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Algo não bate bem senhor Comandante!

Quem autorizou armas de guerra
para empresas de segurança privada?
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Lei diz que armas para empresas de segurança não devem exceder calibre 7,65 mm

Registo: 011/GABINFO-DEP/2020
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 06 de Setembro de 2022 | Edição nº: 78 | Ano: 02

UEM ao serviço do branqueamento de imagem de facções políticas na Frelimo

Nyusi recebe
Honoris Causa
à porta do Congresso
Antes de Nyusi lhe nomear reitor, Manuel Guilherme era um "lambebotas"
Agora prossegue com a missão de “defender a honra e imagem” do Chefe de Estado
Conselho Universitário, o único deliberativo, não foi consultado, apenas um e outro sabe
“Isso não vai mudar a percepção que se tem do Presidente”- desabafa um docente

Roque Silva mentiu e enfrenta revolta interna

Funcionários do aparelho da Frelimo foram prometidos aumento para calarem
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Primeiro secretário da Frelimo em Tete caça bruxas
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Relatos na posse do Evidências, indicam que após ser notificado
pelo processo de corrupção que corre no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, o primeiro secretário da Frelimo em Tete, Gonçalvez
Jemusse, em coordenação com o governador Domingos Viola estão a
levar a cabo uma verdadeira caça às bruxas. Como tal, três funcionários
foram obrigados a cessar funções sob acusação de terem denunciado o
camarada “Jemusse”

UEM vai lavar imagem de Nyusi dias antes do Congresso

Reitor impõe título de Honoris Causa a Filipe Nyusi
Antes de Nyusi lhe nomear reitor, Reitor Manuel Guilherme era um "lambebotas"
Agora prossegue com a missão de “defender a honra e imagem” do Chefe de Estado
Conselho Universitário, o único deliberativo, não foi consultado, apenas um e outro sabem
“Isso não vai mudar a percepção que se tem do Presidente”- desabafa um docente

DIRECTOR

O

reitor da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM), Manuel Guilherme Júnior, um antigo
boy de recados, que chegou ao cargo depois
de um tremendo esforço político, vai arrastar a
maior e mais antiga universidade do país para
a actual campanha de lavagem de imagem do Presidente da
República, Filipe Nyusi, tendo em vista as batalhas políticas
que lhe esperam no XII Congresso da Frelimo que se avizinha.
Com efeito, no próximo dia 16 de Setembro, apenas uma
semana antes do Congresso, a UEM vai atribuir o título de
Doutor Honoris Causa ao Presidente Nyusi, pela sua alegada
entrega na Defesa e na Promoção do Meio Ambiente. A decisão
de atribuir, numa marcha feita às pressas, foi exclusiva do
Conselho de Reitoria, não se conhecendo a contribuição dos
Conselho de Directores e Conselho Académico. O Conselho
Universitário, por sinal o único deliberativo, não foi consultado,
apenas um e outro membro foi informado da decisão. Entre a
classe académica, o título é também visto como agradecimento
pelo esforço empreendido, a nível político, para que Guilherme,
nomeado em Abril passado, fosse repescado do segundo lugar.

Nelson Mucandze
A UEM, sob proposta de
Manuel Guilherme Jr., pretende
atribuir, no próximo dia 16 de
Setembro, ao Presidente da República, Filipe Nyusi, o título de
Doutor Honoris Causa em Defesa e Meio Ambiente. Trata-se de
uma cerimónia que está a ser preparada no maior secretismo e que
vai encerrar a actual campanha
de lavagem de imagem do actual
Presidente da República.
Filipe Nyusi, que nas últimas
semanas tem estado activo com
“recados” para todos os lados,
enquanto é arrastado a reboque
por seu super-ministro Celso
Correia para inaugurar alguns
empreendimentos ligados ao
agronegócio pelo país, vai receber
o Doutor Honoris Causa, a apenas uma semana do XII Congresso da Frelimo.
Segundo apurou o Evidências,
a atribuição do título, longe de
ser consensual na comunidade
científica da maior e mais antiga
universidade do país, a uma semana do Congresso visa consolidar
uma imagem de consenso em várias esferas da sociedade moçambicana, tendo em vista angariar
legitimidade dos delegados.
Este título vai encerrar uma
campanha que começou há algumas semanas, com o lançamento
do famoso Plano de Aceleração
Económica, que até agora só

mora no campo de expectativas;
seguida do lançamento de algumas iniciativas com apadrinhamento das instituições de Bretton
Woods, que há dias anunciaram
um pacote de ajuda de mais de
950 milhões de dólares.
O assunto é comentado em
voz baixa na UEM por não colher consenso. O facto de não
ter seguido os procedimentos
comuns, como ocorrer no último
ano ou mesmo no fim do mandato e não ter havido consulta ao
Conselho Universitário, o único
órgão deliberativo, que reúne várias especialidades, limitando-se a
órgãos consultivos (e não todos),
pode vir a colocar em causa a legitimidade do título.
Mas não é apenas a legitimidade do título que é questionável, a forma como Guilherme
chega à UEM, o esforço político
empreendido, sugere tratar-se da
hora de retribuir o favor político,
curiosamente de Filipe Nyusi, que
o nomeou contra todas as expectativas da comunidade científica.
Guilherme foi retirado do
“grupo de choque”, constituído
para defender a “honra e imagem” de Nyusi, e o seu capital
universitário tem sido bastante
questionado pelos colegas, principalmente após ser repescado do
segundo lugar para ocupar o cargo de reitor da maior e mais anti-

ga instituição de ensino superior
em Moçambique.
Antes de ocupar o cargo para
substituir Orlando Quilambo,
Guilherme Júnior era a principal
figura da Televisão de Moçambique (TVM) na análise de assuntos
políticos do país, como parte do
choque a par de Egídio Vaz, Julião Arnaldo, Dércio Alfazema,
Gustavo Mavie, entre outros que
“pulula(va)m” pelas televisões e
redes sociais com objectivo de
branquear a imagem do PR.
O reitor da UEM integrava a
lista de três nomes enviados ao
Chefe de Estado pelo Conselho
Universitário da UEM, após as
eleições realizadas a 30 de Março do presente ano. No entanto,
Guilherme Jr. era o segundo da
lista. E o seu resgate foi visto
como parte de um agradecimento
pelo seu exercício.
Mas o seu percurso dentro da
instituição não colhe consenso
entre os colegas que questionam
o seu capital universitário. Informação constante no site da UEM
indica que ele foi membro do
Conselho Universitário daquela instituição desde 2012, órgão
que terá deixado de lado na sua
recente empreitada. Consta ainda que tem Doutoramento em
Direito pela UEM; Mestre e Pós-Graduado em Direito Comercial
Internacional, pela Faculdade de
Direito da Universidade de Macau (2008); e Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito

da UEM (2005)
A vez de retribuir o favor
A UEM é constituída por
quatro órgãos, nomeadamente o
Conselho de Reitoria, Conselho
de Directores, Conselho Académico e o Conselho Universitário.
Todos são consultivos, com a
excepção do último, que é o deliberativo, reunindo, para o efeito,
membros dos vários domínios da
ciência.
A primeira questão com que
nos deparamos quando consultamos alguns integrantes do Conselho Universitário da UEM sobre
os argumentos que sustentam a
atribuição de Doutores Honoris
Causa em Defesa e Meio Ambiente foi que este órgão deliberativo não foi consultado, que se
trata de uma atribuição que tem
mais a ver com a forma como o
novo reitor chega, do que pelo
mérito de Chefe do Estado.
Um dos docentes chegou a
afirmar que “o que posso te dizer
é que isso não nos preocupa, pois
não vai mudar a percepção que se
tem do presidente e muito menos
do reitor! É (o título) algo sem
importância!”.
Formalmente, o órgão disse
que não tinha conhecimento da
atribuição deste título, mas há
membros que já dizem ter recebido o convite, o que indicia atropelo dos procedimentos internos.
A nova empreitada foi “coin-

cidentemente” forçada para que
acontecesse a menos de uma semana de XII Congresso, um momento em que há uma certa combinação de esforços para reforçar
o peso da imagem do Chefe do
Estado, que é também presidente da Frelimo, ou seja, a maior e
mais antiga universidade do país
está visivelmente capturada e ao
serviço da propaganda política de
facções políticas dentro da Frelimo.
Dentro e fora do partido Frelimo, o Presidente Nyusi tem uma
imagem fragilizada, devido aos
vários dossiers que criaram, no
caso do partido, várias facções.
Mas também viu a sua imagem
beliscada por um claro vazio de
ideias nos momentos de crise dos
moçambicanos, mas também devido às dúvidas sobre o seu envolvimento no caso das dívidas
ocultas;
Onde está o mérito?
Nos domínios de Defesa, o
país tem empreendido esforços
para repelir os terroristas que actuam em Cabo Delgado e, nessa
empreitada, os resultados positivos começaram a se notar quando a intervenção dos militares de
Ruanda se fez para o terreno, mas
até aqui os ataques têm mostrado
certo alastramento.
A única evolução notória na
defesa foi a eliminação da Junta
Militar, o que devolveu a tranquilidade no centro. Talvez nessa
indicação, na qualidade de Comandante em Chefe das Forças
de Defesa e Segurança. Possivelmente, a UEM deverá buscar o
argumento nessa “conquista”.
No domínio do meio ambiente, Manuel Guilherme vai,
se calhar, destacar a Operação
Tronco, a revitalização das Áreas
de Conservação, como a Reserva
do Niassa, onde algumas fontes
falam de interesses económicos,
pessoais, do que da nação, entre
outras acções neste domínio que
fizeram que Moçambique se tornasse o primeiro país a receber
Pagamentos por Reduções de
Emissões do Mecanismo de Parceira de Carbono Florestal.

FMI diz que houve cumprimento das metas

DESTAQUE

O chefe de missão do Fundo Monetário Internacional (FMI)
que se encontra em Maputo manifestou satisfação com os desenvolvimentos no sector económico, depois da última visita em Maio
último que culminou com um acordo para a retoma ao financiamento do Orçamento Geral do Estado. A missão do FMI deverá
trabalhar durante cerca dez dias em Moçambique.
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Autorização de armas de guerra para empresas de segurança
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Comandante-geral da PRM pode estar a encobrir
ilegalidades em Cabo Delgado

A

Armas para empresas de segurança não devem exceder 7,65 mm

inda continua por explicar a proveniência e o
destino de 32 armas de fogo do tipo caçadeiras de
calibre 12 mm, apreendidas em Ressano Garcia,
maior fronteira terrestre entre Moçambique
e África do Sul. As mesmas tinham como
destino Cabo Delgado, supostamente importadas por uma
empresa de segurança privada, contudo estão envoltas em
uma controvérsia entre o Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) e o Comando Geral da Polícia da
República de Moçambique (PRM).

Evidências
De acordo com o Artigo 20
(Meios da defesa e segurança),
do Decreto 26/90 de 29 de Novembro, ou seja, Regulamento de
Empresas de Segurança Privada,
os guardas de segurança privada
só poderão ser portadores de armas de três especificações claras
de armas de fogo, nomeadamente: a) pistolas semi-automáticas de
calibre não superior a 7,65 mm,
cujo cano não exceda 7,5 cm; b)
revólveres de calibre inferior a 9
mm, cujo cano não exceda a 10
cm; e espingardas semi-automáticas de alma lisa e calibre não superior a 7,65 mm.
Equivale isto dizer que as armas apreendidas não podem em
hipótese alguma ser operadas
em Moçambique por uma empresa de segurança privada, pois
possuem um calibre superior ao
estabelecido por lei e superam de
longe os fuzis de assalto AK-47
utilizadas pela Polícia da República de Moçambique e pelas Forças
Armadas de Defesa de Moçambique.
As armas apreendidas, aparentemente de fabrico ocidental,
são do tipo caçadeira de calibre
12 mm, mais sofisticadas que as
das Forças de Defesa e Segurança (FDS), que ainda continuam
a utilizar fuzis do tipo AK47 de

calibre 7,62mm.
O mesmo decreto estabelece que os guardas de segurança
privada devem portar armas em
sua defesa quando em serviço
de guarda-costa, protecção de
bancos ou escolta de veículos de
transporte de fundos e valores,
mas as armas apreendidas em
Ressano Garcia são metralhadoras de guerra e curiosamente
destinadas à província de Cabo
Delgado, onde desde 2017 um
grupo armado protagoniza ataques terroristas.
A importação e circulação de
armas de fogo de qualquer tipo
carece de autorização do Ministério do Interior, a que se subordina o Comando Geral da PRM e
o SERNIC, mas esta última instituição declarou após a apreensão
que a suposta empresa de segurança importadora não apresentou documentos que mostrem a
conformidade daquele equipamento militar e muito menos as
autorizações, tendo também pesado para a retenção o facto de
serem de calibre superior ao estabelecido por lei.
No entanto, ignorando por
completo a lei, dias depois da
apreensão, o comandante-geral
da PRM, Bernardino Rafael, saiu
em defesa da empresa de segu-

rança privada que esteve envolvida na importação daquele tipo
de armas, alegando que a importação foi legal e que as mesmas
foram submetidas a uma triagem
que consiste na comparação da
licença com as armas importadas.
E porque está ciente de que
a divergência entre a PRM e o
SERNIC está a gerar alguma
desconfiança no seio dos moçambicanos, o comandante-geral
da PRM pediu para que a população continue a confiar na polícia, enfatizando que esta é “séria
e responsável”. Aliás, chega a dizer que o assunto devia ter sido
“gerido” de forma sigilosa, internamente ao nível do Ministério, e
não vindo ao público.
Mas na sua precipitada justificação, Bernardino Rafael não
fez nenhuma referência ao facto
do Ministério do Interior, através
do Comando Geral da PRM, ter
autorizado a importação de armas com calibre superior às especificações previstas no decreto

26/90, de 29 de Novembro, o que
para alguns círculos em Maputo
pode significar alguma protecção
de actividades ilegais por parte da
corporação.
Pressionado por generais?
Não raras vezes, militares e
agentes da polícia, empenhados
na linha da frente, relataram fraca
moral, aliada à desconfiança de
traição por parte de altas patentes
do exército e da polícia que estariam a fornecer informações estratégicas ao inimigo e facilitação
da logística dos terroristas. Foi,
aliás, por essa razão que os mercenários do Grupo Wagner terão
abandonado o Teatro Operacional Norte (TON), após notarem
alguma conivência da alta cadeia
de comando das FDS.
O negócio de segurança privada em Moçambique é dominado por generais da polícia e do
exército, com ligações ao partido no poder, pelo que se aventa

também a possibilidade do comandante-geral da PRM ter sido
pressionado a desdramatizar na
imprensa o escândalo sobre as 32
armas apreendidas.
Facto curioso é que o motorista sul-africano que fez o carregamento para Moçambique diz que
não era a primeira vez a atravessar
a fronteira transportando armas
de fogo com destino a Cabo Delgado, onde desde 2017 as Forças
de Defesa e Segurança travam um
duro combate contra um grupo
armado que usa armas bastante
sofisticadas, que chegam a reduzir a nada a capacidade das FDS.
A título de exemplo, entre
2020 e 2021, os terroristas chegaram a atacar e ocupar a cidade
de Mocímboa da Praia e as vilas
sedes dos distritos de Palma e
Quissanga, onde estabeleceram
espécies de zonas libertadas. Os
referidos distritos só foram recuperados em meados de 2021,
logo após a chegada das tropas
ruandesas e da SAMIM.
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SE de Sofala confirma fuga de proprietários de bombas
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A secretária de Estado da província de Sofala, Stela Pinto Zeca,
confirmou, semana finda, a fuga de empresários estrangeiros do
ramo de combustíveis logo a denúncia do Presidente da República,
de que alguns estariam a financiar o terrorismo. A governante diz que
as autoridades estão a investigar as razões que levaram os referidos
empresários a deixar o país.

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional

Economistas preocupados com incremento da dívida
pública de Moçambique
“Aqueles fundos do FMI e BM não são ofertas, são empréstimos” – Elcidio Bachita
“O Executivo ignora alertas do progressivo endividamento” – Raul Mendes

Q

uando foi despoletado o escândalo das dívidas
ocultas, o Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Mundial (BM) e outros
credores internacionais decidiram fechar
as torneiras a Moçambique. Entretanto,
depois de sete anos de suspensão, as duas instituições de
Bretton Wood já não olham para Moçambique como "país
de ladrões". Se por um lado, o economista Raul Mendes
observa que o retorno do FMI e do BM pode criar bases
para se estabelecer almofadas na elevada dívida pública
do país. Por outro, Elcidio Bachita apontou que a dívida
pública pode continuar a crescer, mas não numa magnitude
igual à que se verificou no período em que o BM e FMI
abandonaram o país.
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Duarte Sitoe
Atualmente, a dívida pública em Moçambique é
insustentável e 4 dos 5 indicadores já tinham, até ao
princípio do ano, ultrapassado o limite. De acordo com
dados tornados públicos
pelo Executivo, no segundo
trimestre do corrente ano, a
dívida pública de Moçambique era de 14.2 mil milhões.
O regresso das instituições de Bretton Woods, na
opinião do economista El-

dívida.
“Aqueles fundos que são
desembolsados pelo Fundo
Monetário Internacional e
pelo Banco Mundial não são
ofertas, são empréstimos. Alguns estão em forma de crédito e outros são donativos.
O Banco Mundial está virado
para investimentos em diversos projectos de desenvolvimento do nosso país, ao contrário do FMI, que está mais
focado em aspectos que têm
a ver com estabilização cambial. Esses valores que estão
a ser desembolsados fazem

“a dívida pública pode continuar a crescer, mas não numa
magnitude igual à que se ve-

cidio Bachita, significa o
incremento da dívida pública, mas realça que pode dar
margens de manobra para o
Estado gerir o seu serviço da

mercado financeiro internacional por causa das dívidas
ocultas”.

