Nem a polícia, nem o SERNIC, muito menos as câmeras de videovigilância resolvem

Sequestradores continuam a
tirar a paz aos moçambicanos
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Sequestradores raptam Munawar bhai, dias depois da libertação de Ahmed Anwar
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Decidiu não se “misturar” com a nova Frelimo

O grito

silencioso
da mamã Graça

Retirou a sua candidatura ao Comité Central: “Se não posso falar, porquê me juntar?”
Nyusi esteve na organização até a madrugada do primeiro dia do Congresso
Mesmo com candidatos únicos, há fortes indícios de manipulação do escrutínio a todos os níveis
Escrutinadores e “observadores” foram indicados pelos mesmos “chefes”

Governo começa a esvaziar mão cheia de promessas que fez antes do Congresso

BRT pode ter sido usado para campanha e, agora, Comiche
PAG 04
assume que nunca sairá do papel
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Comandante-Geral anuncia abate de 16 terroristas

O Comandante-Geral da PRM, Bernardino Rafael, anunciou,
semana passada, que pelo menos 16 terroristas foram enterrados
pelas FDS e outros devorados por animais como leões, cobras e
crocodilos, quando fugiam da perseguição das forças governamentais. A mesma fonte apontou que se trata de integrantes do grupo
que atacou recentemente a aldeia Natuco, Posto Administrativo de
Bilibiza, distrito de Quissanga, em Cabo Delgado.

Dos bastidores do XII Congresso à reconfiguração da nova Frelimo

O grito silencioso de Graça Machel contra os novos
donos do partido
Graça Machel decidiu não se “misturar” com a nova Frelimo feita a medida do Chefe
Mesmo com candidatos únicos, há fortes indícios de manipulação do escrutínio a todos os níveis
Escrutinadores e “observadores” foram indicados pelos mesmos “chefes”

O

ficialmente, Filipe Nyusi saiu do XII Congresso mais “legitimado” como
presidente da Frelimo e com maior poder de influência. Esta era a meta
por detrás de eleições internas com graves indicações de fraude, apesar das
aclamadas candidaturas únicas desde a célula, passando pelas conferências
do círculo, localidade, distrito, província até à magna reunião que encerra
um ciclo do partido e abriu espaço para ascensão de novos players da Frelimo, que, segundo
algumas vozes, tem o Celso Correia no Centro. Este processo foi marcado pela imposição
dos candidatos dos chefes, com acusações de manipulação de votos, criação de ambiente
de intimidação e tentativa de banalização das vozes discordantes como foram os casos de
Graça Machel e Armando Guebuza. O tradicional número de delegados foi reduzido pela
metade e aumentou o número de “seguranças”, que no lugar de criar um ambiente de
maior tranquilidade acabou criando tensão.
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Nelson Mucandze
A aclamada transição geracional continua a ser um
aborto a cesariana. Depois de
fracassada tentativa de reduzir a cota de continuidade nos
órgãos sociais, para igualdade,
o consulado de Nyusi na Frelimo conseguiu pelo menos
controlar as novas entradas e
promover uma “varredura” de
certos presidenciáveis que estavam acomodados em posições-chave.
Alguns despertaram ao perceber que o processo não era
nada transparente e não ousaram candidatar-se, tais são os
casos de José Pacheco, Luísa
Diogo, entre outros nomes
sonantes que só foram até ao
Comitê Central. Alguns, como
Sérgio Pantie e Basílio Monteiro, foram eliminados na corrida a membros da Comissão
Política, um cenário que agora
põe em causa a legitimidade do
primeiro, como chefe da banca
da Frelimo.
Avisada e sempre fiel aos
seus princípios, Graça Machel,
que no passado chegou a abandonar uma sessão do Comité
Central, negou ser cúmplice
dos “novos donos da situação” na Frelimo e retirou a sua
candidatura ao Comité Central, uma espécie de um grito
silencioso que se supõe dizer:
“se não posso falar, porquê me
juntar” numa reunião onde era
proibido falar dos pontos não
arrolados pelo “Chefe”, evidenciando uma ruptura entre

os players do XII Congresso e
os antigos dirigentes e fundadores da Frelimo.
Quem também lançou um
grito silencioso de protesto foi
Armando Guebuza, presidente honorário do partido, que,
inclusive, gazetou alguns momentos do Congresso, sobretudo o enceramento e o momento de votação de Filipe Nyusi.
Guebuza entrou e saiu mudo
do Congresso, mas quando se
leu uma poesia exaltando parte
dos seus emblemáticos e inspiradores discursos, houve uma
grande ovação dos congressistas e este esboçou um sorriso,
algo sarcástico, o que poderá
ter irritado os seus opositores
internos.
Uma máquina de fraude
e intimidação
Mas o jogo foi mesmo de-

finido bem antes do arranque
do XII Congresso. O processo de eleição nas conferências,
desde a célula, passando pelo
distrito e província, até ao
congresso, não foi nada transparente. Enquanto, no caso
dos primeiros secretários a
todos os níveis houve acertos
de candidaturas únicas, no sufrágio de listas de delegados e
membros dos Comités apostou-se mesmo em esquemas
que configuram fraude e na
intimidação.
Por exemplo, aquando da
eleição na província de Maputo, Domingos Tivane, antigo
director-geral das alfândegas
e influente empresário da praça, foi coagido a renunciar,
mas recusou e o nome dele
foi forçosamente retirado sob
argumento de que andou a
corromper membros. Embora há quem diga que esta foi a

prática padrão.
Depois do voto nas urnas,
o candidato era obrigado a
abandonar a sala e a contagem
dos votos era feita de forma
isolada por escrutinadores
escolhidos pelos chefes, sem
envolver todo o secretariado.
Além dos escrutinadores, os
poucos observadores foram
também escolhidos pelos
mesmos “chefes”.
Noutros casos, isto a todos
níveis, as eleições internas
decorriam sem observadores
e nos casos em que vencia um
candidato que não fosse do
agrado dos “chefes” ou que
tivesse votos que colocassem
em causa a legitimidade estes
candidatos, os escrutinadores
mentiam-se num esquema de
invalidação do boletim.
“Eles pegam no boletim,
aumentam mais um x no candidato que deve ser excluído
ou colocado na cauda, como
menos votado, e aquele voto
se torna nulo. É uma prática padrão, nos casos em que
houve observadores, eles foram bem escolhidos”, denunciou um dos quadros, acrescentado que houve casos em
que “pessoas que se supõe
que sejam seguranças” estiveram em frente do processo.
Segundo apurou o Evidências de pessoas próximas ao
processo, desde o início, estava claro quem deve vencer.
Foi no seguimento dessa instrução que todos os secretários distritais e os primeiros
secretários provinciais renovaram. A mesma ordem do
comando instruía a entrada
no Comité Central de todos
os secretários de Estado e
dos governadores.
Dois dias antes do Congresso, o Presidente do partido trabalhou directamente
nas listas nos preparativos
que decorreram na sede da
Frelimo. Algumas provinciais
receberam a lista dos delega-

dos a uma da madrugada da
sexta-feira, até a lista dos candidatos a membros do Comité Central, já a nível central
teve de ser alterada.
Os chefes não só definiram quem devia entrar, sair,
liderar na lista ou ficar na
cauda, como também escolheram os escrutinadores e
observadores, o que criou
campo fértil para a fraude.
Em Maputo, Inhambane e
Zambézia, alguns dos candidatos ao Comité Central só
conseguiram entrar depois de
pedirem recontagem e descobrirem a existência de dezenas ou mesmo centenas de
votos que haviam sido fraudulentamente deduzidos da
sua “conta”.
Redução de delegados
para metade
Tradicionalmente, os congressos da Frelimo contam
com uma média de mais de
dois mil delegados. No XI
Congresso foram 2200 delegados, mas no XII o número
reduziu para 1500, e destes
apenas 1136 participaram da
sessão que reelegeu Filipe
Nyusi com uma unanimidade
histórica que, porém, ganhou
uma descrição irónica de Joaquim Chissano, como que a
denunciar algo que não estava bem nos números.
“Gostaria que (minha indicação para empossar o
presidente da Frelimo) fosse por outros méritos, mas
eu não tenho tantos, porque
eu nunca cheguei a 100 %.
Disseram-me que foram mil
e trezentas e tal pessoas que
votaram aqui, mas isso multiplica-se por tantos militantes
que estão nas bases. São eles
que fizeram os 100 %”, disse
o antigo governante, nacional
que depois pediu ao vencedor
Continua na pag 03
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Helena Kida defende consensos para a manutenção da Paz
Moçambique comemora nesta terça-feira, 04 de Outubro, o
30º aniversário dos Acordos Gerais da Paz numa altura em que a
luta contra o terrorismo continua na agenda do Governo. Para a
ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena
Kida, é preciso continuar a buscar consensos entre os diferentes
actores da sociedade, por forma a garantir a manutenção da Paz
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“a 100%” para “reconciliar”
o partido.
Ao todo, estiveram 1500
delegados e perto de 500 convidados. O escritório para se
indicar quem devia ser convidado também foi renhido, o
Presidente do Partido, Filipe
Nyusi, trabalhou longamente
ao lado de Roque Silva, para
garantir neste processo. As
brigadas só tinham direito de
um convidado.
Tudo estava centralizado
de tal sorte que até as 3h da
madrugada da quinta para a
sexta-feira os “chefes” (Nyusi, Roque Silva e “CIA”) estavam na sede nacional do
partido a trabalhar directamente na preparação do XII
Congresso.
Nem com esse envolvimento ao alto nível o secretariado conseguiu que tudo
estivesse perfeitamente organizado. Há províncias, como
Gaza que receberam as últimas listas de delegados há 1h
de madrugada e no Congresso a lista dos candidatos teve
de ser reformulada.
A ascensão do Tchexo,
o estratega
Celso Correia, o estratega de “um olho no meio de
cegos”, é um banqueiro que
chega no Governo com soluções financeiras mágicas,
mas ainda lhe faltava poder.
E é seguro afirmar que Celso
Correia tinha “inteligência”,
dinheiro e só no XII Congresso conseguiu ter poder
para estar onde “finalmente”
queria estar.
Celso Correia foi o director de campanha eleitoral que
reconduziu Nyusi em 2019.
Além daquela vitória conseguiu trazer as soluções para
desafios financeiros não só

no seu pelouro, mas nalguns
ministérios que nada faziam
por limitações de fundos,
uma “liderança” que o coloca
em boa projeção dentro do
Governo.
O Sustenta, um projecto que manda um “exército” de jovens extensionistas,
nalguns casos confundidos
como “mobilizadores”, foi
hasteado como bandeira do
governo nas vésperas do XII
Congresso da Frelimo e levou o também Presidente da
República a iniciar uma maratona de inaugurações.
As realizações do Celso,
que continua com sérias dificuldades de inserção a nível
de alguns primeiros secretários do partido, permitiram
que chegasse a Comissão Política, com maior legitimidade ao ter mais votos no topo
da lista e tornar-se o mais
novo membro da Comissão
Política.
É o percurso de um banqueiro que ascende aos negócios pela mão de Armando Guebuza, um mentor de
quem hoje tem dificuldade
de se aproximar após ter
criado percepção de ser um
“estratega” perfeito em criar
dificuldades para vender soluções, e agora é conotado
com ambições presidenciais
e conseguiu finalmente chegar à Comissão Política da
Frelimo.
Na eleição da “renovação
homens”, Celso Correia foi o
candidato mais votado, tendo ficado a frente de Francisco Mucanheia, Fernando
Faustino e Damião José. Pela
mesma lista, não conseguiu
entrar Raimundo Diomba.
Na lista de continuidade – homens, seis membros
conseguiram manter seus
assentos. Trata-se de Alber-

to Chipande, Manuel Tomé,
Éneas Comiche, Aires Ali,
Filipe Paunde e Tomás Salomão. Enquanto que Agostinho de Rosário (antigo
primeiro ministro), Eduardo
Mulembwe, Sérgio Pantie e
Raimundo Machinuapa ficaram de fora. Esta foi a única
lista em que a concorrência
foi renhida.
Na mesma lista de “continuidade – homens” não

conseguiu manter seu assento naquele órgão, Basílio
Monteiro, apontado como
presidenciável. Das novas
entradas, apenas Tomás Salomão e Aires Ali, é que têm
pretensões a ser candidatos a
PR nas próximas eleições internas para candidatos à presidência.
Na lista “continuidade –
mulheres”, mantiveram seus
assentos Margarida Talapa,

Verônica Macamo, Alcinda
Abreu e Nhelete Mondlane,
e não conseguiram continuar,
como membros da CP, Ana
Rita Sithole e ConceitaSortane.
Na lista de “renovação-mulheres” entraram, sem muito
esforço, Amélia Muendane
(Presidente da Autoridade Tributária) e Esperança Bias. E
pela lista do “Comité de verificação”, foi eleita candidata
única Ana Comoana.

Ecos do XII Congresso
“Queremos uma Frelimo deste século” - apelou Nyusi

N

a hora do encerramento do 12º Congresso,
que teve lugar na Escola do Partido
Frelimo, na Cidade de Maputo, o reeleito
presidente do partido sexagenário,
Filipe Nyusi, instou os militantes da sua
agremiação política para fazerem de tudo para modernizar
o partido e torná-lo o melhor deste século.

