EUA entregam a lista negra de companhias de navegação marítima

Navios petroleiros da Rússia sem
acesso e assistência em Moçambique
Anulada a ordem do serviço que instruía execução das sanções

60 Meticais
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FMI e BM em comunhão de esforços para branquear a imagem de Nyusi?

Camaradas do
ocidente dão
empurrãozinho

Há menos de um mês para o Congresso, anunciam perto de um bilhão de dólares…
Carteira de investimentos do BM ascende a 4 bilhões de dólares em projectos para o país
Mas há imposições ocidentais que colocam em causa a política de “não alinhamento”

Sujeitam-se a desafiar as balas de repressão da polícia

Mulheres insurgem-se contra o negócio entre o Município e CTA
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Reabilitação da EN1 começa em 2023
As obras de reabilitação da Estrada Nacional N.º 1 (EN1), a principal do país, arrancam no segundo semestre do próximo ano, anunciou
o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos
Mesquita, assegurando que "a primeira questão era mesmo conseguir
o financiamento, já está garantido, pelo menos uma parte", declarou à
comunicação social quando falava à margem do 6.º Congresso de Engenharia, que decorre em Maputo.

Financiamentos do Banco Mundial ganham outros contornos a menos de um mês para o XII Congresso da Frelimo

Camarada FMI e Banco Mundial dão empurrãozinho ao
camarada Nyusi
Em menos de uma semana foram anunciados perto de um bilhão de dólares para infra-estruturas
FMI e Banco Mundial em comunhão de esforços para branquear a imagem de Nyusi?
A carteira total de investimentos do BM ascende a 4 bilhões de dólares em projetos

U

ma talvez coincidência de eventos, a poucos dias
do XII Congresso da Frelimo, não deixa de ser
curiosa e sugere haver esforços para branquear
a imagem gasta de “Moçambique”. Na semana
passada, o Banco Mundial, através da Associação
Internacional de Desenvolvimento (IDA), anunciou que vai
desembolsar um financiamento na ordem dos 400 milhões de
dólares para a reabilitação da EN1. A este financiamento, serão
adicionados outros 250 milhões de dólares para a mobilidade
urbana em Maputo. Já em separado, a semelhança do Fundo
Monetário Internacional (FMI), o BM decidiu retomar o apoio
ao Orçamento Geral do Estado com uma partida de 300 milhões
de dólares, uma “ajuda” que chega a margem de um evento
político de relevo, acto que se assemelha ao que se assistiu em
2019, quando as duas instituições de Britton Woods, depois de
congelar o financiamento por três anos, decidiram desbloquear
empréstimo à margem das eleições. Uma outra questão que
até aqui não tem resposta são os volumes dos empréstimos das
instituições da Bretton Wood, que podem voltar colocar o país
num novo default.
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Nelson Mucandze
A dívida pública em Moçambique é insustentável e 4
dos 5 indicadores já tinham,
até ao princípio do ano, ultrapassado o limite. Esta insustentabilidade já veio a ser
secundada pelo FMI e Banco
Mundial.
Desde ano passado até
aqui, num momento em que
se reconhecia a limitada capacidade do país de se endividar,
e com poucas praças internacionais para buscar financiamentos devidos as restrições
que o país enfrenta(va), o
Banco Mundial anunciou o
desembolso de uma série de
fundos, com destaque para
700 milhões de dólares que se
adicionavam a outras subvenções, no âmbito de Alocação
para Prevenção e Resiliência
(PRA), que deveriam, ao longo de um terminado ciclo,
ser aplicados para abrandar a
crise humanitária provocada
pelo terrorismo.
Fora desta linha, mais financiamentos de vulto, como
os que foram feitos no âmbito da Covid-19 (115 milhões
de dólares), foram canalizados ao País.
Para este ano, numa outra
linha, Moçambique foi ele-

gido, em Junho, pelo Banco
Mundial para receber uma

Os
financiamentos
são públicos,
mas os
detalhes que
norteiam os
critérios de
amortização
não são
partilhados,
não deixando
claro, nalguns
casos, se
se trata de
denotativos ou
financiamento.
subvenção de 300 milhões
de dólares em apoio à Operação de Financiamento para
o Desenvolvimento de Políti-

cas e Apoio à Instituições de
Transformação Económica,
que vem somar-se aos 650
milhões de dólares que deverão ser canalizados na reabilitação da EN1 e para o projecto de mobilidade urbana
na região de Grande Maputo,
o que eleva o financiamento
deste banco, só nos últimos
dois meses, para perto de mil
milhão de dólares, sem incluir
os pequenos financiamentos
(abaixo de 100 milhões de
dólares) e os denotativos desbloqueados, seis anos depois,
para ajudar o Orçamento do
Estado. Ao todo, com o desbloqueio do apoio, o OE passa a ter adicionalmente 770
milhões de dólares do FMI e
Banco Mundial.
Os financiamentos são
públicos, mas os detalhes
que norteiam os critérios de
amortização não são partilhados, não deixando claro, nalguns casos, se se trata de denotativos ou financiamento.
Ao todo, de acordo com
o BM, a carteira total de investimentos da Associação
Internacional de Desenvolvimento, (conhecido pela
sigla inglesa IDA), este que
é o braço principal de finan-

ciamento à Moçambique,
ascende a 4.1 mil milhões
de dólares de projectos para
Moçambique e mais 1.1 mil
milhões de dólares de projectos regionais.
São fundos cuja parte do
seu desembolso deverá ser
orientado pela Estratégia
Operacional em Moçambique 2023-2027, cuja implementação depende da
“revisão das lições da implementação da estratégia anterior”, que o BM já veio publicamente assumir que falhou
devido “a fraca governação
e corrupção”, tendo resultado, por isso, no “aumento
de desigualdades e pobreza”.
Acrescenta-se à revisão das
lições, o alinhamento com as
prioridades do próprio país
definidas nas suas estratégias;
e uma revisão das prioridades
corporativas do Banco Mundial.
Apesar da insustentabilidade, o BM considera que as
boas projecções que já se podem fazer no sector energético, sobretudo do gás, colocam
o país para níveis “sustentáveis”, o que abre portas ao
país para novos compromissos financeiros internacionais

e melhora o seu Rating. Alias,
a Fitch Ratings veio semana
passada confirmar essa projecção.
No entanto, embora o BM
não específica, o único projecto de gás que já tem data de
avançar é o da Área 4 da Bacia
do Rovuma, em Cabo Delgado, um investimento avaliado em pouco mais de sete
mil milhões de dólares e com
previsão de lucros que podem
chegar a 40 mil milhões de dólares nos próximos 25 anos.
Esta evolução para níveis
“sustentáveis” deveu-se, diz
o BM em nota distribuída à
imprensa em Maio passado,
às perspectivas de exportação
de gás, apesar de as pressões
permanecerem altas sobre a
economia do país.
“As pressões fiscais têm
persistindo e o país está em
alto risco de sobre-endividamento”, avança o documento
daquele organismo da Bretton
Woods, que apesar da sua conclusão não favorável considera
a dívida como “sustentável”,
considerando as receitas futuras de gás e a gestão de risco
da dívida.
Continua na pag 03
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Eleições gerais em Angola: Nyusi precipita-se e angolanos reagem
O Presidente da República, Filipe Nyusi, foi dos poucos a felicitar o MPLA
e o seu líder, João Lourenço, pela sua vitória contestada nas eleições gerais que
se realizaram na semana passada. As felicitações de Nyusi surgem depois do
anúncio dos resultados preliminares pelos órgãos eleitorais de Angola. Em reação às "precipitadas felicitações” de Nyusi, centenas de internautas angolanos
inundaram a sua página do facebook para repudiar seus pronunciamentos e
pedir para que não se meta em assuntos daquele país do atlântico.
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O Banco Mundial também já confia no camarada Nyusi
Há menos de três meses,
o Presidente da República
celebrou efusivamente o desbloqueio do apoio do FMI,
considerando um “grande
ganho” e prova de que “eles
já nos confiam”, o que o retira o título de Presidente do
“país dos ladrões”. Na semana passada, a menos de um
mês para o XII Congresso da
Frelimo, que deverá decorrer
a partir do dia 22 de Setembro
próximo, eis que o BM segue
o exemplo e desbloqueia o
apoio que estava suspenso há
sensivelmente seis anos, outra

De referir
que, de acordo
com o Banco
Mundial, o valor
desembolsado
semana passada,
visa apoiar o
Projecto de
Estradas Seguras
para uma Melhor
Integração
Económica de
Moçambique,
tendo como
principal
objectivo apoiar
vias consideradas
prioritárias do
Rovuma ao
Maputo, ou seja,
no corredor
Norte-Sul.
prova de “confiança”, coincidentemente, no momento
em que o camarada Presidente da Frelimo precisa mesmo

de apoio para convencer os
outros camaradas de que há
horizonte para solucionar os
desafios da Nação.
Nyusi vai ao congresso
com a economia de rastros,
altos endividamentos, inflação com novos máximos históricos, balança comercial em
queda contínua, mas com a
tendência crescente do PIB
a servir de alento e os compromissos de desembolsos
assumidos, o Presidente da
Frelimo terá o discurso de
promessa de soluções para
vender aos camaradas.
Em suas próprias palavras,
sua governação não teve êxito
desejado porque todas as portas do financiamento estavam
bloqueadas. O sucesso ou não
da sua governação deverá ser
medido naquele Congresso
que Nyusi deverá, junto com
a sua ala, trabalhar ardentemente para manter o controlo

do poder, num momento em
que é notória a degradação da
sua popularidade e várias facções a lutam controlo do próximo Comité Central, órgão
que deverá eleger o sucessor
de Nyusi.
O uso de programas de
desenvolvimento para projecção política tem sido recorrente pela ala que detém
actualmente o poder dentro
da Frelimo. O programa Sustenta é um dos que mais foi
usado, de acordo com denúncias evidenciadas, para comprar lealdade a nível das bases
e consolidar o poder dentro
do partido. O push das instituições da Bretton Wood também conta nessa empreitada.
Até porque não é a primeira vez que as instituições de
Britton Woods assumem um
papel de relevo a margem de
um evento político relevante,
em 2019, a margem das elei-

ções gerais, teriam assumido a
mesma postura, embora com
argumentos legítimos de financiar para abrandar efeitos
dos ciclones IDAI e Kenneth,
naquele ano, fazia três anos
que não financiavam Moçambique.
De referir que, de acordo
com o Banco Mundial, o valor
desembolsado semana passada, visa apoiar o Projecto de
Estradas Seguras para uma
Melhor Integração Económica
de Moçambique, tendo como
principal objectivo apoiar vias
consideradas prioritárias do
Rovuma ao Maputo, ou seja,
no corredor Norte-Sul.
No seu comunicado, recebido na nossa redacção, o BM
escreve que são cerca de 508
Km que vai a reabilitação, nomeadamente, Metoro-Pemba
(94km) na província de Cabo
Delgado;
Gorongosa-Caia
Lote 1 (0–84 km), Gorongosa-

-Caia Lot 2 (84–168 km) e Inchope-Gorongosa (70 km) na
província de Sofala, Chimuar,
serão reabilitadas, sendo que
o grosso dos 400 milhões de
dólares serão usados na construção de estradas mais seguras e resilientes a mudanças
climáticas.
Nas entrelinhas, o Banco Mundial considera que a
melhoria da EN1 aumentaria
a acessibilidade do mercado
interno, desbloquearia o potencial agrícola e turístico e
beneficiaria cerca de 56% da
população total”.
À margem deste anúncio,
aquela instituição da Bretton
Woods anunciou o desembolso de 250 milhões de dólares
para o projecto de mobilidade
urbana na região de Grande Maputo e reabilitação das
principais vias de acesso e
algumas estradas urbanas em
Maputo e Matola.
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Nampula anuncia interdição de construção de bombas de combustível
O Delegado da Inspecção de infra-estruturas em Nampula,
Adelto Cumbane, disse à comunicação social que a instituição recebeu um comando do nível central para não autorizar a construção
de novas bombas de combustíveis naquela cidade, onde nos últimos
dias se verifica a proliferação de forma desregrada daquelas infra-estruturas, algumas das quais de cidadãos estrangeiros.

EUA entregam a lista de 69 navios russos que não devem ser assistidos

Moçambique “pressionado” a recusar acesso e assistência
a navios petroleiros da Rússia
Imposição ocidental coloca em causa o discurso Presidencial de “não alinhamento”
A lista inclui não assistência a navios petroleiros num momento em que Moçambique disse estar
a analisar a proposta para importação de combustíveis da Rússia
Alfandegas anulam a ordem do serviço que instruía execução das sanções às companhias Russas

N

ão é apenas um discurso político de Filipe Nyusi, é também uma
orientação constitucional, de que Moçambique deve ser neutro quando
o assunto são questões externas, para conformar-se com a política de
“não alinhamento”. Mas até 23 de Maio, um mês depois de o país absterse, na Assembleia-Geral da ONU, de condenar a Rússia pela inversão à
Ucrânia, o Governo tinha na mesa o documento dos amigos do ocidente que “ordena” e
anuncia as “novas sanções dos Estados Unidos de América (EUA) contra companhias de
navegação marítima da Rússia”. O documento alistava sete companhias e 69 navios, entre
navios de carga geral e outros petrolíferos dos quais o país não pode ceder acesso e nem
prestar assistência. O documento viria a confundir as alfândegas, mas foi pontualmente
corrigido, porém não foi possível esconder a incoerência diplomática do Governo.
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Nelson Mucandze

A palavra de ordem quando o assunto é sobre a “política externa e direito internacional”, como pode se ler do
primeiro número do artigo
17 da Constituição da República, é “não interferência
nos assuntos internos e reciprocidade de benefícios”.
E foi recorrendo a este
comando
Constitucional
que o Executivo disse que o
país não podia assumir posição face à guerra que opõe
a Rússia e a Ucrânia desde
fevereiro do ano em curso,
uma abstenção que veio confundir-se como apoio ao país
“agressor”, a Rússia.
A posição de neutralida-

de foi expressa em Março,
quando o país, à semelhança de Angola, absteve-se de
votar na Assembleia-Geral
da Organização das Nações
Unidas (ONU), que aprovou
com o apoio de 141 dos 193
Estados-membros das Nações Unidas, a resolução que
condenava a invasão russa na
Ucrânia. É depois desta posição que Moçambique passou a mostrar publicamente
que não reconhecia na guerra entre Rússia e Ucrânia
qualquer vilão, apoiando-se
somente na exortação para
que os dois países apostem
no diálogo a fim de ultrapassar as diferenças.

A posição de Moçambique foi do agrado da Rússia,
que veio a ganhar o adjetivo de um parceiro “confiável”, quando a presidente
do Conselho da Federação
Russa (Senado), Valentina
Matviyenko, visitou o país
em Junho e manteve encontro com o Presidente da República, Filipe Nyusi. Aliás,
Matviyenko teria lembrado o
apoio da Rússia em todas as
etapas históricas que o nosso país atravessou, deixando
claro que não se incomodava com a neutralidade sobre
a guerra na Ucrânia, pelo
contrário, aproximava a boa
relação entre Maputo e Mos-

covo.
O que ninguém sabia é
que, em meio a essa aproximação entre os dois países, Moçambique já tinha
na mesa, no Ministério de

Negócios, Estrangeiros e
Cooperação Internacional as
“instruções” para implementar acções que sancionam a
Rússia.

