do desporto 
moçambicano 
ao mencionar 
os nomes de 
Mário Coluna 
e Eusébio, 
jogadores 
nascidos na 
pérola do índico, 
que venceram a 
Taça dos Clubes 
Campeões 
Europeus com 
as cores do 
Sport Lisboa e 
Benfica.

Kapango reclama terrenos prometidos no CAN 96
Aquando do apuramento para o CAN 96 e 98, o Gover-

no e Federação Moçambicana de Futebol prometeram aos 
jogadores dos Mambas terrenos na Ka Tembe. Entretanto, 
volvidos 26 anos, a promessa ainda não foi materializada. 
Kampango, antigo guarda-redes dos Mambas, usou as redes 
para recordar ao Governo e a FMF sobre os terrenos pro-
metidos pelas qualificações ao CAN 96 e 98.

os nomes de Mário Coluna 
e Eusébio, jogadores nasci-
dos na pérola do índico, que 
venceram a Taça dos Clubes 
Campeões Europeus com as 
cores do Sport Lisboa e Ben-
fica.

 “Não preciso falar da 
minha felicidade de finalmente 

estar em Moçambique. A Liga 
dos Campeões também tem 
história neste país, onde joga-
dores como Eusébio e Mário 
Coluna fizeram história na 
prova vencendo a competição. 
Trata-se de duas grandes refer-
ências da Liga dos Campeões. 
Queremos que haja mais joga-

dores de alta qualidade como 
Eusébio e Coluna. Espero 
que, no futuro, outros joga-
dores moçambicanos possam 
brilhar no futebol europeu”, 
reconheceu Seedorf  na con-
ferência de imprensa de apre-
sentação da Taça da Liga dos 
Campeões.

Inspirar histórias de sucesso
De acordo com a directora 

dos Assuntos Corporativos da 
Heineken Moçambique, Nei-
de Pires, a vinda do troféu da 
Liga dos Campeões Europeus 
à capital moçambicana visa 
proporcionar aos amantes de 
futebol moçambicano um 
momento ímpar para se inspi-
rarem em histórias de sucesso.

“Para nós, Heineken 
Moçambique, é um orgulho 
testemunhar a presença deste 
troféu e da lenda do futebol 
europeu Clarence Seedorf, que 
já levantou a mesma em quatro 
ocasiões. Hoje (sexta-feira), ao 
recebermos estes grandes sím-
bolos da Liga dos Campeões 

da UEFA, confirma-se o nos-
so anseio de enraizamento na 
sociedade moçambicana, que 
é grande apreciadora do fute-
bol europeu, principalmente 
desta competição”, declarou 
Pires.

Por sua vez, Carlos Gil-
berto Mendes, na qualidade 
de representante do Estado 
moçambicano naquele evento, 
para além de se sentir pela 
passagem da Tour da Taça da 
Liga dos Campeões pela capi-
tal moçambicana, ambiciona 
que esta iniciativa desperte 
estrelas nacionais a atingirem 
grandes patamares do despor-
to internacional, tendo dado 

o exemplo de Reinildo, inter-
nacional moçambicano, que 
procura chegar às meias-finais 
com a camisola do Atlético de 
Madrid.

“É uma honra receber esta 
Taça tão cobiçada na Europa. 
Espero que, com este gesto, a 
passagem do tão emblemático 
símbolo do futebol, alguma 
coisa a mais fique em termos 
de referência e aquilo que te-
mos no nosso futebol. Espe-
ro que o Atlético de Madrid, 
clube de Reinildo Mandava, 
supere o Manchester City para 
poder chegar a final de Paris e 
conquistar a competição”, de-
clarou Mendes.



2322 12 DE ABRIL DE 2022 12 DE ABRIL DE 2022

ST
OW

O

CULTURA

"Há pouco tempo, dois dos meus filhos disputavam à 
mesa o que restava de uma tarte de maçã. Como cada 
um reivindicava para si a melhor fatia, não conseguiam 
chegar a um acordo quanto à melhor forma de dividir a 

tarte. Foi então que sugeri que um deles dividisse a tarte como 
lhe apetecesse, deixando ao outro a possibilidade de escolha. 
A proposta foi aceite e, no final, ambos ficaram satisfeitos com 
a parte que lhes coube».

É com este episódio que 
Gerard A. Nierenberg apre-
senta o objecto de “The Art 
of  Negotiating”. Nieren-
berg, presidente do Negotia-
tion Institute nos E.U.A., é 
uma autoridade nesta “ciên-
cia”, que tem vindo a ganhar 
grande relevo nas últimas 
quatro décadas. 