Maior risco é a instabilidade cambial
No entanto, apesar de ser
optimista com a possibilidade de
Moçambique aceder a mercados
financeiros externos, diminuindo
assim a pressão sobre credores da
dívida interna, Bachita alerta que

A dívida
pública pode
continuar a
crescer, mas não
numa magnitude
igual à que se
verificava no
período em
que o Estado
estava impedido
de fazer
empréstimos a
nível do mercado Elcidio Bachita, economista
parte do total da dívida pú- já que a maior parte da dívida púfinanceiro
do país, chegam acima blica moçambicana está em dólainternacional por blica
do PIB, mas são dívidas que res, isso de certa forma pressiona
causa das dívidas não são pagas em três anos, as divisas nacionais, o que pode
comprometer a estabilidade camacredito que o Estado terá bial do país.
ocultas.
margem de manobra para
gerir os serviços da dívida
pública".
Embora mostre preocupação com a dívida pública,
o economista minimiza os
impactos, fazendo notar que

rificava no período em que o
Estado estava impedido de
fazer empréstimos a nível do

“Tomando em parte que a
maior parte da dívida pública
está em moeda estrangeira, o que
pode acontecer é que o volume
das exportações do país podem
registar alguma queda significativa, enquanto o Estado tem obri-

gação de ir fazendo amortizações
das dívidas em moeda externa.
Isso pode reduzir a própria disponibilidade de divisas a nível
do Banco de Moçambique e isso
pode provocar uma depreciação
da moeda nacional em relação ao
dólar. Havendo queda de exportações e numa altura em que o Estado deve fazer amortizações da
dívida pública pode comprometer
a estabilidade cambial”, anotou.
Por sua vez, Raul Mendes
observa que o retorno do Banco
Mundial e do Fundo Monetário
Internacional confere alguma
tranquilidade a credores e investidores.
“Quando foi despoletado o
escândalo das dívidas ocultas o
país ficou isolado, mas felizmente
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional voltaram a
dar um voto de confiança a Moçambique. O regresso das duas
das instituições de Bretton Woods confere alguma tranquilidade
a credores e investidores, assim
sendo o país ganha uma lufada de
ar fresco”, refere.
Mendes alerta para dois riscos
eminentes que podem fazer disparar o endividamento público,
nomeadamente as dívidas que o
estado possa estar a contrair de
forma oculta para lidar com a

situação do terrorismo em Cabo
Delgado e em caso de Moçambique perder o contencioso com o
CreditSuisse no Tribunal de Londres.
“Se o Governo sair derrotado do processo que corre em
Londres, a dívida pública vai aumentar porque terá que arcar as
suas responsabilidades. Não é de
domínio público o orçamento
das tropas que se encontram no
Teatro Operacional Norte, mas
acredito que podemos, nos próximos dias, ser surpreendidos com
valores astronómicos, e isso pode
de alguma forma agravar a dívida
pública moçambicana que se encontra em níveis insustentáveis.”,
sustenta
Prosseguindo, Raul Mendes
considerou que o actual estágio
da dívida pública tornou a vida
dos moçambicanos mais difícil,
tendo destacado que o Executivo
ignorou os alertas do progressivo
endividamento.
“Alguns dos empréstimos foram aplicados em investimentos
que em nada contribuíram para o
desenvolvimento do país. O Estado já foi muitas vezes alertado sobre o progressivo endividamento,
mas como sempre assobiou para
o lado. Isso tornou mais pesado
o fardo da nossa dívida pública".

Pacientes passam fome no Hospital Geral José Macamo

DESTAQUE

Pacientes internados no Hospital Geral José Macamo estão a
passar fome, segundo escreve o diário O País, baseado em relatos
dos doentes e de alguns funcionários. Para além das refeições chegarem tarde e em quantidades reduzidas, fala-se de corte do pão
e de açúcar, de tal sorte que há vezes em que o chá e a papa são
servidos sem aquele adoçante. O hospital reconheceu a falta de
alimentos e prometeu regularizar a situação.
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Depois do general Chipande, general Nihia deixa escapar estereótipo tribal
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“Macuas (de Nampula) são falsos e não têm direcção” – atira
Eduardo da Silva Nihia

O

general na reserva, deputado da bancada Frelimo, na
Assembleia da República e chefe da Brigada Provincial
de Assistência ao Distrito de Nampula, Eduardo da Silva
Nihia, acaba de desferir um duro ataque contra os Macuas,
deixando escapar para fora um estereótipo tribalista há
muito tratado em surdina. Falando para os militantes do seu partido, o
general Nihia acusou os Macuas, uma tribo predominante nas províncias
da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa, de serem falsos e não
terem direcção, tendo enfatizado que se sente envergonhado com o
comportamento dos Macuas de Nampula, único local do país onde, no seu
entender, a Frelimo tem estado a sofrer derrotas. De resto, não é de hoje que
o povo macua tem sido referenciado como falso, mas é a primeira vez que
um general de primeira linha, por sinal também pertencente àquela tribo,
fala abertamente sobre o assunto.

Evidências
Os moçambicanos ainda nem sequer digeriram por completo os ataques tribalistas do general Alberto
Chipande, que há alguns meses atirou-se contra os camaradas do Sul do país,
acusando-os de terem abocanhado todas as oportunidades quando tinham
consigo o martelo na mão, mas há um

outro general que acaba de colocar lenha à fogueira.
Trata-se de Eduardo da Silva Nihia,
general na reserva de primeira linha da
Luta de Libertação Nacional e actual
deputado mais velho da Assembleia da
República, eleito pelo círculo eleitoral
de Nampula, que na última quinta-

-feira não teve esforços a medir e nem
papas na língua, tendo acusado de forma aberta aos macuas de Nampula de
serem traidores e falsos.
Nas últimas eleições autárquicas,
a Frelimo saiu copiosamente derrotada na maior parte dos municípios de
Nampula, com destaque para a cidade de Nampula, onde não ganha há já

três pleitos eleitorais. Maior expoente
da Luta de Libertação Nacional na
província, Nihia não perdoa aqueles
que, ao invés de candidatos da Frelimo, confiaram na Renamo para dirigir
os destinos de cinco municípios de
Nampula, nomeadamente: Cidade de
Nampula, Cidade de Angoche, Cidade
da Ilha de Moçambique, Nacala – Porto e Vila de Malema.
“Os de Cabo Delgado perguntam
a mim, Nihia, o que se passa em Nampula? Não tenho resposta. Quando
vou a Niassa, Nihia, o que se passa
em Nampula? Quando vou a Tete ou
Manica, o que se passa em Nampula?
Todas as províncias estão indignadas
com a província de Nampula”, desabafou.
No entender de Nihia, que falava
durante a conferência distrital do partido Frelimo na cidade de Nampula,
na qualidade de chefe da Brigada Provincial de Assistência ao Distrito de

Nampula, apelida o povo macua de
Nampula de ser falso e declarou ter
vergonha do comportamento dos seus
conterrâneos que preferem a Renamo
em vez da Frelimo.
“Porque é que Inhambane não fica
com a Renamo? Perguntam, vocês
próprios sabem. Porque é que Manica, Chimoio, não fica com a Renamo?
Porque é que Tete não fica com a Renamo? Porque é que Pemba não fica
com a Renamo? A resposta, quero vos
dar: os macuas são falsos. A resposta é
esta: os macuas são falsos. Os macuas
não têm direcção. Não tenho como,
não posso esconder isso. Quando eu
digo que tenho vergonha é porque sou
do grupo macua”, sublinhou Nihia.
As declarações de Eduardo da Silva
Nihia não passam da exteriorização de
um discurso tribal latente dentro do
partido no poder e não só. Antes deste discurso já era comum ouvir que os
macuas são falsos.

Banco chega a dizer que o problema levou quatro dias no lugar de duas semanas

Standard Bank desdramatiza falhas que criaram enormes prejuízos aos clientes

“

Consumidores financeiros foram limitados de usar plataformas móveis e digitais

Informamos que decorreu, com sucesso, o processo de
modernização do sistema central do Standard Bank, durante
os dias 12 e 15 de Agosto último”, é assim que o Standard Bank
começou por responder quando solicitado, pelo Jornal Evidências,
a comentar sobre as implicações das sucessivas falhas verificadas
por mais de 15 dias, que limitou seus clientes de fazer depósitos de cheques,
uso de Netplus (plataforma digital) e transferências para plataformas
móveis, principalmente M-Pesa. Os relatos não foram apenas de singulares,
empresas que têm recorrido às plataformas digitais tiveram problemas de
fazer transações pontuais, mas o banco faz pouco caso.

Evidências
Por mais de duas semanas, parte
dos serviços do Standard Bank, com
excepção dos serviços de ATMs e
POS, estiveram a sofrer sérias interrupções e perturbações resultantes
de problemas técnicos que foram
pontualmente anunciados pelo Banco. O que não foi comunicado é
que não se tratava de um problema
de dias, mas de semanas, acabando
por comprometer transações dos
clientes que, em situação de viagem
sem o cheque assinado, recorrem às
plataformas digitais para fazer paga-

mentos.
Algumas reclamações inundaram as redes sociais, com clientes a
demonstrarem desgosto devido à
persistência dos problemas técnicos
fora do período estipulado e sem nenhuma comunicação do Banco. “E
os danos que estão sendo causados
pelo Standard Bank haverá responsabilização? Ou é aquilo de sempre. O
cliente é quem se vira”, escreveu um
dos internautas.
O jornalista Lazáro Mabunda
também partilhou, semana passa-

da (28 de Agosto), a sua experiência
aterrador relatando que o “Standard
Bank está uma tortura terrível. Desde dia 12 de Agosto que está em
modernização. Se usa QUICK ou
internet banking estás lixado. Custa
comunicar-nos o que está a acontecer
mesmo? É o meu principal banco e
imaginem o que estou a passar. Viajei
sem dinheiro. Tive que fazer maracutaias para preparar a viagem. Tenho
duas transferências imediatas feitas
na sexta e sábado da conta para M-Pesa que ainda não se reflectiram até
hoje. São histórias atrás de histórias.
Ora vão fazer estorno, ora é preciso
usar cheque avulso. Então, por que
introduziram sistemas eletrónicos?
Quem paga o prejuízo que estou a
ter”, escreveu um dos usuários do
banco.
Um outro cliente do banco disse ter ligado para a linha do cliente
“umas 3 vezes, depois de tanto esperar para ser atendida, pedem meu
nome, pedem meu número de conta

e quando peço para reactivarem minha conta (bloqueada por incompetência deles mesmos) dizem que não
tem sistema. O que custa informar
logo que a linha de apoio ao cliente
não está em condições de apoiar a
ninguém?”, disse.
Prosseguindo que “estamos a
somar prejuízos por não conseguir
fazer transações no ebanking, não
conseguir passar cartão e agora temos que perder tempo a responder
vossos questionários inúteis na linha
do cliente?”.
Um outro usuário do banco compartilhou com a nossa reportagem
que teve dificuldades de fazer depósito de um cheque por quatro dias,
porque sempre coincidia que tinha
problemas do sistema.
Em respostas, quando abordado
pela nossa reportagem, o SB resumiu
o drama vivido pelos seus clientes
para “alguns constrangimentos” se
verificaram “nas nossas redes digitais, que impactaram a experiência do

cliente na utilização dos serviços do
banco, mas que foram devidamente
corrigidos”.
Ademais, de acordo com o banco,
“todas as plataformas que se conectam ao sistema central do banco passam por um período de estabilização
e monitoria minuciosas, durante o
qual pode ocorrer algumas anomalias, cuja correção pode ir até aos 30
dias. O Standard Bank reconhece
que esta situação criou alguns constrangimentos aos clientes e parceiros
de negócios, pelo que os apelou para
que contactassem o banco pelos canais habituais, em caso de dúvidas”,
lê-se na comunicação enviada ao Evidências.
De acordo com o Banco de Moçambique, no primeiro semestre deste ano recebeu apenas 32TM, Conta
bancária, crédito, Central de Registos
de Crédito, o que representa 7% do
peso no total das reclamações, num
país onde não há cultura de reclamações dos clientes junto do regulador.
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Costa pede perdão pelo massacre “indesculpável” de Wiriyamu

06 DE SETEMBRO DE 2022

O primeiro-ministro português, António Costa, classificou
de indesculpável o massacre de Wiriyamu, ocorrido na região
com o mesmo nome, em Tete, há 50 anos, em que mais de 400
pessoas, entre homens e mulheres, foram brutalmente fuziladas.
Para Costa, aquele episódio ocorrido em plena Luta de Libertação Nacional, “desonra a nossa história”.

Taxa da portagem Maputo-KaTembe continua muito aquém da expectativa dos utentes

Moradores da KaTembe dizem que redução da taxa de portagem
de 160 para 125 meticais é insignificante
“Estamos a ser tratados como turistas na nossa própria terra” - comissão dos utentes
Muitos jovens compraram terrenos e desistiram de construir após a abertura da ponte
Custo de portagem encarece produtos de primeira necessidade

Q

uase quatro anos depois da entrada em
funcionamento da Ponte Maputo-KaTembe, o governo, através do Diploma Ministerial nº 95/2022, decidiu rever as taxas
de portagens das classes 1 e 2, passando
a custar 125 meticais, para as viaturas ligeiras (classe 1),
enquanto as viaturas da classe dois viram a taxa de portagem a ser reduzida de 310 para 250 meticais. No entanto,
no entender da Comissão dos moradores do Distrito Municipal da KaTembe, a redução anunciada pelo governo
é insignificante e sem nenhum impacto na vida de quem
diariamente é obrigado a atravessar a ponte. Os utentes
da ponte exigem.

DIRECTOR

Reginaldo Tchambule e Duarte Sitoe
Através do Ministério da
Economia e Finanças e do
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos tornaram público a
actualização das taxas de portagem cobradas pela travessia
da Ponte Maputo-KaTembe e
a revogação do artigo 3 do Diploma Ministerial nº 92/2018
de 31 de Outubro.

Com a
actualização
das taxas, as
viaturas da
classe 1, ou seja,
carros ligeiros,
beneficiam de
uma redução
de 35 meticais,
ou seja, passam
a pagar 125
meticais,
enquanto as
viaturas da classe
dois viram a taxa
de portagem a ser
reduzida de 310
para 250 meticais.
“Havendo necessidade de
se actualizar valores das taxas de portagem pela travessia Maputo-KaTembe, para
as classes de viaturas 1 e 2 e
a canalização das receitas provenientes das taxas de portagem sobre a referida ponte e

estradas de ligação, ao abrigo
do disposto do artigo 4 do
Decreto n 64/2018, de 01 de
Novembro, o Ministério das
Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos e da Economia e Finanças denominam
que são actualizadas às taxas de portagem cobradas na
travessia Maputo-KaTembe,
apenas para as classes 1 e 2 de
viaturas”, refere o Diploma
Ministerial nº 95/2022, assinado pelos ministros Max Tonela
e Carlos Mesquita.
Com a actualização das
taxas, as viaturas da classe 1,
ou seja, carros ligeiros, beneficiam de uma redução de 35
meticais, ou seja, passam a pagar 125 meticais, enquanto as
viaturas da classe dois viram a
taxa de portagem a ser reduzida de 310 para 250 meticais.
Entretanto, a redução
está aquém das expectativas
de milhares de moradores da
KaTembe, que na sua petição
submetida à REVIMO, em
Março, propunham uma redução de 160 para 40 meticais a
taxa de viaturas ligeiras para
facilitar a vida dos moradores
que actualmente são obrigados
a parquear viaturas na rotunda
e reduzir o preço dos produtos essenciais cujo preço acaba
sofrendo impacto directo do
custo da portagem, ou seja,
apesar de distar a escassos quilómetros da capital, KaTembe
é dos locais com os preços de
produtos mais altos.
Em contacto com o Evi-

dências, o líder da Comissão
dos Moradores da KaTembe,
Enfraim Tembe, que luta para
que o custo da portagem seja
justo, considera que a recente
mexida do preço da portagem
é insignificante, decepcionante
e não corresponde aos anseios
dos residentes da KaTembe,
utentes da ponte, que mesmo
com a redução vão passar a

pagar três vezes mais ao que se
cobra nas restantes portagens
ao nível da cidade e província
de Maputo.
“Esta redução é bastante decepcionante porque nós
esperávamos uma redução
significativa e na nossa exposição nós adiantamos 40
meticais e a redução nem é a
metade daquilo que eram os

nossos anseios. Nós nos sentimos discriminados ao nível
da KaTembe, porque todas as
portagens ao redor da cidade
de Maputo custam 40 meticais
por viagem. Nós da KaTembe
pagávamos 160, agora reduziram para 125 meticais, mas
continuamos a pagar o triplo
do que se cobra noutras portagens”, desabafou Tembe.