Duarte Sitoe

Para Filipe Nyusi, o 12º
Congresso foi o pontapé de
saída da preparação para as
eleições autárquicas de 2023
e Gerais de 2024. O Presidente da Frelimo observa
que o recém-eleito Comitê
Central tem a nobre missão
de preparar as condições
para a vitória do seu partido
nos pleitos eleitorais que se
avizinham.
“Esta preparação come-

ça a partir do momento que
saímos desta sala. Em nome
de todos os membros e simpatizantes, quero congratular
o camarada Roque Silva pela
reeleição para o cargo de
secretário-geral da Frelimo, e
exortamos para que promova
o envolvimento de todos”,
disse Nyusi, para depois
apelar aos camaradas para
que “modernizem o partido,
queremos uma Frelimo deste

século”.
O combate ao terrorismo e a corrupção voltou a
fazer parte do discurso do
presidente da Frelimo, que
destacou que, apesar das adversidades registadas nos últimos anos, o país conseguiu
consolidar a paz.
“Ao analisar o relatório do
Comité Central, os congressistas anotaram com satisfação que, apesar da situação
internacional e das adversidades agravadas por efeitos
nefastos da COVID-19, do
terrorismo em alguns distritos das províncias da zona
Norte, dos ataques da Renamo na região Centro do país
e do impacto negativo dos
eventos extremos da natureza, o desempenho do governo da Frelimo entre o 11º e
o 12º congresso foi bastante
positivo”, destacou Nyusi
Falando sobre a agricultura, Filipe Nyusi destacou
o aumento da produção e
produtividade, contudo reconheceu que o país continua com altos índices de
subnutrição.
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Governo conclui elaboração da proposta para Fundo Soberano
O Governo já concluiu a proposta de lei que cria o Fundo Soberano, uma das alternativas modernas para uma gestão adequada
e transparente das receitas da extracção de recursos naturais. A informação foi avançada pelo ministro da Economia e Finanças, Max
Tondela, minutos após o término de uma audiência parlamentar na
semana passada.

Projectos usados para campanha do Governo antes do Congresso começam a “morrer”

Um mês depois do Banco Mundial ter anunciado fundos,
Comiche anuncia que BRT nunca sairá do papel

P

Agora, edilidade fala da criação de faixas dedicadas aos transportes públicos
Comiche diz que “pintar” as referidas faixas poderá levar cinco anos

ouco mais de um mês depois do Banco Mundial ter,
finalmente, anunciado o financiamento de pouco
mais de 250 milhões de dólares norte-americanos
para a viabilização do projecto Bus Rapid Transit
(BRT), que se encontrava estagnado desde 2014,
altura em que foi projectado, o presidente do Município de
Maputo, Eneas Comiche, de cara lavada, veio a terreiro dar
a machadada final às expectativas de milhares de cidadãos
da área metropolitana de Maputo, ao anunciar que, afinal,
o BRT nunca sairá de papel. O anúncio do cancelamento
daquele projecto de mobilidade urbana acontece apenas uma
semana depois do XII Congresso do partido Frelimo, o que
reforça os temores do povo ter sido vendido gato por lebre,
numa altura em que toda a máquina do governo estava numa
espécie de promessas eleitoralistas antes do Congresso, com
uma pequena ajudinha das instituições do Bretton Woods.

Evidências
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Em 2014, ainda no reinado
de David Simango, o Conselho Municipal de Maputo, com
pompa e circunstância, anunciou que a capital moçambicana
estava em vias de implementar projecto Bus Rapid Transit
(BRT). De 2014 a esta parte, o

O plano parecia sério e que
finalmente o projecto iria sair do
papel. A crença se consolidou
quando, na terceira semana de
Agosto, o Banco Mundial anunciou, numa só sentada, o desembolso de 950 milhões de dólares
norte-americanos (USD), dos

Esta operação contribuirá,
em última análise, para
expandir a oportunidade
económica e a inclusão
social. O deficiente acesso ao
emprego e serviços constitui
um grande constrangimento
à produtividade económica
urbana, dificulta o potencial e
competitividade das cidades
e é um elemento crítico de
exclusão social subjacente à
pobreza urbana.
projecto ficou trancado na gaveta e em Maio do ano em curso a
Agência de Transportes decidiu
resgatar o ambicioso projecto,
tendo convidado empresas licitantes, ou seja, interessadas em
fornecer serviços ao projecto
para participar numa reunião
virtual.

quais USD 400 milhões para a
reabilitação da EN1; USD 300
milhões para o Orçamento do
Estado e USD 250 milhões para
o projecto de mobilidade urbana denominada, incluindo o sistema de Transporte Rápido de
Autocarros (BRT) e instalações
associadas na Área Metropolita-

na de Maputo (AMM).
“Esta operação contribuirá,
em última análise, para expandir a oportunidade económica
e a inclusão social. O deficiente
acesso ao emprego e serviços
constitui um grande constrangimento à produtividade económica urbana, dificulta o potencial e competitividade das
cidades e é um elemento crítico
de exclusão social subjacente
à pobreza urbana”, declarou,
na ocasião, Idah Z. Pswarayi-Riddihough, directora do Ban-

co Mundial para Moçambique,
Madagáscar, Comores, Maurícias e Seicheles.
Na altura, vozes críticas lançaram desconfiança de que podia tratar-se de uma ajudinha das
instituições do Bretton Woods
na campanha do governo de Filipe Nyusi, que nas vésperas da
reunião magna anunciou uma
mão cheia de promessas quase
que eleitoralistas. Para além do
BRT, o governo usou também
como cavalos de batalha uma
provável redução do preço de

combustíveis e foi enrolando
os transportadores sobre prazos de pagamento de compensações, entre outras juras.
No entanto, volvidos cinco meses após o anúncio da
AMT e apenas um após a suposta disponibilização dos tão
aguardados fundos pelo Banco
Mundial, os receios parecem
estar a confirmar-se. O edil de
Maputo, Eneas Comiche, veio
a público, esta segunda-feira,
anunciar que o BRT já não sairá
mais do papel.

Uma bateria de justificações e uma promessa
daqui a cinco anos
No rol das justificações, Comiche declarou que o projecto,
inicialmente avaliado em 100
milhões de dólares e uma das
grandes esperanças dos munícipes da capital moçambicana para
acabar com o crónico problema
dos transportes, está em desuso
nos países pioneiros.
O BRT ficou para a história
das promessas que pariram decepção, mas o Edil de Maputo
revelou que os 16 mil milhões de
meticais disponibilizados pelo
Banco Mundial serão aplicados
na ampliação das vias urbanas e
periféricas e criação de faixas dedicadas aos transportes públicos.

“O BRT, hoje em dia, ultrapassou aquilo que são as experiências vividas nos outros
países. Há vias que poderão ser
ampliadas porque, nas condições
actuais, não há uma estrada dedicada aos transportes colectivos.
E temos de a ter”, justificou Comiche.
De acordo com Eneas Comiche, já foram realizadas reuniões
com os parceiros para a aplicação dos fundos destinados a ampliação e criação de faixas dedicadas aos transportes públicos,
que, por sua vez, terão a duração
de cinco anos.
“Este é um grande investi-

mento que esperamos que comece, mas vai ser para além do
meu mandato”, declarou, atirando para o poço da incerteza a
data da implementação da referida “emenda”.
Importa lembrar que o arranque das obras do projecto BRT
estavam agendadas para 2016,
mas no mesmo ano, o Brasil
anunciou a suspensão de financiamento de 4.7 biliões de dólares para 25 projectos de obras
públicas em países da América e
África, inclusive Moçambique,
depois de irregularidades desvendadas pela mega-operação
Lava Jato.
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Raiva matou 18 pessoas no país no primeiro semestre deste ano
De Janeiro a Junho deste ano, 18 pessoas perderam a vida,
em consequência da raiva, e 10.054 sofreram mordedura canina.
Os dados foram partilhados esta terça-feira, pelo Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), no âmbito das
comemorações do Dia Mundial de Luta contra a Raiva, que se
assinala a 27 de Setembro.
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Sequestradores continuam a tirar a paz aos moçambicanos
Sequestradores raptam Munawar Bhai, dias depois da libertação de Ahmed Anwar

Q

uando se fala de Moçambique no mundo, a
primeira imagem que aparece é de um país
dilacerado pelo terrorismo, que amanhã
completa cinco anos desde o primeiro ataque
registado a 05 de Outubro de 2017, mas longe
de Cabo Delgado, há um outro terror instalado no país,
sobretudo nos centros urbanos. Trata-se dos raptos, que tiram
sono, a paz e o sossego de muitas famílias moçambicanas e
a cada dia que passa desafiam o nível de prontidão do sector
castrense do Estado. Esta segunda-feira, no centro da cidade
de Maputo foi raptado mais um empresário de origem asiática.

Evidências
Trata-se de um cidadão
identificado como Munawar
Bhai, que um dia antes da celebração da paz, foi raptado
próximo da Comunidade Mahometana, numa das zonas
mais movimentadas da Cidade de Maputo, por volta das
11 horas e 30 minutos.
Presume-se que os sequestradores vinham seguindo a
vítima até ao local, tendo bloqueado a sua viatura antes de
arrastá-la para o interior do
seu carro. Segundo testemunhas oculares, os agressores
tiveram de disparar alguns tiros para o ar antes de levarem
a vítima a alta velocidade.
Segundo relatos a vítima
dirigiu-se à comunidade mohomentana, concretamente a
o Centro Cultural Islâmico,
na Avenida Albert Lithuli,
onde ia adquirir um livro. Os
raptores seguiam numa viatura de marca Nissan.
Momentos depois começaram a circular imagens do
carro em que seguiam os sequestradores, no entanto, a
polícia e o SERNIC, esta última que chegou tarde à cena
do crime, dizem não ter pistas
sobre o destino tomado pelos
criminosos com a sua vítima.
Esta situação, faz reacender o debate sobre a utilidade das centenas de câmaras
de vídeo vigilância instaladas
nas cidades de Maputo e da
Matola, e noutros centros urbanos do país, que custaram
aos cofres do Estado pouco
mais 140 milhões de dólares
norte-americanos.
As câmeras estão instalados nas principais avenidas
e principais pontos de entrada e saída da cidade, mas até
o momento, passados mais
de seis anos desde a sua im-

plantação não é conhecido
nenhum caso que tenha sido
solucionado com a ajuda dos
mesmos.
Aliás, em 2018, o jornalista
e activista social Ericino de
Salema foi raptado num local próximo de duas câmeras,
que estão conectadas a um
sistema que permite armazenar o material recolhido durante 90 dias, no entanto,
O segurança da comunidade mahomentana foi uma das
testemunhas oculares do incidente e alega ter sido ameaçado com armas de fogo pelos
agressores, mas isso não o
coibiu de correr a procura de
socorro que chegou tarde.
Até ao fecho desta edição,
a PRM assim como o SERNIC ainda não se haviam
pronunciado sobre o assunto. Refira-se que nos últimos
tempos as famílias das vítimas têm optado por pagar o
resgate para resgatarem seus
entes nas mãos dos raptores.
A suspeita de envolvimento de agentes da polícia e do
SERNIC na rede dos sequestradores faz com que muitas
famílias tenham receio de colaborar com as autoridades,
fazendo com que adiram às
negociações com os criminosos.
O último rapto, acontece
dias depois da libertação de
Ahmed Anwar do cativeiro. É
dono do Hotel Royal e tinha
sido raptado há três meses,
perto da sua casa na Sommershield II, em Maputo, mais
concretamente nas imediações da residência oficial do
Comandante Geral da Polícia
e do Director Geral do SISE,
tendo sido posto em liberdade após o pagamento de resgate.