A imposição americana
Como parte das sanções, o
país foi comunicado das novas sanções dos Estados Unidos da América (EUA) contra
companhias de navegação marítima da Rússia, que chegaram ao público em documento
vazado recentemente.
É das mãos da Verónica
Macamo que o Ministério dos
Transportes e Comunicações
(encaminhada a Autoridade
Marítima) foi, precipitadamente, comunicado da solicitação do Governo Americano
ao Governo de Moçambique
“para recusar o acesso aos
Portos Nacionais, bem como a
não prestação de serviços por
parte da indústria marítima e
financeira a sete (7) Companhias marítimas e sessenta e
nove navios (69) da Federação
russa alvos de sanções adoptadas pelos EUA, alegadamente envolvidos em actividades
nocivas e associadas à invasão
ilegal da Ucrânia pela Rússia”.
A Autoridade Marítima foi
comunicada a 25 de Julho, e
de lá, antes que se acautalasse
questõs políticas, o documento foi encaminhado à Autoridade Tributária para ser executado, mas viria prontamente a
ser anulado pelo director geral
das alfandegás, Taurai Inácio
Tsama, antes que criasse qualquer mau estar dimplomático.
Segundo o levantamento
do Evidências, trata-se de navios de carga geral e outros
petroleirios que não devem ser
assistidos pelas autoridades
moçambicanas, muito menos
ter acesso aos Portos nacionais, uma autêntica incoerên-

cia diplomática que coloca em
causa a sua neutralidade no
conflito entre Rússia e Ucrânia.
Além de incoerência diplomática, não deixa de ser
curioso o facto do Governo
ter “simulado” disponibilidade para analisar a proposta
de adquirir combustível barato vendido pela Rússia, num
momento em que já tinha na
mesa a solicitação do Gover-

Segundo o
levantamento
do Evidências,
trata-se de navios
de carga geral e
outros petrolíferos
que não devem
ser assistidos
pelas autoridades
moçambicanas,
muito menos
ter acesso aos
Portos nacionais,
uma autêntica
incoerência
diplomática que
coloca em causa a
sua neutralidade
no conflito entre
Rússia e Ucrânia.
no Americano ao Governo
de Moçambique para recusar o
acesso aos Portos Nacionais de
Continua na pag 05

Acidentes matam e ferem em Nampula
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Um total de 13 pessoas perderam a vida e 20 contraíram ferimentos no último final de semana, em resultado de três acidentes
de viação. De acordo com o Ministério dos Transportes e Comunicações, os sinistros aconteceram nos distritos de Malema, Monapo e cidade de Nampula. Os feridos foram transferidos para o
Hospital Central de Nampula e os mortos continuam na morgue
do mesmo hospital.
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Abandono de postos de abastecimento coincide com a denúncia do Chefe do Estado

Perto de 150 motoristas das gasolineiras retidos na Zâmbia

S

ão no total 150 motoristas das gasolineiras
que estão retidos na Zâmbia há mais de uma
semana por motivos que nem o patronato deles
quer avançar. De acordo com dados na posse
do Evidências, os motoristas, na sua maioria
moçambicanos, viram os seus passaportes confiscados
pelo patronato que nos últimos meses tem mostrado
sinais de desistir do negócio. Esta postura coincide com a
denúncia do Presidente da República, Filipe Nyusi, de que
há a existência de proprietários de combustível ao nível da
província de Sofala que usam aquele negócio para lavar
dinheiro e posteriormente financiar o terrorismo na zona
norte do país.

Jossias Sixpence
Discursando à margem da
reunião com o Conselho Executivo e de Representação do
Estado na visita de trabalho
que realizou na província de
Sofala, o Presidente da República destacou a proliferação
de bombas naquele ponto do
país, tendo destacado que o
Governo tem informações
que dão conta de que há pessoas que usam aquele negócio
para subsidiar o terrorismo.
“Algumas pessoas, proprietários de bombas de combustível, fugiram. Quando os
fomos procurar tinham desaparecido. Eram donos de
algumas bombas”, declarou o

Chefe de Estado, para depois
desafiar a Autoridade Tributária e o Ministério dos Recursos
Minerais e Energia para terem
mais pujança nos processos de
fiscalização.
“Vocês têm de controlar
isso. A proliferação sim, se é
para o desenvolvimento. Mas
se for para lavagem de dinheiro, não. Movimentam sim dinheiro, mas de forma legal”.
Por outro lado, o Presidente da República criticou as
autoridades governamentais
por não monitorarem agentes
económicos que fazem falsas
declarações na hora de exportar produtos, tendo destacado

a madeira que é transportada
em contentores como se tratasse de um produto qualquer.

150 motoristas das gasolineiras
retidos na Zâmbia por motivos
desconhecidos

A pesca ilegal mereceu
igualmente comentários do
Chefe do Estado, uma vez que
nos últimos anos tem atraído
diferentes grupos que usam
pescadores artesanais para fintar as autoridades da lei e ordem no que toca ao pagamento de taxas.

Cerca de 150 motoristas das
gasolineiras estão retidos na
Zâmbia há mais de uma semana.
De acordo com dados na posse
do Evidências, os motoristas,
na sua maioria moçambicanos,
viram os seus passaportes confiscados pelo patronato que nos

que, devido a vários factores,
como a guerra entre a Rússia
e a Ucrânia, há impactos que
têm atingido todo o mundo e,
particularmente, nos últimos
tempos, temos assistido a um
aproximar de posições que talvez providencie combustível
a partir da oferta da Rússia e,
naturalmente, se há essa oferta,
estou certo de que nós vamos
verificar e estudar a viabilidade

dessa oferta. Se houver viabilidade, com certeza será adquirido”, assegurou Carlos Zacarias.
Na verdade, segundo o Regulamento sobre os Produtos
Petrolíferos, “em determinadas
circunstâncias e para a defesa
dos interesses económicos do
país, o ministro que superintende a área de Energia pode,
mediante concordância do ministro que superintende a área

últimos meses tem mostrado sinais de desistir do negócio.
“Os motoristas estão retidos
na Zâmbia, saíram para ir descarregar e voltar como sempre,
mas até agora não voltam porque os patrões arrancaram os
passaportes”, disse a fonte, para
depois acrescentar que os motoristas pretendiam fazer uma manifestação porque perceberam
que a empresa pode fechar as
portas a qualquer momento.

Continuação da pag 04

uma lista de navios que inclui
navios petrolíferos, como é o
caso dos navios NP Dikson da
companhia Nord Project LLC
Transporte Company; a Polar
Rock, da companhia Marine
Trans Shipping LLC, entre outros.
A possibilidade de fazer
negócios com a Rússia, num
ramo em que o ocidente impõe
limitação, foi avançada pelo mi-

nistro dos Recursos Minerais
e Energia, Carlos Zacarias, em
resposta ao convite do embaixador da Rússia em Maputo,
Alexander Surikov, que mostrou interesse da sua Nação em
vender combustíveis para Moçambique a preços mais baixos,
basta que compre em rublo,
sua moeda.
“Como sabe, nós vivemos
um momento peculiar em

das Finanças, designar uma
distribuidora devidamente licenciada para efectuar a importação dos produtos petrolíferos, no mercado internacional
ou ao abrigo de acordos e/ou
protocolos celebrados entre
o Executivo moçambicano e
os Governos de outros países.
Trata-se de um instrumento
legal que pode ser aplicado no
contexto em que o país vive.
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PR inaugura a 57ª edição FACIM

O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou esta segunda-feira
a 57ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), em Ricatla, distrito
de Marracuene, província de Maputo. A decorrer até 4 de Setembro próximo, sob o lema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia
Nacional”, a feira tem como objectivo expor as potencialidades de produção agro-industrial e exportação do país e promover oportunidades de
negócios e de investimento nos diversos segmentos nacional e estrangeiro.

Observatório das Mulheres solidariza-se com a luta no Mercado de Peixe e expõe mais excessos da PRM

Mulheres se insurgem contra o negócio entre o município e CTA
Polícias embriagados alvejam perna de um jovem de 29 anos
Vendedeiras obrigadas a revender produtos dos gestores do mercado

D

ezenas de vítimas de excesso de zelo das
autoridades da lei e ordem juntaram-se, semana passada, em Maputo, para
de forma conjunta repudiarem a actução
da Polícia da República de Moçambique
(PRM). O encontro foi organizado pelo Observatório das
Mulheres que trouxe as vítimas dos actos de violência
praticados pela polícia contra os vendedores do Mercado
do Peixe e do Mercado de Frango e Magumba, na Cidade
de Maputo, um mercado que nasce em resultado de um
negócio entre município de Maputo e a Confederação das
Associações Económicas (CTA), que, porém, não colhe
consenso no seio dos vendedores. Mas, fora de Maputo,
há mais vítimas que saíram do anonimato e deram a cara
para denunciar a face criminosa de uma polícia que deveria combater os criminosos.
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Duarte Sitoe
A pandemia da Covid-19
desencadeou uma crise econômica sem precedentes à escala global. Em Moçambique, a
pandemia viral criou um novo
exército de pobres e desempregados. Para fintar a falta
de emprego no país, muitos
são os jovens e mulheres que
apostam no sector informal,
o que de certa forma sustenta
os dados do último Inquérito

veio a Covid-19, que foi usada
pela edilidade como pretexto
para requalificar o mercado.
Um cenário que se assistiu um
pouco por todas as principais
cidades do país.
Mas naquele marcado nada
voltou para o que era antes,
pelo contrário, aquela reestruturação serviu para que as elites, num negócio que poderá
dar mais barulhos nos próxi-

No Mercado do Peixe
e no Mercado de Frango
e Magumba, dominado
por mulheres, tudo
estava bem, até que veio
a Covid-19, que foi usada
pela edilidade como
pretexto para requalificar
o mercado. Um cenário
que se assistiu um pouco
por todas as principais
cidades do país.
Nacional ao Sector Informal,
que apontam que 58,5% da
população activa que pratica actividades informais é do
sexo feminino.
No Mercado do Peixe e
no Mercado de Frango e Magumba, dominado por mulheres, tudo estava bem, até que

mos dias, tomasse o mercado
de assalto para um acordo entre edilidade e a CTA, que não
beneficia os que ali estão há
décadas.
Na qualidade de presidente da Associação dos Vendedores do Mercado de Peixe e
Magumba, Sandra Matsinhe

denunciou que os vendedores têm sido maltratados
pelos gestores do mercado,
apontando que a edilidade se
aproveitou da Covid-19 para
tirar os vendedores do antigo
mercado.
“Aproveitaram o tempo da
Covid-19 para nos tirar, mas
tínhamos um projecto com
alguns empresários, que visava melhorar as condições do
mercado. O Município nos
prometeu melhores condições
de vida, ou seja, criar um novo
mercado, mas o que se está a

passar no presente não é aquilo que combinamos. A CTA é
quem nos maltrata, queremos
saber onde está o Conselho
Municipal? Afinal, a quem pertence o mercado? são perguntas sem respostas”, declarou
Matsinhe.
Lurdes Cuinica, uma outra vendedeira que abraçou o
sector informal na tenra idade, falou ao Evidências sobre
os desafios que foram enfrentados para se erguer o antigo
Mercado de Peixe e Magumba.
“Trabalhamos no antigo

Mercado de Peixe desde 1978.
Nessa nossa caminhada algumas colegas perderam a vida
e outras ficaram deficientes.
Sofremos muitas ameaças, já
fomos detidas por vender mariscos. Mas o antigo Mercado
de Peixe era pântano e nós
limpamos aquilo, não foi fácil,
mas conseguimos”, declarou
Cuinica, para depois prosseguir que quem vê o mercado
de peixe pensa que entre os
que vendem nele há paz, o que
está longe da verdade.

Obrigadas a comprar gelo na administradora
Posicionando-se sobre a
violência que tem se assistido
no grosso dos mercados espalhados pelo território nacional,
Quitéria Guiringane, líder do
Observatório das Mulheres,
lembrou que em 2017 o Governo assegurou que ia acarinhar os vendedores informais
e que não estava disponível
para usar o sector informal
para enriquecer dirigentes.
Entretanto, mesmo com as
promessas do Executivo, Guiringane refere que grosso dos
vendedores informais continua pobre devido perseguição
que tem sido alvo por parte da
Polícia Municipal, tendo destacado que “recebemos continuamente denúncias, maioritariamente de Nampula, Sofala

e Maputo, segundo as quais
quando as mulheres estão na
rua a Polícia Municipal confisca os seus bens, quando estão
no mercado confiscam os seus
bens.
No novo Mercado, segundo denunciaram as vendedeiras, foi montado um esquema
para encher os cofres dos gestores do mercado. As queixosas tornaram público que eram
obrigadas a adquirir o gelo comercializado pela administradora cessante, sendo que em
caso de recusa eram violentadas fisicamente. Para além
da inviabilização do direito à
manifestação dentro do mercado, as vendedeiras observam que as taxas cobradas são
exorbitantes.

O Município de Maputo
avançou recentemente que não
vai indemnizar os vendedores
que foram retirados do antigo
Mercado do Peixe, contudo o
Observatório das Mulheres
entende que a edilidade deve
cumprir com “os compromissos relativos à indemnização
justa, através dos quiosques
proporcionais à dimensão dos
espaços expropriados e nas
condições e qualidade propostas no anteprojeto do mercado”, tendo igualmente instado o Município de Maputo a
remover a renda cobrada e o
estabelecimento de uma taxa
única proporcional a cobrada
em outros mercados”.
Continua na pag 09
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A bonança que fortalece Nyusi
a boca do congresso
Os eventos que acompanham a
marcha do glorioso rumo ao conclave que deverá montar uma Frelimo à medida de Nyusi não deixam
de servir de alento a todos nós, embora tenham motivações meramente políticas.
Desde o lançamento das pomposas medidas para aceleração da
economia que, afinal, só “descobrimos” tarde que precisava de uma
certa reconfiguração para permitir
um certo conforto para empresariado ávido em manter o seu investimento ou investir no índico, os
anúncios do Banco Mundial que
pretende desembolsar perto de um
bilhão de dólares (300 milhões em
apoio ao OE 650 milhões em financiamento), medidas que surgem
após a retoma do financiamento
do FMI, seis anos depois que estas
instituições da Brittons Woods suspender o apoio ao Orçamento do
Estado.
Aliás, o recuou das instituições da
Brittons Woods já animam a projeção de Moçambique nas agências
de anotação a nível internacional,
com a A Fitch Ratings, uma das
três maiores agências de classificação de risco de crédito, ao lado da
Standard & Poor's e da Moody's, a
destacar que as restrições de financiamento de Moçambique diminuíram substancialmente com o acordo de linha de crédito estendida de
456 milhões com o FMI, com 91
milhões a serem desembolsados
ainda este ano.
Nos últimos dias, com excepção
do terrorismo em Cabo Delgado e
os raptos que assolam o país, parte
dos problemas do índico ganharam
uma nova abordagem na resposta,
desde o anúncio da solução para
o problema da EN1, que constitui
uma histórica vergonha para um
executivo que lidera um país independente há quase meio século e

tem na unidade nacional um dos
pilares do seu Plano Quinquenal
(PQG), a conjuntura nacional que
degradou o poder de compra dos
moçambicanos e os crónicos problemas de transporte.
A série de actividades que hasteia
soluções para os problemas acima
descritos inclui as inaugurações em
curso apadrinhados pelo Sustenta,
que há dias anunciou a entrega de
mil tractores, acto que foi lançado
como um grande acontecimento
para um país que deveria ter no
apoio a agricultura sua política de
desenvolvimento (como orienta o
comando CC) e não uma campanha para mobilização de apoio a
nível das bases.
Deixando de lado o impacto destas acções para o bem da economia,
é preciso ver nelas o impacto que
devem criar a nível político, depois
que o Executivo Nyusi foi conotado como o parco em termos de
ideias que devem conduzir o país a
bom rumo. É que estas são acções
que acompanham a marcha da Frelimo rumo ao congresso que deverá decorrer em algumas semanas,
concorre para projeção da ala Nyusi, que não esconde seu medo de
perder o controlo do partido num
momento que a sua popularidade
dentro do partido é questionável.
Não é preciso tamanho esforço
para se conhecer a razão dessa impopularidade, é a primeira vez que
um Presidente da República de Moçambique tem o seu nome envolvido em esquemas de corrupção,
num caso de dimensão internacional. Parte de estratégia de sobrevivência, ao mesmo tempo que se
apoia em acções de relevo como as
descritas acima, este grupo reduziu
os passos de liberdade e há tentativas de reduzir para o mínimo histórico o número dos delegados que
devem participar do Congresso.
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Calisto Cossa usa cimento para tapar buracos em
estradas de asfalto
O Conselho Municipal da Matola está a usar cimento para tapar
buracos em algumas vias de acesso da urbe. A edilidade reconhece
que o material é inapropriado, mas diz não ter dinheiro para colocar
asfalto. No momento, o Conselho Municipal da Matola diz estar a
executar um plano que consiste em tapar buracos das estradas.