Custo da portagem encarece preço dos produtos na KaTembe
Prosseguindo, o líder da
Comissão dos Moradores da
KaTembe declarou não perceber os porquês dos moradores
da KaTembe serem tratados
como turistas pelo Executivo.
Para a fonte, as taxas de portagem cobradas pela travessia da
Ponte Maputo-KaTembe contribuem sobremaneira para o
elevado custo dos produtos
naquele distrito municipal e
para que continue rural, apesar de distar a poucas milhas
do centro da cidade.
“As taxas de portagem penalizam os moradores. Esta
tarifa elevada acaba fazendo
com que muitos produtos fiquem caros na KaTembe. Os
comerciantes usam a portagem e isso acaba aumentan-

do o preço do produto final.
Há pessoas que têm terrenos
na KaTembe, mas não estão
a construir por causa disso e
isso atrasa o desenvolvimento. Outros até querem fazer
empresas na KaTembe, mas
não estão a conseguir porque
começam a pensar no valor
da portagem. Tenho um amigo que tem terreno e queria
montar uma empresa cá na
KaTembe, mas desistiu porque tem mais de 10 carros e
as operações sairiam muito
caras devido a portagem”,
observou.
Enfraim Tembe avançou,
por outro lado, que a guerra pela redução das taxas de
portagem ainda não terminou,
tendo tornado público que os

moradores da KaTembe querem pagar as taxas cobradas
nas outras portagens ao nível
da Cidade e Província de Maputo.
“Não vamos desistir, vamos submeter a petição até que
os nossos direitos sejam respeitados. Não faz sentido, somos
cidadãos do mesmo país e porque seremos lesados em detrimento dos outros? Essas reduções na base das viagens que a
pessoa faz não fazem sentido
e não tem impacto no final
do dia porque as pessoas não
vão atravessar todos os dias.
Pedimos a quem de direito
para sermos iguais aos nossos
irmãos. Não estamos a pedir
para sermos superiores, queremos ser iguais”, sustentou.
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Uma nova abordagem no
combate ao terrorismo
O governo despertou e percebeu
que não se combate o terrorismo
com armas, mas que a combinação de esforços nas várias frentes
e o envolvimento de outras instituições eram necessários.
Deve ser daí que decidiu ir com
tudo no controlo de dinheiro que
circula fora do sistema formal,
uma batalha que, apesar de perdida, adiciona alguma pontuação
às autoridades pela abertura de
outras frentes que podem muito bem fragilizar os inimigos comuns. Neste intervalo, uma série
de acções foram levadas a cabo,
desde aprovação, pelo Governo,
de estratégia de prevenção e combate ao branqueamento de capitais
e financiamento do terrorismo; o
“resgate” da Lei n.º 11/2009, de
11 de Março - Lei Cambial e da
legislação cambial pelo Banco de
Moçambique; a revisão em curso
de a revisão da Lei de Branqueamento de Capitais e Combate ao
Terrorismo; as denúncias ao mais
alto nível de que há Postos de
Abastecimento de Combustíveis
que são usados para lavagem de
dinheiro; e a intensificação de fiscalizações de dinheiro fora do sistema formal, como o que se assistiu na Casa de Loiças, embora há
aqui indício de oportunismo dos
que devem executar parte dessas
medidas.
É uma luta legítima e plausível,
embora perdida, como fizemos
referência no parágrafo anterior.
Perdida porque embora seja notória a expansão das instituições
bancárias e penetração, mais para
periferia das cidades, das carteiras móveis, o país está longe de
concluir sua meta de inclusão financeira, aliado a prevalência do
comércio informal que caracteriza

as grandes cidades do país e serve
de emprego para milhares de jovens que não tem a oportunidade de conseguir um emprego que
não reproduza a precariedade, o
que faz com que algumas medidas
do Banco de Moçambique, como
é o caso da nova deliberação que
anuncia normas e procedimentos
cambiais, soem uma piada, na medida em que impõe que Mukheristas (micro importadores) apresentem, na declaração dos seus
valores aos agentes transfronteiriços, um documento de posse legítima, um grande “pino”, quando
antes dessa medidas as autoridades deveriam instá-los a formalizar actividade.
Não está claro como conseguir
documento de posse legítima de
uma actividade desenvolvida fora
do círculo formal. Afinal, a existência de recursos financeiros que
não podem ser intermediados por
um sistema normal financeiro é
parte do nosso dia-a-dia, a partir
de alguns metros do Escritório do
Sheriff e da Ponta Vermelha.
À margem desses esforços que
combinam a inteligência, como revelou há dias o ministro da Defesa,
devia se assistir à mesma combinação e inovação de outras instituições na assistência aos deslocados.
É que falta quase tudo, mas principalmente a assistência psicossocial dos filhos que viram os seus
países serem degolados pelos terroristas. Moçambique nunca levou
essas coisas de assistência social, a
todos níveis, a sério, mas precisa
começar a pensar que a assistência
transcende necessidades estomacais e pensar no futuro destes adolescentes, jovens e pais que viram
a face mais escura do terrorismo
que ceifa vidas em Cabo Delgado.
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CFM reactiva comboio de Chicualacuala dois anos depois
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Dois anos depois da sua paralisação na sequência da Covid-19, a
empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) reintroduziu, semana finda, o comboio que liga a cidade de Maputo e o
distrito de Chicualacuala, na província de Gaza. Apesar do aumento
da taxa de bilhete, a empresa diz que a retoma vai dinamizar a vida
da população.

Em clara promoção de padrões de beleza ocidentais,
Banco de Moçambique proíbe cabelos afros e uso de turbante
Código de indumentária removido do site do Banco de Moçambique

O

Banco de Moçambique, através de uma circular datada de 30 de Agosto de 2022, tornou
público as novas normas sobre a indumentária e apresentação dos trabalhadores. Na
inovação levada a cabo pela instituição chefiada por Rogério Zandamela passam a ser proibidos cabelos naturais identitários africanos, vulgarmente conhecidos
por “afros”, e vai mais longe ao uso de turbante moçulmano, num país que, segundo a Constituição da República,
é laico. O Banco Central ainda não se pronunciou sobre o
assunto, mas removeu a medida do seu portal da internet
após a onda de críticas.

DIRECTOR

Evidências
Se por um lado, as funcionárias daquela instituição que regula
o sistema bancário em Moçambique sabem que há uma lista de
sapatos que já não podem calçar
naquela instituição, por outro foram notificadas que não se podem apresentar as instalações
do Banco de Moçambique com
cabelos afros porque estes passam
a constar do rol dos penteados
inadequados.
É, diga-se, em abono da ver-

dade, mais uma inovação que está
a gerar uma onda de indignação
no seio da sociedade moçambicana, pelo facto da medida introduzir valores de índole racista, ao
combater cabelos crespos africanos e promover implicitamente o
padrão de beleza ocidental, ao ser
omisso em relação às extensões,
próteses e apliques, exceptuando
aqueles que são crespos.
Algumas medidas que constam das novas Normas sobre a

Indumentária e Apresentação dos
Trabalhadores do Banco de Moçambique chegam mesmo a ser
inconstitucionais, ao restringir o
acesso de trabalhadores com certo tipos de vestes religiosas, como
é o caso da proibição de turbantes,
num país laico.
A instituição chefiada por Rogério Zandamela passa igualmente a impedir o uso de bijuterias e

unhas classificadas como inadequadas. Como se tal não bastasse,
o documento assinado, curiosamente por duas mulheres, neste
caso, Margarido Sambo e Ninette
Fonseca, directoras dos Recursos
Humanos e Relações Internacionais, respectivamente, as mulheres
não podem se fazer ao trabalho
com roupas justas.
Quem também não escapou

das inovações levadas a cabo pelo
Banco de Moçambique são os
trabalhadores do sexo masculino.
De acordo com as Normas sobre
a Indumentária e Apresentação
dos Trabalhadores do Banco de
Moçambique, os homens foram
notificados que os cortes extravagantes, à moda Cristiano Ronaldo
ou Neymar, já fazem parte do passado naquela instituição.
Ainda no rol das inovações
que foram enviadas aos Departamento de Relações Internacionais,
Comunicação e Imagem, Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Departamento de Proteção e Segurança, o BM vai vetar a entrada
de trabalhadores que se estiverem
trajados de camisas tropicais.
Evidências visitou, esta segunda-feira, a página Web do
Banco de Moçambique, tendo
constatado que a medida foi removida daquele portal, no entanto, o Banco Central ainda não se
pronunciou oficialmente.

INSS retoma serviços em Mocímboa da Praia

O

s serviços da Delegação Distrital do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
de Mocímboa da Praia já foram retomados,
após cerca de três anos de suspensão devido
a acções de terroristas que afectaram gravemente aquele ponto do país, que chegou a estar por completo nas mãos do inimigo que semeia terror na província
de Cabo Delgado desde 2017.
A decisão deveu-se após concluir-se que há o restabelecimento das condições de segurança
nos últimos tempos, sobretudo o
regresso à normalidade, tanto da
vida da população local, quanto
das outras instituições do Estado
e das actividades sócio-económicas, em resultado do trabalho
realizado pelas forças de Defesa
e Segurança.
Para além de Mocímboa da
Praia, esta delegação assiste,
igualmente, os distritos de Palma, Mueda e Muidumbe, tendo
já sido apresentado o respectivo
delegado distrital, Abdala Falume, às estruturas distritais durante a deslocação de uma equipa da
delegação provincial da instituição, a partir da cidade de Pemba,
para o efeito.
No distrito de Mueda, o

edil local, Manuel Pita Alavalave, mostrou-se satisfeito com
o INSS, pela retoma das actividades em toda a região, disponibilizando-se, por outro lado,
em apoiar o INSS na inscrição
de mais trabalhadores para o
Sistema de Segurança Social,
bem como na atribuição de um
espaço para a construção das
instalações da Delegação Distrital de Mueda, uma vez que este
distrito ainda não dispõe de tais
condições.
Durante cerca de três anos de
ausência em Mocímboa da Praia,
os serviços da delegação distrital
do INSS vinham funcionando na
Delegação Provincial do INSS,
em Pemba, o que, segundo as
autoridades locais, deixará algum
alívio às empresas e aos trabalhadores dos dois regimes, nomea-

damente os por conta de outrem
e os de conta própria (TCP), visto que este distrito acolheu toda
a população oriunda nos distritos
de Mocímboa da Praia, Nangade, Muidumbe e uma parte de
Palma.
Nessa perspectiva, ainda de
acordo com as autoridades locais, o distrito de Mueda gostaria
de ver construída uma delegação
própria, dentro do grande esforço que o INSS tem empreendido
na edificação de infra-estruturas
que, para além do atendimento
condigno aos utentes do Sistema onde são construídas, trazem
também uma nova imagem no
contexto do desenvolvimento
local.
Ainda no âmbito dos trabalhos naquela região, e para além
da apresentação do novo delegado distrital às autoridades locais, a brigada do INSS realizou
palestras com algumas empresas
que operam no distrito de Mueda, entre as quais a FIPAG, com
os TCP, bem como um encontro
com a direcção do Mercado Central de Mueda, que visou a apresentação das partes e delinear
estratégias para o reinício dos

trabalhos de sensibilização e inscrição dos TCP para a sua adesão
ao Sistema de Segurança Social,
interrompidos há cerca de 3
anos, por razões atrás invocadas.
No referido encontro, a direcção do mercado e os participantes comprometeram-se a
apoiar o INSS na sensibilização
e inscrição dos TCP no Sistema,
com destaque para a inscrição de
comerciantes.
Para o efeito, o chefe do
mercado de Mueda, Cosme Dinís Madanganha, disse ter uma
iniciativa que irá ajudar na mobilização do referido grupo, que
consiste na criação de um grupo

de Whatsapp, denominado "Direcção de mercado & comerciantes", com o objectivo de lembrar
aos comerciantes sobre as datas
de pagamento de contribuições,
esclarecimentos sobre o Sistema,
entre outros.
A Delegação Distrital do
INSS de Mocímboa da Praia, que
comporta igualmente os distritos
de Palma, Mueda e Muidumbe, conta, actualmente, com um
universo de 532 contribuintes
(empresas), 8.985 beneficiários
(trabalhadores), 126 TCP e 10
trabalhadores enquadrados na
Manutenção Voluntária no Sistema (MVS).

POLÍTICA

Oportunistas fazem-se passar por terroristas em Cabo Delgado
Pessoas estão a fazer-se passar por terroristas para afugentar a população e saquear aldeias de Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse esta
segunda-feira, o comandante provincial da polícia. “Há indivíduos oportunistas que se fazem de terroristas e incendeiam casas para afugentar pessoas,
para poderem roubar”, referiu Vicente Chicote, numa cerimónia de promoção de agentes.
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Primeiros 350 candidatos do Emprega vão à formação

O

Secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, apresentou esta segunda-feira os 350 candidatos apurados para
a Formação de Plano de Negócios do Agora
Emprega. A etapa que segue é de formação de
transformação de ideias em negócio, materializada através de
aquisição de habilidades de gestão de recursos humanos, gestão financeira, fiscalidade e gestão de processos de produção.

Os candidatos apurados
para esta fase piloto são da Cidade e Província de Maputo, e
espera-se que até Novembro
próximo o programa seja implementado a escala nacional.
Agora Emprega é uma das
componentes do programa
Emprega, com objectivo de
promover o emprego em Moçambique, destinado a jovens
que têm uma ideia de negócio
ou um projecto numa startup,
micro, pequena ou média empresa existente, e que necessitam de apoio e orientação para
o tornar realidade.

Trata-se de uma janela que
visa ajudar as micro, pequenas
e médias empresas a crescer e a
criar oportunidades de emprego para jovens moçambicanos,
bem como ajudar aos jovens
empreendedores, com uma
ideia de negócio, a criar um negócio sustentável.
Foi também apresentado
nesta cerimónia o processo e
critérios de selecção dos candidatos apurados, bem como a
entrega simbólica dos Certificados de Bolsa.
O secretário de Estado da
Juventude e Emprego encora-

jou os jovens apurados citando
os esforços e compromisso do
Governo de Moçambique, através da Secretaria de Estado da
Juventude e Emprego, em criar
oportunidades de emprego para

os jovens moçambicanos. “Esse
é o objectivo do Programa Emprega, fazer com que os jovens,
eles próprios, criem as suas empresas e empreguem outros jovens”, disse o governante.

O Emprega é um programa
do Governo Moçambicano, implementado pela Secretaria de
Estado da Juventude e Emprego (SEJE), através do Instituto
Nacional da Juventude.

PUBLICIDADE
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Anticorrupção investiga desvio de milhões na AQUA
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O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção da Zambézia (GPCCZ) está a investigar o desvio de dinheiro destinado
a pagamento de comparticipação aos fiscais florestais e faunísticos, por multas aplicadas no período 2014–2020. Suspeita-se
que tenha sido usado indevidamente para aquisição de uma viatura protocolar da delegação da AQUA.

PRM, INAE e MINEDH unem-se para travar a venda e consumo
de bebidas alcoólicas nas escolas na província de Sofala
Encerradas mais de seis barracas que vendiam álcool nas imediações das escolas

R

ecentemente, a Polícia da República de Moçambique ao nível da província de Sofala e
o Gabinete de Combate às Drogas uniram
forças para sensibilizar os estudantes sobre
o consumo das drogas nas escolas. Preocupados com o elevado índice de consumo de drogas nas
escolas, a Direcção Provincial de Educação de Sofala e
a Inspecção Nacional das Actividades Económicas desenvolveram acções de identificação dos locais de venda
de drogas e álcool nas proximidades das escolas, o que
culminou com o encerramento de seis barracas.