Governo recusou proposta
da comunidade muçulmana
para trazer a Interpol
O Estado, através das Forças de Defesa e Segurança,
concretamente do Comando
Geral da PRM e do SISE,
criou, no passado, uma equipa denominada Brigada Anti-rapto, uma força que se supõe que seja especializada
para esclarecer este tipo de
crimes, mas não chegou a ter
nenhum resultado palpável.
É por isso que há alguns
anos, preocupada com o recrudescimento do crime organizado, sobretudo raptos,
a comunidade muçulmana
reuniu-se com as autoridades
moçambicanas para discutir
uma saída para este problema.
Na ocasião, membros dessa mesma comunidade prontificavam-se a pagar dinheiro
para que a Interpol, através
da sua força especializada, pudesse entrar no país e apoiar
as Forças de Defesa e Segurança, com vista a estancar o
fenómeno.
Apesar de reconhecer o
sofrimento das famílias, a
frequência dos raptos, com
o número de sequestrados
a crescer, o que faz com que
muitas famílias de empresários deixem de residir em
Moçambique, e ainda que os
empresários reduzam seus
investimentos na pérola do
Índico, o Estado moçambicano não aceitou, até hoje, a
entrada da Interpol para tra-

balhar nesta matéria, o que é
encarado por alguns sectores
como sintomático de que uma
eventual investigação poderia
destapar muita sujidade e possivelmente o envolvimento de
gente graúda no negócio.
Refira-se vários empresários já abandonaram o país
devido à insegurança, retirando ou reduzindo os seus
investimentos em Moçambique. São os casos, por exemplo, de Manish Cantilal, Anifo

investimentos.
É que o pesadelo das vítimas dos raptos não termina
com o pagamento do resgate. Elas continuam a ser
perseguidas pelos meliantes
e obrigadas a pagar a taxa de
liberdade face a incapacidade
de as autoridades de ordem
garantirem a segurança dos
cidadãos. Numa das suas edições, o Canal de Moçambique
referiu que alguns empresários da capital continuam a

A suspeita de
envolvimento de
agentes da polícia e
do SERNIC na rede
dos sequestradores
faz com que muitas
famílias tenham receio
de colaborar com as
autoridades, fazendo
com que adiram às
negociações com os
criminosos.
Osman, Rizwan Adatia, entre
vários outros que sucumbiram
na mão dos meliantes e desinvestiram no país ou passaram
a gerir remotamente os seus

constar na planilha da “taxa
de liberdade”, cobrada pela
quadrilha dos raptos, para que
não voltem a ser enclausurados ou seviciados.
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Acidente de viação mata 13 pessoas em Tete
Treze pessoas morreram na sequência de um despiste e
capotamento de uma camioneta de caixa aberta no distrito de
Tsangano, província de Tete. As vítimas viajavam por cima da
carga, com destino a um mercado local. Oito pessoas morreram
no local, enquanto outras cinco sucumbiram a caminho de unidades de saúde, anunciaram os Serviços de Saúde de Tsangano .
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Proposta é analisada esta semana pelos parlamentares

Governo assegura que revisão de TSU não altera seus objectivos iniciais

O

Custo de implementação mantém-se em 20 mil milhões de Meticais

Governo, através do Ministério da Economia
e Finanças, reiterou, recentemente, que estão criadas todas as condições para que a Tabela Salarial Única (TSU) entre, finalmente,
em vigor no próximo mês de Outubro. Contudo, a entrada em vigor daquele instrumento aguardado
por Funcionários e Agentes do Estado está refém da aprovação da Assembleia da República e, segundo Max Tonela,
estão criadas as condições para as três bancadas aprovarem
a Tabela Salarial Única. “Nada mudou. O compromisso foi
implementar a nova Tabela Salarial única de acordo com a
lei, a partir de Julho”, assegurou o governante.
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Duarte Sitoe
Julho foi o mês escolhido
pelo Governo para a entrada em vigor da Tabela Salarial
Única. Entretanto, aquele instrumento há muito aguardado
pelos funcionários e agentes
do Estado beneficia alguns em
detrimentos dos outros grupos, o que de certa forma fez
com que o Executivo voltasse
atrás, de modo a corrigir as incongruências verificadas pelos
funcionários públicos.
Aquando do encontro com
o Ministério de Economia e
Finanças com o Fundo Monetário Internacional no pretérito
mês de Setembro, Max Tonela
garantiu que o Governo “retirou-se sobretudo à componente de idade dos critérios para o
estabelecimento de novo enquadramento”, tendo destacado que olhou igualmente para
a questão da contenção para as
carreiras profissionais.

“Procuramos seguir os objectivos iniciais que levaram o
Governo a estabelecer essa política de reformas”, sublinhou
o governante.
Na audição que conjunta
com as Comissões dos Assuntos Constitucionais, Direitos
Humanos e de Legalidade (CACDHL), do Plano e Orçamento (CPO), da Administração
Pública e Poder Local (CAPPL) e o Sindicato Nacional da
Função Pública (SNFP) sobre
as Propostas de Lei de Revisão
da Lei nº 05/2022, de 14 de Fevereiro, o ministro da Economia e Finanças declarou, mais
uma vez, que o Executivo fez
um trabalho exaustivo e atendeu todas as preocupações que
foram levantadas pelos funcionários públicos.
O Executivo prometeu pagar a partir do presente mês de
Outubro remunerações na base

da nova Tabela Salarial Única.
No encontro que manteve com
a Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia
da República, Max Tonela garantiu que as pretensões do
Governo continuam intactas.
“Nada mudou. O compromisso foi implementar a nova
Tabela Salarial única de acordo
com a lei, a partir de Julho”, assegurou o governante
A entrada em vigor da Tabela Salarial Única em Outubro
próximo depende sobremaneira da aprovação das três bancadas com assentos na Assembleia da República. Com vista a

tranquilizar os Servidores Públicos, Titulares ou Membros
de Órgãos Públicos e dos Titulares e Membros dos Órgãos
da Administração da Justiça,
Max Tonela avançou que foram criadas todas as condições
para convencer a Frelimo, Renamo e MDM a aprovarem o
instrumento.
Prosseguindo, o titular do
pelouro da Economia e Finanças referiu que apesar de
ter sido alargado o período de
entrada em vigor da implementação efectiva da nova Tabela
Salarial Única não vai alterar o
esforço financeiro projectado,

tendo em conta que o período
de retroactividade poderá ser,
até ao momento, três meses.
A exploração de gás natural na Bacia do Rovuma, apesar das incertezas do presente,
continua a ser uma das grandes
esperanças da economia nacional. Para controlar e gerir da
melhor forma as receitas provenientes da exploração de gás
natural, as organizações da sociedade instaram o Governo a
criar um Fundo Soberano.
Ainda no encontro com
a Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da
República, Max Tonela tornou
público que já foi concluída a
proposta da Lei que cria o Fundo Soberano, um instrumento
moderno que vai ser preponderante para o Governo gerir
adequadamente as receitas da
extracção de recursos naturais.
“A proposta do Fundo Soberano já está toda ela concluída (…) e está sendo autopsiada pelo Conselho Económico
de Moçambique”, avançou
Tonela.
Ainda de acordo com Max
Tonela, o Fundo Soberano,
para além de ajudar a minimizar os impactos macroeconómicos indesejáveis decorrentes
de uma entrada excessiva, vai
disciplinar o uso das receitas e
criar condições para a sua gestão sustentável.

Edilidade evoca descriminação dos macuas

Paulo Vahanle denuncia supostas ameaça de morte

O

presidente do Conselho Municipal de Nampula, Paulo Vahanle, denunciou, semana passada, que tem sido ameaçado de morte por
militantes da Frelimo. Vanhale entende que
o partido sexagenário discrimina os macuas,
tendo lembrado das palavras de Eduardo Silva Nihia, que
afirmou, em viva voz, que os macuas eram falsos.

Evidências

De acordo com o edil da
terceira maior cidade do país, a
discriminação da Frelimo contra
os macuas não é de hoje. Ao ataque, Paulo Vahanle, sem apontar
nomes, refere que “mataram
Amurane, mas está aqui um outro macua. Este problema da

discriminação dos macuas com
a Frelimo vem desde há muito
tempo”, adiantando seguidamente que há membros da Frelimo que o ameaçam de morte.
Num tom mais incisivo, Vahanle lembra que quem criou
o escândalo das dívidas ocultas

não foram os macuas, mas sim
membros do partido presidido
por Filipe Nyusi. “Deixem de
buscar pessoas fora para nos vir
destruir, nos prender e nos matar; quem criou as dívidas ocultas não foram os macuas.”
Contactado pelo Evidências,
a Frelimo desvalorizou as acusações do edil de Nampula, tendo
justificado que o partido estava
focado no 12º Congresso, onde
foram traçados directrizes para
alcançar vitórias retumbantes e
esmagadoras nos pleitos eleitorais que se avizinham.
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Um olá a paz, em meio a
novas incertezas
Moçambique celebra, hoje (04),
30 anos de Acordo Geral de Paz,
um percurso marcado por mais
acordos entre os mesmos signatários de um processo de que se esperava uma paz douradora. Assumimos aqui que todos os acordos
feitos, quando as armas beliscaram
o AGP, foram para manutenção
desta, e hoje, no campo político, o
desafio é desarmar as mentes que
não aceitam a ideia de que Moçambique não é dos políticos e nem dos
partidos, mas dos moçambicanos.
Os conflitos de que se ressente o
Norte do País não têm outras motivações senão económicas e sociais,
por isso que não ameaçam o triunfo
do AGP.
E porque a paz é uma necessidade
até dentro dos partidos políticos, o
dia da PAZ que hoje se celebra encontra frescos os fantasmas do XII
Congresso da Frelimo, havido na
semana passada, evento que inaugura mais um ciclo que pode ser de
incertezas, num momento em que
país vem ansiando se impor face
aos males de origem administrativa.
É que vimos no XII Congresso a
transformação dos velhos centros
do poder em meros telespectadores forçados a assistir tudo a partir
da periferia. Os anteriores actores
tiveram que aceitar ficar mudos,
uma óptima analogia para mostrar
que a vida não é estática e nos lembra que, de facto, o mundo está em
contínua órbita.
As forças sem perda, os objectivos mudam e novos actores entram
em cena, recorrendo aos recursos
que julgam melhor para se fazer
presente e assaltar o poder. O poder da Frelimo está hoje em outras
mãos. No passado, nas vésperas e
após o décimo Congresso, debatíamos o mesmo, a difícil missão de
aceitar que não se é poderoso para
sempre e a reedição de um contexto que permite parto de delfins,
esquecendo que em política isto é

uma utopia, a não ser que se tenha a
inteligência de Vladimir Putin.
É contínuo o esforço de se reeditar o momento que terminou com
a indicação de um sucessor que não
se mostrou a altura da Frelimo, uma
prova de que não é só o país, mas
a própria Frelimo também perde
quando não consegue estabelecer
critérios claros para indicação dos
seus presidentes e candidatos à presidência da República, ou mesmo
local.
Quando se perdem os princípios,
o poder financeiro entra em cena.
É o saldo que se pode fazer desde
que caiu o pano do XII Congresso,
que pariu extinção dos tradicionais
donos e deu espaço para uma nova
cúpula de capitalistas que conseguiu
ficar no centro. Ninguém questiona
o facto de ser ter um Comité Central de capitalistas anónimos, filhos
de chefes e de governantes no centro da circunferência que cobre o
Governo.
Deste retrato, o que paira no centro são as incertezas, não só no seio
dos camaradas, mas em todas frentes que movimentam o país, nomeadamente económica e política. Não
era possível que fosse diferente, a
Frelimo é o partido no poder há
quase meio século e o pouco nicho
de actores económicos que movem
a economia aceitaram a adoção partidária para manter a sobrevivência.
É assim quando o poder político se
confunde com o económico, transforando a Frelimo num conglomerado de capitalistas que crucifica
quem ousa falar de ética.
Estamos perante obra dos novos
actores, que forçou a saída da cena
dos velhos, que, como jovens que
somos, não sabemos se nos sentimos representados ou tememos os
efeitos de uma ascensão fraudulenta e imposição de um regime cada
vez mais ditatorial, que nos entrega ao suspense do fantasma de um
possível terceiro mandato.
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Violência contra pessoa idosa preocupa Nyusi
Celebrou-se no pretérito dia 01 de Outubro o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Numa mensagem alusiva ao dia, o Presidente da República, Filipe Nyusi, mostrou-se preocupado com o
aumento de casos de violência contra a pessoa idosa. Nyusi apontou que tem sido uma das causas da violência contra os idosos.
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APIBA aborda consumo abusivo do álcool no seio da Juventude

Educação é crucial para o conusmo responsável do álcool

T

rês especialistas defenderam, semana passada, num webinar, que a educação de adolescentes, jovens e sociedade, em geral, é um
factor cruacial para a promoçao de um consumo resposável de bebidas alcoólicas. Wilza
Fumo, Chefe do departamento de Saúde Mental no Ministério da Saúde, Lia Rafael, psicóloga, e Alda José, do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), falavam num debate
sobre “Consumo Abusivo do Álcool no seio da Juventude”,
promovido pela Associação dos Produtores e Imprtadores
de Bebidas Alcoólicas (APIBA).
Para Lia Rafael, os professores possuem diferentes
meios para estimular os alunos
a adoptarem comportamentos
saudáveis. Neste sentido, os
professores de todas as disciplinas, de todos os anos, precisam estar engajados nesse
compromisso, adaptando os
conteúdos e as informações
de acordo com sua realidade.
Segundo a psicologa, “é importante que a escola insira o
debate nas suas práticas pedagógicas, abordando conteúdos

relacionados aos riscos associados ao uso do álcool”.
Na sua intervenção, Wliza Fumo concordou com a
necessidade de investir na
educação das pessoas, particularmente dos adolescentes
e jovens, para que evitem o
consumo ou então abusem
de bebidas alcoólicas. A representante do Ministério da
Saúde falou ainda de situações
preocupantes de saúde mental
provocadas pelo consumo de
álcool, para além dos depen-

dentes químicos, que depois
necessitam de acompanhamento médico para a sua recuperação.
Ainda sobre os impacto
do consumo do álcool, Wilza
Fumo fez menção ao fraco
aproventamento escolar por
parte dos alunos e diversas
doenças que levam os adultos

aos hospitais, devido à ingestão exacerbada de bebidas alcoólicas.
Por seu turno, Alda José
destacou a situação de jovens
que acabam envolvendo-se no
mundo do crime como resultado do consumo irresponsável de bebidas alcoólicas,
particularmente os que se en-

volvem em assaltos e violações
de mulheres e crianças. Neste
contexto, a representante do
CNJ alinhou com a ideia de
se sensibilizar os jovens e a
sociedade sobre os impactos
do consumo descontrolado
do álccol.
O debate, moderado pelo
Director-Executivo da APIBA, Custódio Pedro, mostrou,
mais uma vez, que a agremiação e suas associadas estão
preocupadas com que haja
um consumo consciente de
bebidas alcoólicas, aos mesmo
tempo que a sociedade não
permita o consumo por parte
dos menores de 18 anos, tal
como é de lei.
Mais do que pensar nos lucros, a APIBA pretende que
o consumo de álcool seja de
forma saudável, de modo que
se minimizem os impactos nocivos na sociedade e os encargos para o sector da saúde, em
Moçambique.
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Exploração de gás em Moçambique

ENI busca maneiras mais eficazes de explorar
bacia do Rovuma

A

multinacional italiana Eni está a avaliar diferentes opões baseadas em terra e no mar
para identificar a maneira mais eficaz de
produzir os recursos descobertos na Bacia
do Rovuma, província de Cabo Delgado.