Luta contra o terrorismo mobiliza mais amigos

Rússia e Turquia mostram disponibilidade para apoiar na
luta contra terrorismo

A

Rússia e a Turquia mostraram, semana passada, a disponibilidade para poiar Moçambique na luta contra o terrorismo que desde Outubro de 2017 semeia terror em Cabo
Delgado. A vontade foi manifestada durante
o decorrer da cerimônia de acreditação dos novos adidos
de defesa da Rússia e da Turquia, o ministro da Defesa
Nacional, onde o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão
Chume, reconheceu os esforços da comunidade internacional para ajudar o país na luta contra o terrorismo.

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ

Duarte Sitoe
Discursando na cerimônia
de acreditação dos novos adidos de defesa da Rússia e da
Turquia, o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, observou que a natureza
transfronteiriça das ameaças
que actualmente afectam a
segurança e integridade dos
países tornam o engajamento bilateral cada vez mais
necessário.
“Hoje, nenhum país combate de forma isolada o cibercrime, o narcotráfico, a
lavagem de dinheiro, o tráfico
de drogas e de seres humanos, por isso, tendo em conta
a realidade que vivemos, en-

Para o ministro
da Defesa
Nacional, o
apoio da Rússia
e Turquia no
combate contra
os grupos que
semeiam luto
e terror na
província de
Cabo Delgado é o
reconhecimento
da comunidade
internacional de
que o terrorismo é
mal internacional.
tendemos que a cooperação
bilateral e multilateral, particularmente na área da defesa
e segurança, constituiu um
caminho correcto a ser seguido por todos os países”,
observou Chume para depois
falar dos êxitos alcançados no

Teatro Operacional Norte.
“Os resultados alcançados
no Teatro Operacional Norte são ilustrativos de que as
ameaças que superam fronteiras, exigem cometimento
nacional, regional, continental
e global, mas queremos consolidar estes ganhos”.
Para o ministro da Defesa
Nacional, o apoio da Rússia
e Turquia no combate contra
os grupos que semeiam luto e
terror na província de Cabo
Delgado é o reconhecimento
da comunidade internacional
de que o terrorismo é mal
internacional.
“Penso que o expressar
solidariedade dos dois países no combate ao terrorismo é reforço a uma vontade
da comunidade em apoiar os
esforços do governo de Moçambique no combate a este
mal. É igualmente o reconhecimento por parte dele de que
o terrorismo internacional é
um mal internacional e particularmente por parte da Turquia, que exprimiu hoje que
sofre de terrorismo há mais
de 45 anos no seu território e
traz para agregar valor à nossa
cooperação a sua experiência
no combate a esse mal, mas
uma vez olhamos com esperança essa solidariedade
que estamos hoje a receber
desses países”, assugurou o
governante.
Convidado a explicar em
que consistia o apoio da Rússia e da Turquia no combate ao terrorismo no Teatro
Operacional Norte, Cristóvão
Chume foi parco nas palavras,
tendo declarado que “um dos
aspectos que sempre é colocado em primeiro lugar na cooperação bilateral e multilateral
entre os países é a capacidade

de troca de informações de
inteligência porque ela é a primaria que agrega valores a todos tipos de capacidade, quer
de ponto de vista humano,
material e financeiro”.
Em representação do Governo russo, Igor Libanov,
Adido de Defesa da Embaixada da Rússia em Moçambique,
declarou que a acreditação é
um passo muito importante
para o desenvolvimento da
cooperação entre os dois paí-

ses na área militar.
“Os dois países têm uma
grande história na cooperação
militar. Os militares soviéticos
prestaram uma assistência significativa para os moçambicanos na sua vontade de ganhar
a independência e logo depois
no seu desejo de defender a
sua soberania e atingir a prosperidade. Juntos conseguimos
intensificar a cooperação entre a Rússia e Moçambique
em diversas áreas de interes-

ses mútuos”, disse, para mais
adiante afirmar que os dois
povos estão a enfrentar grandes desafios, os moçambicanos no combate ao terrorismo na zona norte do pais. Os
russos lutam contra o renascimento do nazismo.
No acosião, Libanov afirmou que a Rússia apoia os
esforços de Moçambique e
países vizinhos na erradicação
completa do terrorismo e está
pronto para prestar toda assistência e forma que Moçambique considerar necessária
na defesa da sua soberania.
Por sua vez, Bora Bassak,
Adido de Defesa da Embaixada da Turquia em Moçambique, lembrou que os dois
países tiveram sempre boas
relações diplomáticas, tendo destacado que o seu país
“está a combater o terrorismo a mais de 45 anos” e
mostrou disponibilidade para
apoiar Moçambique na guerra contra o terrorismo em
Cabo Delgado.
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Transportadores da rota Xipamanine-Magude paralisam actividades
Os transportadores inter-distritais da rota Maputo-Magude
paralisaram, na sexta-feira, 26 de Agosto, as actividades. Os
transportadores dizem que as tarifas praticadas não satisfazem
às necessidades e exigem a revisão em alta da actual tarifa, ou
seja, um aumento de 80 meticais.
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Os relatos de quem foi alvo do excesso de zelo da polícia
Pedro Vicente, vendedor
informal, residente no bairro Luís Cabral, foi baleado
por um agente da Polícia de
Moçambique no dia 14 de
Julho, por sinal no mesmo
dia que houve manifestações
em todo território nacional
em protesto contra o elevado custo de vida. Ao Evidências, Vicente contou que foi
interpelado no portão da sua
residência.
“Não tenho emprego. Dependo do negócio para sobreviver, uma vez que sou
pai de três filhos”, começou,
para depois prosseguir que
no dia da manifestação não
trabalhou porque tinha medo
da polícia, ficou em casa na
companhia dos seus primos.
Já quando passavam das
21 horas, segundo relata o
jovem de 29 anos, acompanhou o primo e no regresso

foi interpelado pelos agentes da PRM que “estavam
embriagados e pediram que
lhes acompanhasse para a esquadra. No meio do trajecto
perguntei o que teria feito e
um deles me bateu com arma
nas costas. Pedi para voltar
porque tinha um filho recém-nascido e um deles me
apontou com a arma na nunca. Do nada fui alvejado com
tiro na perna”.
Sem conseguir segurar as
lágrimas nos olhos, Pedro
Vicente contou que depois
de alvejado foi abandonado
à sua própria sorte. “Fiquei
mais de trinta minutos estatelado no chão, clamando
por socorro, mas ninguém
me prestou socorro e um polícia disse que eu era um insurgente. Um agente viu que
estava a perder sangue e chamou o carro que prontamen-

te me levou para o Hospital
Geral de José Macamo, mas
chegado lá eles me deixaram
na sala de espera e foram
embora”.
Depois de uma semana
no hospital, a vítima recebeu
alta, tendo depois se feito
a esquadra do Jardim para
meter queixa contra o agente que disparou o tiro que o
impossibilitou de trabalhar
para sustentar a sua família.
Contudo, confessa que ficou
boquiaberto com os pronunciamentos do comandante
daquela esquadra.
“Fui à esquadra com o
intuito de processar o agente que baleou, mas fiquei
espantado com as palavras
do comandante. Ele teve a
coragem de dizer que sou
culpado por aquilo que me
aconteceu. Disse que se tivesse aceitado entrar no Ma-

hindra podia estar a cumprir
pena de três anos como os
outros que estão detidos em
conexão com as manifestações, mas não participei da
manifestação, tive o azar de
ser encontrado pela polícia
naquela noite”, relata, para
depois apelar a quem de direito para que se faça a justiça, “o agente que me baleou
não pode ficar impune”.
Eda Manuel, de 70 anos de
idade, por sua vez, viu o filho
ser violentado pelas autoridades da lei ordem. Segundo
Manuel, devido aos golpes
desferidos pela polícia, o seu
filho ainda se encontra em
estado crítico.
“Não sabemos se a polícia está para nos proteger
ou nos agredir. Hoje, o meu
filho precisa de tubos para
se alimentar porque foi violentado por pessoas que o

deviam proteger. Essas coisas não podem continuar a
acontecer. Pedimos a quem
de direito para colocar um
travão nas acções da nossa
polícia”.
Em relação a actuação da
Policia da República de Moçambique, Quitéria Guiringane, insta a Procuradoria-Geral da República (PGR)
para avançar com uma investigação e instaurar um
procedimento criminal por
desobediência
qualificada
promovida pela PRM, tendo
igualmente instado ao Conselho de Ética da Policia da
República de Moçambique,
nos termos do artigo 90 do
Decreto número 84/2014
que aprova o Regulamento
Disciplinar da PRM, “para
assegurar a aplicação da justa
sanção aos autores morais e
matérias destas infrações”.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique. Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com
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Chissano satisfeito com as eleições presidenciais em Angola
O antigo Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, acompanhou as incidências das eleições presidenciais em Angola na
qualidade de observador e mostrou-se satisfeito com o processo
eleitoral a que assistiu. “Estou satisfeito com o que vi e, até aqui,
não ouvi nenhum barulho. Pelo que vejo na televisão, tenho a impressão de que tudo continua calmo”, afirmou Joaquim Chissano

Resultados definitivos

MPLA vence eleições angolanas com 51% e UNITA com 44%

O

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu as eleições em Angola com 51% dos votos contra 44% da
UNITA, segundo os resultados definitivos anunciados esta segunda-feira pela
Comissão Nacional Eleitoral (CNE). Segundo os dados
apresentados, votaram 44,82% dos 14,4 milhões de eleitores, com 1,67% de votos brancos e 1,15% de votos nulos.
O MPLA arrecadou 3.209.429 de votos, ou seja, 51,17%,
elegendo 124 deputados, e a UNITA conquistou 2.756.786
votos, garantindo 90 deputados, com 43,95% do total.

Evidências

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ

O porta-voz da Comissão
Nacional de Eleições de Angola,
Lucas Quilundo, tornou público,
na segunda-feira, 29 Agosto, que
foi aprovada a ata do apuramento nacional e que o resultado definitivo será divulgado pelo presidente da comissão durante um
acto solene ainda a agendar.
Nos 11.153 votos não contabilizados na contagem preliminar, reclamados pelos partidos
que estiveram na corrida eleitoral, 7.925 foram considerados
válidos. De acordo com a CNE,
4.360 foram atribuídos ao Movimento Popular de Libertação de
Angola (MPLA) e 2.935 à União

Nacional para a Independência
Total de Angola (UNITA), com
os restantes a serem distribuídos
pelos outros partidos.
A Aliança Patriótica Nacional (APN) obteve mais 67 votos,
a Frente Nacional de Libertação
de Angola mais 168, Convergência Ampla de Salvação de Angola
- Coligação Eleitoral (CASA-CE)
conseguiu 73, o Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO) 54, o Partido Humanista de
Angola mais 117 e o Partido de
Renovação Social mais 14.
O porta-voz da Comissão
nacional de Eleições de Angola, que falava depois da reunião

plenária que se prolongou pela
madrugada e onde foram apreciados os votos reclamados e
aprovadas as atas sínteses das
comissões eleitorais provinciais,
avançou que foram igualmente
identificados 3.228 votos nulos.
Segundo dados divulgados
anteriormente pela CNE, quando estavam escrutinados 97,03%
dos votos, o MPLA, no poder
desde 1975, venceu as eleições

gerais de Angola com 51,07%,
seguido da UNITA com 44,05%
dos votos.
Entretanto, depois da contagem dos votos reclamados, os resultados definitivos apontam que
o MPLA venceu as eleições com
cerca de 3.209.429 de votos, ou
seja, 51,17%, elegendo 124 deputados. Por sua vez, a UNITA,
com um total de 2.756.786, fica
com 90 assentos parlamentares,

elegendo deputados em 17 das
18 províncias, tendo igualmente
alcançado uma vitória histórica
na capital Luanda, por sinal a
maior província do país.
Refira-se que a UNITA contestou uma possível vitória do
MPLA, indicando que estava a
desenvolver uma contagem de
votos paralela, com base nas atas
síntese provenientes das 18 províncias do país.

Nova Democracia solidariza-se com a UNITA

A

Nova Democracia (ND) acompanha com “satisfação” o resultado da UNITA nas últimas eleições em Angola e diz que marca a “verdadeira
marcha contra os partidos corruptos”, saídos das
independências da década de 70, que sem qualquer projecto de sociedade manietam e empurram as suas comunidades nacionais para a desgraça e pobreza extrema. Para
ND, num comunicado assinado pelo seu líder, Salomão Muchanga, não há dúvidas que a UNITA, dirigida por Adalberto
da Costa Júnior, “venceu as eleições inequivocamente”.

A Nova Democracia (ND)
congratula a UNITA, a frente
patriótica unida e ao seu Presidente Adalberto da Costa
Júnior, “por este apaixonan-

te feito e deixa claro que em
Moçambique viveremos, num
futuro não distante, uma virada da página política com a
remoção deste lado dos cor-

ruptos do Índico”.
O partido liderado por Salomão Muchanga alinha com
a narrativa que aponta que
os resultados preliminares
que colocam o MPLA como
vencedor das eleições de 24
de Agosto último foram manipulados e frisa que a oposição Angolana dirigida pelo
líder Da Costa Jr. venceu as
eleições “inequivocamente”,
deixando o partido “corrupto
e de língua baixa, numa eleição em que o povo disse não
e basta”.
Oficialmente, de acordo
com a Comissão Nacional
Eleitoral (CNE) de Angola, o
MPLA venceu as eleições gerais de Angola com 51,07%,
seguido da UNITA com
44,05% dos votos, quando estavam escrutinadas 97,3% das
mesas de voto.
Numa comunicação própria de Salomão Muchanga,
que confunde o MPLA com
a Frelimo, lê-se que os órgãos
eleitorais de Angola e Mo-

çambique, “gémeos siameses
orquestradores de fraudes”,
jamais “poderão contornar a
vontade geral dos povos”.
“Abraçamos o Povo irmão
de Angola pela escolha e que
exerçam o seu direito de Governar e de ser governados
pelos líderes que tenham indicado por sufrágio universal,
e que nenhum homem na face
da terra os obrigue a obedecer comandos distorcidos e
processos viciados”, afirma o
ND.
Prossegue, efusivo, que é
solidário com o povo Angolano, vítima dos “novos colonos
daí”, que “foram vencidos”.
No documento que retrata
as similaridades entres os poderes dominantes dos dois povos, Muchanga afirma que os
partidos libertadores matam,
roubam, humilham e obrigam
os povos a tratá-los por excelência, sem, no entanto, nada
neles que esta expressão os
refira.
“São rafeiros políticos, es-

pécies de pessoas sem o mínimo de sensibilidade ao povo,
que pretendem forçar uma governação baseada em fraude e
na extorsão. O povo determinou que o seu comando, à
luz da Constituição Angolana,
seja cumprido e respeitado”,
escreve, para depois finalizar
que “é o fim da tirania e do
nepotismo, do clientelismo e
da corrupção institucionalizada. Nosso desejo é que os
Angolanos de justiça e humanidade governem Angola”.
Os angolanos foram, no
dia 24 de Agosto último, às
urnas para escolher o Presidente da República e os
deputados da Assembleia
Nacional. Os resultados preliminares anunciados pelos
órgãos eleitorais reconduzem
João Lourenço para mais um
mandato, entretanto, a mesma
Comissão Eleitoral angolana
admite alteração dos resultados das eleições, mas garante
que ainda não recebeu nenhuma reclamação.