DIRECTOR

Jossias Sixpence - Beira
Segundo o comandante provincial da PRM, Joaquim Sive, o
consumo de drogas no ambiente escolar é alimentado por grupos conhecidos, uma vez que o
grosso dos mesmos vivem nas
imediações dos estabelecimentos de ensino.
Para acabar com o consumo
de drogas e álcool nas escolas,
Sive garantiu que as autoridades
da lei e ordem vão criar equipas de vigilâncias permanentes,
tendo adiantado que para lograr
esse intento conta com o apoio

da Direcção Provincial da Educação e da Inspecção Nacional
das Actividades Económicas.
Para Dilza Solange, directora Provincial de Educação de
Sofala, o trabalho que está a ser
levado a cabo, em parceria com
a INAE, visa garantir que os
alunos não estejam envolvidos
no consumo de drogas e bebidas alcoólicas.
“O encerramento é mais um
passo para que o processo de
ensino e aprendizagem tenha
um decurso normal. O encerra-

mento destes estabelecimentos
é uma oportunidade para perceber até onde a comunidade está
a colaborar para que os nossos
meninos tenham o ensino como
deve ser”, disse Solange, para
depois acrescentar que foram
mapeados mais de 200 estabelecimentos comerciais que se dedicavam a vender bebidas alcoó-

licas nas imediações das escolas.
“Eram mais de 200 barracas
consideradas formais e informais, estamos ainda a contabilizar o número daqueles que
passavam as coisas sem ter uma
barraca fixa. Esses também são
contabilizados, porque são vendedores informais, mas já conhecidos, e a decisão de encer-

rar as barracas é irreversível”.
À margem da visita que efectuou à Escola Secundária Sansão Muthemba, o Comandante
Provincial da PRM em Sofala
instou a comunidade escolar e
conselho de escola a serem mais
vigilantes no que respeita a venda e consumo de bebidas alcoólicas e drogas nas escolas.

Simango defende que políticas fiscais não podem
estar reféns de interesses políticos

O

presidente do Movimento Democrático, Lutero Simango, visitou a Feira Internacional
de Maputo (FACIM) com o objectivo de se
inteirar do dia a dia das Pequenas e Médias
Empresas no país. Por um lado, Simango defende que o Governo deve criar políticas fiscais que
criem condições para a existência das PMEs. Por outro, o
líder do segundo maior partido da oposição em Moçambique referiu que os estímulos às Pequenas e Médias Empresas não podem estar reféns de interesses políticos.

Evidências
A pandemia da Covid-19
impactou negativamente o
grosso das Pequenas e Médias
Empresas em Moçambique.
Apesar dos avultados prejuízos que registaram no pico
da pandemia viral, o líder do
Movimento Democrático de
Moçambique, Lutero, observa
que as PMEs têm um enorme
potencial.
“Há potencial nas Pequenas
e Médias Empresas que deve
ser estimulado com a criação
de políticas fiscais que contri-

buam para concorrência igualitária em prol da economia. Esta
visita visa conhecer a dimensão
dessas empresas e também conhecer certos problemas. Interessa-nos, como MDM, saber a
política fiscal que é imposta a
estas empresas”.
De acordo com Lutero Simango, o Executivo deve criar
políticas fiscais que visam a
existência de mais empresas no
país. Entretanto, alerta que o
estímulo às Pequenas e Médias
Empresas não pode exclusiva-

mente beneficiar as elites.
“Esta visita serve para nos
prepararmos em termos de
políticas nacionais em vista
de uma política fiscal ao serviço da nação moçambicana e
um ambiente de negócios que

possa promover pequenas e
médias empresas cada vez mais
fortes e acima de tudo em defesa do empresariado nacional.
Esse estímulo, no entender de
Simango, não pode ser condicionado pelos interesses políti-

cos clientelistas que beneficiam
elites”.
Olhando para o actual estágio da economia nacional, o líder do Movimento Democratico de Moçambique defendeu a
introdução de políticas fiscais,
para além de estimular o crescimento das Pequenas e Médias
Empresas pode igualmente gerar mais postos de empregos
em todo território nacional.
“É preciso ter uma economia que garanta a concorrência real, essa concorrência não
pode ser condicionada pelos
partidos políticos. Precisamos
de ter uma política fiscal que
crie condições de existência
dessa PMEs e precisamos de
ter políticas que possam promover a entrada de investimentos estrangeiros. Queremos
que o país tenha PMEs fortes e capazes de gerar a nossa
economia e garantir oportunidade de emprego aos nossos
concidadaos”.

DIVULGAÇÃO
06 DE SETEMBRO DE 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DA PRESIDENTE

COMUNICADO
IMPLEMENTAÇÃO DA SELAGEM OBRIGATÓRIA DE CERVEJAS E BEBIDAS
PRONTO A CONSUMIR (RTD’s)
1. Por Despacho de 6 de Maio de 2022, a Excelentíssima Presidente da Autoridade Tributária prorrogou a
fase Piloto de Selagem de Cervejas e RTDs, até 30 de Outubro de 2022 e determinou o reajustamento do
calendário de implementação das fases subsequentes, nomeadamente:
• 1 de Novembro de 2022 – início de interdição de introdução ao consumo de Cervejas e RTDs sem selo
de controlo fiscal; e
• 02 de Maio de 2023 – início de interdição de circulação, no mercado nacional, de Cervejas e RTDs
sem selo de controlo fiscal.
2. Nos termos da alínea l) do Glossário do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco
Manufacturado, aprovado pelo D.M. nº 64/2021, de 21 de Julho, entende-se por introdução dos bens ao
consumo o facto que ocorre quando: (i) o produto fabricado sai da unidade de produção em condições
normais de comercialização, segundo prática usual para este ou para produtos idênticos; (ii) se realiza a
importação segundo as normas aduaneiras; e (iii) o produto acabado sai do armazém de regime aduaneiro.
3. Reitera-se o apelo aos operadores para a rigorosa observância do calendário anteriormente referido, de
modo a assegurar-se que o processo decorra com a harmonia desejada.
4. Para informações/esclarecimentos adicionais, os operadores devem contactar a Unidade de Implementação
da Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede da Autoridade Tributária,
Avenida 25 de Setembro, n° 1235, 10° andar) e/ou Direcção de Normação de Procedimentos Aduaneiros/
Divisão do ICE (Edifício-Sede da Direcção Geral das Alfândegas, Rua Timor Leste, n° 95, 3° andar)
na Cidade de Maputo, bem como as Delegações Provinciais da Autoridade Tributária (Área Operativa
das Alfândegas).
Maputo, aos 31 de Agosto de 2022.
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Moçambicanos passam a ter facilidade de entrada em Portugal
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O anúncio foi feito, semana finda, em Maputo, pelo primeiro-ministro português, António Costa, na sequência da aprovação da
regulamentação para a entrada em vigor do acordo de mobilidade
na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que facilitará a entrada em Portugal de cidadãos destes países, incluindo
moçambicanos. Os vistos passam a ser concedidos imediatamente.

Aviso à navegação: Depois do ANC perder Pretória, MPLA perde em Luanda

Frelimo pode pagar caro por erro de casting (
Eneas Comiche não correspondeu às expectativas e a Frelimo pode perder a capital
MPLA perdeu vergonhosamente em Luanda para a UNITA
Eleitorado de Luanda e Maputo tem as mesmas características. Jovem e exigente

A

s eleições da semana finda em Angola confirmaram, mais uma vez, a crise
a que se encontram mergulhados os movimentos de libertação ao nível do
continente africano. Apesar da vitória, segundo dados oficiais, o MPLA teve
os piores resultados da sua história, perdendo por isso a maioria qualificada na Assembleia Nacional, passando dos actuais 150 deputados para 124,
enquanto a coligação Frente Patriótica Unida, liderada pela UNITA, que na presente
legislatura tem apenas 51 deputados, ganha mais de 40, prevê-se que venha a ter mais de
90 mandatários. Mas, a maior derrota para o MPLA foi em Luanda, capital do país, onde
pela primeira vez o partido no poder perdeu com 26% por cento, contra 62% da UNITA.
De resto, ao nível da região, não é a primeira capital de um país onde o partido governamental não ganha uma eleição, tendo se registado o mesmo na África do Sul, onde o
ANC não ganha em Pretória desde 2016, o que faz soar os alarmes na cidade de Maputo,
numa altura em que é quase consensual que a aposta em Eneas Comiche, em 2018, com
uma governação completamente apagada, foi um erro de casting, que pode penalizar a
Frelimo nas autárquicas de 2023.

DIRECTOR

Reginaldo Tchambule
A Angola encontra-se mergulhada numa crise pós-eleitoral, na sequência da contestação dos resultados por parte
do maior partido da oposição,
apoiado por movimentos cívicos que se tem manifestado
de diversas formas, depois
que a Comissão Nacional de
Eleições (CNE) divulgou, na
última quinta-feira, resulta-

ger 124 deputados, menos 26
que os actuais 150, ou seja, vai
perder a maioria classificada
de dois terços na Assembleia
Nacional. Por sua vez, a UNITA ganha cerca de 40 assentos parlamentares, passando
dos actuais 51 para mais de 90
deputados.
Ainda não há data para a
divulgação dos resultados de-

submetidas reclamações junto
das Comissões Provinciais de
Eleições, dias depois da Comissão Nacional de Eleições
ter admitido que é possível
os resultados eleitorais serem
alterados após a averiguação
das reclamações do maior
partido na oposição.
Mas a maior derrota para
o MPLA foi ter perdido pela

Um sério aviso à Maputo de

dos provisórios que revelaram
uma apertada vitória para o
MPLA, com apenas 51% dos
votos, enquanto a UNITA seguia com 44,05% dos votos,
quando estavam escrutinadas
97,3% das mesas de voto.
Com os resultados até aqui
projectados, o MPLA vai ele-

finitivos, estando neste momento aquele país irmão a
enfrentar uma tensão pós-eleitoral, na sequência da contestação da UNITA, que alega
ser o vencedor do escrutínio.
Este Domingo, o líder da
UNITA, Adalberto Costa Júnior, garantiu terem já sido

primeira vez na capital Luanda, onde não foi para além de
33 por cento dos votos, enquanto a UNITA foi arrasadora, até nas zonas onde vive
a elite do partido no poder,
contando até a última actualização com mais de 62 por
cento de votos.

Com a vitória na cidade de
Luanda, a UNITA elege três deputados naquele círculo eleitoral, mais um que o MPLA elege
somente dois, o que representa
uma vitória histórica da oposição na capital do país numa altura em que está em cima da mesa
uma proposta de implantação de
autarquias pela primeira vez em
Angola.
Equivale isso dizer que se por
acaso o projecto de implantação
de autarquias municipais a partir
do próximo ano, como prometeu no seu primeiro mandato o
presidente João Lourenço, tendo
havido, inclusive, consultas e troca de experiência com Moçambique, há fortes probabilidades
da UNITA ganhar as eleições e
formar o primeiro governo municipal da capital angolana.
Para além da Capital, a UNITA leva também vantagem em

Zaire e em Cabinda, um enclave
onde está instalada a indústria
petrolífera, que é a par dos diamantes o coração da economia
angolana.
Esta não é a primeira vez que
um partido da oposição ganha
de forma convincente as eleições na capital do país, ao nível da região austral de África.
Em Agosto de 2016, o partido
governamental na África do Sul
sofreu uma derrota histórica ao
perdeu pela primeira vez desde
o fim do apartheid a maioria absoluta e o controlo da autarquia
de Pretória a favor da Aliança
Democrática.
No município de Tshwane,
que engloba Pretória, a Aliança
Democrática obteve naquele ano
43,1% dos votos, contra 41,2%
para o ANC, que até agora tinha
maioria absoluta na cidade.
A Pretória juntou-se a outras

CENTRAIS

Municípios com fraca transparência na gestão
Um estudo do Centro de Integridade Pública (CIP) concluiu
haver falta de transparência na gestão financeira e de processos de
contratação de bens e serviços públicos em 11 dos 15 municípios
analisados. Entre os municípios menos transparentes figuram os
de Maputo, Xai-Xai, Beira, Gondola, Quelimane, Nampula, Nacala, Lichinga, Pemba e Montepuez.
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(Comiche) na cidade de Maputo
Coligação de Cidadãos para
a Mudança (CCC), de Nelson Chamisa, que venceu

em 19 dos 28 círculos eleitorais em disputa. O CCC
também conquistou 61%

dos votos nas eleições para
os governos locais em vários
municípios urbanos e rurais.

Eneas Comiche: Um erro de casting que pode
custar caro à Frelimo na Cidade de Maputo

epois de Luanda e Pretória
metrópoles daquele país, como
Joanesburgo (capital económica), Cidade do Cabo e Porto
Elizabeth, agora governadas
por presidentes de municípios
oriundos da oposição. Até então,
o ANC tinha ganhado todos os

No Zimbabwe, em 2018, o
partido governamental, ZANU-PF e seu candidato Emmerson
Mnangagwa, registou uma derrota histórica na capital económica
daquele país vizinho, Blantyre e
em Março deste ano, as eleições

sufrágios por maioria absoluta,
desde as primeiras eleições democráticas do país, em 1994.

intercalares foram um verdadeiro pesadelo para O ZANU-PF,
que foi suplantado pelo partido

A derrota do MPLA, que
vem confirmar a onda de resultados favoráveis à oposição
nos grandes centros urbanos,
com particular destaque para
as capitais, revela uma nova
tendência eleitoral que faz soar
os alarmes na cidade de Maputo, numa altura em que é
quase consensual que a aposta
em Eneas Comiche, em 2018,
que está a ter uma governação
completamente apagada até
agora, foi um erro de casting,
que pode penalizar a Frelimo
nas autárquicas de 2023.
Faltam pouco menos de 14
meses para as eleições autárquicas agendadas para 11 de
Outubro de 2023 e as atenções
dos moçambicanos e do mundo estarão centradas na cidade
de Maputo, que tem praticamente as mesmas características dos eleitores de Luanda,
que, na semana passada, decidiram penalizar o MPLA nas
urnas pela má governação.
É que neste momento reina
uma onda de descontentamento generalizado dos munícipes
da capital do país com o executivo do já octogenário edil
Eneas Comiche, que vendeu a
ilusão de que voltava para Txunar Maputo, mas parece estar
perdido em combate, sobretudo no que diz respeito à guerra
contra os buracos, pois a pouco mais de um ano para o fim
do mandato contam-se com os
dedos de uma palma de mão as
vias com asfalto em condições.
Neste momento, Comiche
aposta pessoal de Filipe Nyusi
nas eleições internas de 2018,
que abriram feridas profundas
no seio da família Frelimo, depois do afastamento estranho

de Samora Machel Júnior da
corrida, não só não está a conseguir Txunar Maputo, como
também está a perder todas as
guerras que prometeu lutar, a
começar pela falhada retirada
dos vendedores nos passeios
da baixa da cidade.
Na tomada de posse, Eneas
Comiche, que tinha antes governado a cidade de Maputo
entre 2003 e 2008, prometeu
melhorar as condições de vida
nos bairros, abrindo mais acessos, expandido a iluminação
pública e a rede de abastecimento de água e organizando a
prática do comércio informal.
No terreno, nada disso está
a ocorrer e as zonas de expansão como Ka-Tembe, por
exemplo, os problemas de ordenamento territorial são gritantes, ao mesmo tempo em
que ainda persistem problemas
de acesso à água potável, energia eléctrica ou iluminação pública, muito por conta da fraca
ou inexistente infra-estruturação dos bairros, grande parte
dos quais não estão parcelados
e não tem ruas devidamente
abertas.
Como se tal não bastasse, a
edilidade, no tempo de Eneas
Comiche, só entregou até o
momento 750 metros de estrada, na Rua de São Paulo, a qual
vai se juntar dentro de dias o
troço passagem de nível - Praça dos Combatentes, na Rua da
Linha, um projecto iniciado no
consulado de David Simango e
que há anos estava encalhado.
Mas as promessas não cumpridas não param por aí. De
quando em vez, o governo municipal tem nos brindado com
algumas promessas, algumas

algo inusitadas, como é o caso
do Sistema de Transporte Suspenso, designado FUTRAN,
cujas obras, o executivo de Comiche havia prometido que deveriam ter iniciado em Setembro de 2021, mas até hoje não
há nenhum sinal das referidas
obras.
Outra promessa que continua por cumprir é a implantação de infra-estruturas urbanas,
precisamente para a construção
do aterro sanitário, previsto
para KA-Tembe, e desactivação da Lixeira de Hulene; para
além da requalificação do Distrito Municipal de KaTembe,
que neste momento está a ser
talhado de forma informal.
Até o momento, nada justifica
a aplicação do pacote de 100
milhões de dólares desembolsados pelo Banco Mundial para
esta rubrica.
Esta extensa lista de pecados de Eneas Comiche, que até
agora, a um ano e dois meses
do fim do mandato não conseguiu Txunar Maputo e acabou
se tornando na maior desilusão
de sempre para os munícipes,
poderá penalizar grandemente
a Frelimo e seu candidato nas
urnas nas próximas eleições autárquicas, agendadas para 11 de
Outubro de 2023.
No entanto, como bóia de
salvação, o município de Maputo acaba de receber um financiamento de 250 milhões
de dólares do Banco Mundial
para a concretização do sistema
de mobilidade urbana denominado BRT, um velho calcanhar
de Aquiles da edilidade desde o
primeiro mandato de David Simango, o que poderá ser usado
para a campanha eleitoral.
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EDM expõe 45 anos de história no Auditório do BCI
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Esteve patente até ao dia 31 de Agosto, no Auditório do BCI,
em Maputo, a exposição que assinala os 45 anos da empresa
Electricidade de Moçambique (EDM). A mostra passa em revista, através de imagens fotográficas e textos, o percurso da EDM
desde 1977 e através de equipamentos que incluem torres e linhas
de alta tensão.