De acordo com o jornal
Notícias, Giorgio Vicini, director-geral da Eni Rovuma
Basin, operadora do projecto
Coral Sul FLNG, explicou que
existem várias alternativas técnicas para produzir o gás que a
companhia descobriu na Bacia
do Rovuma, tanto em instalações, em terra como em alto-mar.
“Juntamente com os nossos
parceiros e com as instituições
moçambicanas, estamos a avaliar diferentes opções baseadas
em terra e opções flutuantes
para identificar a maneira mais
eficaz de produzir os recursos
do país, inclusive em função

das actuais condições do mercado”, disse Vicini.
A fonte acrescentou que
a experiência adquirida com
a construção da plataforma
Coral Sul FLNG trouxe elementos úteis para a tomada de
decisão.
Referindo-se aos trabalhos
em curso para a primeira exportação do gás da Bacia sedimentar do Rovuma, Giorgio
Vicini disse que, neste momento, as actividades na plataforma Coral Sul FLNG continuam a progredir conforme o
planeado.
Detalhou que as fases de
ancoragem do navio e ligações

aos poços foram concluídas,
assim como o comissionamento dos equipamentos.
O director-geral da Eni
Rovuma Basin precisou ainda que agora se está prestes a
iniciar a produção do gás natural liquefeito, com vista ao

primeiro carregamento ainda
neste segundo semestre do
ano.
“Gostávamos de ressaltar
que em 2017, quando tomamos a decisão final de investimento, comprometemo-nos a
completar o projecto em cinco

anos, e cumprimos esse compromisso, mesmo com a pandemia da covid-19 no meio”,
frisou.
Importa referir que muito
recentemente, falando depois
de visitar a plataforma Coral
Sul FLNG, o ministro dos
Recursos Minerais e Energia,
Carlos Zacarias, anunciou que
o início da exportação do gás
natural liquefeito da Bacia do
Rovuma, em Cabo Delgado,
está para breve.
A plataforma Coral Sul
FLNG chegou a Cabo Delgado em Janeiro deste ano, vinda da Coreia do Sul, onde foi
produzida.
Operada pela Eni Rovuma
Basin, espera-se que durante a
fase de produção a plataforma
possa liquefazer cerca de 3,4
milhões de toneladas de gás
por ano.

POLÍTICA

Moçambique terá primeira central de armazenamento de dados
Foi, na última semana, lançada, pelo Governador da província de Maputo, a primeira pedra da primeira central de armazenamento de dados independente de referência na África Austral. A
central de armazenamento de dados independentes, orçada em 20
milhões de dólares, será construída no Parque Industrial de Beluluane (Moz Parks), província de Maputo.
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1750 transportadores informais estão elegíveis para receber as compensações

AMT prevê início de pagamento no mês em curso

P

ara travar o agravamento do preço dos transportes
públicos de passageiros, o Banco Mundial desembolsou 50 milhões de dólares para serem distribuídos
pelos operadores em forma de subsídios. Entretanto,
os transportadores ainda não viram a cor do dinheiro e muitos ameaçam agravar a tarifa na capital moçambicana.
Visando tranquilizar os operadores de transportes, a Agência
Metropolitana de Transporte (AMT) de Maputo garantiu que as
compensações serão pagas no corrente mês de Outubro.

Duarte Sitoe
As medidas anunciadas pelo Governo para conter a subida do preço
dos combustíveis e evitar o agravamento da tarifa de transporte ainda
não encontraram o terreno para ser
implementada.
Esta realidade tem criado um
ambiente de cortar à faca entre os
transportadores encabeçados pela
Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários (FEMATRO) e o
Governo.
É que volvidos três meses, o mecanismo de compensação ainda não
está fechado e as condições para o
subsídio ao passageiro ainda não foram criadas. Isto porque o sistema de

bilhética electrónica, que já tinha sido
montado em 426 autocarros existentes na área metropolitana do Grande
Maputo, foi totalmente vandalizado.
Semana passada, falando à margem da IX Reunião Anual da Planificação da EMTPM, o PCA da Agência
Metropolitana de Transporte de Maputo, António Matos, tranquilizou os
operadores de transportes ao afirmar
que o Executivo trará novidades nos
próximos dias.
“O nosso trabalho continua, não
terminamos. Este é um processo
contínuo, o Governo prometeu e vai
cumprir, estamos a trabalhar nestas
matérias. Há sempre aqueles proce-

dimentos normais porque estamos a
trabalhar com o Banco Mundial sobre
estas matérias, julgo que mais novidades teremos na próxima semana. Gostaria de reafirmar o nosso empenho
em melhorar a mobilidade dos passageiros”, avançou Matos, para depois
adiantar que cerca de 1750 transportadores informais já legalizaram a sua situação e já estão elegíveis para receber
as compensações.
“Em termos gerais, posso dizer
que são cerca de 1750 transportadores semi-colectivos de diferentes
capacidades. Não estamos apenas a
olhar para aqueles de 15 lugares, mas

também os de 23, 32 e 50 lugares que
operam na nossa área metropolitana
do Grande Maputo. Além disso, há
outros que ainda estão a reunir a documentação em torno de todo esse
processo”.
Há receios de que o Governo desviou os 50 milhões de dólares para outras prioridades, mas Matos garantiu
que os valores existem e sempre existiram, tendo garantido que a AMT está
no presente com melhores condições
para fazer a distribuição dos subsídios.
“O dinheiro sempre existiu; o que
é preciso é nós termos muito cuidado porque estamos a falar de dinheiro

público e é preciso verificar dados, é
preciso prestar contas. Então, temos
que cruzar listas. São esses dados que
estamos a fazer neste momento. Passado todo esse tempo, estamos em
melhores condições”, garantiu o PCA
da AMT
Depois de resolver o “pendente”
das compensações com os transportadores, o Governo pretende subsidiar
o passageiro através da bilhética electrónica, ou seja, o cartão Famba. Contudo, aquele instrumento eletrônico
caminha a passos largos de entrar no
rol dos projectos falhados.
O PCA da AMT reconheceu que
a “bilhética precisa de ser melhorada
do ponto de vista tecnológico para
podermos ter a operação sem grandes
problemas, não é um assunto muito
simples, não se faz de um dia para o
outro. Preferia falar do futuro, estamos a trabalhar para o BRT, estamos a
trabalhar para termos o metrô e neste
momento temos os CFM a operarem
na rota de Matola Gare, na rota de
Marracuene e muito em breve para
Boane, o que vai melhorar a fluidez
do trânsito".
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MISAU vai vacinar 4.8 milhões de adolescentes contra Covid-19
Até o dia 11 de Outubro corrente, o Ministério da Saúde
(MISAU) pretende vacinar cerca de 4,8 milhões de adolescentes com idades compreendidas entre 12 e 17 anos no âmbito
da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. A informação
foi tornada pública pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, à
margem do lançamento da campanha de vacinação.
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Acordo bilateral intensifica inteligência ante-terrorismo

Moçambique e Tanzânia partilham informações
confidencias para combater o terrorismo

O

terrorismo continua a tirar sono aos países da
Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC). Na última semana, os Ministérios de Defesa de Moçambique e Tanzânia estiveram reunidos na IV Sessão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança. Depois de três dias
de debates de matérias actuais atinentes a manifestações diversas com influência directa e indirecta na estabilidade dos
dois países, foi assinado um memorando de entendimento
para as duas nações partilharem inteligência e informações
classificadas no âmbito do combate a crimes transnacionais,
com destaque para o terrorismo.
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Duarte Sitoe
É consesual que Tanzânia e
Moçambique devem urgentemente aprimorar a capacidade
de filtragem, rastreamento e
prevenção de todo o tipo de
manifestações suspeitas e de
cariz transnacional, que configurem ameaças ao curso normal dos países. Os dois paises
ressentem-se de ameaça terrorista, coincidentemente, na
mesma área onde partilham as
fronteiras.
De acordo, com o ministro
da Defesa Nacional, Cristóvão
Chume, foi assim que, à luz
deste desiderato, “analisamos
ao detalhe os pontos coloca-

dos à nossa disposição e acordamos levar a cabo estratégias
conjuntas, para os próximos 12
meses, que garantam a estabilidade dos nossos Estados. São
decisões que irão nortear a cooperação no domínio de defesa
e segurança, nos tempos que
se seguem, cujo impacto será
avaliado em função da nossa
capacidade de transformá-las
de teoria à prática, influenciando directamente no reforço de
segurança das duas nações”.
Para Chume, o acordo rubricado entre os dois países para
a partilha de inteligência e in-

formações, formação e operações conjuntas, entre as Forças
Armadas dos dois países, é um
enorme passo para Moçambique e Tanzânia alcançarem resultados visíveis no combate a
vários crimes.
“Os instrumentos que assinamos conferem o quadro legal
para a implementação das acções previstas, tendo como fim
último reforçar a luta contra o
terrorismo em alguns distritos
da província de Cabo Delgado
e a segurança fronteiriça entre
Moçambique e Tanzânia. Trata-se de um passo importante
que acabamos de tomar, que irá

acelerar a realização de actividades concretas, entre as Forças
Armadas dos dois países, no
âmbito do combate ao terrorismo”, explicou o ministro da
Defesa para avançar, mais uma
vez, que os países devem estar
mais vigilantes para repelir as
acções dos terroristas.
“Indivíduos hostis ao crescimento de Moçambique e
Tanzânia, e com agendas obscuras, não podem continuar a
aproveitar-se da cortesia, hospitalidade e cordialidade dos
nossos povos para implantar-se
nos nossos territórios e levar a

cabo acções subversivas”.
Ainda de acordo com Cristóvão Chume, Moçambique e
Tanzânia devem ter “aversão
aos condicionalismos que o
terrorismo tenta impor à determinação e anseio legítimos do
nossos povos e Estados caminhando para a prosperidade”.
Por outro lado, o ministro da
Defesa Nacional avançou que
as duas nações não conseguiram realizar acções deliberadas
em 2021.
“Notamos com preocupação a não realização de algumas
actividades, em áreas como a
implementação do conceito de
Posto fronteiriço de Paragem
Única, Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas,
reuniões entre as autoridades
de Refugiados, reafirmação
fronteiriça, troca de informações militares e no âmbito dos
Serviços Prisionais, formação
policial e militar e realização de
operações policiais e militares
conjuntas entre os dois países”.
O ministro da Defesa da
Tanzânia, por sua vez, fez a
questão de referir que o memorando de entendimento rubricado entre as duas nações
mostra a disponibilidade do
seu país de combater os crimes
transnacionais.
“Estamos convictos de que
todos os acordos aqui rubricados serão implementados no
tempo certo e fielmente. Isso
inclui as áreas em que nós te-

mos o prazer de continuar a
cooperar, e viemos com propostas de soluções e tivemos a
indicação de que vamos implementar rapidamente, para erradicar o terrorismo, extremismo
violento e pirataria marítima”,
defendeu.
De referir que Moçambique
e Tanzânia mostraram disponibilidade para prosseguir com
acções práticas e de impacto, na
busca de soluções duradoiras
de paz e estabilidade nos seus

rança, na vanguarda dos laços
que os unem.
Os terroristas que desde
2017 semeiam luto, terror e
destruição na província de
Cabo Delgado são igualmente
uma ameaça para a soberania
da República da Tanzânia. Para
lutar contra os grupos armados
encabeçados pelo Estado Islâmico, Moçambique e Tanzânia
assinaram um acordo bilateral,
com vista a reforçar o rastreamento de acções terroristas e

Indivíduos hostis
ao crescimento de
Moçambique e Tanzânia,
e com agendas obscuras,
não podem continuar
a aproveitar-se da
cortesia, hospitalidade e
cordialidade dos nossos
povos para implantarse nos nossos territórios
e levar a cabo acções
subversivas.
territórios e na região Austral,
posicionando a cooperação entre as Forças de Defesa e Segu-

outros crimes transnacionais
que ameaçam a ordem e tranquilidade nos dois países.
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Celebrando a paz
e a reconciliação
nacional
A STEMA deseja a todos os moçambicanos
uma feliz celebração do 4 de Outubro.