POLÍTICA

Moçambique e Ucrânia estreitam relações
Num encontro que serviu para o estreitamento das relações
de cooperação e amizade existente entre os dois países a nível parlamentar, o primeiro vice-presidente da Assembleia da República,
Hélder Injojo, recebeu, semana passada, em audiência, a embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República da Ucrânia em
Moçambique, Liubov Abravitova.
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Bernardino Rafael condecorado em São Tomé

O

nardino Rafael, momentos
após ter recebido a sua medalha privativa de mérito da Polícia Nacional de São Tomé e
Príncipe.

Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael,
foi condecorado no último sábado com a
Medalha de Ouro, em reconhecimento do
contributo que tem estado a dar em prol do
desenvolvimento da Polícia Nacional santomense.

A distinção foi atribuída naquele país lusófono no quadro
das celebrações do 47º aniversário da Polícia Nacional de
São-Tomé e Príncipe, num acto
dirigido pelo Vice-Presidente
da Assembleia Nacional, Levy
Nazaré.
A PRM tem na Academia
de Ciências Policiais (ACIPOL)
e na Escola de Sargentos (ESAPOL) estudantes santomenses
a cursarem o nível médio e
superior, havendo previsão do
seu incremento sempre que as
condições estiverem criadas.
Em reação a este reconhecimento, Bernardino Rafael,
considera que a medalha de
ouro que recebeu do governo
de São Tomé e Príncipe é si-

É uma
medalha do povo
moçambicano,
a medalha é
da Polícia da
República de
Moçambique,
que todos os dias
transmite o seu
saber a ferramenta
de ser polícia
aos estudantes e
polícias de São
Tomé e Príncipe
que estão na nossa
pátria Amada,
respondendo a
nossa irmandade.

nónimo de reconhecimento do
trabalho realizado pela corporação que dirige.
Falando na cerimónia que
serviu de pretexto para a sua
homenagem, Bernardino Rafael sublinhou que apesar de a
condecoração recair sobre si,
individualmente, a distinção é
do povo, é do governo e ainda
da própria PRM.
“É uma medalha do povo
moçambicano, a medalha é da
Polícia da República de Moçambique, que todos os dias
transmite o seu saber a ferramenta de ser polícia aos estudantes e polícias de São Tomé
e Príncipe que estão na nossa
pátria Amada, respondendo a
nossa irmandade”, disse Ber-

Nyusi denuncia existência de inimigos externos que
ameaçam o poder da Frelimo

D

iscursando nos seminários de integração
dos membros dos Secretariados das Organizações Sociais do Partido, o Presidente
da República, Filipe Nyusi, voltou a lançar uma ofensiva aos inimigos externos.
Para Nyusi, os actores externos estão a trabalhar para minar a permanência da Frelimo no poder. Por outro lado,
observou que alguns quadros do partido se esqueceram
da missão de defender os interesses do partido e do povo.
O Chefe do Estado continua a disparar contra os
inimigos internos e externos
do partido Frelimo. O autoproclamado “Empregado do
Povo” observa que as movimentações dos actores externos ainda não lograram o feito de enfraquecer a Frelimo.
“A nível dos actores externos, também se verificam
acções que visam minar a
permanência do nosso glorioso partido na liderança dos
destinos dos moçambicanos

(…) a onda de manifestações
e outras tentativas de criar desordem, com instrumento político, nunca surtiram o efeito
de enfraquecer a Frelimo e
o povo, os nossos inimigos
montaram a agressão terrorista”, declarou Nyusi.
O Presidente da República
reconheceu, por outro lado,
que o partido cinquentenário
tem pela frente um grande
desafio na competição multipartidária, tendo instado
os membros do partido que

dormiam na sombra da liberalização económica para estarem focados na agenda das
organizações que dirigem e do
partido.
“A liberalização económi-

ca e adopção da economia de
mercado levou alguns a esquecerem-se da missão principal de defender os interesses
do partido e do povo, o nosso verdadeiro patrão, passan-

do a preocupar-se mais com
agendas pessoais e de certos
grupos”.
No que ao terrorismo diz
respeito, Filipe Nyusi destacou
que há um enfraquecimento
gradual dos grupos que desde
Outubro de 2017 semeiam luto
e terror na província de Cabo
Delgado. Aliás, o Chefe de Estado garantiu que os ventos da
paz sopram em todo território
nacional.
“Os
desenvolvimentos
no Teatro Operacional Norte
juntam-se ao ambiente de retoma da paz e da tranquilidade
na zona Centro, com o fim da
auto-proclamada Junta Militar
da Renamo, decorrendo, num
ritmo encorajador, o processo
de desarmamento, desmobilização e reintegração. Naturalmente, as Forças de Defesa e
Segurança continuam atentas e
vigilantes no Centro do país”.
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Provedor da Justiça quer mais interação com a sociedade civil
O Provedor da Justiça, Isaque Chande, defendeu maior interação com as Organizações da Sociedade Civil na defesa da
legalidade. Chande entende, por outro lado, ser necessária maior
interação entre o Provedor da Justiça e a Sociedade Civil, diferenciando o seu papel e o da Comissão Nacional dos Direitos
Humanos.

Roubo e vandalização do material eléctrico

Um mal que lesa os cofres da EDM e mina o

“Estaria a mentir se dissesse que nunca comprei cobre ou alumínio roubado das instalaçõ
Instituições que devem intervir assumem meia culpa pelo prejuízo
Acções de meliantes custaram três milhões de dólares à empresa pública

N

o meio do avanço notável da expansão da energia da rede pública, inserida no projecto “Energia para Todos”, onde se pretende, até 2030,
iluminar todo território nacional, há um fenómeno de roubo e vandalização do material eléctrico que volta a colocar casas às escuras. Entre
os meliantes que depois vendem o material roubado nas sucatas, sob o
olhar impávido das autoridades da lei e ordem e outras que devem intervir, estão os próprios funcionários da Electricidade de Moçambique (EDM) envolvidos em acções que,
de acordo com Amilcar Alissone, director de Protecção de Receitas e Controle de Perdas
daquela empresa pública, em média, nos últimos três anos, criaram prejuízos de cerca de
três milhões de dólares. À nossa reportagem, as sucatas reconhecem a venda do material
da EDM e justificam falta de mecanismos para se apurar a proveniência do metal que
chega nas suas oficinas. Por sua vez, Rita Freitas, em representação do INAE, reconheceu que é responsabilidade do INAE fiscalizar as actividades das sucatas, e desviou os
casos de roubo e destruição para as autoridades da lei e ordem.

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ

Duarte Sitoe
A indústria artesanal de
utensílios domésticos é tida
como um destino do material
eléctrico roubado nas infra-estruturas da Electricidade
de Moçambique. De acordo
com dados tornados públicos
pela EDM, no ano passado a
EDM acumulou prejuízos na
ordem dos 7,2 mil milhões
de meticais devido ao roubo
de energia e vandalização de
infra-estruturas eléctricas.
Mesmo com os prejuízos
acumulados ao longo dos
últimos anos, a Electricidade de Moçambique continua

sucatarias, empresas que se
dedicam à venda de metais
como ferro, alumínio, cobre e
bronze, são vistas como promotoras de vandalização das
infra-estruturas
eléctricas.
Contudo, Manuel Alberto,
que se dedica à comercialização no bairro Ndlavela, discorda dessa tese.
Foi na sua rotina diária
que Manuel conversou com
o Evidências sobre aquele
negócio que não é visto pela
sociedade com bons olhos.
A fonte refere que naquele
ramo não se pode usar o be-

Já fui preso por comprar um cabo
que continha bronze. Não sabia que
pertencia à EDM, soube quando fui
interpelado pelos funcionários da
EDM que prontamente me levaram
para a 7ª Esquadra do bairro T-3.
Infelizmente, fui preso por comprar
produto roubado, mas na nossa
rotina diária não temos máquinas
para detectar se este material foi ou
não roubado. Quando andamos pelas
ruas o nosso objectivo é de comprar
sucatas para posteriormente ir vender
no Vulcano. Reconhecemos que há
outros colegas que vandalizam infraestruturas, mas não é o nosso caso.
Esse negócio é lucrativo, por isso
muitos agem nas margens da lei.
empenhada na sua nobre
missão de iluminar o país. As

nefício da dúvida no que respeita à proveniência do ma-

terial. Aliás, a fonte declarou
que desde que foi flagrado
com um fio que pertencia a
EDM nunca mais se dignou a
comprar aquele material para
posterior venda.
“Já fui preso por comprar
um cabo que continha bronze. Não sabia que pertencia à
EDM, soube quando fui interpelado pelos funcionários
da EDM que prontamente me
levaram para a 7ª Esquadra do
bairro T-3. Infelizmente, fui
preso por comprar produto
roubado, mas na nossa rotina diária não temos máquinas
para detectar se este material
foi ou não roubado. Quando
andamos pelas ruas o nosso
objectivo é de comprar sucatas para posteriormente ir
vender no Vulcano. Reconhecemos que há outros colegas
que vandalizam infra-estruturas, mas não é o nosso caso.
Esse negócio é lucrativo, por
isso muitos agem nas margens da lei”, explicou a fonte,
para depois instar as empresas como a EDM a usarem
mecanismos modernos para
acabar com esse fenómeno.
Mateus Chilambo transformou a sua residência em
armazém de sucatas. Ao Evidências, Mateus contou que
desde que abraçou aquela
actividade foi muitas vezes
visitado pelas autoridades da
lei e ordem devido às denúncias de ter comprado material
roubado. Nas entrelinhas, a

fonte confessa que por diversas
vezes comprou material que foi
roubado das infra-estruturas da
Electricidade de Moçambique.
“Estaria a mentir se dissesse
que nunca comprei cobre ou alu-

mínio roubado das instalações
da EDM. Nós trabalhamos com
metais e quando as pessoas aparecem não olhamos para a proveniência do material. É a triste
realidade, precisamos de cobre e

Vítimas relatam o modus
Nos últimos dois anos, no município da Matola, o roubo e vandalização de infra-estruturas eléctricas
ganhou contornos alarmantes. Os
moradores dos bairros Ndlavela,
T-3 e Zona Verde são obrigados a
dormir em alerta devido à crescente
onda de roubo dos cabos eléctricos.
Joana Magaia foi vítima dos malfeitores que se dedicam ao furto
dos cabos que transportam a corrente eléctrica dos postes para as
residências. A fonte conta o fatídico
filme que viveu naquela madrugada
em que a sua casa ficou às escuras
devido ao roubo da baixada.
“Por ter uma criança pequena
dormia com a lâmpada ligada. De

repente ficamos sem corrente e
pensava que fosse um corte geral,
mas quando espreito pela janela vi
que os vizinhos tinham energia e
decidi sair para ver se havia acabado a energia, mas quando espreito
deparo-me com um jovem em cima
da minha varanda. Gritei para os vizinhos acordarem, mas já era tarde
porque os ladrões já haviam tirado
o cabo, tentamos perseguir, mas já
era tarde. Fiquei sem energia durante duas semanas porque não tinha
dinheiro para pagar o novo fio”,
declarou
Arnaldo Cossa conseguiu despertar a tempo de abortar mais uma
acção do grupo que tem semeado

CENTRAIS

Oposição defende que as taxas cobradas no Mercado de Peixe
são proibitivas
A Renamo e o MDM consideram que as taxas cobradas pela edilidade aos vendedores no Mercado do Peixe e do Mercado de Frango
e Magumba são elevadas e repudiam a proibição da manifestação
pública pela Polícia. São mais de 400 vendedores que se queixam de
supostos altos custos cobrados pela CTA para o arrendamento de
quiosques, bem como péssimas condições no recinto.
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plano de iluminar Moçambique

ões da EDM”, representante de uma oficina de sucata

eles tivessem a chave da minha
casa. De lá para cá pensei que
tivesse conseguido fechar a minha casa para os meliantes. Na
última semana, por verem que
já não tinham acesso ao inte-

rior da residência, optaram por
tirar o cabo de energia”.
“Acho que eles usam drogas para fazerem o seu trabalho, uma vez que entram e
saem sem ninguém se aperce-

ber. Nas duas vezes em que
vieram roubar ninguém despertou de madrugada. Só nos
apercebemos quando acordamos, e já era tarde, coisas foram subtraídas.

INAE reconhece que nunca fiscalizou sucatas

bronze para vender na África do
Sul porque lá pagam melhor em
relação ao que se paga no nosso país. Sabemos que estamos a
correr riscos, mas essa é a nossa
fonte de rendimento. Nunca saí-

mos para roubar cabos ou danificar PTs para ter cobre e alumínio,
mas as pessoas aparecem com o
produto e compramos. A EDM é
quem deve fiscalizar as suas infra-estruturas.

operandi dos meliantes
terror no bairro de Ndlavela. “Ouvi
um barulho estranho e logo acordei. Tentei ligar a lâmpada para
ver o que estava a acontecer, mas
para o meu azar não tinha energia.
Saí rapidamente para ver o que de
certo estava a acontecer. Quando
sai vi que estava um jovem a cima
do poste a tentar cortar o fio. Se
não tivesse acordado a tempo eles
teriam conseguido lograr os seus
intentos, uma vez que já haviam
cortado na minha residência”.
Cossa conta, por outro lado, que
se os vizinhos tivessem saído a tempo teriam neutralizado os malfeitores. “Quando me apercebi que se
tratava de ladrões clamei por socor-

ro, mas os meus vizinhos só saíram
depois deles terem escapulido.
Por sua vez, Carolina Magagule
lamentou o facto dos ladrões passearem a classe sob olhar impávido
das autoridades da lei e ordem. Para
Magagule, as pessoas que semeiam
terror são velhos conhecidos, uma
vez que são pessoas normais quando amanhecem e vestem a pele de
meliantes ao anoitecer.
“Só neste ano já fui roubada
duas vezes. Depois da segunda
vez, em que conseguiram entrar
no interior da minha residência
para subtrair televisão, telefones
e botijas, fui obrigada a mudar todas fechaduras, pois pensava que