APIEX e Gapi-SI juntam-se para promover investimentos
em PMEs

A

DIRECTOR

Gapi e a APIEX comprometeram-se a realizar em conjunto um programa de promoção de investimentos e fortalecimento do
empresariado nacional. Num memorando
de entendimento, recentemente assinado,
decidiram iniciar a mobilização e disponibilização de recursos focados em actividades de fomento e expansão do
empresariado nacional.
Assinado pelo presidente
da Comissão Executiva, Adolfo Adriano Muholove e pelo
director geral, Gil da Conceição Bires, respectivamente, este memorando parte do
pressuposto de que a promoção do sector empresarial nacional e de estrangeiros com
negócios em Moçambique requer investimentos em meios
materiais, financeiros e humanos que resultem na criação e
fortalecimento de Pequenas e
Médias Empresas.
Algumas acções já foram
definidas como urgentes, nomeadamente, (i) a identifica-

ção de sectores prioritários
para promoção de investimentos com impacto na exportação de produtos; (ii) a concepção de programas e projectos
que promovam investimentos
para a ampliação e modernização da capacidade operacional
do empresariado nacional; (iii)
a elaboração de programas de
formação do empresariado
nacional; e (iv) a promoção
de cadeias de valor que facilitem a inserção nos mercados
por parte de micro, pequenas
e médias empresas (MPMEs).
Falando no acto da assinatura do memorando de enten-

dimento, Adolfo Muholove,
PCE da Gapi, considera que
“este instrumento estabelece
uma plataforma de colaboração em iniciativas orientadas
à mobilização e disponibilização de recursos financeiros
que constituam soluções para
o fomento e expansão do em-

Tmcel investe mais de USD 132 milhões na melhoria da rede

A

Moçambique Telecom (Tmcel) está a proceder à modernização e expansão da rede de transmissão, com a
instalação do "backbone" de elevado desempenho e
fiabilidade, num investimento de 132 milhões de dólares norte-americanos.

A melhoria da rede vai permitir o aumento da capacidade da espinha dorsal de transmissão, aperfeiçoando, deste
modo, o desempenho na ligação dos clientes (empresas e
instituições) à internet através
do aproveitamento total da
banda larga, cuja capacidade
passará de 50 para 400 gigas.
Esta informação foi dada a
conhecer pelo presidente do
Conselho de Administração
da Tmcel, Mahomed Rafique
Jusob, à margem da cerimónia
de assinatura de um memorando de entendimento entre
aquela operadora de telecomu-

nicações e a APIEX - Agência
para a Promoção de Investimento e Exportações, ocorrida no decurso da Feira Internacional de Maputo (FACIM).
O acordo, segundo explicou Mahomed Rafique Jusob,
visa o fornecimento de serviços de banda larga (internet)
e de telecomunicações às próximas edições da maior feira
agrícola, industrial e comercial
do País, para que sejam disponibilizados aos expositores
nacionais e estrangeiros.
“Estamos a fazer a transformação e modernização
da nossa rede investindo 132

milhões de dólares norte-americanos. Está em curso a
instalação do 'backbone' em
fibra óptica, que vai passar de
50 gigas de capacidade, para
400 gigas, com vista a alargar a capacidade do serviço a
partir de Inchope para Tete,
Inchope-Chimoio, Inchope-Nampula e Inchope-Pemba”,
frisou.
Trata-se de um projecto
que vai permitir a expansão
da cobertura e melhoria da
qualidade da rede da Tmcel,
especificamente no que respeita aos serviços de voz e
dados, bem como o aumento
da capacidade e de disponibilidade de serviços prestados
aos clientes.
Neste momento, avançou,
o projecto de modernização
da rede desenrola-se na província de Gaza, após ter já
alcançado o distrito de Morrumbene, em Inhambane.
Em paralelo com esta empreitada, a operadora de telefonia fixa e móvel procede à
instalação de várias antenas
na cidade da Beira, província
de Sofala.

presariado nacional”.
Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística
evidenciam que mais de 95%
da actividade empresarial é
realizada por MPMEs e que
cerca de 40% do PIB advém
da actividade do sector informal aonde a Gapi tem desen-

volvido programas de empoderamento de empresários e
formalização de negócios.
As partes reconheceram a
importância destes segmentos
para se promover a inclusão e
conetividade da economia nacional, realçando, porém, que,
para tal, há carência de suporte
técnico e financeiro para o seu
desenvolvimento e expansão.
Nesta cooperação APIEX-Gapi juntam-se sinergias de
uma instituição governamental que “promove e facilita
investimentos e exportação
com foco nas empresas nacionais e estrangeiras” e de uma
instituição financeira de desenvolvimento que “fomenta
a inclusão económica, social
e financeira em Moçambique,
promovendo a inovação, o
empreendedorismo e investimentos geradores de emprego”, para o alcance do objectivo que norteia o presente
memorando.

SolarWorks na FACIM para propor
transição energética no país

A

Empresa de fornecimento de sistemas e soluções de energias renováveis SolarWorks
Moçambique participou, de 29 de Agosto a 4
de Setembro do corrente ano, da X Edição da
Feira Internacional de Maputo - FACIM, em
Ricatla, Distrito de Marracuene.
De acordo com a empresa, esta foi a oportunidade e o
momento adequados para apresentar ao mercado e a todos os
visitantes, não só o trabalho que
a SolarWorks vêm desenvolvendo nos últimos seis anos, bem
como as inúmeras soluções que
oferece ao nível da energia solar
para residências e edifícios comerciais e de negócios, sistemas
de back-up e uso produtivo.
Especialista na oferta dos
melhores sistemas solares residenciais, a empresa vem alargando a sua oferta de soluções
de energia solar ao mercado,
contando já com inovadores
sistemas de irrigação, frios, iluminação exterior, fornecimento energético a centros de negócios, empresas, comércio e
habitações.
Presente no país desde 2016,
a SolarWorks Moçambique de-

fende a urgente transição para
energias sustentáveis e limpas,
como forma de proteger o planeta e controlar as alterações
climáticas que se vêm agravando
nas últimas décadas.
"Somos os pioneiros no sistema ‘pague conforme o uso’.
Oferecemos aos nossos clientes,
para além do serviço de extrema qualidade, extraordinárias
modalidades de pagamento de
acordo com a sua capacidade
financeira, aliando a isso a vasta
oferta de diferentes soluções",
disse Nuno Lopes, Diretor-geral
da SolarWorks Moçambique.
A empresa garante presença e assistência em todo o país
através das suas lojas na Matola, Xai-Xai, Maxixe, Massinga,
Beira, Chimoio, Tete, Nampula,
Mocuba e Cuamba para além de
diversos parceiros autorizados
pelo país.

ECONOMIA

Banco Central aperta regras para entrada e saída de moeda
Entrar ou sair com dinheiro em moeda nacional ou estrangeira acima de 10 mil dólares americanos passa a ser passível de declaração obrigatória e o portador deve apresentar o documento
de posse legítima ao Banco de Moçambique, que fundamenta a
medida com base na lei cambial. Além de valores monetários, as
normas e procedimentos abrangem metais e minérios preciosos.
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Depois de escovarem ao Presidente da República, empresários voltam a pôr os pés no chão

CTA agora defende isenção do IVA para todos os produtos da cesta básica

E

E quer entrar no Fundo de Garantia Mutuária

m Agosto, visando estimular a economia nacional, o Governo anunciou um pacote de medidas
de aceleração econômica. Os empresários moçambicanos, encabeçados pela Confederação
das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), saudaram as medidas anunciadas pelo Presidente da
República. Entretanto, depois de avaliar minuciosamente as
medidas, a CTA exorta ao Executivo a restituir isenção do IVA
para todos os produtos da cesta básica, de modo a melhorar o
poder de compra das famílias moçambicanas. Por outro lado,
a Confederação das Associações Económicas de Moçambique
propõe ao Governo que para além das esquadras a faculdade
de autenticar documentos seja extensiva a outras instituições
para flexibilizar o ambiente de negócios.

Duarte Sitoe
Depois de avaliar as medidas
anunciadas no dia 09 de Agosto,
a Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA) elaborou uma Matriz que
deverá guiar as suas acções de
advocacia junto do Governo de
Moçambique, com vista à plena
implementação das mesmas.
Na sua matriz, a CTA advoga que a redução do IVA de 17%
para 16% não seja somente para a
taxa ordinária do IVA, mas também às demais taxas especiais de
IVA aplicável a outros bens e serviços como electricidade e água.
O sector privado entende que
no âmbito da sua regulamentação
“é importante garantir que a redu-

ção do IVA não penalize outros
sectores como a indústria, através
da eliminação de algumas isenções (…). Propomos a restituição
da isenção do IVA para todos os
produtos da cesta básica e assim
cumprir com o objectivo desta
medida que é melhorar o poder
de compra das famílias. Adicionalmente, propomos a criação
de mecanismos de compensação
de dívidas tributárias e garantir a
descentralização da análise dos
reembolsos para as delegações
provinciais da Autoridade Tributária”, sustenta.
No que tange à isenção do
IVA na importação de factores de
produção para a Agricultura e a

Electrificação, a CTA propõe que
o âmbito do conceito da Agricultura seja considerado o Sector Agrário, de forma a ser mais
abrangente, e propõe-se a inclusão da indústria da panificação.
No entender da Confederação
das Associações Económicas de
Moçambique, apesar de ser uma
medida importante e profunda,
os documentos que autenticados
pelas esquadras não podem ser
extensivos ou aplicados para os
negócios.
“Propomos que se avalie as
condições concretas das Esquadras tendo em consideração que
nem todas podem estar aptas,

devendo-se ponderar a necessidade de manter a segurança jurídica com base nos documentos a
serem legalizados. Propomos que
seja alargado o âmbito da aplicação desta descentralização para
os balcões que podem fazer actos
notariais, para mais instituições
públicas, como por exemplo Escolas, Tribunais, BAU´s, Autoridade Tributária, dentre outras.
Se por um lado, a Confederação das Associações Económicas
de Moçambique advoga que na
redução do IRPC de 32% para
10% ao invés da agricultura deve-se considerar todo o sector agrário. Por outro lado, propõe que o

Fundo de Garantia Mutuária de
250 milhões de USD, a ser criado pelo Governo seja participado
pelo Sector Privado.
“Propomos, ainda, que este
fundo seja supervisionado pelo
Banco de Moçambique, imprimindo maior rigor e transparência na sua gestão, o que poderá
permitir a atracção de mais recursos de instituições financeiras internacionais com produtos
financeiros de desenvolvimento
(de maturidade de longo prazo),
vocacionados a financiarem as
pequenas e médias empresas em
sectores como agricultura, indústria, turismo; e selecção criteriosa
dos projectos a serem financiados
pelo Fundo de Garantia Mutuária”, acrescentou Madime.
No que concerne ao regime
geral de vistos de entrada no país,
a CTA Propõe a introdução do
Visto Misto de Negócio e Turismo que inclua a situação de participação de sócios e accionistas em
Assembleias Gerais e, também, a
prestação de serviços para calibragem, manutenção e reparação de
máquinas e formação de técnicos,
pois todos estes, actualmente, têm
sido exigidos o Visto de Trabalho
que é mais demorado e desalinhado com a actividade pretendida.

Namaacha será palco do primeiro Festival de Frango

S

ob o lema “Valorizando as potencialidades do distrito visando a valorização e preservação do património turístico
cultural tangível e intangível do nosso distrito”, o distrito
da Namaacha será, em Outubro próximo, palco do primeiro Festival de Frango. Para Suzete Nhangumele Dança, administradora de Namaacha, aquele festival visa mostrar as potencialidades do distrito na indústria avícola, trazer uma cadeia de valor
na produção de frango e mostrar as valências culturais do distrito.

Duarte Sitoe

Falando, na última quarta-feira,
no lançamento da iniciativa, Suzete Nhangumele Dança, destacou

que o primeiro Festival de Frango
será um momento de exaltação
das potencialidades culturais e

gastronómicas de Namaacha.
“Não queremos olhar para
Namaacha como aquele distrito
que só temos acesso aos lugares,
queremos olhar para Namaacha
como aquele distrito que se pode
comer bem. Estamos a trazer turismo, mas com esse condão alimentar. Pretendemos trazer uma
cadeia de valor na produção de
frango. Não estaremos fechados
para os produtores de outros
distritos, mas temos uma capacidade de produzir mais de duas
mil toneladas de frango por ano e
temos um centro de produção de
ovos férteis”, destacou.
Nhangumele referiu, por outro
lado, que o evento que terá lugar
no próximo dia 08 de Outubro,
para além da indústria avícola, vai
englobar as áreas da agricultura,
hotelaria e turismo.
“Queremos nos tornar uma
referência na produção e comercialização do frango. Esperamos

que consigamos fazer uma demonstração gastronómica neste
festival e algumas valências culturais. Queremos potencializar a
nossa indústria avícola, porque a
nossa cadeia de produção não está
fechada. Estamos a produzir ovos
férteis, mas não estamos a produzir a ração e temos potencial para
isso. Não queremos fazer uma feira só de frango, queremos trazer a
gastronomia completa”.
Por seu turno, o presidente do
Conselho Municipal da Namaacha, Manuel Munguambe, disse
esperar que o Festival de Frango
seja uma marca do distrito.
“Vai ser uma enorme experiência. Vamos receber mais cinco
mil turistas e teremos um ganho.
Vamos igualmente melhorar a
receita do nosso município. Os
nossos parceiros vão nos apoiar
para colocar o nosso distrito em
condições para receber visitantes.
Este festival é uma marca de Na-

maacha”, destacou.
Em representação da Higest,
Marco Alves declarou que o Festival de Frango será uma soberana oportunidade para a indústria
avícola ao nível do distrito de Namaacha exibir as suas potencialidades.
“A Higest desde o primeiro
momento mostrou-se disponível
para fazer parte deste festival.
Vamos fazer a nossa exposição.
Vai ser o primeiro festival e esperamos que seja o primeiro de
muitos outros. Será uma grande
oportunidade para os produtores
de frango mostrarem suas potencialidades, acredito que vai ser um
sucesso”.
Por sua vez, Sérgio Cumbe
apontou que o Festival de Frango será uma grande oportunidade para a Moz Frames expor os
seus produtos e fazer conhecer
ao povo da Namaacha um frango de qualidade.
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SAL & PIMENTA

O CRISTO DAS PALHINHAS
OU DA CRUZ?

Afonso Almeida Brandão

(Para Sheikh Aminuddin Mohamad, pela pessoa que é, com Afecto)

DIRECTOR

O

Cristo que nós veneramos e adoramos, o Cristo que nasceu nas palhinhas é o mesmo que morreu na
cruz.
Mas agora que estamos próximos do Natal dei comigo a pensar qual deles não estará
mais próximo, e a resposta, parecendo óbvia,
pois poderemos ser levados a pensar que essa
distância depende talvez da época do Ano, se
dermos mais um passo verificamos que estão
ambos à mesma distância, nós é que estamos
mais perto UM do OUTRO.
E de que depende essa distância? Do estado
de espírito, do ambiente, das pessoas que nos
rodeiam, da nossa força de vontade e eu sei lá
mais do quê.
Mas a Igreja encarrega-se de nos recordar
que no Natal ELE “nasceu” e na Páscoa ELE
“morreu”, ensinando-nos em simultâneo que
Deus não nasce nem morre. Deus é.
De que depende afinal essa distância de UM
para OUTRO, se ambos são O mesmo?
Uma criança compreende mais facilmente o
Deus das “palhinhas”, um jovem compreenderá talvez melhor o Deus das Multidões, um
casal talvez melhor o Deus de Nazaré, um
adulto o Deus da Cruz, um consagrado ou
consagrada talvez o Deus do Tabor e por aí
fora. Estou apenas a especular, pois cada um
é como cada qual, somos todos muito iguais e
todos muito diferentes. Independente da Religião que possamos seguir.
Não há dois cabelos iguais nas nossas cabeças nem na cabeça de nenhum ser humano,
antes ou depois de nós, como também não há
dois seres que vislumbrem Deus exactamente
da mesma maneira. Nem houve ou haverá, antes ou depois de nós.
Cada um tem a sua visão e/ou relação individual, com esse Deus que é igual para todos,
mas diferente para cada um de nós. Que mistério maravilhoso!
O ambiente que nos rodeia, seja Natal ou
Páscoa, não faz desaparecer um ou o outro; no
Natal não se retiram os Crucifixos e na Páscoa o Menino Jesus também não desaparece
completamente. Não conseguimos separar um
do outro, eles são O mesmo, e são mesmo. É
o mesmo Homem e é o mesmo Deus. Como
é isto possível? Como dizia uma velha Freira Salesiana, “a Deus nada é impossível”. E
quer os Muçulmanos, quer os Judeus, não deixam de ter, também, as suas datas Comemorativas nos seus Calendários.