Lingamo - Matola, 729 C. Postal Nr: 1940
Tel.: (+258) 82 300 3576 Fax.: (+258) 21 721763
E-mail: stema@stema.co.mz
Site: www.stema.co.mz
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Germano Grachane defende que a manutenção da paz cabe a todos
Os 30 anos dos Acordos Gerais da Paz foram beliscados pelos
ataques na Zona Centro do país e pelo terrorismo na província de
Cabo Delgado. Na opinião de Dom Germano Grachane, o papel
de manutenção da paz não cabe apenas às igrejas, uma vez que
todos os moçambicanos devem tomar dianteira no processo de reconciliação nacional.
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Custo de vida continua com uma tendência crescente

Isenção do IVA nos produtores básicos não

Consumidores sentem que ainda não foram beneficiados com isenção do IVA nos produtos
Há discrepâncias na implementação das isenções

C

om a aprovação da Lei n. o 16/2020, de 23 de Dezembro, com o prazo de 31
de Dezembro de 2023, o açúcar, óleo alimentar e sabão passaram a gozar
de um benefício fiscal consubstanciado na isenção do IVA, incluindo os
respectivos bens e prestações de serviços, matérias-primas, produtos intermédios, peças, equipamento e componentes para a indústria nacional.
No entanto, mesmo com a entrada em vigor da Lei n.˚ 16/2020, de 23 de Dezembro, os
preços dos três produtos continuam a disparar nas principais cidades moçambicanas.
Olhando para o actual cenário em que o custo de vida tende a aumentar a cada dia que
passa, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) observa
que, sem a isenção do IVA, os três produtos seriam mais caros no país.
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Duarte Sitoe
Os produtos de primeira necessidade continuam
a disparar nas principais cidades moçambicanas apesar
das medidas anunciadas pelo
Governo para conter o elevado custo de vida no país.
O açúcar, sabão e óleo alimentar, bem como as suas
respectivas matérias-primas,
foram subsidiados através
da isenção do Imposto sobre
Valor Acrescentado (IVA).
A este cenário, fica visível que os esforços do Executivo foram “sol de pouca
dura”, uma vez que os moçambicanos vivem com a
“corda no pescoço”, com o
facto dos produtos de primeira necessidade estarem a
subir de forma vertiginosa.
Nos primeiros cinco anos,
ou seja, entre 2015 e 2020,
o Governo decidiu imple-

mentar a isenção do IVA
para a indústria de sabão,
óleo e açúcar, tendo conseguido travar a subida brusca
dos preços dos três produtos. Contudo o prazo terminou em meados de 2020
e no mesmo ano, visando
garantir a consolidação da
indústria local e a competitividade regional e internacional, a Confederação das
Associações Económicas de
Moçambique (CTA) propôs,
mais uma vez, ao Executivo,
a (re) introdução da isenção
do IVA no Açúcar, Óleos e
Sabões.
Volvidos quase dois anos
da entrada em vigor do segundo pacote de isenções, a
CTA fez uma monitoria do
impacto da isenção aplicada
e constatou que, sem tomar
sequer em consideração o

custo, quer da matéria-prima, bem como de produção,
os resultados mostram que o
Governo precisa monitorar a
implementação das suas medidas.
“Como resultado desta
monitoria, e olhando para todas as componentes, nota-se
que, sem a isenção do IVA, o
preço médio ao consumidor
do óleo estaria 146,25 contra
os 125,00 meticais praticados
no mercado, havendo um benefício claro de 21,25 meticais por litro. Na componente dos sabões nota-se que o
preço médio, sem isenção,
estaria 73,71 meticais contra
os actuais 63,00 praticados,
um benefício estimado em
10,71 meticais”, referiu João
Matlombe, representante das
indústrias de Óleo e Sabão.

“Cabe ao Governo fiscalizar para verificar o
alinhamento da isenção com a prática”
De acordo com Matlombe, os benefícios da isenção
de IVA no Açúcar, Óleos e
Sabões notam-se também no
actual custo da cesta básica,
uma vez que se situa nos 3
469,39 meticais contra os
4 059,18 que custaria, sem
isenção do IVA.
A fonte referiu, por outro
lado, que os benefícios da
isenção do IVA que os três
produtos beneficiaram ocorreu mesmo com a subida do
preço das matérias-primas, o
que de certa forma não foi
repassado na totalidade nos

preços aplicados no mercado.
“Tendo em conta que no
mesmo período os preços
de mercado destes produtos
subiram,
respectivamente
68,0% e 33,0%, pode-se concluir que esta subida dos custos das matérias-primas não
foi repassada na totalidade
para os preços do mercado.
Importa notar, igualmente,
que a tendência de subida
dos bens alimentares é um
fenómeno global, intensificado pelo conflito Rússia –
Ucrânia”.

A monitoria da Confederação das Associações
Económicas de Moçambique contraria os preços que
são aplicados no mercado
nacional. Entretanto, João
Matlombe observa que é o
Governo quem deve fiscalizar os benefícios reais da
Isenção Fiscal do IVA, quer
através do controlo do custo
médio da cesta básica, bem
como dos preços aplicados
sobre esses produtos que se
beneficiam da Isenção Fiscal.
“Portanto, existem insti-

tuições do Estado e mecanismos
legais em vigor no País que permitem ao Governo ter o controlo real dos custos de importação
da matéria-prima, bem como
fiscalizar os benefícios reais da
Isenção Fiscal do IVA, quer através do controlo do custo médio

da cesta básica, bem como dos
preços aplicados sobre esses produtos que se beneficiam da Isenção Fiscal”, apontou, destacando
que cabe ao Governo, através
do Ministério da Indústria e Comércio, fiscalizar para verificar
o alinhamento da isenção com a

“O Governo deve priorizar o povo ao inv
As políticas aplicadas pelo
Governo, segundo algumas pessoas que falaram com a nossa
equipa de reportagem, apenas
beneficiam os produtores e os
empresários da indústria de açúcar, óleo e sabão.
Marta Novela observa que,
mesmo com isenção do IVA, o
preço dos produtos de primeira
necessidade continua a disparar
em Moçambique. Novela insta,
por outro lado, ao Governo para
implementar políticas que beneficiem de facto os moçambica-

nos ao invés de um grupinho de
pessoas.
“O único produto que o seu
preço continua estável é o arroz.
Os preços dos outros produtos
aumentam a cada dia que passa.
Não se justifica o que acontece
em Moçambique. Existem produtos de primeira necessidade
que beneficiaram da isenção do
IVA, mas mesmo assim os seus
preços continuam a sufocar os
moçambicanos. O Governo deve
rever as suas políticas. Sabemos
que o grosso dos empresários

CENTRAIS

Autoridades retêm 18 imigrantes ilegais em Tete
A Polícia reteve 18 imigrantes ilegais e deteve três pessoas por
facilitarem o processo na província de Tete, anunciaram ontem as
autoridades. Os imigrantes, dos quais 10 malawianos e oito nigerianos, não apresentavam documentos, disse, à comunicação social,
Amélia Direito, porta-voz do Serviço Nacional de Migração (SENAMI) em Tete.
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o protegeu o consumidor final

s de primeira necessidade

sempre vão procurar a melhor margem de lucro. “Não
podemos comprar açúcar a
63 meticais na fábrica e voltar a vender ao mesmo pre-

ço. As pessoas devem perceber que temos ainda custos
de transportes e outros impostos, por isso os produtos
continuam caros. Não pode-

mos negar que as políticas
implementadas conseguiram
travar a subida dos preços,
mas ainda temos um longo
caminho por percorrer”.

Banco de Moçambique alerta que preços dos produtos
vão continuar a disparar no país

O

Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) em dois
pontos percentuais, de 15,25% para 17,25%. Por outro lado, o Banco de
Moçambique, apoiando-se no prolongamento do conflito entre a Rússia
e a Ucrânia, perspectiva um aumento de preços a nível doméstico.

Evidências

prática. “Apesar de tudo e com
as medidas tomadas, estes subsectores da indústria continuam
a crescer”, referiu.
O contrabando é um fenómeno que preocupa sobremaneira o
sector privado. Com vista a combater a fuga ao fisco, a CTA ins-

ta ao Governo que “tenha uma
mão firme sobre as importações
não controladas a partir de países onde os custos de produção
são “camuflados” com subsídios,
o contrabando devido a porosidade das nossas fronteiras, que
afectam o equilíbrio do mercado.

vés de um grupo restrito de pessoas”
que operam no país são do partido no poder, mas o Governo
deve priorizar o povo ao invés de
um grupo restrito de pessoas”.
Quem também “nunca” viu
nenhum benefício na isenção
do IVA nas indústrias de sabão,
óleo e açúcar é Alfredo Manteigas, que entende que a medida
adoptada pelo Executivo apenas
beneficia as grandes empresas do
sector.
“Se formos a olhar para os
lucros das empresas de açúcar,
sabão e óleo podemos consta-

tar que nos últimos anos nunca
registaram prejuízos. Quando
reajustam o preço apoiam-se na
subida do preço das matérias-primas no mercado internacional, mas quando estiverem em
queda nada acontece. O Governo deve abandonar as medidas
cosméticas que são bonitas na
teoria e na prática continuam a
sufocar o povo”.
Na qualidade de revendedor
dos três produtos, Marcolino
Magaia adverte que com ou sem
isenção de IVA os revendedores

“Perspetiva-se a manutenção da volatilidade dos preços
dos produtos energéticos e alimentares a nível internacional,
em face do prolongamento
do conflito entre a Rússia e a
Ucrânia, com potencial para
desencadear uma espiral de aumento sustentado de preços a
nível doméstico”, detalhou o
órgão do Banco Central.
Olhando para o mercado
nacional, o Banco de Moçambique sustenta que prevalecem
as incertezas em relação ao
ajustamento dos preços dos
bens administrados e o seu
impacto sobre os preços de
outros bens e serviços, tendo
destacado os transportes semi-colectivos urbanos,
“As perspectivas de inflação
apontam para um contínuo
aumento, no curto prazo, e
uma desaceleração, no médio

prazo. Em Agosto, a inflação
anual acelerou para 12,1%,
após 11,8% em Julho, a reflectir, essencialmente, o aumento
dos preços dos bens administrados, com destaque para os
transportes semi-colectivos urbanos, pese embora a inflação
subjacente se tenha mantido
estável”, lê-se num comunicado.
No entanto, apoiando-se
nas razões acima mencionadas,
visando reduzir a aceleração da
inflação para um dígito, no médio prazo, num contexto que se
perspectiva a manutenção a volatilidade dos preços dos produtos alimentares e energéticos
a nível internacional, o CPMO
do Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juro de
política monetária, taxa MIMO,
de 15,25% para 17,25%.
No que às perspetivas eco-

nómicas diz respeito, o CPMO
decidiu manter as previsões
de recuperação económica em
2022 e 2023. "Estas previsões
são sustentadas pela execução
dos projetos energéticos em
Inhambane e na bacia do Rovuma e pelo início da exportação do gás liquefeito num
contexto de implementação do
programa com o Fundo Monetário Internacional e de retoma
da ajuda externa de parceiros
de cooperação".
Por outro lado, a dívida pública interna aumentou, uma
vez que o endividamento público interno, excluindo os contratos de mútuo e de locação e
as responsabilidades em mora,
situa-se em 263,1 biliões de
Meticais, o que representa um
aumento de 44,3 biliões de Meticais em relação a Dezembro
de 2021
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Leilão da Gemfields gera receita de 4,2 milhões de dólares

A Gemfields, companhia mineira com sede em Londres, anunciou na
terça-feira que conseguiu arrecadar uma receita no valor de 4,2 milhões de
dólares em leilão de gemas extraídas no distrito de Montepuez, na província
de Cabo Delgado. As gemas foram extraídas pela Montepuez Ruby Mining
Limitada (MRM), que é detida em 75 por cento pela Gemfields e em 25 por
cento pela Mwiriti Limitada.