O grosso do material roubado nas infra-estruturas da Electricidade de Moçambique é posteriormente vendido nas sucatas.
Em conversa com o Evidências,
a diretora nacional da Inspecção
das Actividades Económicas
(INAE), Rita Freitas, reconheceu que a instituição por si chefiada nunca fiscalizou as actividades das sucatas.
“O nosso programa seria na
vertente legalidade, condições
de trabalho, higiene e limpeza”,
explica Freitas, apontando as limitações na busca de prova para
se apurar se entres os materiais
que estão nas sucatas existe o
material da EDM e de uma outra
instituição.
“Há tampas também das descargas das águas nos passeios e
é um bocadinho difícil. O trabalho deve ser feito, mas se fosse
um trabalho feito pela EDM,
em conjunto com outros que
têm tido esse tipos de desfalque,
penso que ajudaria”, sugere, para
de seguida esclarecer que nunca
recebeu uma denúncia no que às
sucatas diz respeito, tendo igualmente declarado que quem deve
tratar do roubo e vandalismo é a
PRM e o SERNIC.
Nas palavras de Freitas, o
INAE trabalha com as denúncias, reclamações e depois é que
se vai ao local, neste caso concreto ainda não recebeu nenhuma denúncia. “Nunca fizemos
nenhum trabalho relacionado
com as sucatas”, sentencia.
Se a EDM e outras empresas
têm denúncias em relação às sucatas não pode fazer a INAE, a
INAE trabalha com denúncias
de restaurantes, quando as pessoas reclamam nós vamos lá.
No caso das sucatas tínhamos
que receber denúncias de maus
serviços e não de roubo. O roubo não é connosco, isso é com

a PRM e o SERNIC, estaríamos a usurpar as competências
destas entidades. Não podemos
confundir legalidade e funcionamento da legislação”.
Funcionários da EDM estão
entre os envolvidos no roubo
Ao Evidências, Amilcar Alissone, director de Protecção de
Receitas e Controle de Perdas
da EDM, declarou que com o
dinheiro que a empresa usa para
comprar o material vandalizado podia melhorar a qualidade
de energia no país, tendo igualmente declarado que a EDM
tem apostado no engajamento
comunitário para mitigar este fenómeno.
“Temos feito um trabalho de
engajamento comunitário junto
da população com as autoridades
políticas e administrativas, com
os líderes comunitários e com
as pessoas de influência. Temos
uma receptividade ao nível das
comunidades, elas têm estado a
propor algumas acções para mitigar esses fenômenos”, disse o
nosso interlocutor, assegurando
que, de facto, as comunidades
sentem que são os primeiros
prejudicados com este mal e elas
têm todo interesse em contribuir
para que este mal não aconteça.
No rol das acções da empresa,
com vista a combater este mal,
foi igualmente criado o Comitê
de Electricidade nas zonas, onde
podem estabelecer um contacto
mais directo, mais efectivo, para
que sempre que aconteçam casos de vandalização ou roubo se
tenham informações para poder
eliminar, mas também para disseminar informações relevantes
para as comunidades à volta deste material.
“Estamos a fazer um engajamento interno para assegurar

que os trabalhadores da EDM
não se envolvam nestes actos.
Temos estado a fazer algum desenvolvimento na instalação de
alarmística para o caso de vandalização ou registo de alguma anomalia nas nossas infra-estruturas,
onde podemos receber alarmes
na nossa Central e enviar uma
equipa para verificar o que está a
acontecer”, explica Alissone.
A fonte adiantou, por outro
lado, que a EDM tem acções
conjugadas com a Polícia da
República de Moçambique e
com o Serviço de Investigação
Criminal para criar mecanismos
para colocar um ponto final na
vandalização e roubo de material eléctrico. Indo mais longe,
Alissone disse ao Evidências que
os funcionários da EDM sabem
que não podem se envolver em
vandalização e roubo do material
eléctrico.
“O engajamento interno é
um dos pilares da nossa acção,
fazemos comunicações internas.
Abordamos os nossos trabalhadores para que fiquem longe
deste tipo de açcões porque isso
pode influenciar nas suas carreiras, fazendo isso eles estariam a
cumprir com o código de ética
da EDM, que é claro sempre
que acontece esse tipo de anomalias. É preciso deixar claro
que nem sempre são funcionários da EDM e nem sempre que
são referenciados é porque estão
envolvidos nestes crimes. Nem
sempre, mas quando encontramos seguimos os processos instituídos na instrução e acabamos
tendo uma acção”, disse.
Contactado pelo Evidências,
o Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da Cidade,
mesmo sem avançar detalhes,
avançou que tem levado a cabo
acções para mitigar a vandalização e roubo de material eléctrico.
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Governo quer criação de fábricas de agro-processamento em Gaza
O Governo desafiou o sector privado de Gaza a criar fábricas de
agro-processamento para que o arroz produzido na província tenha
mercado. Respondendo ao desafio lançado pelo primeiro-ministro,
Adriano Maleiane, os empresários pediram para que o Estado pague
a dívida com as empresas para evitar sua falência. Por outro lado, os
empresários lamentaram a falta de mercado para a venda de arroz.

Mitigação dos efeitos de terrorismo

Governo perdoa dívidas dos contribuintes em Cabo Delgado

A

Decreto em questão tem a duração de 12 meses

Delegação Provincial do INSS procedeu, esta
quarta-feira, na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, a divulgação do Decreto nº 42/2022, que
concede o perdão de multas e redução de juros de
mora dos contribuintes devedores do Sistema de
Segurança Social Obrigatória baseados na província de Cabo
Delgado. Para se beneficiar do perdão de multas e redução de
juros de mora, o Decreto exige que o contribuinte remeta todas
as declarações de remunerações em falta e confirme a dívida
de contribuições em qualquer delegação provincial, distrital ou
representação do INSS.

Evidências
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O Decreto nº 42/2022, de
17 de Agosto, foi aprovado
pelo Conselho de Ministros e
aprova o perdão de multas e
redução de juros de mora de
contribuições ao Sistema de
Segurança Social, no âmbito da
mitigação dos efeitos de terrorismo nesta parcela do País.
Nele, lê-se que a medida
deverá assegurar o apoio às
entidades empregadoras e aos
trabalhadores por conta própria afectados pelo terrorismo
na província de Cabo Delga-

do, visando mitigar o impacto
económico e social, através da
adopção de medidas de alívio
da obrigação contributiva ao
sistema de segurança social
obrigatória gerido pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).
As normas emanadas no
Decreto aplicam-se a todas as
entidades empregadoras bem
como aos trabalhadores por
conta própria baseados na província de Cabo Delgado, com
dívidas de contribuições, mul-

tas e juros de mora, que tenham
interesse em aderir, incluindo aquelas que têm processos
pendentes de cobrança coerciva da dívida de contribuições
nos tribunais, sem prejuízo da
responsabilidade criminal que
ao caso couber.

BCI apresenta soluções de financiamento e oportunidades
de Negócios para PME e Grandes Empresas

F

oi no decorrer do Fórum Económico Moçambique e
Países Árabes, organizado pela Câmara de Comércio
Árabe Moçambicana, que o Banco Comercial de Investimentos (BCI) fez apresentação sobre "Soluções
de Financiamento e Oportunidades de Negócios para PME e
Grandes Empresas".

Sob o lema “Promovendo a logística Ferro-portuária
através de infra-estruturas
modernas e financiamento de
transporte”, e num formato
híbrido (presencial e virtual),

o evento reuniu, semana passada, centenas de empresários
nacionais e estrangeiros, investidores, financiadores, reguladores e formuladores de
políticas, entre outros.

Neste fórum, que visava
consolidar, ampliar parcerias,
gerar oportunidades de negócios e investimentos, e principalmente aproximar Moçambique ao Mundo Árabe, o
Director Comercial Regional
do BCI, Ângelo Mazive, referiu que para a mobilização de
mais sinergias e cada vez mais
uniformização nos sectores
“é necessário investir no sector logístico, dinamizando a
actividade económica no país
e uma maior comunicação entre os Corredores Logísticos
a nível da Região Austral”.
Mazive fez uma avaliação
positiva deste encontro em
que foram abordados os principais desafios e oportunidades do sector logístico em
Moçambique, e onde o BCI
partilhou a sua experiência e
apresentou um conjunto de
produtos e serviços, assim
como as oportunidades de
financiamento que o Banco
disponibiliza ao mercado.

Também se beneficiam de
perdão as empresas ou trabalhadores por conta própria que
celebraram acordos de pagamento em prestações, antes da
entrada em vigor do Decreto
em questão, pelo valor remanescente da dívida que foi ob-

jecto de acordo.
Quanto à modalidade de
concessão do perdão de multas e redução de juros de mora,
às empresas ou trabalhadores
por conta própria que tenham
casos nos tribunais, o Decreto estabelece que o perdão é
concedido sob condição de o
contribuinte proceder ao pagamento integral das contribuições em dívida que deram
origem à aplicação de multa e
juros de mora.
Ainda nesse caso específico, o dispositivo legal determina que o contribuinte que
efectuar o pagamento integral
das contribuições beneficia do
perdão total de multas e redução de juros de mora em 98%.
Entretanto, beneficia-se do
perdão total de multas e redução de juros de mora em 75%
o contribuinte que requerer o
pagamento das contribuições
em prestações.

Tmcel lança serviço de televisão

T

mcel-Moçambique Telecom, S.A., acaba de
lançar, para o mercado, um novo serviço de
televisão baseado em IP (um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado
a uma rede de computadores), em parceria
com a empresa APLIMAN, um provedor mundial líder em
soluções de telecomunicações.

Denominado IPTV (método de transmissão de sinais
televisivos através de redes
IP), o serviço é composto
por quatro pacotes essenciais, nomeadamente RTP,
Prata, Ouro e Standalone.
Este serviço está disponível
através do aplicativo Yabadoo, nos sistemas operativos
Android e Webserver, sendo o acesso aos canais da
aplicação disponível apenas
para os clientes da Tmcel.
Segundo um comunicado da
empresa, para aceder à aplica-

ção, os clientes deverão registar o seu número telefónico na
aplicação do Yabadoo, usando
as políticas de autenticação
semelhantes às do WhatsApp,
o que significa que um número poderá apenas efectuar o
login num único dispositivo.
Ao subscrever este serviço,
que terá, numa primeira fase,
17 canais (entre nacionais e
internacionais), o cliente beneficiará, de um período de 30
dias, de teste gratuito, renovável, de acordo com o pacote
escolhido

Governo pretende formalizar o sector informal para
dinamizar a economia

ECONOMIA

Visando dinamizar a economia nacional, o Executivo pretende transformar o sector informal do comércio em formal. Para
alcançar esta façanha, o Governo, através do Ministério da Indústria e Comércio, assinou um memorando de entendimento com a
Organização Internacional do Trabalho (PNUD) e a União Europeia aliaram-se.
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Desde o arranque do programa, em 2020

ADE empodera cerca de 2000 jovens em agro-empreendedorismo

A

Agência do Desenvolvimento e Empreendedorismo, ADE (braço económico da Agro
Moçambique), empoderou, de 2020 a esta
parte, cerca de 1700 beneficiários, entre pequenos produtores e agro-empreendedores.

A iniciativa insere-se no quadro do Programa “Transformando o Sonho de Jovens Rurais – O Futuro Começa Agora!''
que permitiu implantar um total
de 3 agro-incubadoras, nos distritos de Barué, Vanduzi, na província de Manica, e Nicoadala,
na Zambézia, com desafios de
continuar.
A ADE viabilizou a formação de 320 jovens que passaram
por um processo intensivo de
incubação nos campos de produção. Acto contínuo, a agência
está actualmente a formar, igualmente, outros 220, com particular enfoque para a adesão de
mulheres jovens e raparigas.
Consciente da necessidade
de aprofundar e aprimorar as
actividades ocupacionais dos
jovens, a ADE, de acordo com
o comunicado enviado à nossa

redacção, defende que uma das
condições para a exequibilidade
desta iniciativa emana do envolvimento de um número elevado
de jovens a escala nacional, a
quem devem ser atribuídas oportunidades para demonstrar o que
sabem fazer, nas mais diversas
frentes de acção, nomeadamente
nos campos agrícolas e nas vertentes piscícolas e pecuária.
De acordo com ADE, que
junta mais de um número considerável de jovens agro-empreendedores e pequenos produtores
nas províncias de Maputo, Sofala, Tete, Inhambane, Manica,
Cabo Delgado, Niassa e Zambézia, é urgente a redução do
fluxo de jovens que pululam nos
centros urbanos fazendo-os deslocar ou integrar nas zonas de
produção.
Porque estamos alinhados

com o “conteúdo do SUSTENTA, entendemos que há uma
necessidade de dotar os jovens,
força motriz de qualquer sociedade, de meios e ferramentas
para a produção, muitos dos
quais já detentores do conhecimento teórico e académico que
são a porta e a condição sine qua
non para o sucesso e concretização de qualquer sonho”.
É neste contexto que a ADE

Vodacom introduz a tecnologia VoLTE no
mercado nacional

C

om vista a conferir maior conforto e elevar a qualidade do serviço que é oferecido aos clientes, a Vodacom
Moçambique é a primeira operadora a introduzir, no
mercado nacional, a tecnologia VoLTE. Trata-se de
uma inovação tecnológica que visa melhorar a experiência de
uso dos serviços de voz, dados e a rede.

Ao activar o VoLTE na
opção "rede móvel", o cliente poderá efectuar chamadas
e usar dados em simultâneo,
bem como fazer chamadas
em conferência com até 06
(seis) pessoas.
"O nosso propósito é li-

gar as pessoas. E é neste
contexto que procuramos,
sempre, trazer inovações que
assegurem a conectividade
de forma célere e eficiente.
Queremos, com esta nova
opção tecnológica, proporcionar aos nossos clientes a

possibilidade de usufruírem
de serviços de voz e de dados de alta qualidade. O
nosso compromisso é com
a prestação de um serviço
de excelência, inspirados
nos valores que norteiam a
nossa operadora, pelo que
continuaremos a investir na
contínua melhoria dos nossos sistemas", disse Cristina Darsamo, Chefe Executiva do Departamento de
Comutaçāo, dados e Roaming da Vodacom.
Neste momento, a tecnologia VoLTE está disponível
para qualquer cliente nos
pacotes pré-pago, híbrido
ou pós-pago que use um dispositivo "iPhone" da versão
7 em diante, sem qualquer
cobrança complementar. As
chamadas de voz são cobradas da mesma forma em 2G,
3G e VoLTE. Futuramente,
outros dispositivos serão
adicionados ao uso desta
tecnologia.

está a mobilizar recursos junto
de parceiros de desenvolvimento, para financiar projectos estruturantes junto das comunidades, desiderato que ainda está
muito aquém do necessário, uma
vez sabidas as dificuldades de ordem financeira derivadas da crise
económica mundial.
Fazendo uma avaliação e balanço das suas actividades nos
últimos três anos, a ADE consi-

dera de positivo o seu exercício,
“mercê do desenho de novas
abordagens neste novo ciclo
de governação em que o maior
desafio é apostar em projectos
estruturantes, abraçando políticas concretas que estimulam e
agregam novas cadeias de valor
agrícola e desenvolvimento rural, com enfoque no empoderamento de jovens, mulheres e
pequenos produtores”.

Access Bank Mozambique apoia
Grupo Lin na recolha de sangue

N

o no âmbito das celebrações do Dia Nacional do Dador de Sangue e com apoio da
Access Bank Mozambique, a Lin Medcare,
uma clínica privada pertencente ao Grupo
Lin, organizou, no sábado, 27 de Agosto,
uma Feira de Saúde num dos estabelecimentos comerciais
da Cidade de Maputo. A iniciativa que decorreu em vários
pontos da capital marcou o culminar de uma série de sessões
de colheita de sangue encabeçadas pelo referido.