Mas o que é a negociação? 
O leitor não encontrará, nas 
196 páginas deste livro, qual-
quer definição específica para 
esta figura ou para este ter-
mo, como queira. Nierenberg 
limita-se a qualificá-la como 
um processo através do qual 
seres humanos trocam ideias  
com o objectivo de alterar as 
suas relações. O autor chama 
à atenção para a insuficiên-
cia deste conceito/termo, 
muito redutor em termos de 
abrangência, quebrando com 
a ideia tradicional de negocia-
ção (que durante muitos anos 
abrangeu apenas as relações 
laborais). Nierenberg, na li-
nha do que outros mestres 
da negociação vêm fazendo  
(como Ingemar Dierickx, 
professor do INSEAD, que 
esteve em Portugal há cerca 
de 3 anos), procura alargar o 
conceito, estendendo o seu 
significado a outras áreas da 
vida humana.

 Mas este processo de re-
definição não fica por aqui. 
Nierenberg recorda que, há 
poucas décadas, negociar era 
entendido como um jogo de 
vitória/derrota. Este conceito 
não pode ser mais acolhido. E 
explica porquê questionando 
o leitor: «Would you play 
win/loose games with your 
wife or husband? Your na-
tion? Probably not?» Em sua 

opinião, a realidade do Mun-
do actual implica a adopção 
de uma nova metodologia na 
abordagem do processo ne-
gocial: as partes envolvidas 
têm de perceber que ambas 
têm a ganhar na obtenção 
de um acordo satisfatório. O 
espírito competitivo, presen-
te em cada negociação, não 
tem de separar (no sentido de 
dividir) AS PARTES. Pelo 
contrário, as características 
particulares de cada um dos 
negociadores podem contri-
buir para reforçar a obtenção 
de um acordo vantajoso para 

ambos (tal como no exemplo 
inicial, em que os dois irmãos 
beneficiaram com a divisão 
equitativa da tarte de maçã).

 Esta ideia da vantagem 

A Arte da Negociação: excelente Obra de Nierenberg

Afonso Almeida Brandão

“The Art of  
Negotiating” 
é um livro a 
ler e reter. 
Indispensável 
para todos 
aqueles que 
gostam  de 
temas de raiz 
empresarial 
e económica, 
incluindo 
professores, 
analistas e 
jornalistas 
ligados a esta 
área profissional 
que se encontra 
em significativa 
expansão e 
interesse.

Festival em homenagem a mulher moçambicana
Sob o lema “Mulher ao desafio do Milénio”, alusivo ao 7 

de Abril, Dia da Mulher Moçambicana, o Ministério da Cul-
tura e Turismo, a Ibra Imagem e a AMOCINE juntaram-se, 
quinta-feira, para promover a mulher moçambicana, através 
do festival ‘A Xitinga’, que significa mulher na língua macua. 
No evento reflectiu-se sobre a mulher no desenvolvimento da 
arte e da cultura. 

A verdadeira negociação é aquela em que todas as partes ficam a ganhar com a 
obtenção de um acordo

mútua não deve ser aferida 
em função dos critérios éti-
cos, mas antes como forma 
de prosseguir um acordo es-
tável, destinado a vigorar no 
tempo: se o acordo for sa-
tisfatório para os dois lados, 
cada um deles tratará de o 
manter e/ou renovar durante 
um largo período de tempo, 
com benefícios para ambos.

 “The Art of  Negotia-
ting” é um livro fundamental 
para viver no Mundo actual. 
Nierenberg, ao adoptar a teo-
ria de que uma boa negocia-
ção é aquela em que todas as 

partes têm a ganhar, alarga 
as fronteiras da negociação, 
excluindo a ideia tradicional 
de ganhador/perdedor. Uma 
filosofia que encontra eco na 
célebre expressão de John F. 
Kennedy, citada pelo autor 
no início do livro: “Let us 
begin anew, remembering 
on both sides that civility is 
not a sign of weakness, that 
sincerity is always subject 
to proof. Let us never nego-
tiate out of fear. But let us 
never fear to negotiate”.