Empresa completa 60 anos em Moçambique

SGS destaca sua liderança na segurança cibernética

A

postada na modernização tecnológica dos seus
serviços, a SGS Moçambique assinala, este
ano, 60 anos de sua implantação no País, ao
longo dos quais tem impulsionado o desenvolvimento da economia, através da prestação de
serviços de qualidade internacional nas áreas de inspecção,
testes, verificação e certificação a vários sectores de negócio.
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A empresa, que actua no
vasto campo de indústrias em
Moçambique, tem se assumido
como protectora dos interesses
de instituições e empresas ligadas ao comércio internacional
de diversos sectores, nomeadamente agricultura e segurança
alimentar, mineração, ambiente, saúde e segurança, petróleo
e gás, logística, energia, entre
outros.
Abordado no acto de celebração dos 60 anos da SGS
Moçambique,
recentemente
assinalados em Maputo, Gerald
Van Aswegen, director regional
da SGS, referiu que a empresa
está a contribuir positivamente para o desenvolvimento da
economia moçambicana, particularmente no que tangue à
assistência aos produtores e
exportadores a evidenciarem
a qualidade dos produtos que

oferecem aos seus clientes.
“Somos líderes mundiais
em testes e inspecção e isto
não é diferente em Moçambique. Neste mercado, expandimos os nossos serviços não só
para os sectores da Agricultura
e do Petróleo e Gás, mas também para a área de Engenharia,
onde oferecemos testagem dos
materiais de construção como
cimento, asfalto, entre outros,
para dar garantia sobre a sua
qualidade para aplicação na indústria de construção, testagem
de oleodutos e gasodutos.
A SGS Moçambique, conforme enfatizou, antevê um
futuro bastante promissor para
o País: “Vejo os desafios que a
maioria das economias actualmente enfrentam, em relação
com a cibersegurança. Um inquérito realizado na África do
Sul indicou que 60 por cento

das empresas já foi vítima de
ataques cibernéticos e este é
um novo serviço que a SGS
oferece, após a aquisição da
Brightsight, em Espanha. A
SGS é agora o líder mundial
em segurança cibernética e estes serviços já estão disponíveis
em Moçambique”, frisou.
Trata-se de serviços que têm
grande valor para se expandir
em Moçambique, uma vez que
a segurança cibernética conti-

nuará a constituir uma ameaça,
em geral, neste e noutros mercados, segundo indicou.
Numa outra abordagem,
Gerald Van Aswegen referiu-se
ao facto de a Covid-19 ter sido
um dos principais desafios nos
últimos anos. “Ninguém sabia
o que era a Covid-19. Ninguém
estava certo sobre o que o vírus iria fazer. Para muitas pessoas, isto era o fim do mundo,
mas a equipa da SGS adaptou-

-se rapidamente e continuou a
prestar serviços essenciais aos
clientes, o que para mim foi o
maior desafio de saúde mundial”, afirmou, acrescentando
que esta situação provou que
a SGS é um negócio sustentável, devido ao facto de a organização ter realmente crescido,
mesmo apesar dos desafios da
pandemia em Moçambique e
na região.
O director regional da SGS
falou ainda do alinhamento
da empresa com as megatendências mundiais, o que não
é diferente em Moçambique,
por exemplo, em relação aos
recursos naturais, conectividade e produtos, conhecimento,
digital, inovação, indústrias e
ambiente.
“Olhando basicamente para
as megatendências no futuro,
tais como a digitalização, saúde, alimentação, cosméticos e
até mesmo a utilização e maximização dos recursos naturais,
constatamos que temos um papel importante a desempenhar
e que o nosso crescimento será,
de facto, à volta destas megatendências”, concluiu.

Best Digital Bank – Mozambique 2022

Access Bank eleito melhor banco digital pelo segundo ano

O

Access Bank Mozambique é considerado, pela segunda vez consecutiva, o Melhor Banco Digital de
Moçambique, Best Digital Bank – Mozambique
2022. A distinção é feita pela conceituada revista
International Finance Award, que reconhece a
qualidade dos serviços que o Access presta aos seus clientes nas
várias plataformas digitais que incluem Internet banking, Mobile
Banking, Cartões e USSD.
Pesou para a nomeação do
Access Bank este ano o facto de
o Banco, em Fevereiro, ter sido
o primeiro a introduzir a tecnologia Contactless em Moçambique, fazendo com que os seus
clientes passassem a ter cartões
que dispensam a introdução de
códigos Pin em pequenas transacções. A inovação garante
maior segurança e flexibilidade
na aquisição de produtos e serviços.
Ainda na esfera digital, o Access Bank juntou-se ao M-pesa

para conceder empréstimos
com rapidez e maior facilidade
aos clientes que movimentam
dinheiro através dos telemóveis.
Os empréstimos, que variam em
função da capacidade de cada
cliente, são cedidos em pouco
menos de um minuto através da
tecnologia USSD.
Segundo o Administrador
Delegado do Access Bank Mozambique, Marco Abalroado,
esta distinção mostra mais uma
vez que o Access Bank é um
banco cujo crescimento está

directamente aliado à qualidade. "Com este reconhecimento
sentimo-nos ainda mais comprometidos com a inovação,
a tecnologia e, acima de tudo,
com a prestação de serviços
cada vez melhor. Queremos que
em todos os segmentos sejamos
a melhor opção bancária que há
no mercado. O nosso sonho é
ser o Banco africano mais res-

peitado do mundo".
Para além de ser considerado
o Melhor Banco Digital de Moçambique, o Access Bank diz
também que recebeu a distinção
de Banco de Retalho mais inovador, Most Innovative Retail
Bank Mozambique - Mozambique 2022, um reconhecimento
que surge em resultado dos esforços do banco para servir to-

dos os segmentos sociais, com
destaque para a mulher nas suas
variadas posições.
Para além de garantir serviços
específicos
Women
Banking, que incluem a Conta,
o Cartão e a Poupança Mulher,
o Access Bank treina e capacita mulheres empreendedoras
através do Pitch-A-Ton. Um
projecto destinado à capacitação das Pequenas e Médias Empresas pertencentes às mulheres moçambicanas, dotando-as
de competências financeiras e
empresariais, para que possam
fazer crescer os seus empreendimentos.
O Access Bank Mozambique afirma-se como um banco
universal que serve todos os
segmentos de negócio com o
compromisso de apoiar a concretização dos sonhos de todos
os moçambicanos.

ECONOMIA

Nampula espera 270 mil turistas até Dezembro

Dados disponibilizados pelo sector do turismo indicam que até
Agosto último 100 mil turistas haviam escalado a província, o que corresponde a 38 por cento da meta prevista. A província de Nampula
dispõe de 10 distritos costeiros para a prática do turismo de mar e sol,
enquanto no interior destacam-se algumas zonas para o ecoturismo e
turismo cinegético.
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Financiamento de Mphanda Nkuwa em standby

Governo ainda não formalizou o seu pedido ao Banco Mundial

O

Governo conta com o Projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa para atingir
a meta de garantir a energia para todos os
moçambicanos até 2030. Na semana passada, o representante do Banco Mundial em
Moçambique, Zayra Romo, revelou que aquela instituição
está disponível para financiar o projecto, estando apenas à
espera do pedido formal do Executivo.

Duarte Sitoe
No âmbito do processo
de concurso para a selecção
do parceiro para o desenvolvimento do projecto Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa
e infra-estruturas associadas
ao transporte de energia, o
Governo, representado pelo
Gabinete de Implementação
do Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda Nkuwa (GMNK),
manteve uma reunião com os
sete Potenciais Investidores
Estratégicos do Projecto.
Falando à margem daquele
encontro, Zayra Romo falou
da disponibilidade do Ban-

co Mundial para financiar o
Projecto da Hidroeléctrica de
Mphanda Nkuwa, referindo
que neste momento estamos
à espera de um pedido formal
por parte do Governo. Mas,
em geral, pensamos que este
projecto é muito importante
para o objectivo do Governo
de acesso universal para 2030”,
disse Romo.
De acordo com a representante do Banco Mundial em
Moçambique, assim que o Governo avançar com o pedido
formal seguir-se-ão outras duas
fases até à disponibilização da

verba. “Depois do pedido,
avançamos com o due diligence, em seguida leva-se ao Conselho de Administração, que é
quem decide se o financiamento pode ser fornecido, mas a
primeira parte é ter o pedido
formal”, explicou.
Por sua vez, Carlos Yum,
Director do Gabinete de Implementação do Projecto Hi-

droeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), avançou que nos
próximos dias os sete Potenciais Investidores Estratégicos
do Projecto vão escalar os locais onde será implementado o
projecto, tendo igualmente explicado que, depois das visitas,
os representantes das empresas
concorrentes tem a missão de
elaborar relatórios, cabendo

GMNK analisar as propostas
e escolher o melhor Parceiro
Estratégico
Importa referir que Projecto da Hidroeléctrica de
Mphanda Nkuwa, avaliado em
cerca de 5 biliões de dólares, é
considerado pelo Governo e
parceiros de cooperação crucial para a materialização do
Projecto Energia para Todos.

Gestão equitativa das receitas de gás

MEF conclui a proposta de Fundo Soberano, mas
reduz a alocação

J

á está concluída a proposta de lei que cria o Fundo Soberano, uma das alternativas modernas
para uma gestão adequada e transparente das
receitas da extracção de recursos naturais. No
entanto, a proporção de receitas fiscais do gás a
ser alocado ao fundo soberano desceu de 50% para 40%
nos primeiros 15 anos.

Evidências
O ministro da Economia e
Finanças, Max Tonela, anunciou, semana passada, após o
término de uma audiência parlamentar, sobre três propostas de lei a serem apreciadas
pela Assembleia da República
(AR). “A proposta do Fundo
Soberano já está concluída
(…) e está sendo autopsiada
pelo Conselho Económico de
Moçambique”, disse.
Na nova proposta, o governo baixou a proporção de
receitas fiscais do gás que vai
alocar ao fundo soberano que
está a preparar, descendo de
50% para 40% nos primeiros
15 anos.

De acordo com um esboço do diploma legal que ainda
não foi aprovado, 40% das receitas fiscais, proveniente da
exploração de gás no norte de
Moçambique, será canalizada,
nos primeiros quinze anos
de exploração, para o fundo
soberano que o país está a
preparar para gerir os quase
100 mil milhões de dólares
que deverá receber em receita
fiscal.
Depois, a percentagem
sobe para 50%, de acordo
com a versão preliminar da lei
que deverá ser submetida aos
deputados até final deste ano,
o que representa uma varia-

ção face à ideia de 2020, em
que o fundo receberia 50%
nas primeiras duas décadas,
um valor que subiria depois
para 80% dos impostos provenientes deste setor.
Moçambique deverá ser
um dos maiores exportadores mundiais de gás a partir
de 2024, beneficiando não
só do aumento dos preços,
no seguimento da invasão
da Ucrânia pela Rússia, mas
também pela transição energética em curso a nível global, que procura afastar-se
dos combustíveis fósseis, no-

meadamente o petróleo.
O estabelecimento de um
fundo soberano para a gestão
das receitas foi uma das exigências do Fundo Monetário
Internacional para o regresso
ao país, já este ano, no seguimento de uma suspensão
de cinco anos da ajuda ao
Orçamento, depois do chamado ‘escândalo das dívidas
ocultas’.
Este fundo soberano, que
deverá seguir o modelo implementado por vários outros países africanos produtores de petróleo e gás, como

Angola ou a Nigéria, terá um
conselho de peritos independente, estabelecido pelo
Ministério das Finanças, e as
operações serão geridas pelo
banco central, supervisionado pelos deputados e por um
comité independente que vai
incluir membros da sociedade civil.
Na versão preliminar noticiada pela Bloomberg, o
fundo está impedido de investir em projetos de petróleo e gás, e o Ministério das
Finanças deverá nomear auditores para analisar as contas deste fundo.
O Fundo Soberano além
de ajudar a minimizar os impactos
macroeconómicos
indesejáveis decorrentes de
uma entrada excessiva de
receitas na economia, a sua
criação ajuda a disciplinar
o uso das receitas e a criar
condições para a sua gestão
sustentável.
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ecentemente, assistimos a incrédulos (no
meu caso) a um número avassalador de
notícias que têm vindo a público, em alguns Órgãos de Informação, de várias
partes do Mundo — menos em Moçambique, que
nestas questões de Saúde «anda a dormir na forma»
—, as quais evidenciam uma clara correlação entre a
toma das vacinas das mais diversas marcas e o aparecimento de efeitos adversos, alguns temporários,
outros aparentemente duradouros e até permanentes, num número considerável, e sem que haja um
padrão definido nas camadas populacionais dos Países e do Mundo (incluindo Moçambique!), que nos
deixam um pouco desconfortáveis, para usar um
eufemismo, sobretudo porque ao longo dos últimos
anos, aquando do aparecimento da “solução” milagrosa, de cujo conteúdo pouco ou nada se sabe,
fomos conviventes e uns mais que outros, até certo
ponto, incentivaram de forma veemente e obstinada
a toma generalizada dessas inoculações, chegando
mesmo durante este tempo a revelarem-se e a surgirem da bruma da memória dos dias já esquecidos
autênticos sectários e fascistas, que imbuídos de um
espírito de medo, paranóia, crença cega e positivista
na Ciência, iniciaram uma verdadeira cruzada e perseguição àqueles que ousaram sequer questionar a
narrativa vigente e mediatizada, pretendendo ao invés disso ser cautelosos, antes de colocarem no seu
corpo algo sobre o qual pouco ou nada se sabia
e de que não havia ainda dados robustos que permitissem aferir da sua segurança, ou não, quanto mais
os efeitos que teriam aquando a sua inoculação.
Hoje, alguns meses passados, ao observar os dados do “Eudravigilance European Database of
suspected adverse Drug reaction Reports”, deparamo-nos com números preocupantes, só entre nós,
de Sul a Norte de Moçambique, na África Austral e
na União Europeia, causados por todas as marcas
sem excepção, o que nos deverá fazer questionar se
os métodos usados por governos, e posteriormente
replicados/ampliados por “indivíduos bem intencionados” (deles está o Inferno cheio), quer na sociedade, quer no seu seio familiar com os seus entes
queridos, valeram de facto a pena e contribuíram
para proteger quem quer que seja. Ou se, por outro
lado, tiveram o efeito contrário.
A resposta a esta pergunta parece ter dependido
mais da sorte e do acaso de cada família do que
propriamente do método que já se revelou, no mínimo, ineficaz, no limite perigoso, e para alguns prejudicial e com contornos dramáticos.
Querer, portanto, perante as gritantes provas que
começam a vir a público transformar uma excepção
à época (dado o pouco que se conhecia do Vírus,
e os indícios de que se tratava de algo com contornos bastante alarmantes, a julgar pelas imagens tétricas de caixões) numa regra geral e uma escolha de

Estamos entregues
à bicharada

cada um, que deverá ser pessoal, intransmissível e,
sobretudo, devidamente informada numa exigência,
incentivando novamente outras tomas e reforços
constantes de algo que foi feito em tempo recorde, como os próprios autores e fabricantes tão orgulhosamente gostam de afirmar, e de que sobre as
suas fases de teste e análises antecedentes têm vindo
a lume graves suspeitas, dando como exemplo os relatórios da “Pfizer”, é em si só leviano e criminoso
ler essa directriz autoritária de um eleito da Assembleia da República numa qualquer rede social, (independentemente da sua cor partidária, ideologia ou
grau de importância) causa mais do que estranheza,
causa uma revolta e animosidade.
Retomar o discurso de ódio, segregação e ridicularização que foi tentado ao longo dos últimos dois
anos perante um quadro de incerteza desta natureza, em que há novos e desconcertantes contornos a
cada dia, e em que até o próprio “Center for Disease Contro CDC”, nos EUA, um dos arautos Papas
destes métodos, já começa a questionar e a abandonar os mesmos, já cai no domínio do irracional patológico incompreensível e, o que é pior, do malicioso.