Sob o lema “Não é Apenas
Sangue. É Esperança”, a campanha da Lin Medcare resultou
numa doação de 269 balões que
serão distribuídos pelos centros
de armazenagem de sangue de
Maputo.
Por outro lado, a Feira de

Saúde apresentou-se como um
portal de aproximação entre os
serviços de saúde e a comunidade com o objectivo de informar
e sensibilizar para a melhoria da
qualidade de vida, incentivando a
prevenção de doenças e a mudança positiva de comportamentos.
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P

ouco antes da sua morte, em 1961,
na Segunda Metade do Séc. XX, V.O.
Key Jr., um politólogo norte-americano, publicou um ensaio que intitulou, em livre tradução, A Opinião Pública e o
Declínio da Democracia. O interesse desse
texto decorre essencialmente de duas circunstâncias bem distintas. A primeira, mais prosaica, resulta do facto de, a propósito do Declínio
das Nações, o autor mencionar expressamente, e logo como exemplo mor, Portugal. A
segunda, de maior relevância, prende-se com
a análise feita em relação à alegada influência
da Opinião Pública na acção dos Governos.
Comecemos, então, pela primeira razão, de
onde bastará a tradução deste trecho: «Qualquer época conhece os seus melancólicos
profetas que prevêem a Decadência da
Ordem Política graças a processos irreversíveis que eles identificam com precisão
e segurança. Nós talvez não prestemos a
devida honra a estes oráculos cuja visão
sensível antecipa um Futuro negro e hóstil. Alguns deles ignoramos porque são
lunáticos certificados. Outros tantos simplesmente porque confundem a Ansiedade
pessoal suscitada por qualquer nova política pública com uma ameaça à ordem social estabelecida. Não obstante, a verdade
desagradável é que esses profetas acabam
por, eventualmente, ter razão. Até podem
estar errados quanto ao “timing”. Até podem estar completamente enganados no
diagnóstico que fazem das razões do Declínio Nacional. Porém, mais cedo ou mais
tarde estarão certos. As Nações, os Impérios e as Civilizações, até onde alcança a
História, incandescem em breves momentos de glória apenas para declinarem no
laxismo, na franqueza, na pobreza. Basta
recordar que Portugal, não há muito tempo, era um dos grandes Poder do Globo».
Quanto à segunda razão, e contrariamente à
opinião generalizada, recentemente evidente a
propósito das Comemorações de mais um 25
de Abril assinalado em Portugal, convém
lembrar que a Democracia não é um dado adquirido, antes surgido, na História Humana,
como um apontamento temporal, que nem
sequer se estende, em todos os seus pressupostos essenciais, à maioria da população do
Planeta. E o mesmo podemos afirmar em re-

O Declínio da Democracia
e as “Elites”

lação ao Dia da Independência Nacional
de Moçambique ocorrido este em Junho. A
regra é — e continua a ser —, como a invasão
da Ucrânia penosamente nos veio recordar, o
Jugo, a Tirania, a Destruição, a Morte de
milhares de inocentes e a Opressão — o mesmo que acontece em Moçambique, mais precisamente em Cabo Delgado, com a invasão dos
insurgentes “a soldo”, sabe Deus “a mando”
de quem e de que interesses exteriores ao País,
embora por razões diferentes...
Este poderia ser mais um motivo (talvez o
principal) para preservarmos o sistema demo-

V.O. Key Jr.
Publicou um
Ensaio «A
Opinião Pública
e o Declínio da
Democracia».
O interesse desse
texto decorre
essencialmente
de Duas
circunstâncias bem
distintas...
crático, ainda que isso implique aceitar todas as
suas contradições, fragilidades e defeitos. Uma
dessas fragilidades encontra-se, para muitos,
na opinião pública, aqui entendido como o
diálogo das massas sobre o bem comum. Porque os Governantes e, no geral, os Políticos
(incluindo os de aviário), quer em Portugal,
quer em Moçambique, se deixam guiar e condicionam a sua acção pela Opinião Pública
(quer Lá como Cá), há quem queira extrair
daí uma dinâmica que levará inevitavelmente
a autodestruição democrática: se os Governos são responsáveis à Opinião Pública,
eles estão destinados a adotar medidas que,

em última análise, colocarão em causa as próprias fundações do sistema.
No fundo, as proposições desta tese resumem-se assim: a ligação entre a acção Política e a Opinião Pública é tão íntima que
está, em grande medida, determina aquela; a
Opinião Pública exige dos Governos políticas erradas, ora porque as pessoas hesitam
perante crises, ora porque a maioria dos indivíduos apenas consegue analisar problemas a
partir da sua experiência pessoal, ora porque
a opinião pública pode ser gananciosa, ambiciosa, ou, simplesmente, INSANA.
Aquilo que V.O.Key Jr. veio afirmar, já nos
Anos 60, é o ERRO em que esta tese incorre.
Na verdade, o autor explica que aquilo que
nós acreditamos como sendo o diálogo de
massas que constitui a Opinião Pública é,
antes, dominado por um grupo infinitamente
mais restrito de pessoas, que definem as narrativas dominantes e as posições que sobre
eles se colocam, acabando as massas, quando
o fazem, por aderir a essas posições preestabelecidas.
Por várias razões, mas sobretudo por desinteresse ou falta de atenção da esmagadora
maioria das pessoas, são os Políticos profissionais, amadores ou de aviário, os activistas, os influencers políticos, os jornalistas, os
analistas de opinião de uma forma geral, os
mestres das Agências de Comunicação e, de
uma forma geral, todos aqueles interessados
na gestão da (res)pública, que compõem a
opinião pública.
V.O. Key Jr designou este grupo de pessoas
como a aristocracia política, mas hoje talvez
as identifiquemos mais facilmente como as
elites.
Atendendo à (aparente) importância da
aristocracia política ou elites na condução
da Vida Pública, quer entre nós, quer em Portugal, capaz de a condicionar e determinar, faz
falta em Moçambique e também em Portugal
um estudo sociológico deste Grupo. Neste
ponto e em nossa modesta opinião particular,
o Estimado Colaborador do nosso Jornal, o
Prof. Dr. Luca Bussotti, talvez pudesse dar
o seu contributo válido, em termos de análise
e opinião. Ou algum Advogado Moçambicano especialista em Direito do Trabalho viesse a terreiro dar-nos (também) “o seu ponto
de vista” sobre esta questão. Estou certo em
crer que teríamos muitas surpresas.
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A esquina do sociólogo

Luca Bussotti

C

ada eleição, em África, é um
desafio. As eleições de 24 de
Agosto passado em Angola
não foram excepção. E, neste
caso, o desafio foi ainda maior, devido ao
previsível equilíbrio entre os dois principais partidos, MPLA e UNITA. Ainda
não existe um pronunciamento oficial
por parte da CNE (Comissão Nacional
de Eleições), portanto, os resultados que
dão uma vitória com margem reduzida
ao MPLA (51% contra 61% de 2017),
diante do melhor resultado na história da
UNITA (44,5%) devem ser considerados
como sendo provisórios. Ainda mais se
se pensa que a UNITA, juntamente com
todos os outros partidos de oposição, já
adiantou que não vai reconhecer os resultados da CNE (se os parciais forem
confirmados), devido a uma contagem
paralela dos votos por parte do partido
de Adalberto da Costa Júnior que indica
que o MPLA não deve ter ganhado estas
eleições.
Entretanto, um dado parece certo e definitivo: o relativo à afluência às urnas.
Trata-se de uma percentagem muito elevada, cerca de 54% dos 14 milhões de angolanos com direito de voto. O que significa que eles representam o maior partido
do país, uma vez que o próprio MPLA
está abaixo desta percentagem. É dever
dos observadores políticos procurar entender o porquê desta elevada abstenção
que enfraquece a já não muito forte democracia angolana. De momento, é possível apenas avançar algumas hipóteses
que poderão servir de lições mesmo para
Moçambique e outros países do continente, para se evitar uma situação em que
mais de metade da população decide não
ir às urnas para escolher os próprios representantes.
Primeiro: muita gente, principalmente
jovens que se mudaram há pouco tempo das províncias para Luanda e primeiros eleitores não tinham a documentação certa, ou foram registados no local
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Algumas lições do processo
eleitoral angolano

de proveniência e não, por exemplo, em
Luanda, onde actualmente se encontram.
A burocracia para que estes jovens pudessem exercer seu direito de voto seria
demasiado demorada para incentivá-los
no sentido de conseguir a documentação
necessária para ir votar. Da mesma forma,
fazer uma longa e custosa viagem para as
suas províncias onde foram recenseados
teria sido também uma empresa titânica,
que quase ninguém se atreveu em fazê-la.
Resultado: muitos jovens não tinham o
direito efectivo de voto. Desburocratizar
os processos para permitir que todos com
direito de voto possam exercer esta prerrogativa representa a primeira lição do
processo eleitoral angolano. A este grupo, bastante consistente, deve acrescentar-se outro segmento de eleitorado que
cientemente não foi votar. Neste caso, as
razões devem ser procuradas, salvo melhor entendimento, na desconfiança ou
até na resignação de muitos cidadãos para
com a política. Se, por um lado, activistas
como Luaty Beirão, conhecido no mundo
do rap como Ikonoklasta, durante vários
meses tinham defendido que “está tudo
amarrado” e que nenhuma mudança seria
possível num sistema podre desde o interior, por outro o nível de descontentamento chegou a um ponto tal que mesmo
uma vitória da UNITA, segundo muitos,
não ia resolver nada, nem melhorar as
condições pessoais de vida.
Segundo: o abstencionismo se combate
mesmo mediante sistemas eleitorais que
favorecem a participação popular. No
caso angolano, a contradição é dupla: por
um lado, o sistema de governação é presidencialista, mas por outro o presidente
não é eleito diretamente pelo povo. Ele
resulta da vitória do seu partido, sendo
o presidente o cabeça de lista, e o vice-presidente o vice-cabeça de lista do partido mais votado. Mas não é tudo: além
de o eleitor não poder indicar o futuro
presidente, ele nem pode escolher seus
deputados. Com efeito, os 220 deputados

da Assembleia Nacional (o parlamento
angolano) são escolhidos mediante listas
de partido bloqueadas, cujos membros
entram no parlamento consoante o resultado da formação política na província
onde foram candidatados. O eleitor, portanto, não tem o privilégio de escolher o
deputado, mas apenas o partido ou coligação...
Em suma, na balança entre partidos políticos e cidadãos, o peso pende para o
primeiro, que de facto escolhe antes das
eleições quem será o presidente e quais os
deputados. Diante deste cenário, o eleitor tem escolhas muito limitadas, o que
faz com que ele não seja incentivado a ir
votar. Repensar na lei eleitoral seria conveniente para todos os angolanos, com o
intuito de incentivá-los a participar mais
nos próximos pleitos eleitorais.
A última lição que pode ser retirada do
processo eleitoral angolano, pelo menos
de momento, tem a ver com a independência das instituições de controlo e verificação dos votos, nomeadamente a
CNE e, em última instância, o Tribunal
Supremo. A CNE angolana está fortemente condicionada pelo partido no poder, como se demonstrou ao longo destas
eleições. Uma CNE que não publicou as
listas dos eleitores, diante de indicações
circunstanciadas de que nelas havia um
elevado número de mortos (alguém fala
mesmo de 2 milhões ou mais), que não
afixou muitas actas de síntese de algumas
mesas de voto, e cuja contagem resulta ser
distante da contagem paralela da UNITA.
Uma vez que a CNE está nas mãos do
MPLA, a UNITA, ao preanunciar a apresentação de uma queixa junto ao Tribunal
Supremo, acrescentou que será necessária
a presença de individualidades internacionais para garantir um mínimo de imparcialidade. Uma perspectiva que diz muito
a respeito da autonomia que instituições
que supostamente teriam a tarefa de velar
para o respeito da vontade dos eleitores
deveriam ter, sem sombra de dúvidas.
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O

s antigos movimentos de libertação,
hoje partidos políticos, continuam
a ser opção para a governação dos
seus países. Tal acontece quer na
África Austral, quer ao nível dos países africanos
de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Será
porque governam bem ou não há uma oposição
à altura de lhes fazer face? Acompanhem-me
nesta pequena análise.
Em Moçambique temos a FRELIMO no poder há 47 anos, no Zimbabwe, a ZANU-FP (42
anos), na África do Sul, o Congresso Nacional
Africano (a cerca de 30 anos), em Angola, o
Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA), que governa há 47 anos, em São Tomé
e Príncipe, o MLSTP-Partido Social Democrata
(47 anos no poder) e outros.
Alguns desses partidos mantêm-se no poder
com o voto das minorias eleitorais, ante elevadas taxas de abstenções que se têm registado nos
pleitos eleitorais, facto que revela, em parte, o
descrédito dos políticos perante o público, com
promessas eleitorais não cumpridas.
Nas eleições moçambicanas de 2009, cerca de
55 por cento dos dez milhões de eleitores inscritos não votou. Em 2014, quase repetiu-se o
cenário. A taxa de abstenção atingiu a casa de 51
por cento, num universo de 11 milhões de eleitores que eram esperados nas assembleias de voto.
Em 2005, no Zimbabwe, 3,3 milhões eleitores
não exerceram o seu direito de voto. No mesmo
país, em Março deste ano, para a escolha de representantes parlamentares e de governos locais,
foram vistas pequenas filas logo na abertura das
urnas. Os jovens zimbabweanos boicotaram o
pleito.
Os países em causa têm, em comum, problemas de desemprego, cujas taxas têm estado a subir, a corrupção envolvendo gestores públicos
e figuras de nomenclatura política e governamental. Enfrentam igualmente o elevado custo
de vista e os governos não conseguem garantir
serviços básicos de qualidade como saúde, educação, abastecimento de água e outros.
Quem é que podia imaginar que um dia um
secretário geral do ANC, uma organização com
grande prestígio internacional, podia envolver-se em cenas de corrupção? Ace Magashule, SG,
está suspenso das suas funções desde Maio passado, acusado de 20 crimes de fraude, corrupção
e lavagem de dinheiro, num projecto de 14,5 milhões de euros, correspondentes a 255 milhões
de randes.
Como se isso não bastasse, o ex-Presidente da

Ganhar eleições por
demérito da oposição

República sul-africano e do ANC, Jacob Zuma,
está a enfrentar um processo-crime em que é
acusado de suborno e alegada corrupção pública
na compra de armas em 1999.
O outro escândalo de corrupção envolve o actual presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, o
qual é acusado por um ex-agente da secreta do
seu país de lavagem de dinheiro.
O caso está relacionado com o arrombamento da reserva animal pertencente a Ramaphosa,
em Fevereiro de 2020, na província de Limpopo,
onde foram roubados quatro milhões de dólares
em numerário. Incidente que este não reportou
à polícia.
Em Moçambique, o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, está detido há dois anos
na África do Sul, o filho do antigo Presidente
da República, Ndambi Guebuza, o antigo conselheiro e secretária particular de Armando
Guebuza e dois agentes seniores do SISE estão
presos em Maputo em conexão com mesmo assunto, as dívidas ocultas.
Além da corrupção, há o problema do desemprego que apoquenta as populações, em particular as camadas jovens. Em Cabo Verde, a taxa
de desemprego no seio dos jovens é de 28,37
por cento. Em Angola, de 30,5, correspondente a 4.7 milhões de angolanos com 15 anos em
diante.
A África do Sul atingiu o recorde em termos
de desemprego. No último trimestre de 2021 alcançou 35,3 por cento, o equivalente a 7,9 milhões de sul-africanos, sendo que as populações
negras e mestiças são as mais afectadas de todo
povo.
Se incluirmos, nas contas, os que não têm procurado activamente o emprego devido à falta de
perspectiva a taxa pode subir para 44,4 por cento,
o que é bastante alto. Esta situação tem levado
à manifestação de xenofobia contra estrangeiros
por parte de alguns sul-africanos, visando moçambicanos, zimbabweanos, nigerianos e outros.
Em São Tomé e Príncipe, o desemprego ronda
os 15,90 por cento. A taxa é considerada uma
das mais altas da África Central, superada pela
de Gabão, com 20 por cento, e de Congo, com
16 por cento, segundo a FAO. A nível da juventude, a taxa é de 22,6 por cento.
Cá entre nós, o partido no poder prometeu
três milhões de empregos para o quinquénio
2019-2024, mas, pelos vistos, está muito longe
de cumprir. Um anúncio de vaga de um restaurante da capital do país para menos de 20 pessoas foi respondido por mais de mil jovens, fac-

to que mostra a gravidade da situação.
Estes factores são responsáveis pelo desgaste
de imagem por que passam os governos destes
países, o que começa a se reflectir nos resultados eleitorais. Em 2017, o MPLA, em Angola,
ganhou as eleições com menor número de assentos (150), de um total de 220, contra 191 de
2008.
Na África do Sul, pela primeira vez em quase
30 anos no poder, o ANC sofreu uma derrota
histórica. Obteve resultados abaixo do patamar
dos 50 por cento dos votos nas autarquias de
2020.
Se há estes problemas todos que jogam a desfavor dos seus objectivos políticos e criam um
mal estar no seio do eleitorado, como é que os
partidos libertadores conseguem manter-se no
poder?
A resposta é simples: os países em causa não
têm uma oposição forte. Partidos que podem
ser vistos como alternativa para a governação.
Em Moçambique, por exemplo, com a morte de
Afonso Dhlakama e de Daviz Simango, líder do
MDM, ficou cada vez mais enfraquecida.
O mesmo aconteceu no Zimbabwe, com a
morte de Morgan Tsvangirai, do MDC, sucedido, na liderança da oposição, por Nelson Chamisa à frente da Coligação dos Cidadãos para a
Mudança, mas não representa nenhuma ameaça
a Emmerson Mnangagwa, presidente da ZANU-FP e da república.
Não há uma oposição com unhas e garras capaz de enfrentar os partidos libertadores. Uma
oposição organizada e com um discurso bem
estruturado, como acontece agora com o novo
líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a esperança da oposição angolana.
No geral, não há oposição que é oposição. A
Renamo, por exemplo, já teve 112 deputados nas
eleições de 94. Em 1999, conquistou 117 e não
conseguiu manter os assentos. Hoje, tem apenas
60.
A UNITA, em Angola, teve 70, em 1992, e em
2008 baixou para 16. Hoje, possui 51 assentos. A
Aliança Democrática, a segunda força política na
África do Sul, baixou dois pontos percentuais ao
registar 20,7 por cento. Mmusi Maimane, o seu
líder, promete, ainda assim, que um dia haverá
um pós-movimento de libertação no seu país.
No fundo, tudo isto quer dizer que, em alguns
casos, os partidos libertadores ganham eleições
não propriamente por mérito, mas por demérito
da oposição porque, em condições normais, alguns deles já não estariam no poder.