E se Deus é Deus, isto só pode ser verdade.
Ora se Deus cria a partir do nada, porque não
haveria de querer partilhar connosco o nosso
Destino? Porque não havia o Criador de querer
estar junto da criatura?
Deus fez-se Homem, porque nos quis acompanhar neste curto caminho de volta para Ele,
não consegue estar um segundo sem nós.
Como se não aguentasse a espera... como a

Deus não quis
que Andássemos
por aqui
sozinhos e quis
Juntar-se a Nós
amada ou o amado não aguenta a distância,
sonhando dia e noite com o reencontro. Deus
é igual. Também não aguentou a distância e
quis juntar-se a nós. Não quis que andássemos
por aqui sozinhos. O que seria de nós? Onde
iriamos parar?
Já imaginaram um Mundo sem Deus? O simples pensamento é tão arrepiante e assustador
que dá medo. A mim dá medo. E para que esse
pensamento não tome conta de nós, Deus fez-se Visível. E foi por isso que há 2022 anos,
nasceu Aquela Criança e quem O viu ficou
deslumbrado. Dos Pastores aos Apóstolos, dos
pagãos aos crentes.
E por isso este Deus das “palhinhas” e da
“cruz” continua connosco passados todos estes Séculos. Sem Ele a nossa vida esvaziava como um saco de plástico caído pelo chão.
Com Ele o saco voa. A nossa vida só tem sentido se for cheia.
Cheia de Amor, conforme manda o tal Mandamento Novo que sendo novo, estava apenas
esquecido, como esquecido continua tantas
vezes, há que reconhecê-lo. E o mesmo acontece com o Alcorão dos Muçulmanos que,
por vezes, (também) fica esquecido por quem
é Crente e Praticante. Ou com a Bíblia dos
Católicos ou ainda com a Torah dos Judeus.
Deus é transversal.

O Deus homem foi um Homem Livre, podia ter virado ascostas à Cruz. Mas não virou.
Suou sangue e lágrimas, mas foi em frente. De
livre vontade. Sem ninguém O obrigar ou convencer. E com o coração inundado de Amor,
porque sabia que essa Cruz nos iria Salvar.
É um Amor tão Forte e Poderoso que nós não
percebemos nem sequer conseguimos senti-lo, podemos apenas tentar corresponder (ou
imaginá-lo). Esse Mistério será sempre um
Mistério, como Deus também é um Mistério,
inerente a qualquer Religião que seja. E nós
somos a Humanidade na Terra!
E nós só temos que estar eternamente gratos por esse GESTO que nos salvou. E tentar
cumprir o tal Mandamento Novo. Será assim
tão difícil?É fácil amar os que estão longe,
mas tão difícil os que estão perto e nós bem
sabemos quem está perto e quem está longe.
Com a ajuda de Deus, que se obtém única
e exclusivamente através da Oração, tudo se
torna mais fácil e quando tomamos a iniciativa
de “pegar no telefone ou no Cell”, para ligar
àquela pessoa com quem “não conseguimos
falar”, ganhamos liberdade e essa liberdade
torna-nos mais feliz.
Jesus tomou essa suprema decisão de forma completamente livre, sem pressões nem
influências, naquela Noite tão escura em que
tudo à Sua volta ficou escuro. Ficou completamente só com o Pai. Todos O abandonaram.
Mas Ele quis ficar e ficou, e assim continua
vivo e presente em nós, nos nossos corações,
de onde nunca mais saiu. Penso que em nome
de Allah, O Misericordioso e Profeta Maomé, em referência ao Livro Nobre do Alcorão teria acontecido algo semelhante para que
os Mulçulmanos continuem Fiéis e visitem
MECA pelo menos uma vez na vidaTerrena,
paraOrar e estar perto Dele.
Portanto, Meus Queridos Leitores, Crentes e
Fiéis de Todas as Religiões e ao Sheikh Aminuddin Mohamad, peço que deixemo-Lo ficar, porque com Ele cá dentro a Vida é mais
Fácil e Melhor.
Quem sentir essa LUZ não a deixe apagar-se
e quem não a sentir não desista de a procurar
— o que por vezes acontece comigo, «Eu Pecador Me Confesso!».
Foi assim que os Reis Magos procuraram e
encontraram esse Deus Menino, para depois
voltarem com Deus “homem”, esse Deus que
foi crescendo nos seus corações e que levou
das palhinhas à cruz e da Cruz à Vida Eterna.
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A esquina do sociólogo

Luca Bussotti

A

oportuna iniciativa do ministro da
Defesa, Cristóvão Artur Chume,
em convocar um longo encontro
sobre questões de defesa e segurança em Moçambique, com enfoque para Cabo
Delgado, desvendou algumas questões do relacionamento entre poder político e academia
(e em parte comunicação social) que merecem
algumas anotações.
O primeiro aspecto que o ministro levantou
diz respeito à insuficiente acção da academia
moçambicana a respeito do maior problema
que o país, desde 2017, está a enfrentar, sem
conseguir solucioná-lo, mas apenas – como sublinhou o Chefe de Estado Maior, Almirante
Joaquim Mangrasse – contê-lo. Os estudos feitos até hoje apontam, fundamentalmente, para
as origens e causas do fenómeno e para a identidade dos insurgentes. Em termos científicos,
existem pelo menos três grandes âmbitos em
que foram feitos passos significativos. Primeiro,
a composição social doméstica dos insurgentes,
assim como dos apoiantes externos (o próprio
ministro tem citado pessoal do Congo, Grandes
Lagos e de outros países africanos).
Segundo: algumas das possíveis razões da insurgência. Diferentes autores têm assinalado a
importância de causas internas, tais como questões étnicas, conflitos de terra, falta de oportunidades por parte de grupos historicamente
marginalizados pela governação da Frelimo, tais
como Amakhuwa e Kimwane. Terceiro: a evolução de certo tipo de Islão em Cabo Delgado e
Nampula, que transitou de uma religião pacífica
para uma tendência conflituosa e abertamente
terrorista.
Um património de conhecimento foi constituído, entretanto é preciso realçar pelo menos
dois factores que têm limitado as pesquisas a
volta do terrorismo em Cabo Delgado. Factores
que o ministro identificou com a expressão de
que a academia teria levado a cabo um debate
“de forma tímida” sobre o assunto: o primeiro
diz respeito a constrangimentos objetivos. Num
teatro de guerra fica complicado, para qualquer
investigador, realizar pesquisas de terreno, ainda por cima sem recursos suficientes (é esta a
situação das universidades, principalmente públicas, do país).
O próprio governo, de facto, baniu ou limitou
muito a presença de jornalistas deste mesmo
terreno, alegando assuntos relacionados com a
segurança nacional. Se assim for, a perigosidade
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associada à escassa disponibilidade das autoridades em permitir investigações mais circunstanciadas e necessariamente independentes determinaram limitações objectivas à pesquisa por
parte dos académicos moçambicanos.
A segunda diz respeito ao que faltou, até agora, acerca da compreensão do terrorismo em
Cabo Delgado: quem financia os ataques. O
elemento decisivo, provavelmente, do lado do
executivo, poderá ser este; entretanto, parece
que aqui o trabalho de investigação tenha de ser
feito da inteligência moçambicana (SISE) muito
mais do que de investigadores sociais que não
têm, objectivamente, os instrumentos necessários para desenvolver pesquisas sobre este aspecto.
E parece justamente este o terreno em que
menos progressos foram feitos em termos de
conhecimento do fenómeno. Finalmente, um
último elemento aponta por características mais
gerais. Em outras palavras, no que o governo
gostaria que os investigadores dissessem: o ministro da Defesa, por exemplo, falou da necessidade de identificar a causa “objectiva” deste
fenómeno em Cabo Delgado. Infelizmente, nas
ciências sociais questões complexas precisam
de explicações complexas, e nunca plenamente
satisfatórias. É este o caso de Cabo Delgado. E,
além disso, parecem existir razões que poderão
estar na base do conflito e que o governo não
gosta de ouvir: razões de tensões étnicas que
sempre foram escondidas, principalmente em
Cabo Delgado, a postura do governo naquela
província e no Norte no sentido geral, assim
como a atitude de parte das FADM para com
as populações locais. Amnesty International levou a cabo uma investigação sobre violação dos
direitos humanos por parte dos terroristas, das
FADM e da então presente DAG, que não foi
bem recebida, por usar um eufemismo, do lado
governamental.
Mas estes assuntos também devem ser investigados, pois podem ser relevantes para compreender a resiliência dos terroristas diante de
três exércitos oficiais que estão no terreno lutando contra eles, assim como o apoio de segmentos da população local à insurgência. E, finalmente, razões por assim dizer “estruturais”
do relacionamento entre academia e instituições
moçambicanas também são relevantes. Um relacionamento baseado no controlo da ciência,
a partir da nomeação de reitores e vice-reitores
das universidades públicas, e que, até hoje, per-

meia a vida quotidiana da academia moçambicana.
Não é por acaso que os principais estudos
produzidos sobre o terrorismo em Cabo Delgado vieram de centros de pesquisa privados,
tais como OMR, IESE, MASC, entre outros.
O ministro da Defesa levantou uma questão-chave: entretanto, valeria a pena partir das suas
preocupações – reais, sinceras e sérias – para
rever de forma substancial o relacionamento
entre academia e poder político em Moçambique. Sem isso, a compreensão dos principais
fenómenos sociais, económicos e políticos de
Moçambique continuará parcial e insatisfatória.
Uma notação final sobre as “estrelas mediáticas” que aparecem nas várias televisões nacionais: um fenómeno como o do terrorismo
em Cabo Delgado não pode não despertar o
interesse dos jornalistas, e é normal que os profissionais da comunicação coloquem questões,
algumas das quais coincidentes com as que o
ministro recordou no encontro acima citado.
Entretanto, há um senão. Primeiro, os jornalistas por vezes simplificam demais a questão,
querendo logo entender as causas de um certo
fenómeno (e por vezes as possíveis saídas). Postura compreensível, mas de difícil satisfação nas
ciências sociais.
Segundo, os próprios cientistas sociais dificilmente negam tais entrevistas, indo para o jogo
dos jornalistas. Que, por vezes, é perigoso, pois
os cientistas sociais podem não ter as respostas
de que se precisa. Neste caso convinha declinar o convite, ou procurar direcionar a conversa
para um rumo mais limitado e apropriado, apresentando apenas os resultados de pesquisas feitas, evitando falar mediante “impressões”, pois
não é por isso que um cientista social é chamado a pronunciar-se por parte da sociedade em
que vive e investiga.
A compreensão de um fenómeno complexo
como o do terrorismo em Cabo Delgado chama
em causa vários factores e diferentes actores. Para
cumprir os passos a frente é necessário que todos
eles possam desenvolver o seu trabalho com competência e de forma independente, com os recursos necessários e com profissionalismo, procurando responder àquilo que pode ser respondido,
dentro das limitações dadas. Se estas condições
não forem criadas será muito difícil a academia
contribuir a compreender o assunto aqui abordado, ajudando as autoridades a encontrar soluções
possíveis e certamente multifacetadas.
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ão é segredo para ninguém
que as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) estão em
crise. O assunto não é de
hoje. Os jornais, os canais de televisão e
de rádio abriram, várias vezes, as suas primeiras páginas e os seus espaços noticiosos, respectivamente, com esta matéria,
dado ao seu interesse público.
O governo, que detém quase 100 por
cento do capital social, numa sociedade
com os trabalhadores, tem estado a lidar com este dossier desde 2016. De lá
a esta parte, defendeu muitas “teses” sobre como pensava atacar a crise, em particular no parlamento, com a exigência de
uma rápida intervenção para salvar a empresa da falência.
Em Maio de 2017, o ministro de Economia e Finanças, Adriano Maleiane, disse aos deputados que os cancelamentos
sistemáticos de voos, resultantes da redução da frota de aviões da LAM de sete
para três tinham dias contados, o que seria fruto de uma parceria com uma companhia aérea estrangeira que não chegamos a conhecer.
Em Julho de 2018, o governo anunciou
que ia acelerar a busca de um parceiro
estratégico para viabilizar a actividade
da empresa. Aí batemos palmas. Não era
caso para menos. Estava aberto um espaço para sonhar e sonhamos acordados.
Visualizamos o fim da crise. A sombra
de algo que, afinal, estava bem distante
de nós. Passado algum tempo, o assunto
morreu vítima do silêncio.
Ainda em Julho, a LAM foi afectada
por uma crise de combustível e em consequência disso 300 passageiros não puderam viajar num dia. Era o problema do
acerto de contas entre a transportadora
aérea e as gasolineiras. O caso das dívidas.
Reagindo a esta situação, o governo veio
com uma nova tese, a de reestruturação
da LAM, num processo que iria abranger
empresas públicas. Nasceram novas espe-

Quando é que o
Estado vai abrir mão
da LAM?

ranças. A crença de que a crise financeira
estava perto do fim, o que não passou de
um sonho.
Extinguiu-se o Conselho de Administração e, no seu lugar, criou-se a Direcção
Geral da LAM. É reestruturação, mas só
isso? Talvez porque não se jogou à medida da crise que ela sobreviveu.
Em Janeiro de 2020, o governo, através
do IGEPE – Instituto de Gestão das Participações do Estado – apareceu com um
novo discurso, o de contratação de uma
consultoria para a reestruturação financeira da companhia de bandeira. Suponho
que seja um processo longo e melindroso, e talvez não seja prudente exigir os resultados, passado um ano do lançamento
da jornada. Vamos aguardar.
Enquanto o executivo não acerta no
alvo, a crise está a fazer muitas vítimas.
Gestores e figuras escolhidas na base de
confiança política têm sido nomeados e
demitidos sucessivamente dos cargos de
direcção da LAM. Geralmente, começam
competentes e terminam “incompetentes” aos olhos da sociedade e de quem
lhes indicou. Vítimas de um câncro cuja
cura não está ao seu alcance.
Um dia, António Pinto de Abreu, destacado do Banco de Moçambique para dirigir a companhia como PCA, desabafou,
num encontro informal com jornalistas,
dizendo que a LAM ou é gerida como empresa, obedecendo às regras apropriadas
ou como um departamento de Estado.
Deixou a entender que havia algumas
interferências na gestão da empresa.
Nos seus esforços para tentar endireitar
as coisas, mandou acabar com algumas
rotas politicamente bem definidas, mas
economicamente inviáveis: caso Maputo-Luanda.
O desabafo do ex-PCA da LAM remeteu-me a uma análise da situação das
companhias aéreas da região Austral de
África que estão, copiosamente, abraços
com a crise financeira, incluindo a colossal SAA – linhas aéreas sul-africanas.

Quando uma primeira dama de um país
vizinho movimenta um Boeing inteiro
para compras em Paris, França, pode se
imaginar o que está a acontecer.
Quando um general faz atrasar um voo
ao chegar tarde ao aeroporto e comprometer os horários de uma companhia aérea, dá para entender o que está por detrás da crise de algumas das companhias
da SADC.
Quando alguns dirigentes e seus parentes viajam para vários destinos europeus
sem pagar, mesmo nas rotas domésticas,
está mais do que claro que há problemas
sérios e de carácter interno por resolver.
O governo sul-africano optou, primeiro, pelas injecções financeiras na SAA
para criar algumas almofadas e evitar a
sua falência técnica. A última, libertada
com muita relutância pelo ministro das
Finanças da África do Sul, Tito Mboweni, foi em Abril no valor de 10.5 biliões
de randes, investimento que não surtiu
efeitos porque todo o resto continuou na
mesma. O ambiente com que a empresa
era gerida, com os grandes senhores do
partido no poder a fazerem das suas.
Sem outra solução à vista, na semana
passada, o governo de Ramaphosa abriu
mão da SAA ao privatizar 51% do capital
a favor da Takatsu, um grupo de aviação
local, o Global Aviation, com sede na cidade de Sandton. Perdeu, assim, o controlo da transportadora, mas vai ganhar
pela sua revitalização. Os novos donos
vão investir 3,5 biliões de randes nos primeiros três anos para reavivar a firma, a
maior do sector na região.
É uma experiência que vale a pena seguir. É que no lugar de perdermos tempo
com atenuantes, o melhor mesmo é apostar forte na administração de um antibiótico para a cura da doença que se chama
crise financeira. Entregar a gestão das
LAM ao sector privado é capaz de ser a
opção, sem alternativa à vista, para o fim
do sofrimento.