O nosso
Governo deve
decretar
oficialmente
que isto é o
fim da picada!
Perante as evidências, às quais eu nem toquei na
superfície devido a ausência de espaço desta secção
de opinião (e de tempo) do suporte que estou a usar
para me expressar, querer forçar e ridicularizar quem
pensa diferente ultrapassa todo e qualquer limite do
razoável e coloca-nos numa posição de desconfiança
sobre todas as entidades e instituições que têm reforçado e incentivado ou justificado os meios altamente
reprováveis, hediondos e discutíveis que foram usados, quer no sentido de uma descriminação positiva,
quer negativa da população, usando artifícios de incentivo/penalização (quem se lembra das discotecas
e dos gelados para as crianças que se voluntariaram a
vacinar nos centros de vacinação?).
Retomar uma narrativa que perante este quadro

põe em causa a vida dos cidadãos ou faz com que
estes joguem uma roleta russa com mais do que
uma bala na câmara deverá, então, fazer-nos pensar
seriamente em:
1) Quem queremos e estamos a eleger para nos
representar quanto ao seu conjunto de valores, atitudes e até intenções.
2) Qual a informação e formação, se é que têm
alguma, científica ou médica em que assenta este
autoritarismo e intransigência perpetrada por certas
e determinadas pessoas sobre as restantes, que têm
dúvidas, legítimas e infelizmente suportadas por evidências cada vez mais difíceis de ignorar?
3) Quem se irá responsabilizar, no caso de ocorrer
ainda mais dramático desfecho com as novas doses
que estão já a ser preparadas para este Inverno e
em que lugar fica na alarvidade do que foi proferido na dita publicação o consentimento informado,
ou a expressão “do meu corpo, minhas regras”,
tão ampla e orgulhosamente difundida por certos e
determinados grupos em outros campos menos relevantes que a sua saúde?
4) Qual a verdadeira razão por trás de toda esta
exigência? Dado que à luz dos últimos acontecimentos e tendo em conta que o vírus e o seu desfecho
são menos imprevisíveis e nocivos que estas sucessivas doses. A preocupação com a saúde e o bem-estar, quer individual, quer colectivo, não parece
infelizmente ser o caso.
Perante tudo o que foi dito, começa a tornar-se
incompreensível esta insistência, sobretudo vinda de
figuras mediáticas ou de poder da sociedade, numa
doença que não só não é assim tão letal, como, aparentemente, as inúmeras notícias faziam prever,
como a mesma é já hoje endémica e praticamente a
grande maioria das pessoas já desenvolveu anticorpos suficientes, uma vez que já tiveram no mínimo
uma ou mais infecções causadas pelo “SARS Cov2” e suas linhagens e variantes.
Perante estas e outras constatações que já são
assumidas e difundidas, tal é a prevalência e corriqueirismo das mesmas, como as alterações anómalas no ciclo menstrual nas mulheres observado
recentemente, se os governos de todo o Mundo, e
em especial “o nosso” Moçambicano, endurecerem
o discurso durante os próximos meses, como a julgar pela publicação do referido deputado eleito em
Portugal (contendo de forma acéfala, para ser simpático, disposições que violam claramente os mais
elementares direitos constitucionais dos cidadãos)
parece já ser o caso, deveremos gritar em uníssono e
definitivamente afirmar, para todos e para cada um,
que esta situação marca um ponto de quebra em que
devemos ser inflexíveis e implacáveis na luta pelos
nossos direitos e liberdades individuais, devendo decretar oficialmente que isto é o fim da Picada! Ou
seja: estamos entregues à Bixarada!!!
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Democracias a metade

Luca Bussotti

E

xiste uma diferença fundamental entre uma concepção liberal
e uma progressista e participativa
da democracia: a de tipo liberal,
defendida por autores como Locke ou Tocqueville, enfatiza a liberdade do cidadão-eleitor e a importância de um sistema de contrapesos – principalmente institucionais – para
limitar o poder da maioria eleita pelo povo. A
de inspiração progressista – por exemplo, representada pelo jurista Kelsen, em seus escritos de ciência política – defende que não seja
suficiente deixar plena liberdade ao cidadão-eleitor, mas sim que seja fundamental que
haja uma correspondência entre o nível institucional (Estado-Parlamento) e o nível da
sociedade civil. Esta última deve encontrar
as melhores formas, dentro do ordenamento jurídico, para “contar” além da simples
aprovação desta ou daquela lei. Em muitos
países latino-americanos as suas Constituições foram moldadas consoante a segunda
perspectiva da democracia, com medidas até
coercivas, tais como a obrigatoriedade – não
apenas formal, mas substancial e com consequências graves caso não seja respeitada – do
voto para quem tiver este direito, como, por
exemplo, no Brasil. Outras formas de participação dizem respeito a pelo menos três
elementos centrais: em primeiro lugar, um
sistema eleitoral capaz de atrair os eleitores
às urnas; em segundo lugar, a ativação de
mecanismos de democracia directa em momentos particulares da vida do país: um desses instrumentos é o referendo. Finalmente,
procedimentos de envolvimento de associações, organizações da sociedade civil e dos
demais grupos colectivamente constituídos
em ocasião de tomadas de decisões importantes, quer a nível local, quer a nível central.
A aprovação do orçamento do Estado ou de
um município seria um desses momentos.
Um método consultivo, este, já presente em
muitos países ocidentais e latino-americanos,
principalmente a nível das províncias e dos
municípios.
Na Europa quase todos os países enveredaram para o modelo liberal de democracia. Isto
tem significado o direito (mas não o dever) de
voto, um sistema político com diferenças não

relevantes entre centro-esquerda e centro-direita, pelo menos depois da queda do Muro
de Berlim e o fim da ideologia comunista,
sistemas eleitorais muitas vezes incapazes de
atrair os eleitores, finalmente o desincentivo à
participação do cidadão à vida pública. Resultado: os níveis de abstencionismo dispararam.
Só para termos uma ideia, entre 1968 a 1984
o único país europeu com níveis elevados de
abstencionismo era a Suíça (cerca de 48%),
devido à sua particular configuração política. Nos outros países da Europa Ocidental
o abstencionismo não passava de 25%, com
pontas em países como Suécia, Áustria, Itália
e Bélgica abaixo de 10%.
O quadro mudou radicalmente a partir da
década de 1990. Com o fim da contraposição ideológica, o abstencionismo iniciou a
alastrar-se a todos os países ocidentais, com
poucas excepções (a Suécia, acima de tudo,
e algumas democracias novas dos países da
Europa do Leste). O erro da maioria dos observadores políticos foi de considerar este
fenómeno como natural em democracias
“maduras”, seguindo o exemplo dos Estados
Unidos, onde dificilmente se chega a uma
percentagem de votantes acima de 50%. Na
verdade, o crescimento do abstencionismo
significou o progressivo distanciamento da
população em relação à coisa pública. Foi por
isso que os movimentos de protesto cresceram exponencialmente em toda Europa,
como demonstram episódios recentes, tais
como o Gilets Jaunes na França, os no-vax
em quase todos os países europeus e por aí
fora.
O que se construiu foram democracias “a
metade”: literalmente, pelo simples facto de
que os parlamentos eleitos passaram a representar cerca de 50% da população (ou seja, o
número de votantes que efetivamente se fizeram às urnas); numa forma mais profunda
porque tais democracias perderam a capacidade de envolver os seus cidadãos nos processos decisórios fundamentais, deixando de
utilizar os poucos instrumentos de democracia directa disponíveis em democracias representativas.
A realidade africana – inclusive a moçambicana – enveredou para um caminho pareci-

do: com a viragem da década de 1990 muitos
países do continente experienciaram, pela primeira vez, processos eleitorais livres e multipartidários, mas nem por isso transparentes e
justos. É suficiente ver o que tem acontecido
em países como Angola e Moçambique, com
processos eleitorais numa primeira fase muito
participados, depois cada vez menos atrativos
e com níveis maiores de abstencionismo. Podemos nos refugiar na ideia de que Moçambique também, à maneira dos Estados Unidos,
está a se tornar uma democracia “madura”,
onde o abstencionismo representa um fator
estrutural dos processos eleitorais. Na verdade, não é mesmo assim: acima de tudo, Moçambique quis implementar uma democracia
tendencialmente participativa, uma vez que o
voto é sim um direito, mas continua um dever. Em segundo lugar, apesar da activação de
alguns instrumentos de participação directa
do cidadão a certas decisões, por exemplo
as consultas comunitárias, tais instrumentos se tornaram meros mecanismos formais,
que não conseguem envolver os cidadãos na
vida pública do país. Por não falar da falta
de activação de outros instrumentos, previstos pela Constituição, como o referendo, de
que nunca se aprovou uma lei específica para
regulamentar o uso. Finalmente, o sistema
eleitoral é muito pouco atrativo: o eleitor, geralmente, pretende escolher o deputado que,
localmente ou a nível nacional o representará,
quer manter um contacto constante com ele
(ou ela), fiscalizar a sua actividade, procurá-lo em caso de necessidade. O actual sistema
eleitoral, com listas bloqueadas e determinadas pelos partidos políticos, sem que o eleitor
possa indicar a sua preferência para este ou
aquele candidato só empurra o cidadão para
o abstencionismo. Num país onde já se sabe
de antemão quem é que irá ganhar – pelo
menos a nível nacional -, seria interessante se
os partidos abrissem a mão para um sistema
eleitoral mais inclusivo e competitivo, talvez
favorecendo a ida às urnas dos eleitores, assim como para a activação de mecanismos
básicos de democracia directa, como o referendo, previstos pela Constituição, mas que
até hoje ficaram sonegados, mesmo do lado
das oposições.
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e repente parei para pensar sobre o valor que um moçambicano tem no estrangeiro em comparação com outras
nacionalidades. É que tenho estado a
acompanhar notícias em que compatriotas são violentados em alguns países vizinhos e a reacção de
quem tem a responsabilidade de defender os cidadãos, neste caso o governo, está aquém do que se
pode esperar.
Às vezes, esse mesmo governo, quando decide
abrir a boca, alinha nas condenações, o mesmo que
faz um simples cidadão ou organização da sociedade
em pleno exercício de cidadania.
O assunto morre assim mesmo como tantos outros morreram. Morre com os governados deste país
a sonharem com um Estado a agir à medida da sua
grandeza, usando todos os mecanismos possíveis
para atacar a questão, a exemplo de canais diplomáticos ou governamentais para exigir explicações sobre
o sucedido.
Não pretendo ressuscitar os mortos para que nos
venham contar o quanto moçambicanos são maltratados e humilhados na África do Sul. Há o caso
badalado do jovem taxista, Mido Macia, que foi algemado na parte traseira de um carro por agentes da
polícia sul-africana e o arrastaram, provocando-lhe
ferimentos graves que lhe levaram à morte.
Não quero igualmente levantar um novo debate
sobre o assunto no seio dos familiares do jovem, que
na altura ficaram com a sensação de que o governo
moçambicano teria uma atitude diferente, que não
fosse de uma simples condenação e acompanhamento do julgamento dos polícias envolvidos no assunto.
Não pretendo ainda acordar fantasmas para reconstituírem os factos relativos ao caso de polícias
sul-africanas que largaram cães e atacaram violentamente moçambicanos algures na terra do rande.
Sei que nos dois casos aqui relatados os agentes
foram presos e responsabilizados. Isto é o que competia fazer da parte do governo e da justiça sul-africano. Alguém se lembra do que o governo moçambicano fez para mostrar ao mundo o quanto valoriza
os seus cidadãos?
Talvez ninguém se lembre porque a sua acção não
foi daquelas contundentes e à altura de um país. Uma
acção do estilo “não toque nos meus cidadãos, senão
há-de se ver comigo”.
Acabou por ser, e como sempre, uma reacção que
não deixou marcas ou lembranças nos corações dos
moçambicanos, facto que abre espaço para que qualquer um maltrate moçambicano no estrangeiro.
Alguém pode dizer que estes assuntos são antigos.
Sim, até são, e os processos relacionados com eles
estão arquivados, mas o trauma que provocaram nas
nossas mentes não vai desaparecer nunca.
Puxei estes dois episódios para o meu texto, nesta
minha reflexão sobre o valor do moçambicano além-fronteiras, como podia ter feito com tantos outros