Mais de 25 mil crianças desaparecidas

ÁFRICA

Mais de 25 mil crianças estão desaparecidas em África como
resultado, entre outras causas, da fuga a conflitos, segundo informação divulgada esta segunda-feira pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Os menores representam 40%
dos 64.000 desaparecidos registados pelo CICV no continente.
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Vários chefes de Estado participam no Funeral do Estado

Último adeus a José Eduardo do Santos

O

Estiveram 21 delegações de alto nível. João Lourenço não falou na cerimónia
Nyusi afirma que José Eduardo dos Santos é uma "inspiração" para África

funeral de José Eduardo dos Santos realizou-se
no último domingo, em Luanda, capital angolana. Durante as cerimónias fúnebres foram lidas mensagens da família e de várias entidades,
incluindo da vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido de José Eduardo dos
Santos, do qual era presidente emérito na altura da sua morte. O Presidente da República, Filipe Nyusi, esteve entre os
presentes na cerimónia.

Evidências
O funeral do ex-chefe de Estado decorreu em período póseleitoral e ainda sem resultados
definitivos do escrutínio de quarta-feira, em que os dados provisórios apontam para a vitória
do MPLA, que o maior partido
da oposição União Nacional para
a Independência Total de Angola
(UNITA) rejeita.
O antigo chefe de Estado

morreu em 8 de julho, com 79
anos, em Barcelona, Espanha,
onde passou a maior parte do
tempo nos últimos cinco anos,
mas as exéquias só agora se realizaram devido à disputa sobre
a custódia do corpo entre duas
facções da família de José Eduardo dos Santos - a viúva e os três
filhos mais novos, apoiados pelo
regime angolano, contra os cinco
filhos mais velhos.
Nas cerimónias deste domingo encontravam-se Ana Paula
dos Santos e os três filhos que
teve em comum com o antigo
chefe de Estado, bem como um
outro filho, José Filomeno dos
Santos "Zenu", que foi condenado pela justiça angolana a uma
pena de prisão pelo seu envolvimento num caso de corrupção e
aguarda, em liberdade, decisão
sobre o recurso que interpôs.

O funeral ficou marcado
também pela ausência das
mediáticas filhas mais velhas
do ex-presidente, a empresária
Isabel dos Santos, que enfrenta
diversos processos na justiça
angolana e em outros países, e a
ex-deputada do MPLA, Tchizé
dos Santos, que declarou o seu
apoio ao candidato da UNITA
à presidência angolana, Adal-

berto da Costa Junior, contra o
candidato do MPLA e sucessor
do seu pai na presidência, João
Lourenço.
A Praça da República, onde
se encontrava o monumento
fúnebre do primeiro Presidente
angolano, no Memorial António
Agostinho Neto, foi novamente
escolhida para as cerimónias
fúnebres, depois de ter acolhido
um velório público sem corpo
logo após a morte de José Eduardo dos Santos, durante um luto
nacional de sete dias.
Na ocasião, houve honras
militares num programa que
incluiu música lírica, leitura de
mensagens do Estado angolano e da família, do MPLA, da
Fundação José Eduardo Santos e leitura do elogio fúnebre,
bem como um culto ecuménico,
acompanhado de grupos corais.

Chefes do Estados destacam
o legado de José Dú
Entre os convidados estão 21
delegações de alto nível, incluindo os Presidentes de Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe, Cabo Verde, GuinéBissau, República Democrática
do Congo, República do Congo,
Zimbabwe e África do Sul, bem
como representantes de Ruanda, Guiné Equatorial, Gabão,
Namíbia, Timor-Leste e Zâmbia.
O Chefe da Casa Civil do
Presidente da República foi o
primeiro a intervir na cerimónia
lendo a mensagem de Estado
preparada para a ocasião. "O reconhecimento do ex-Presidente
angolano é unânime e inquestionável", disse Adão de Almeida, prosseguindo que “razão pela
qual o povo angolano o apelidou
de arquiteto da paz".
"Neste momento em que o
povo angolano sente a dor da
sua partida e lhe rende esta homenagem, curvamo-nos perante
a sua memória para reassumir o
nosso compromisso de continuar a fazer de Angola um país que
orgulhe todos os seus filhos, seguramente a sua maior ambição.
Que o seu legado nos inspire
eternamente para vencermos os
desafios de hoje e amanhã, da
atual e das futuras gerações", declarou o Chefe da Casa Civil do
Presidente da República, na presença do Presidente João Lourenço.
Seguiu-se Joseana Lemos dos

Santos, filha de José Eduardo
dos Santos, que, numa emotiva
mensagem, agradeceu o apoio
que a família recebeu "nesta fase
de luto".
"Em nome da minha família,
agradeço a todos os presentes
que se juntaram a nós para celebrar a vida do grande homem
que perdemos", disse, deixando
um "reconhecimento aos membros do executivo que tornaram
possível este dia".
"Ecoará eternamente a
sabedoria e o conhecimento que
passou (…) Honraremos o teu
nome, o teu caráter e a tua trajetória", disse ainda Joseana dos
Santos, frisando que a família
"não deixará que usem o nome
[de José Eduardo dos Santos] em
vão em benefício próprio".
A viúva e filho de José Eduardo dos Santos, Ana Paula dos
Santos e José Filomeno dos Santos (à esquerda)
"Papá, as tuas lutas não
foram em vão", acrescentou,
recordando a "música e o desporto", em particular o futebol,
como as suas paixões.
"Em nome da direção do
MPLA [Movimento Popular de
Libertação de Angola], de todos
os militantes, simpatizantes e
amigos do nosso partido, venho oferecer-te uma flor. Adeus
nosso Presidente emérito, adeus
camarada presidente José Eduardo dos Santos, adeus arquiteto
da paz, adeus Zedu, paz à sua
alma", resumiu Luísa Damião,
vice-presidente do MPLA.

O histórico antigo Presidente
da Namíbia Sam Nujoma agradeceu ao ex-Presidente angolano
o papel de Angola na libertação
da África Austral e na resistência
ao 'apartheid'. No seu discurso,
Sam Nujoma saudou também a
família, indicando todos os filhos, incluindo os nomes de Isabel e 'Tchizé' dos Santos, que não
estiveram entre o público.
"No momento da nossa luta
contra o 'apartheid', foi Angola
que nos deu abrigo, apoio e suporte" e Angola "não descansou
enquanto o resto da áfrica Austral estivesse livre", uma promessa do primeiro chefe de Estado
angolano, Agostinho Neto, continuada por José Eduardo dos
Santos.
Em Luanda, Nyusi afirmou
que José Eduardo dos Santos foi
uma "inspiração" para a África
Austral e é um "orgulho também
nos momentos de democracia
que ele desenvolveu" em Angola.
"Seria totalmente incontornável a presença do povo
moçambicano aqui", disse, justificando a sua presença nas
cerimónias fúnebres oficiais.
"Nós levamos nas nossas
costas o povo e a mensagem do
povo moçambicano em solidariedade" com Angola, num "momento muito difícil", em que
se recorda o ex-presidente José
Eduardo dos Santos, um governante que "trabalhou pela paz e
pela reconciliação", procurando
"incluir todas as forças" que
combateram na guerra civil.
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Bruno Langa brilha na vitória de Chaves em Alvalade

DESPORTO

O Clube Desportivo de Chaves protagonizou uma das surpresas
da terceira jornada da Liga Portuguesa de Futebol ao derrotar, em
pleno Estádio José de Alvalade, o Sporting pela marca de 2 a 0. Para
o triunfo do clube recém –promovido ao primeiro escalão do futebol
luso foi indispensável o contributo do internacional moçambicano
Bruno Langa. O lateral formado nas canteras do Maxaquene esteve
irrepreensível tanto a atacar assim como a defender.
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Apenas cinco das onze associações votaram a favor da destituição de Kamal Badrú

Kamal Badrú tremeu, mas não caiu e continua
presidente da FMA

A

A Associação de Atletismo da Província de Maputo decidiu mudar de posição e
retirou-se da lista dos proponentes, alegando que o pedido “foi mal abordado”

lberto Lário, treinador luso-moçambicano,
denunciado por Kamal Badrú por estar a viver ilegalmente no país, regressou a Portugal
e disse que não pretende mais voltar a Moçambique para dar continuidade ao trabalho
que vinha desenvolvendo. Depois do regresso de Lário à
terra de Camões, seis associações provinciais, nomeadamente da cidade e província de Maputo, Manica, Tete,
Gaza e Cabo Delgado, exigiram a demissão de Kamal Badrú com efeitos imediatos para restabelecer o bom ambiente
no seio da modalidade que logrou o feito de conquistar a
única medalha olímpica da história do desporto moçambicano. Entretanto, na Assembleia-Geral da Federação Moçambicana de Atletismo apenas cinco das 11 associações
provinciais votaram a favor da destituição de Kamal Badrú,
o que de certa forma foi insuficiente para afastar o contestado presidente da instituição que zela pelos destinos do
atletismo moçambicano.

Duarte Sitoe
No presente, o atletismo
moçambicano está longe dos
tempos de glória. Kamal Badrú chegou à presidência da
Federação Moçambicana de
Atletismo em Setembro de

Com a saída
de cena da
província
de Maputo
ficaram
apenas cinco
associações
provinciais
que queriam
afastamento
imediato
do actual
presidente
da FMA, mas
não foram
suficientes
porque não
chegaram a
sete.
2021 com a espinhosa missão de resgatar a única modalidade que já logrou a façanha de conquistar a medalha

de ouro dos mundiais (pista
coberta e aberta) e nos Jogos
Olímpicos.
Quando parecia que Badrú podia abandonar o cargo
de presidente da Federação
Moçambicana de Atletismo
antes de completar um ano,
a Associação de Atletismo da
província de Maputo mudou
de posição e retirou-se da
lista dos proponentes, dando, por isso, “um voto de
confiança ao elenco actual,
liderado por Kamal Badrú,
para o cumprimento do seu
mandato”.
Com a saída de cena da
província de Maputo ficaram apenas cinco associações
provinciais que queriam afastamento imediato do actual
presidente da FMA, mas não
foram suficientes porque não
chegaram a sete.
Mesmo com a contestação dos associados, Kamal
Badrú diz ter realizado cerca
de 99% do Plano de Actividades para o presente ano,
tendo destacado a angariação
de parceiros estratégicos, a
reativação do Photo Finish,
a realização de Nacionais de
Corta-Mato e de Pista. Léguas. No tocante ao relatório
de contas, Badrú destacou
que o atraso na disponibilização da mesma já era do conhecimento dos associados.

Gaza e Maputo-Cidade reprovam relatório de Kamal Badrú
Quem não concordou com
o relatório de contas apresentado pelo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo
foram associações das províncias de Gaza e Maputo-Cidade.
O representante da associação
provincial de Gaza observa que
a Assembleia-Geral da Federação Moçambicana de Atletismo
“não passa de uma brincadeira
e o que foi apresentado é uma
palhaçada que não merece consideração de pessoas sérias”.
Por outro, o presidente da
Associação Provincial da Cidade de Maputo observou que
a mesa da Assembleia-Geral
deveria agendar uma nova assembleia-geral para se apresentar e se discutir um relatório de
contas.
Quem também recomendou uma Assembleia-Geral
para se discutir as contas do
primeiro ano do mandato de
Kamal Badrú foi a Associação
Provincial de Nampula, que,
por outro lado, saudou a direcção de Kamal Badrú pelo trabalho feito desde a sua tomada
de posse. “Em pouco menos

de um ano tivemos vários parceiros, estou impressionado. É
extraordinário. É sinal de que
há um esforço tremendo para
que as coisas aconteçam”.
Por sua vez, o presidente
da Mesa da Assembleia-Geral
concordou com o agendamento de um novo encontro magno para a discussão das contas,
tendo criticado a gestão financeira centralizada dos fundos e
recomendado uma nova forma
de estar da Direcção Executiva.
“O dinheiro que entra na
federação, ainda que tenha sido
angariado pelo presidente, já é
de todos. Portanto, é preciso
comunicar a entrada desses valores e as saídas. E isso deve ser
informado com rigor, ou seja,
partilha dos documentos com
a devida antecedência”, disse o
chefe da Mesa.
Na plenária realizada na
província de Maputo, as Associações Provinciais apresentaram a carta de pedido de
demissão de Kamal Badrú da
presidência da FMA. Contudo,
o presidente da mesa remeteu
o assunto aos Estatutos que,

segundo os mesmos, o pedido
de destituição dos órgãos sociais deve ser com base numa
Assembleia-Geral Extraordinária, que deve ser marcada por
dois ou três associados dos associados.
Aliás, dos seus proponentes,
ou seja, Maputo-Cidade e Província, Gaza, Manica, Niassa e
Cabo Delgado), a província de
Maputo decidiu mudar de posição e retirou-se da lista dos
proponentes, alegando que o
pedido “foi mal abordado e
coagido por pessoas mal-intencionadas” dando, por isso, “um
voto de confiança ao elenco actual, liderado por Kamal Badrú, para o cumprimento do seu
mandato”.
Com a desistência da Cidade de Maputo, apenas ficaram
cinco associações que vincam
que Kamal Badrú deve imediatamente abandonar a presidência da Federação Moçambicana
de Atletismo, mas não são suficientes para destituir Kamal
Badrú, uma vez que eram necessárias sete associações para
derrubar Kamal Badrú.
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Duplas J. Monjane/A. Martinho e V. Muianga /A. Paula conquistam circuito da EDM

Jorge Monjane e Ainadino Martinho (Igor) em masculinos, Ana
Paula e Vanessa Muianga em femininos, foram os grandes vencedores da segunda edição do Circuito de Voleibol de Praia, alusivo às celebrações dos 45 anos da empresa EDM-Electricidade de Moçambique. Na finalíssima, Monjane e Martinho bateram a dupla composta
por José Mondlane e Osvaldo Mungoi por 2-1, enquanto Vanessa e
Paula superaram Verónica e Natália Intego pela marca de 2 a 0.

Mambas com um pé no CHAN depois do empate
em Lilongwe

A

seleção nacional de futebol, vulgarmente conhecida por Mambas, empatou, no sábado, 27
de Agosto, em Lilongwe, diante da sua congénere do Malawi, em partida da primeira mão
da segunda e última eliminatória de acesso ao
CHAN-2023. Com o embate conseguido fora de portas, o
combinado nacional precisa apenas de um empate a zero
bolas no desafio da segunda mão para marcar pela segunda
vez a presença naquele certame disputado pelos jogadores
que actuam nos campeonatos domésticos.