 O livro encontra-se à ven-
da em Maputo, nas principais 

livrarias da cidade, e custa 600 
MT. A edição é de “Barnes & 
Noble Books”, está disponí-
vel na edição original (ingle-
sa) e tem 196 págs. E pode ser 
encomendado ainda através 
da WOOK, da Texto Edito-
ra, via Google. “The Art of  
Negotiating” é um livro a 
ler e reter. Indispensável para 
todos aqueles que gostam  de 
temas de raiz empresarial e 
económica, incluindo profes-
sores, analistas e jornalistas li-
gados a esta área profissional 
que se encontra em significa-
tiva expansão e interesse.
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ÚLTIMA HORA
Diz estar a notar incitação pelas redes sociais

A Polícia da República de Moçambique (PRM) 
acaba de reforçar a sua capacidade e estratégia 
de intervenção diante de eventuais distúrbios ge-
neralizados contra a ordem pública, na sequên-
cia de supostas mensagens que alegadamente 

estariam a circular em várias redes sociais incentivando uma 
revolta e manifestações em repúdio ao custo de vida no país, 
agravamento das tarifas dos transportes, reajuste dos preços 
dos combustíveis e de alguns produtos de necessidade básica.

O artigo 51º CRM prevê o 
direito à liberdade de reunião 
e de manifestação. A Lei 9/91 
(11 de Julho), alterada pela Lei 
7/2001 que regula que a de-
monstração não necessita de 
autorizações (artigo 3º, n.º 1).

 A disposição dispõe que 
«todos os cidadãos podem, pa-
cificamente e livremente, exer-
cer o seu direito de reunião e 
de manifestação, sem qualquer 
autorização prevista pela lei». 
O artigo 11º da Lei n.º 9/91 
prevê especificamente que «a 
decisão de proibir ou restrin-
gir [a liberdade de reunião e 
demonstração] deve ser funda-
mentada e notificada aos pro-
motores [...] no prazo de dois 
dias a contar da recepção da 
comunicação.

 No entanto, o direito à li-
berdade de manifestação não 
passa de um adereço constitu-
cional, pois o governo, através 
da força policial letal e despro-
porcional, tem vindo a limitar 
de forma ilegal o exercício do 

direito reunião e manifestação, 
repelindo qualquer tipo eufo-
ria nas ruas, culminando por 
vezes em detecções arbitrárias, 
agressão física, baleamentos, 
tortura e outros maus tratos.  

 Como que a seguir religio-
samente este modo de estar, 
no passado dia 04 de Abril, 
o Comando Geral da PRM 
emitiu uma instrução na qual 
ordena o reforço da seguran-
ça nos Comandos Distritais, 
Esquadras e Postos Policiais 
para impedir qualquer amea-
ça, incluindo a realização de 
acções profiláticas junto às co-
munidades, incluindo a educa-
ção cívica.

 Segundo a nota, que não 
esclarece quem lidera os referi-
dos grupos, estariam em curso 
actos preparatórios de supos-
tas manifestações violentas 
que, segundo a polícia, estão a 
ser convocadas através das re-
des sociais.

 A PRM diz estar a acom-
panhar com grande preocupa-

PRM prepara uma ofensiva contra supostas manifestações violentas

ção, através das redes sociais, a 
divulgação de mensagens para 
realização de manifestações 
que incitam, de forma implí-
cita, a realização de manifes-
tações violentas com recurso à 
vandalização de bens públicos 
e privados, alegadamente em 
reivindicação ao alto custo de 
vida, reajuste do preço de com-
bustível, subida dos preços de 
produtos de primeira necessi-
dade, pagamento das taxas de 
portagens, entre outros.  

 Com efeito, a PRM vai re-
forçar a presença permanente 
das forças junto aos objectos 

económicos vitais e estratégi-
cos, com realce a instituições 
bancárias e financeiras, centros 
comerciais e locais de aglome-
ração de pessoas para dentre 
outras medidas que visam ga-
rantir a ordem e tranquilidade 
pública.

 Não está claro como é que 
a PRM chegou a tais indícios 
de preparação das manifesta-
ções pelas redes sociais, mas 
diz que vai reforçar o trabalho 
de inteligência.

 Recorde-se que as últi-
mas manifestações violentas 
em larga escala tiveram lugar 

a 1 e 2 de Setembro de 2010, 
curiosamente contra a subida 
galopante do custo de vida, 
sobretudo o preço do pão e 
de chapa. Durante dois dias, 
milhares de moçambicanos vi-
sitaram infra-estruturas públi-
cas e privadas nas capitais pro-
vinciais do país, tendo como 

principal epicentro as cidades 
de Maputo e Matola.

Não está 
claro como é 
que a PRM 
chegou a tais 
indícios de 
preparação 
das 
manifestações 
pelas redes 
sociais, mas 
diz que vai 
reforçar o 
trabalho de 
inteligência.

PUBLICIDADE