Suprema Corte valida vitória de William Ruto
A Suprema Corte do Quênia validou por unanimidade os
resultados das eleições presidenciais da votação realizada em
Agosto passado, que viu o vice-presidente William Ruto declarado vencedor com 50,5% dos votos. Rayla Odinga, segundo
candidato mais votado, não aceita os resultados mas juízes que
encontraram nenhuma evidência de fraude credível.
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Tribunal Constitucional aceitou providência
cautelar da UNITA
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e acordo com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o Tribunal
Constitucional já aceitou a providência cautelar
na qual o partido contesta a vitória do MPLA nas
eleições de 24 de Agosto. Por sua vez, o Conselho Constitucional vai tornar público a sua decisão nos próximos dias.
Inconformado com os resultados eleitorais definitivos
anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, a UNITA
submeteu uma providência cautelar no Tribunal Constitucional
pedindo para que seja declarada
a ineficácia da ata dos resultados
eleitorais definitivos aprovada
em 28 de Agosto.
"O pedido de suspensão da
eficácia da deliberação reúne os

pressupostos para ser objecto de
apreciação pelo Tribunal Constitucional. Desta feita, resta-nos
aguardar pela decisão do TC",
adiantou a União Nacional para
a Independência Total de Angola (UNITA) em comunicado.
No dia 02 de Setembro corrente, a UNITA requereu ao TC
que fosse declarada a ineficácia
da ata dos resultados definitivos
das eleições de 24 de agosto

ONU alerta que Somália está
no limiar da fome

O

chefe do Gabinete de Coordenação dos Assuntos
Humanitários da ONU (OCHA), Martin Griffiths,
alertou recentemente que a Somália encontra-se no
limiar da fome, tendo igualmente emitido um aviso
final antes da catástrofe que pode ocorrer entre os meses de Outubro e Dezembro.

e que a Comissão Nacional
Eleitoral (CNE) fosse intimada
a admitir as suas reclamações.
Segundo o comunicado,
na sequência dessa providência cautelar, o TC notificou a
UNITA da sua decisão, o que
“significa que o pedido tem
enquadramento jurídico-legal
e seguiu os pressupostos processuais".

De acordo com a providência cautelar, a UNITA - que segundo a CNE obteve 43,95%
dos votos (90 mandatos) contra 51,17% do MPLA (124
mandatos) - contesta os resultados e diz ter apurado um
número de mandatos distinto
do que foi divulgado pelo
órgão responsável pelo processo eleitoral angolano.

A providência contra a CNE
refere, por outro lado, que o
mandatário da UNITA, David
Horácio Junjuvili, presente na
reunião de 28 de Agosto, onde
foi aprovada a ata do apuramento nacional definitivo das
eleições, "inconformado com os
resultados", quis que a sua reclamação constasse em ata, o que
não aconteceu.
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“A fome está a bater à porta. Hoje,
é um último aviso. O Relatório de
Análise Alimentar e Nutricional da
Somália mostra dados concretos de
que ocorrerá uma situação de fome
em duas áreas da região da Bay entre
outubro e dezembro deste ano", declarou Martin Griffiths
De acordo com Martin Griffiths,
a catástrofe irá afectar dois distritos
no sul do país, Baidoa e Buur Hakaba.
O chefe do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da
ONU (OCHA manifestou-se "profundamente chocado com o nível de
dor e sofrimento que tantos somalis
estão a enfrentar".
Segundo dados tornados públicos
pela ONU, em todo o país, um total
de 7,8 milhões de pessoas, quase metade da população, foi afectado pela
seca histórica, que colocou 213.000
pessoas em sério risco de fome.
A fome e a sede levaram um milhão de pessoas a abandonarem as
suas zonas em busca de ajuda desde
2021. O país está a viver a sua terceira

seca numa década, mas a actual "ultrapassou as terríveis secas de 20102011 e 2016-2017 em termos de duração e severidade", alertou OCHA,
em Julho.
É o resultado de uma sequência
de quatro estações chuvosas consecutivas fracas, desde finais de 2020,
sem registo idêntico há pelo menos
40 anos. A Organização Meteorológica Mundial (OMM), a agência meteorológica da ONU, advertiu em finais
de Agosto que a próxima época das
chuvas, prevista para entre Outubro
e Novembro, também deverá falhar.
A seca dizimou os rebanhos essenciais para a sobrevivência de uma
população muito dependente da pastorícia, bem como culturas que já tinham sido devastadas por uma praga
de gafanhotos que varreu o Corno de
África entre finais de 2019 e 2021.
De lembrar que a Somália foi
atingida pela fome em 2011-2012
que matou cerca de 260.000 pessoas,
metade das quais eram crianças com
menos de 5 anos.
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Luís Miquissone no Abha FC da Arábia Saudita
O internacional moçambicano, Luís Miquissone, que se encontra
em Moçambique de férias, acaba vai representar por empréstimo o
Abha FC da Arábia Saudita. Pela cedência, o Al Ahly vai encaixar
300.000 dólares norte-americanos, o equivalente, hoje, a 19.200.000
meticais. O empréstimo é válido até Junho de 2023, período depois
do qual o moçambicano retornará ao Egípto.
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A segundo foi também com a jóia de casa
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Depois de João Chissano, Chiquinho Conde
qualifica Mambas para o CHAN

A

Conde trouxe a varinha mágica para mudar o destino dos Mambas

seleção nacional de futebol qualificou-se para
o Campeonato Africano de Futebol para jogadores que actuam nos campeonatos domésticos (CHAN) depois de empatar sem abertura
de contagem com a sua congénere do Malawi.
Será pela segunda vez que o combinado nacional vai marcar
presença naquele certame, uma vez que em 2014, sob liderança de João Chissano, os Mambas carimbaram o passaporte para a prova que foi disputada na África do Sul. Curiosamente, as duas últimas qualificações para a alta-roda do
futebol africano foram com treinadores nacionais. É a jóia
de casa a reclamar o seu valor.

Duarte Sitoe
A onda vermelha respondeu
ao chamado do seleccionador
nacional e fez-se ao Estádio
Nacional de Zimpeto para
apoiar os Mambas. Depois de
um empate a um golo fora de
portas, Moçambique sabia que
um empate a zero bolas era suficiente para marcar presença
na prova que vai ser disputada
na Argélia.
Mesmo jogando fora de
portas, o Malawi entrou praticamente ao ataque, mas a
defensiva moçambicana conseguiu anular todas as investidas do seu rival. Na partida da
primeira mão, Ernani foi mal
batido no golo que igualou a
partida, contudo, no Estádio
Nacional do Zimpeto, o guarda-redes formado nas canteras
do Ferroviário de Maputo foi
uma verdadeira muralha.
O jovem guarda-redes, que
nas vésperas do jogo recebeu
um estímulo extra do Banco Nacional de Investimento

(BNI) que anunciou um prémio de 100 mil meticais caso
não sofresse nenhum golo,

fez uma exibição assombrosa,
tendo sido imprescindível para
a qualificação para o CHAN.
Ofensivamente, os pupilos de
Chiquinho Conde estiveram
aquém das expectativas, apesar
de terem criado algumas situações de perigo junto da baliza
malawiana, mas todas elas desperdiçadas.
As duas formações não conseguiram acertar com as redes
até final do tempo regulamentar. O nulo com sabor de vitória apura a seleção nacional de
futebol para a fase de grupos
do Campeonato Africano de
Futebol para jogadores internos.
Chegou Chiquinho e
tudo mudou
Horácio Gonçalves foi o
treinador escolhido pela Federação Moçambicana de Futebol para treinar os Mambas. O
técnico que devolveu o Costa

do Sol no trilho dos títulos
tinha a missão de renovar o
combinado nacional. Contu-

do, a ideia da renovação pariu
decepção no seio dos amantes
do desporto rei em Moçambique.
Se por um lado, o treinador luso não conseguiu levar o
combinado nacional ao trilho
das vitórias. Por outro, criou
um mau ambiente no balneário, o que de certa forma pesou para a sua demissão. Com
a demissão de Gonçalves, a
direcção liderada por Feizal
Sidat viu-se obrigada a ir ao
mercado para contratar um
técnico para assumir o comando técnico dos Mambas.
Quando tudo indicava que
o novo timoneiro seria um
estrangeiro, a FMF decidiu
apostar num treinador moçambicano e a aposta recaiu
em Chiquinho Conde, antigo
camisola 10 dos Mambas.
O antigo treinador do
Ferroviário de Maputo, Maxaquene, Vilankulo e União
Desportiva de Songo chegou,
viu e venceu. Chiquinho conseguiu recuperar alguns jogadores que eram preteridos por
Horácio Gonçalves e repetiu
a proeza de João Chissano, de
levar os mambas ao CHAN,
dando provas do valor que o
treinador moçambicano tem.
Na sua apresentação, Chiquinho Conde declarou ser
um enorme orgulho poder comandar a seleção do seu país.

“É um orgulho e satisfação
enorme voltar ao meu país,
volvidos três anos, e sinto-me
privilegiado por ter sido convidado pela Federação Moçambicana de Futebol para estabelecermos o contacto para
formalizar o contrato e espero
que cheguemos a um acordo,
porque para mim é uma enor-

necessário temos que deixar a
pele em campo, comer a relva
e sermos camicases como se
disputássemos a um último
lance para, de facto, transmitimos a alegria a esse povo e se
isso acontecer estaremos mais
próximos de ganharmos do
que de perdermos”.
No domingo, 04 de Setem-

Chiquinho Conde
me missão patriótica que me
ocorre para desempenhar esta
função”.
Aliás, o seleccionador nacional falou da necessidade de
devolver a esperança aos moçambicanos, no que ao futebol
diz respeito. “Esta é a onda
vermelha, a onda dos Mambas
e temos que transmitir essa
confiança e essa esperança,
e fazermos tudo em campo
quando estivermos a vestir
a camisola e sentirmos que a
pátria é uma missão. E se for

bro, os Mambas não conseguiram vencer, mas conseguiram fazer história. Chiquinho
tornou-se no segundo treinador moçambicano a qualificar
Moçambique para o CHAN,
depois de João Chissano em
2011.
Chiquinho Conde trouxe a
varinha mágica para mudar a
história dos Mambas. Depois
do CHAN, Conde sonha em
apurar a seleção nacional para
o Campeonato Africano das
Nações em Futebol.
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Geny junta-se a Zeinadine e Clésio no Marítimo
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Geny Catamo reforçou, semana finda, o Marítimo de Zainadine Jr. e Clésio Baúque por empréstimo do Sporting, depois de
ver cancelado o negócio da sua transferência ao Vitória de Guimarães. A cedência por empréstimo é de uma época, sem opção
de compra. O jogador terá assim oportunidade de ter alguns minutos de jogo.

Despontam talentos das Artes Marciais Mistas (MMA) em Moçambique

Atletas esbanjam classe e evolução na segunda edição do
Txaya Fighting Championship

D

Lutadores nacionais poderão juntar-se a ligas internacionais em breve
Txaya MMA Moz vai introduzir sextas no ringue para dar rodagem aos atletas

epois da primeira edição do Txaya Fighting Championship (TFC) em Fevereiro deste ano, a estação
central dos Caminhos de Ferro de Moçambique, na
baixa da cidade, voltou a testemunhar quatro duelos
de titãs naquela que era a segunda edição do até
agora único evento de Artes Marciais Mistas (MMA) em Moçambique. Dentro do ringue, os lutadores deixaram a sua marca, com
destaque para o “brutamontes” Nordino Mussane, que precisou
de apenas 50 segundos para despachar Gilberto Gil, que acabava
de o desafiar liminarmente naquela noite.
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Evidências
Numa noite cheia de luz e som, a
estação central da CFM voltou a testemunhar passos decisivos do recém-introduzido, no país, campeonato de
Artes Marciais Mistas, organizado pela
Txaya MMA Moz e os atletas no ring
não deixaram a desejar, demonstrando
uma certa evolução.
Dos quatro combates da noite,
apenas dois chegaram ao fim e os
restantes dois terminaram com a desistência dos atletas após sofrerem
duros golpes dos seus adversários.
No primeiro combate da noite foram
chamados ao ringue Alberto Mangue e
Nuno Nhabanga.
Os dois experientes praticantes de
artes marciais protagonizaram uma
das lutas mais equilibradas da noite.
No entanto, por decisão do júri e do
público espectador, Nuno Nhabanga
acabou sendo consagrado vencedor,
tendo valido o seu grande domínio no
segundo e terceiro rounds.
Após uma pausa para uma actuação
do rapper Flash Enciclopédia, subiram
ao palco dois habilidosos atletas que

pintaram o ringue com o seu sangue.
Trata-se de Ashad (Boyka), de 25 anos
de idade, que sonha em ser campeão
mundial de MMA e Lucas Soberano,
26 anos, militar recém-regressado de
Cabo Delgado, que das matas do Teatro Operacional Norte veio demolidor
e no primeiro round praticamente não
deu trégua ao seu oponente.
O segundo começou com domínio
de Soberano, contudo Ashad que já
sangrava conseguiu equilibrar, resistindo até ao terceiro round, mas a força
bruta e avassaladora de Soberano acabou sendo determinante. Houve lágrimas entre os apoiantes e pessoas próximas de Ashad, que não suportaram
vê-lo “apanhar”.
E porque a estilo da Luta Livre, a
modalidade de Artes Marciais Mistas
também envolve espectáculo e desafios, a terceira luta não estava mais no
draw da noite, após a falta de comparência do oponente de Nordino Mussane, mas tudo mudou quando o atleta
da categoria de pesos pesados Gilberto Gil, 73 kg (menos 11 que o adver-

sário), natural de Maputo, praticante
de Boxe, subiu ao palco para desafiar
o “brutamonte” a uma luta naquele
instante.
Chamado ao palco, Nordino, natural de Chibuto, 27 anos, 84 kg, praticante de Kung Fu, aceitou a contenda
e, diga-se em abono da verdade, despachou o seu oponente em apenas 50
segundos do primeiro round. Gilberto
Gil abandonou o ring reclamando de
uso de um golpe ilegal, mas no fim o
júri validou a vitória.
A segunda edição do Txaya Fighting Championship terminou
com uma luta de dois praticantes de
Taekwondo. Trata-se de Máquina de
Guerra, 35 anos de idade, praticante de
Taekwondo desde os três anos, ou seja,
há 32 anos, e Eusébio, jovem de 26
anos de idade, praticante de Taekwondo há seis anos. A Máquina de Guerra
não teve combustível suficiente e a luta
foi completamente dominada por Eusébio, que forçou o oponente a desistir
no início do terceiro round, queixan-

do-se de lesão no olho esquerdo.
Combates todas as sextas-feiras a
partir de Outubro
No fim do evento, Nuno Rodrigues, presidente do Txaya MMA Moçambique, cujo sonho é colocar lutadores moçambicanos na rota da maior
competição internacional de MMA, o
UFC, era um homem satisfeito, devido
à evolução demonstrada pelos atletas.
“Faço uma avaliação positiva da
noite, porque o nosso objectivo principal é este. É trazer valor aos atletas, e
numa primeira fase mostrar a eles que
é possível, com disciplina, alcançar os
seus sonhos. Estamos aqui com todas
as dificuldades, pois é difícil encontrar
empresas ou instituições que apoiem,
porém uma e outra mão tem se estendido. O nosso objectivo é fazer pelo
menos uns 30 eventos para ganharmos
maturidade e começarmos a capitalizar
os atletas para outros patamares. Nós
temos atletas muito bons, conforme

viste, mesmo sem apoio e estrutura de
clubes. Com estrutura, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e mais podem
chegar muito longe”, projectou Nuno.
O patrono da iniciativa mostrou-se
igualmente entusiasmado pelo facto
dos atletas estarem a incorporar os valores do movimento com olhos postos
na sua inserção na alta roda das artes
marciais mistas no mundo.
“Os atletas acabaram percebendo
o verdadeiro valor disto tudo, já estão
a investir neles, na sua imagem, no seu
nome e estamos a ter bons resultados.
Tivemos o atleta Tiago Muchanga, que
participou na primeira edição do Txaya
e foi vice-campeão nos jogos da Commonwealth. Então, tudo é possível,
basta ter disciplina”, revelou, pedindo
apoio de empresas e marcas aos atletas
para melhorarem a sua performance e
quiçá um dia chegarem a palcos maiores.
Em termos de competições, Nuno
Rodrigues assegura que ainda este ano
haverá mais competições e se tudo
correr bem todas as sextas-feiras haverá combates regulares com entradas
livres para promover a modalidade e
conferir rodagem aos atletas para que
possam ser elegíveis para campeonatos
internacionais.
“Nós temos parcerias com um
campeonato nos Emirados Árabes
Unidos, que requer um mínimo de
sete lutas para os participantes. É nessa batalha que nós estamos a tentar
ver qual dos atletas é que conseguimos puxar. Já temos alguns que nos
dão esperança, como é o caso de Nordino”, concluiu.