Por Hassane Ibrahimo, em Lilongwe.
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Os eleitos de Chiquinho
Conde, mesmo jogando na
condição de visitantes, lançaram-se ao ataque assim que o
árbitro deu permissão para o
arranque da partida e antes do
primeiro quarto de hora conseguiram inaugurar o marcador.
A passagem do minuto oito, na
sequência de um cruzamento
teleguiado de Telinho, Nelson
encostou para o fundo das redes.
Em desvantagem, os ma-

lawianos tomaram as rédeas
do jogo e volvidos 13 minutos
após o golo de Moçambique
restabeleceram a igualdade.
Danilo perdeu tempo e acabou
ficando sem o esférico que sobrou para Yamikani Chester,
que do meio da rua desferiu
um remate que só foi travado
pelas redes de Ernani.
Antes do intervalo, as duas
equipas beneficiaram de oportunidades para marcar, mas os
avançados não tiveram arte e

engenho para acertar no alvo.
No reatamento, os anfitriões
entraram dispostos a mudar o

rumo dos acontecimentos, o
que de certa forma foi bem observado por Chiquinho Conde,
que optou em baixar as linhas
na expectativa de explorar o
contra-ataque.
A seleção da casa dominava
em termos de posse, mas não
conseguiu traduzir a sua superioridade em golos. Mesmo
com as oportunidades criadas
ao longo da segunda parte, o
resultado trazido da primeira
metade prevaleceu até o final do

tempo regulamentar, deixando
o desfecho da eliminatória para
a partida da segunda mão que
será realizada no Estádio Nacional do Zimpeto.
Para o seleccionador nacional, Chiquinho Conde, Moçambique poderia ter controlado o jogo depois de inaugurar
o marcador. “Logo depois de
sofrer o golo, a equipa abanou
um pouco, porque não conseguimos controlar o jogo naquilo que era a nossa ideia inicial,
com passos curtos, com apoio,
em algum momento nós perdemos esse discernimento, porque
passamos a ter pouca posse de
bola. Marcamos um golo cedo,
era suposto conseguirmos controlar o jogo. Nós respeitamos
a equipa do Malawi desde o
início, o facto de termos passado a Zâmbia na eliminatória
passada, em nenhum momento
pensamos que seriam favas con-

tadas, até porque observamos
com atenção a trajetória destes
na COSAFA, e o facto de estarem a jogar em casa poderia ser
um factor surpresa”, analisou
Chiquinho, para depois falar da
onda vermelha que se fez presente no Bingo Stadium.
“Sentimo-nos apoiados aqui,
e quero deixar o meu obrigado
a todos que vieram de algumas
província do país para nos dar
força - não nos sentimos só, estivemos amparados, porque de
outra forma, se calhar, as coisas
seriam completamente diferentes, por isso obrigado a todos
aqueles que cá estiveram, está
tudo aberto, e esperamos sentir
o mesmo calor, já no Zimpeto,
no próximo jogo”.
Por seu turno, Mário Marinica XI, o selecionador nacional
do Malawi, lamentou as oportunidades que foram desperdiçadas pelos seus jogadores ao longo dos noventa minutos. “Estão
jogados apenas 90 minutos, e
temos a certeza que vamos ao
jogo da segunda mão, em Maputo, para vencer e seguir em
frente.

Onda vermelha invadiu
Lilongwe
Não precisava de grande
esforço para ver moçambi-

canos no Bingo Nacional
Stadium, em Lilongwe. Em
algum momento poderia até
se confundir que Moçambique estivesse a jogar em casa,
se os visse em grupos organizados, com cânticos de apoio

à entrada ao estádio. Os Malawianos em certas ocasiões
ficaram em sentidos, e em surdinas poderia se ouvir, “não
podemos perder este jogo,
porque estes vão fazer a festa em nossa casa” - e mesmo
com empate não se deixou de
fazer a festa, quer no estádio,
quer nas ruas de Lilongwe,
ou até mesmo a caminho do
aeroporto para onde seguiu

a nossa seleção para pegar o
voo de regresso a Maputo, a
Bandeira de Moçambique esteve bem evidente. Mas vamos por partes, para melhor
compreender esta onda ver-

melha que invadiu Lilongwe,
capital Malawiana.
Eram pouco mais de cinco
mil adeptos dos Mambas, trajados a rigor com as cores da
nossa seleção, vindos das províncias de Niassa, Zambézia,
Manica e Tete, organizados
em caravanas, para apoiar os
Mambas. Uns movidos pela
curiosidade de ver in loco e
pela primeira vez o combinado nacional, e outros porque
são amantes do futebol e galvanizados pelo resultado na
ronda anterior.
"Nós estamos praticamente a 600km de Lichinga a Lilongwe, e achamos que este é
um momento ímpar de ver a
nossa seleção jogar, o resulta-

do que Moçambique alcançou
frente a Zâmbia na eliminatória passada galvanizou-nos,
para que não olhássemos para
as despesas mas na oportunidade que tivemos de ver a
nossa seleção jogar, como sabem, é difícil ir Maputo ver
os Mambas dada a distância",
dava a voz António, em representação da delegação que
veio de Niassa.
Dentro do estádio, a onda
vermelha não se cansou de
gritar, e de puxar pelos Mambas, mesmo quando a seleção malawiana esteve na mó
de cima. Moçambique esteve
vivo no Bingo. Os jogadores
dentro das quatro linhas sentiram este calor, e ISAC Carvalho, na leitura ao jogo, não
deixou de evidenciar isto, e as
suas primeiras palavras foram
“Primeiro, quero dar os parabéns a este público que fez
toda diferença naquilo que foi
a motivação da nossa equipa,
sentimos-nos amparados e
sentimo-nos como se estivéssemos a jogar em casa”.

CULTURA

Kugoma leva estudantes da Cidade de Maputo ao cinema
O Kugoma, Fórum de Cinema de Moçambique, lançou um
programa intitulado Kugoma escolas. É através desta iniciativa que
vai levar estudantes de várias escolas da capital moçambicana a
sessões de cinema no Centro Cultural Franco-Moçambicano entre
os dias 29 e 31 de Agosto corrente, o Fórum de Cinema de Moçambique pretende cultivar nos mais novos o gosto pelo cinema.
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José Craveirinha (1922 – 2022)
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Mafalala reabilita mural de poetas

O

Museu Mafalala reinaugura, nesta terça-feira,
30 de Agosto, o Mural dos Poetas, no Bairro
histórico da Mafalala, no âmbito do Centenário do maior poeta moçambicano José Craveirinha (1922 – 2022), que este ano se celebra.
Bruno Mateus, conhecido no mundo das artes por Shot B,
referiu que usou referências regulares na poesia de José Craveirinha para compor imagens de estímulo à reflexão, mas
sobretudo com uma perspectiva de emancipação do Homem.

Redacção/Mbenga
De acordo com o Museu da
Mafalala, o Mural dos Poetas é
fruto de um exercício de envolvimento comunitário, construção de símbolos e referências
locais e busca enaltecer os feitos
de grandes nomes da literatura
moçambicana, nomeadamente
José Craveirinha, Noémia de
Sousa, Rui de Noronha e João
Albasini.
O Museu da Mafalala, no seu
comunicado, refere ainda que o
Mural dos Poetas tem o propósito de celebrar o legado destas
personalidades a partir da relação com o Bairro, que em vida
dedicaram parte relevante da
sua obra, nalguns casos não de

forma objectiva, mas enquanto
substracto do seu labor artístico.
“Este mural integra-se no
programa de galeria a céu aberto do Museu Mafalala, que para
além da estética e do elemento
pictórico busca por via da arte
manter viva a memória deste
espaço”, lê-se na nota tornada
pública pelo Museu da Mafalala.
Indo mais longe, os mentores da reabilitação do Mural dos
Poetas testam e implementam,
de forma progressiva, práticas
para a qualificação de áreas urbanas autoproduzidas, através
da melhoria de espaços colectivos, procurando responder às
necessidades do quotidiano com

um urbanismo de proximidade.
Este projecto contou com a
participação do estúdio de arquitectura HUEIV e colaboração de estudantes da Faculdade
de Arquitectura e Planeamento
Físico da Universidade Eduardo
Mondlane (FAPF-UEM).
Importa referir que o mural
em causa faz parte de um conjunto de intervenções em espaço público com a curadoria do
Museu Mafalala que contempla

as seguintes obras: Mural Diversidade cultural | Tufo da Mafalala, 2016, de Francisco Vilanculos; Mural Xipixi xa Ntima,
2019, de Marcelino Manhula; e
Mural dos Heróis do Desporto,
2020, de Chaná de Sá.
José João Craveirinha é considerado o poeta maior de Moçambique. Em 1991, tornou-se
o primeiro autor africano galardoado com o Prémio Camões, o
mais importante prémio literá-

rio da língua portuguesa.
Na qualidade de jornalista, Craveirinha colaborou nos
periódicos moçambicanos O
Brado Africano, Notícias, Tribuna, Notícias da Tarde, Voz
de Moçambique, Notícias da
Beira, Diário de Moçambique
e Voz Africana. Fez campanha
contra o racismo no Notícias,
onde trabalhava, tendo sido o
primeiro jornalista oficialmente
sindicalizado.

Maya Macuácua e Geremias Mendoso

Fundação Fernando Leite Couto lança livros vencedores

O

s livros vencedores do Prémio Literário
Fernando Leite Couto 2021/2022, Diamantes pretos no meio de cristais, de
Maya Ângela Macuácua, e Quando os mochos piam, de Geremias José Mendoso,
serão lançados hoje, na Fundação Fernando Leite Couto,
na Cidade de Maputo.
Trata-se de uma cerimónia
que contará com intervenções
de Mia Couto e do Director
do Camões, João Pignatelli, os
dois vencedores do prémio literário (ex aequo) irão referir-se ao seu processo criativo e,
eventualmente, ao simbolismo
de serem editados pela Fundação Fernando Leite Couto.
Diamantes pretos no meio de
cristais é um romance que ficciona uma série de eventos
inerentes à segregação racial
em Moçambique, na África do
Sul e nos Estados Unidos. A
partir do seu exercício literário,
Maya Ângela Macuácua sugere
pensar-se o presente a partir

do passado e da relação que as
personagens estabelecem com
o outro. “Eu escrevi o livro
em 2016, para um outro concurso, que, infelizmente, não
consegui participar. (…) Antes
de submeter ao Prémio Literário Fernando Leite Couto,
um amigo ajudou-me a rever
a história. Aí notei que a história tinha alguns poréns. Era
necessário muito estudo para
aprofundar a matéria, porque
se tratava de épocas diferentes, com personagens diferentes e características diferentes.
Foi aí que eu notei que tinha
de vasculhar mais a História e
perceber como é que poderia

incluir aquilo que realmente
aconteceu na ficção”, explicou
Maya Ângela Macuácua, numa
entrevista cedida a este jornal,
em Maio.
Quanto à Quando os mochos
piam, Geremias Mendoso escreveu o livro de contos explorando a tradição oral. Até
porque “Em África, consideramos que, quando os mochos
piam, transmitem uma infor-

mação sobre a morte. Isto tem
relação com o meu primeiro livro, O gato que chora como pessoa,
editado em Portugal”, acrescentou, esta segunda-feira, o
autor: “No entanto, não uso
o mocho como personagem,
mas como narrador de todas
as histórias que têm algo em
comum”.
Quando os mochos piam é um
livro a oscilar entre o hilariante

e o trágico. Também, por isso,
Mendoso espera que os seus
leitores se divirtam enquanto
estiverem a lê-lo.
Em virtude da distinção no
concurso literário, Macuácua
e Mendoso dividiram 150 mil
meticais. Além disso, depois
da edição da Fundação Fernando Leite Couto, os seus
livros serão editados em Portugal, onde também terão uma
residência literária na Câmara
Municipal de Óbidos, durante 30 dias, e participação no
FÓLIO – Festival Literário
Internacional de Óbidos, em
Outubro.
Entre os membros do júri
que distinguiram Diamantes
pretos no meio de cristais,
de Maya Ângela Macuácua, e
Quando os mochos piam, de Geremias José Mendoso, destacam-se Francisco Noa (Presidente),
Conceição Siopa, Conceição
Siueia e Albino Macuácua.

60 Meticais

E
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País com uma projeção melhorada a nível internacional

Fitch coloca Moçambique no critério final de rating soberano

A

Dívida pode cair de 110,9% do PIB em 2021 para 102,7% em 2022

Fitch Ratings elevou, recentemente, o Rating
de Inadimplência de Emissor em Moeda Estrangeira para Moçambique (IDR), reflectindo
a diminuição substancial das restrições de financiamento para Moçambique, com o acordo
de uma Linha de Crédito Alargada de 456 milhões de dólares
com o FMI, dos quais 91 milhões serão desembolsados ainda
este ano. Por outro lado, a agência de classificação de risco de
créditos apontou que a flexibilização das restrições de financiamento externo de Moçambique coincide com um aumento
dos custos do serviço da dívida externa do país, após o termo
da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) em
Dezembro de 2021.

Evidências
A Fitch Ratings, uma das
três principais agência de classificação de risco de crédito,
aponta que as restrições de financiamento de Moçambique
diminuíram substancialmente com o acordo da Linha de
Crédito Estendida de 456 milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional
(FMI), com 91 milhões dólares a serem desembolsados no
ano em curso e espera-se que o
programa libere financiamento
concessional adicional de parceiros multilaterais, incluindo o
Banco Mundial, que também já
mostrou disponibilidade de retomar o financiamento.
Para o presente ano, a Fitch
espera que os custos de amortização de Moçambique aumentem para 4,7% do PIB (3% do
PIB em amortizações externas)
de 4,1% em 2021 (1,6%pp em
amortizações externas) antes

de moderar para 4,2% do PIB
em 2023 (2,7pp em amortizações externas) amortizações).
As necessidades brutas de financiamento do país (amortizações mais déficit fiscal)
serão atendidas por meio de
emissões no mercado interno
e desembolsos de parceiros
multilaterais, e “não prevemos
que o país incorra em dívida
comercial externa em 2022 ou
2023”, lê-se na publicação feita
na última sexta-feira.
A agência de classificação
de risco de créditos refere ainda que esta “flexibilização das
restrições de financiamento externo de Moçambique coincide
com um aumento dos custos
do serviço da dívida externa
do país em 2022 e seguintes,
após o termo da Iniciativa de
Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) em Dezembro de
2021”

Olhando para o programa
do Fundo Monetário Internacional que apoia a consolidação fiscal, a Fitch prevê uma
aceleração do PIB na ordem
dos 7,7% em 2024. “Esperamos que o programa do FMI
sirva como uma âncora de política para a consolidação fiscal
gradual e o fortalecimento da
capacidade institucional do soberano, fornecendo apoio adicional para redução da dívida”.
No presente ano, ainda se
apoiando nas reformas impostas pelo FMI, Fitch Ratings
espera que a dívida do governo de Moçambique diminua
para 102,7% do PIB em 2022,
de 110,9% em 2021, impulsionado principalmente pelo
alto crescimento nominal do
PIB, e para 97,7% do PIB em
2023. Contudo, a agência de

classificação de risco de créditos observa que este cenário
pode mudar com o desfecho
do processo que o Governo
moveu contra a Credit Suisse
em Londres.
“Embora o Governo tenha contestado a validade de
ambas as garantias das estatais
por meio de disputas legais nos
tribunais ingleses, permanece
o risco de que elas possam se
cristalizar como uma responsabilidade para o governo central, dependendo do resultado
dos processos judiciais”.
Nas entrelinhas, a Fitch assume que a implementação de
subsídios ao sector de transporte para enfrentar a inflação
crescente terá um impacto orçamental neutro, visto que será
financiado por doações de parceiros externos.

Fitch espera que a dívida
do Governo de Moçambique
diminua para 102,7% do PIB
em 2022, de 110,9% em 2021,
impulsionada principalmente
pelo alto crescimento nominal
do PIB, e para 97,7% do PIB
em 2023. Esses números estão
acima do histórico ‘B/C/D’
mediana de 87% do PIB. O
nosso valor da dívida do Governo inclui atrasos, como os
empréstimos garantidos a duas
ex-estatais, no valor de 7,6%
do PIB no final de 2021. Embora o Governo tenha contestado a validade de ambas as
garantias das estatais por meio
de disputas legais nos tribunais
ingleses, permanece o risco de
que elas se possam cristalizar
como uma responsabilidade do
Governo Central, dependendo do resultado dos processos
judiciais.
No que respeita ao déficit
fiscal, projecta uma diminuição
gradual para 3,3% do PIB em
2022 e 2,6% do PIB em 2023,
de 5,7% em 2021. “Esse estreitamento do déficit fiscal reflectirá um declínio nas despesas
totais, principalmente como
as despesas relacionadas com
a pandemia diminuam, bem
como as despesas de capital
mais baixas em relação ao PIB
após um aumento em 2022
(para financiar o programa de
reconstrução de Cabo Delgado)”, lê-se no documento.
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