Mais de três mil atletas participaram da quarta edição corrida azul

O

atleta sul-africano, Abednico Mashaba, foi o
grande vencedor da quarta edição da Corrida
Azul, ocorrida sábado, 3 de Setembro, em Maputo, ao conquistar o primeiro lugar na categoria de
21 quilómetros, em masculinos. Em femininos,
Neviah Maganza, do Zimbabwe, foi a primeira classificada.

A meia maratona organizada pelo
Standard Bank, com a assistência técnica da Associação de Atletismo da

Cidade de Maputo, movimentou mais
de três mil participantes em quatro
categorias, nomeadamente 21, 15, 12

e 4 quilómetros, sendo a última para
cadeirantes.
Para o administrador delegado do
Standard Bank, Bernardo Aparício,
trata-se, em primeiro lugar, da celebração dos 128 anos de um banco histórico em Moçambique. Em segundo
lugar, da celebração da saúde, pois a
corrida tem como objectivo promover um estilo de vida saudável.
“Esta corrida tem a intenção de
promover um estilo de vida mais saudável. A intenção é promover um estilo de vida mais fora de portas. Depois
de dois anos de Covid, era importante
sentirmos todos que podemos ter, outra vez, uma vida normal”, frisou.
O Standard Bank, conforme enfatizou, pretende realizar mais iniciativas do género para continuar a manter
a saúde e o bem-estar, servindo a todos os moçambicanos.
Por sua vez, o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto
Mendes, manifestou-se satisfeito com

o número de pessoas que aderiram à
Corrida Azul, o que, segundo referiu,
demonstra que as pessoas estão ávidas
para sair de casa e praticar desporto,
cuidando, desta forma, da sua saúde.
“O Standard Bank sempre inova mesmo tratando-se de questões
básicas, como cuidar da saúde física,
assim como da saúde financeira dos
moçambicanos. Se persistirmos com
estas acções teremos a almejada massificação do atletismo e, consequentemente, a qualidade e os talentos”,
sublinhou.
Abordado momentos após cortar a meta, Abednico Mashaba disse
ter gostado imenso de participar na
corrida: “Correr 21 quilómetros não
foi difícil para mim. Os meus pares
não queriam avançar. Estavam todos
a olhar para mim, daí percebi que iria
vencer a corrida”, contou.
Para o atleta sul-africano, a organização do evento foi perfeita, com
o mesmo padrão que as corridas sul-

-africanas. É uma das melhores corridas em Moçambique. “Sinto-me
entusiasmado, porque na última vez
que participei fiquei em segundo lugar
e, claro, hoje queria ganhar. Fiz exactamente como planeei, por isso estou
muito feliz”.
A Associação de Atletismo da
Cidade de Maputo, através do seu
vice-presidente, Gilberto Gomes, fez
um balanço positivo da prova por
ter superado a expectativa: “Foi uma
participação massiva. Em todos os
percursos verificamos muita emoção.
Depois de dois anos de paragem, as
pessoas estavam ansiosas em voltar a
participar nesta iniciativa”, concluiu.
Importa realçar que, com um
prémio global de 290 mil meticais, a
Corrida Azul envolveu também as
componentes de caminhada, zumba,
além de uma feira de saúde, onde as
pessoas podiam fazer o despiste da hipertensão arterial, exame de glicemia e
a doação de sangue.

CULTURA

“Zeus, quando é cão” de Francisco Muianga já está nas prateleiras
Sob a chancela da editora Fundza, foi lançada, semana finda,
na Beira, a obra “Zeus, quando é cão”, livro de estreia do escritor
Francisco Muianga. Trata-se de um romance que retrata a história de Jonas, um jornalista, e o seu cão de nome Zeus. A trama
acontece entre Moçambique e África do Sul, onde o protagonista
observa e reporta determinados acontecimentos.
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Livro infantil sai com apoio da Fundação Yassin Amuji

23

Fidalgo Vargas resgata velhos costumes em Noites de
Luar à Volta da Lareira da Avó Elisa

C

om o claro objectivo de estimular e incentivar o gosto pela leitura e estimular o lado criativo e a imaginação dos petizes, foi recentemente lançado o livro
Noites de Luar à Volta da Lareira da Avó Elisa, da
autoria de Fidalgo Vargas, que apresenta uma fórmula para se resgatar o diálogo entre os pais e seus filhos como
forma de salvaguardar o crescimento harmonioso nas crianças.

Evidências
De acordo com Fidalgo Vargas, o livro pretende partilhar,
em forma de anedotas, a vivência com as crianças do país e do
mundo, num momento em que
a degradação de valores morais e
éticos é notável, e este pretende
resgatar valores e promoção da
cultura e da nossa africanidade.
“Pretendo resgatar o ‘karingana wa karingana’ que a minha
avó partilhava nos momentos
de lazer, que contava histórias e
adivinhas e a gente ia adormecendo enquanto ouvíamos uma
voz agradável a dar ensinamentos com histórias, conhecimentos populares e adivinhas retratando factos da antiguidade”,

destacou o autor.
Na qualidade de apresentador da obra Noites de Luar à Volta da Lareira da Avó Elisa, Julio
Chibemo observou que o livro
de Fidalgo Vargas devolve aos
moçambicanos o poder encantador da narrativa africana.
“O título rebusca a centralidade dessa função pedagógica
dos mais velhos na formação
das gerações mais novas ao
apelidar a avó Elisa que as suas
variantes figurativas poderiam
sugerir a imagens dos mestres,
dos sábios, e dos encarregados
em transmitir os conhecimentos
para as crianças, aos adolescentes, aos jovens, o que significa

que a apropriação subjectiva de
um legado do seu grupo cultural
não ocorre somente quando a
criança entra para escolaʺ, disse
Chibemo.
Por sua vez, a Fundação Yas-

sin Amuji, uma das entidades
que financiou o livro, congratulou ao autor por ter olhado
para as crianças, visto que nestes
últimos tempos vários autores
destacam-se mais pelas obras de

investigação científica.
“Esta obra irá dotá-las de capacidade e desenvolver o hábito
de leitura. Isto permitirá que as
crianças cultivem o lado criativo e a imaginação, para além
da promoção dos sentimentos
emocionais. Apoiar o lançamento deste livro é apoiar que as
crianças aumentem a capacidade
do raciocínio e fortalecimento
de emoções. Por outro lado, vai
melhorar o funcionamento do
cérebro num momento em que
as crianças estão mais apegadas
às tecnologias e vão crescendo
longe da realidade da cultura”,
destacou Jossias Sixpence, representante de Yassin Amuji em
Sofala.
Para além de várias intervenções que enalteceram a criatividade de Fidalgo Vargas, vários
momentos culturais abrilhantaram o lançamento do livro Noites de Luar à Volta da Lareira da
Avó Elisa. A obra sai sob chancela da editora Fundza.

Gil Nota vence prémio Novos Autores do Kugoma

G

il Nota foi o grande vencedor do Prémio Novos Autores 2022 da 13ª edição do Kugoma.
O cineasta moçambicano conseguiu o maior
número de votos para aquele galardão inserido no Fórum de Cinema de Moçambique.
Por sua vez, Ivan Barros e o actor e bailarino, Pak Ndjamena, receberam das mãos dos Amigos do Museu de Cinema
um “Prémio Especial de Reconhecimento” ao potencial
narrativo e outras qualidades de execução.

Redacção/Mbenga Artes
Para vencer o Novos Autores,
Gil Nota concorreu com o Filme
‘‘Sinédoque de Silêncio’’. A curta-metragem é baseada nos depoimentos de Khaci, uma jovem com
um passado sombrio, que envolve
mortes arbitrárias e assassinatos no
seio familiar.
Já com o prêmio nas mãos,
Nota declarou que é um filme
produzido com base em materiais
e técnicas alternativas, conjugados
aos esforços de uma vasta equipa
guiada pelo desejo de mostrar que
tem potencial.
“Eu tinha que escrever um filme de acordo com o que tínhamos.
Eu tinha um quarto, então decidi
procurar uma história. A minha
namorada sofria de ansiedade, no

momento, então pensei em escrever sobre esse assunto que está a
surgir muito agora’’, avançou Gil
Nota, a acrescentar que “juntei
ideias na minha mente com coisas
que vejo no dia-a-dia, e o que eu
tinha, também, e saiu o filme”.
Gil Nota é membro do colectivo de cineastas Afrocinemakers,
grupo que ganhou quatro prémios
nas últimas quatro edições do Fórum de Cinema de Moçambique
(Kugoma). De acordo com Nota,
as distinções denunciam o trabalho
empreendido pela Afrocinemakers,
no sentido de impulsionar a produção e massificação de filmes
nacionais.
“É maravilhoso. Mostra respeito e que estamos a trabalhar.

Este prémio significa que temos
potencial e que, por causa das dificuldades que todo o cineasta moçambicano enfrenta, não conseguimos mostrar no seu todo, mas
gostaríamos de mostrar que temos
potencial”, aponta.
Por outro lado, a fonte declarou que a Afrocinemakers tem
produzido curtas com base em

ideias de baixo custo. “Neste filme usamos uma câmera, tínhamos
umas luzes e um tripé, só. Tudo
o que aparece no filme, como as
cadeiras e tudo mais, eram de um
vizinho. Isto mostra que, às vezes,
não precisas de muito para conseguir chegar a certo patamar”.
Quem também foi premiado
na 13ª edição do Kugoma foram

o realizador, Ivan Barros, e o actor e bailarino Pak Ndjamena, que
receberam das mãos dos Amigos
do Museu de Cinema um “Prémio
Especial de Reconhecimento” ao
potencial narrativo e outras qualidades de execução.
“O filme traz uma nova abordagem, a que não estamos acostumados em Moçambique, que
é a ideia de contar uma história e
trazer uma narrativa com o corpo
dançante. O que não é fácil pegar
numa coreografia e criar um roteiro”, avançou Pak Ndjamena, para
depois acrescentar que nosso país
as pessoas ainda não estão habituadas a esta nova forma de ser.
“Com este prémio tenho a
certeza que vamos ter mais apoios.
Mais portas vão abrir e poderemos
trabalhar mais, porque fazemos filmes na base de custos”, aponta.
De referir que ainda na 13ª
edição Fórum de Cinema de Moçambique, o actor, roteirista e director de cinema luso-guineense,
Welket Bungué, que participou
de diversos filmes, como actor e
realizador, no Brasil e Portugal,
foi reconhecido com o Prémio
Novos Autores PALOP.
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Funcionários do aparelho da Frelimo revoltados com Roque Silva

Para amainar os ânimos, prometeu aumento salarial até antes
do Congresso, mas não cumpriu

P

Funcionários têm saudades dos tempos de Armando Guebuza e Filipe Paunde

ode não parecer, mas o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, está a ser alvo de um boicote silencioso na sequência do descontentamento de parte significativa dos
funcionários do quadro do partido, que há quase cinco
anos aguardam pelo aumento do seu salarial, progressões de carreiras – actualmente congeladas – e melhoria de condições de trabalho. Em Maio último, nas vésperas do Comité Central,
os funcionários do partido encostaram Roque Silva à parede, mas
temendo que o caso saísse para fora despachou brigadas às províncias para auscultarem os problemas da máquina operária que faz o
partido e em seguida prometeu que haveria aumento salarial antes
do Congresso. No entanto, tudo não passou de uma promessa, pois
até agora, a escassos dias da magna reunião, nada mudou.

Reginaldo Tchambule
O descontentamento dos funcionários do aparelho do partido Frelimo
remota há quase cinco anos, contudo
subiu de tom em Maio último, quando
uma carta anónima foi posta a circular
nalguns círculos restritos. Com medo
de ser exposto, Roque Silva reuniu-se
com funcionários e disse estar a par da
agitação.
Na ocasião, preferiu a vitimização,
dizendo que quem estava por detrás da
carta não eram os trabalhadores, mas
sim seus adversários políticos, contudo reconheceu os problemas arrolados
no documento assinado em nome dos
funcionários do aparelho do partido.
Em seguida anunciou que seria
feito um estudo para tentar perceber a
situação a nível das províncias e quais
eram os reais problemas dos funcionários. E porque a “cauda” estava a
aquecer, imediatamente Roque Silva
destacou equipas para as províncias
para fazer o referido estudo e ilustrar
aos queixosos o funcionamento do
partido e as fontes de receita, entre outros aspectos.

“Eles tentaram nos provar com
A+B que não há dinheiro, mas que
haveria um esforço para tentar melhorar a situação. Basicamente, deu-nos a
ideia de que o partido vive de quotas
e contribuição dos membros, o que
não é verdade porque o partido tem
um vasto património e participações
económicas muito fortes. O partido
não tem problemas de dinheiro”, desabafou um dos membros, destacando
que prova disso é que tem havido constantes aumentos salariais no topo, sem
olhar para a base.
Basicamente, nos encontros, as
equipas tinham a missão de fazer perceber aos funcionários que a culpa não
é de Roque Silva, mas sim é a realidade
do partido. Em Nampula, Roque Silva
orientou pessoalmente a campanha de
limpeza de imagem, e no fim as delegações deixaram garantias expressas de
que o partido iria fazer um esforço para
melhorar os salários, da mesma maneira que se estava projectar fazer com a
Tabela Salarial Única, onde se iria considerar carreiras, anos de serviço, nível

académico para melhorar a sua vida
antes do Congresso.
Ouvindo as promessas, os funcionários que já estavam em vias de ebulição ficaram esperançosos, contudo,
até agora, faltando escassos dias do XII
Congresso, o partido ainda não pagou
e os funcionários do partido estão extremamente revoltados com Roque
Silva.
Os pecados de Roque Silva
De acordo com a referida carta interceptada em Maio pelos funcionários
do quadro do partido, desde que Roque Silva foi indicado secretário-geral
do partido vive-se um ambiente turvo
no partido e há quem, inclusive, diz ter
saudades do legado de humanismo e
deixado por Filipe Paunde, após cessar
como SG do Partido FRELIMO.
Segundo a carta, contrariamente
a Filipe Paúnde, que na era Guebuza
valorizou os trabalhadores do aparelho
do partido, conferindo-lhes mais dignidade, desde a chegada de Roque Silva,
o partido sangra por dentro.
“Chegou e começou a escangalhar
a organização da FRELIMO”, relatam
os funcionários, aprontando processos
conturbados e selectivos de reformas,

a proibição dos trabalhadores do aparelho do partido de fazerem parte das
brigadas centrais, alegadamente porque
nada faziam nestas equipas, quando na
verdade eram estes trabalhadores que
asseguravam a tramitação dos Relatórios das Brigadas Centrais, e demais
instrumentos de funcionamento do
Partido, incluindo a salvaguarda da memória institucional.
“Desde que Roque Silva ascendeu ao cargo de SG da FRELIMO, os
trabalhadores do Aparelho do Partido
não têm um aumento salarial. Antes
a justificativa era de que a bancada da
FRELIMO tinha reduzido na Assembleia da República, com a perda de
alguns assentos, contudo, após as Eleições Gerais de 2019, em que a Bancada
recuperou o número de assentos, em
nada melhorou no orçamento do Partido”, lê-se na carta.
Segundo os queixosos, há trabalhadores que se licenciaram há mais de
sete anos e continuam a receber como
assistentes, ou seja, Roque Silva congelou as progressões, o que faz com que
muitos funcionários trabalhem sem
nenhuma motivação.
Enquanto, a base come o pão que
o diabo amassou, lê-se na carta, Roque
Silva e outros quadros com cargos de

direcção e chefia vivem num bem e
bom, havendo casos em que recebem
em duas folhas.
“É notório o uso de fundos da
Frelimo para aquisição de casas, carros, bens para os familiares do SG e
despesas de seus próximos a serem
suportados com fundos da Frelimo.
Roque Silva não dialoga, apenas intimida os trabalhadores, os humilha,
os persegue, como se fossem seus adversários. Que o digam os motoristas
que sofrem nas mãos de Roque Silva
e dos seus familiares, das humilhações,
intimidações, represálias sem o mínimo de dignidade humana. Até os seus
familiares conseguem ameaçar um trabalhador da FRELIMO de expulsão
como se fossem empregados privados
de sua família, em uma clara demonstração de ditadura, despotismo, arrogância e prepotência”, denunciam os
funcionários.
Denunciam inclusive um suposto
enriquecimento meteórico de Roque
Silva, que logo que foi indicado SG
construiu empreendimentos turísticos
em Bilene e no Tofo, em tão pouco
tempo, de forma duvidosa da proveniência desses fundos.
“De um SG que se esperava apoiar
o Aparelho do Partido a desenvolver a
sua sustentabilidade está mais para um
déspota, tirano, que está a enriquecer
a custa da FRELIMO. Criou um ambiente de desconfiança, de intriga, fofoca, calúnia. O mandato vai terminar
e o que fez Roque Silva para a FRELIMO?”, questionam, denunciando que
o seu forte é a compra de consciências
de primeiros secretários para se manter no poder. Aliás, a carta termina dizendo que “é hora de dizer basta a esta
tirania e ditadura do SG Roque Silva”.
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