casos que servem de exemplo de que estamos num
salve-se quem puder na luta pela sobrevivência na
terra dos outros.
Quando mais de 100 famílias moçambicanas deslocadas em Malawi na sequência da depressão tropical Ana, idos da província da Zambézia, estão a
viver em total abandono, sem o que comer e cobrir,
pode-se ter a ideia da gravidade do assunto.
Quando há um acidente numa mina sul-africana e
as autoridades que lidam com os assuntos dos mineiros moçambicanos não sabem se há ou não compatriotas nossos nessa companhia mineira, dá para perceber tudo. Significa que alguma coisa está a falhar.
É impressionante como os governos dos outros
países prestam atenção aos seus cidadãos na diáspora até ao mínimo detalhe. Em caso de alteração
da ordem num país, tudo fazem para evacuá-los ou
proporcioná-los todo o apoio possível.
Os americanos, os portugueses e tantos outros fazem isso. Um gesto muito bonito de amor ao cidadão do seu país, carregado de uma forte mensagem
de que apesar de estarem longe do país, estamos de
olho em vocês.
Será que numa situação dessas Moçambique pode
fazer isso? Duvido. Pelo contrário, o governo reza
para que fiquem lá, alegadamente porque não tem o
que lhes dar em termos de emprego. Basta dizer que
não há dinheiro para o assunto ficar arrumado, mas
há roubos sistemáticos de milhões de meticais do
erário público e ainda não vi o Estado moçambicano
a entrar em falência.
Aqui em Moçambique, houve momentos em que
os americanos, por questões de segurança, eram
aconselhados pela sua embaixada a não voarem nas
Linhas Aéreas de Moçambique, numa das fases da
sua crise. Tal facto constava no conjunto das recomendações que eram feitas a todos aqueles que desejavam visitar o país.
Maltratar ou matar, por exemplo, um cidadão americano num país pode significar um problema sério
para o governo desse mesmo país. Os cidadãos americanos sentem-se, por isso, protegidos e valorizados
pelo seu país, independentemente de onde estejam a
viver ou a trabalhar.
As autoridades portuguesas decidiram, um dia, não
permitir que os angolanos conduzissem em Portugal com a carta de condução do seu país. O governo
de Angola, ao tomar conhecimento do assunto, fez
o mesmo em relação aos portugueses no seu país.
Estava em causa a defesa dos seus cidadãos. Moçambique seria capaz de fazer isso? Duvido muito.
O normal seria lamentar de boca fechada e pronto.
Um acidente de viação ocorrido algures em Moçambique só é notícia em Portugal, por exemplo, se
entre os mortos ou feridos existir um ou mais cidadãos portugueses. Como correspondente do Diário
de Notícias de Lisboa, estou consciente disso. Até
podem ter morrido 10 ou mais pessoas nesse sinis-

tro rodoviário, a notícia não passa.
Quando um desportista português ganha uma
prova internacional, todos os cidadãos lusos unem-se a essa causa. A comunicação social portuguesa
faz eco da explosão de alegria do país inteiro. Bombardeiam o mundo com essa informação durante
dias, principalmente através dos seus canais de televisão.
Infelizmente, nós próprios como moçambicanos
não temos amor à pátria. Não sabemos valorizar
o que é nosso. Conhecemos melhor os jogadores
estrangeiros do que os nossos. Falamos mais dos
campeonatos europeu, espanhol e inglês do que
propriamente de Moçambola que nos diz respeito.
Exaltamos o que é dos outros em prejuízo do que
é nosso. Vimos ucranianos a viverem noutros países, a largarem tudo e regressarem ao seu país para
ajudar a defender a sua pátria invadida pelos russos.
Duvido que um moçambicano fosse capaz de tomar
uma decisão igual.
Temos a guerra de Cabo Delgado contra o terrorismo. No lugar de ingressarem no exército, dezenas
ou mesmo centenas de jovens reforçam o inimigo
para destruírem o seu próprio país e matarem seus
irmãos, tios, primos, amigos, vizinhos e atrasarem o
desenvolvimento.
Moçambique ganhou, recentemente, o campeonato regional de boxe realizado na capital do país. Ao
que se viu, não se fez muito barulho com a vitória.
São muito poucas as vezes em que o país conquista,
numa prova internacional, sete medalhas de ouro.
Mas, mesmo assim, não fomos capazes de fazer o
furor com isso, com a excepção do canal de televisão onde trabalha o próprio presidente da Federação Moçambicana de Boxe, Gabriel Júnior, o que é,
no mínimo, muito triste.
Vejam só. Quando Cristiano Ronaldo ganha bola
de ouro, Portugal pára. Há um barulho ensurdecedor. A notícia sai em tudo que é canto e com grande
destaque. Mas das vezes em que a sorte recaiu sobre o outro jogador, como por exemplo o argentino
Lionel Messi, a mesma notícia fica tão pequenina
que não se consegue notar. Está em causa, não necessariamente o facto de Ronaldo ser um craque
mundial de futebol, mas, sobretudo, porque é um
português que foi distinguido.
São coisas destas que juntas fazem a diferença
na forma como um país trata os seus cidadãos. Diria que os moçambicanos são iguais a cidadãos de
quaisquer países em termos de valorização se tivessem o mesmo tratamento, carinho e atenção que os
outros recebem dos seus governos. Às vezes parece
que são órfãos de pai e mãe.
Costuma-se dizer que nos tempos do Presidente
Samora Machel, o moçambicano tinha um outro estatuto no mundo. Era tratado com muito respeito.
O segredo é que ele não admitia brincadeiras. Que
alguém maltratasse cidadãos do seu país.

ÁFRICA

Preços dos produtos básicos na África subsahariana subiram 23,9% desde 2020
O Fundo Monetário Internacional disse, por um lado, que
os países da África Subsariana têm programas sociais bem direcionados e reformas que promovam a concorrência. Por outro,
alertou que os preços dos alimentos básicos na África subsariana
subiram em média 23,9% desde 2020, por sinal o maior aumento
desde a crise financeira de 2008.
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Segundo golpe do Estado põe presidente Paul-Henri Damiba a refugiar-se em Togo

Presidente de Burkina Faso demitiu-se e população
grita apoio à Rússia

O

auto-proclamado líder militar do Burkina Faso, o
Capitão Ibrahim Traoré, aceitou a demissão condicional proposta pelo presidente Paul-Henri Damiba para se evitar mais derramamento de sangue
na sequência do golpe de estado de sexta-feira, disseram as
autoridades tradicionais e religiosas. Damiba abandonou este
domingo (02) o país, com destino ao Togo, enquanto a nova
junta pediu calma aos cidadãos.
A partida de Damiba foi confirmada por dois diplomatas que
falaram com a Associated Press
(AP) sob condição de anonimato devido à sensibilidade
do assunto. Segundo a agência
norte-americana, desconhece-se
se o Togo é o destino final de
Damiba.
A saída de Damiba fora exigida na capital, Ouagadougou,
por centenas de manifestantes
que se pronunciaram a favor da
chegada do poder do capitão
Ibrahim Traoré, que se autoproclamou novo líder da Junta
Militar.
Após a mediação entre os
dois rivais, conseguida por líderes religiosos e comunitários,
“o próprio Presidente Paul-

Henri Sandaogo Damiba propôs
a sua renúncia, para evitar confrontos com graves consequências humanas e materiais”, pode
ler-se num comunicado de imprensa assinado por várias figuras
relevantes do Burkina-Faso.
O golpe de Estado de sextafeira (30) é o segundo este ano e
eleva os temores de que o caos
político distraia as atenções de
uma insurgência radical islâmica
que já matou milhares e forçou
dois milhões de pessoas a fugir.
Além de prometer não prejudicar ou julgar Damiba, Traore e
a nova junta comprometeram-se
a respeitar os compromissos já
feitos pela junta anterior à comunidade dos Estados da África
Ocidental (CEDEAO).

Damiba, que chegou ao poder através de um golpe militar
em janeiro, tinha acordado com
a organização regional de realizar eleições até 2024.
Traore disse que a ordem
estava a ser restaurada após
violentas manifestações contra a embaixada francesa e dias
de combates após a sua facção
militar ter derrubado o governo. Vídeos nas redes sociais
mostram soldados em veículos
blindados acenando bandeiras da
Rússia enquanto multidões gritavam “Rússia! Rússia!”.
Um comunicado assinado

pelo Presidente da Guiné-Bissau e presidente em exercício
da CEDEAO, Umaro Sissoco
Embalo, dizia que Damiba tinha
resignado “para evitar um confronto violento e o possível derramamento de sangue”.
Numa declaração emitida
pela televisão estatal, o representante da junta, Kiswendsida
Farouk Azaria Sorgho, apelou ao
povo para “desistir de qualquer
acto de violência e vandalismo”,
especialmente aqueles contra a
Embaixada da França ou a base
militar francesa.
O sentimento anti-França au-

mentou fortemente após a nova
junta alegar que Damiba estava
abrigado numa base militar francesa após ser afastado do poder.
A França negou veementemente as alegações, mas os populares rapidamente se concentraram junto à embaixada francesa
em Ouagadougou.
O Burkina Faso tem sofrido
ataques de extremistas islâmicos
frequentes desde abril de 2015,
cometidos por grupos ligados
tanto à Al-Qaida como ao grupo
Estado Islâmico, cujas ações afetam 10 das 13 regiões do país.
Em novembro de 2021, um
ataque a um posto de ‘gendarmerie’ causou 53 mortes (49 ‘gendarmes’ e quatro civis), o que levou
a uma agitação social generalizada
que resultou em fortes protestos
exigindo a demissão do Presidente
Roch Marc Christian Kaboré.
Alguns meses mais tarde, em
24 de janeiro, os militares liderados por Damiba tomaram o
poder num golpe de Estado – o
quarto na África Ocidental desde
agosto de 2020 – e depuseram o
Presidente.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

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

Teodósio Camilo
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O

s biografistas culturais são, por excelência, críticos de arte ou de obras pictóricas. Formula-se desde já a
análise de pelo menos duas ou três
obras do biografista e crítico de arte de todos os
tempos, o luso-moçambicano Afonso Almeida
Brandão.
A essência da biografia é a satisfação do instinto natural e comemorativo humano em razão
da pertinência da crítica e interpretação de factos apresentados nos quadros de arte. A biografia
crítico-interpretativa baseia-se em diversas fontes
literárias, pessoas, objectos ou determinado contexto ou ambiente. O autor adopta algum estilo
no acto de produção na narrativa ou relato da
vida de uma pessoa retratada sobre as suas vivências, experiências e o seu contributo ao longo da
carreira profissional.  
Em Moçambique, a biografia não é de domínio
de muitos jornalistas. Poucos jornalistas têm conhecimento das fases de produção de uma biografia. Actualmente, no continente Europeu e no
Americano, a biografia está cada vez mais a ganhar
nova dinâmica devido a sua interdisciplinaridade
com os diferentes campos de saber, associado ao
surgimento de novas técnicas de artes plásticas.
Porém, as artes plásticas também estão a ganhar nova roupagem. Novas técnicas de produzir
os quadros de arte descortinam-se. Assim, o subcapítulo seguinte reserva-se a discussão sobre
a técnica de produção de quadros denominado
Minimal Art.
Minimal Art
Literalmente, o termo Minimal Art pode-se
erradamente associar a algo pequeno, ínfimo,
medíocre ou sem grande valor. Contrariamente,
Minimal Art está distante de todas estas concepções. Minimal Art, também denominada Minimalismo, é uma técnica aplicada na pintura de
telas baseada na abordagem artístico-geométrica,
desvendou-se nos anos 60, forjado por alguns artistas que se distanciaram das técnicas vulgares
do então de fazer a arte, primaram pela valorização de figuras geométricas, dando origem a esta
técnica extremamente interessante que é Minimal
Art.
Vislumbrando os mistérios de Minimal Art
da Leonor Veigas, artista minimalista contemporânea, Brandão (2022) desvenda que as obras
de Leonor Veigas carregam consigo diversas informações sobre a alma, problemas de existência
social, sofrimento, perseguição, sonhos e do repouso do corpo do longínquo pulsar das têmporas expressas em formas de figuras geométricas,

Biografia, um género
esquecido em
Moçambique (2)

bem como retrato da beleza do ambiente.
O crítico de artes plásticas, Brandão (Op.cit.),
revela que alguma das experiências da arte que
constituíram perfeitas contribuições e decisivas
para o progresso das ciências naturais vieram de
ateliers de artistas, forjaram as ciências de observação ou de descrição, tais como a Zoologia, a
Botânica, a Paleontologia, a Física, entre outros campos de saber científico, tanto que o Renascimento
quebrou a divisão entre os dois campos de saber.
O movimento literário Renascimento estabeleceu condições prévias à nova ordem da era Clássica, aproximou a ciência e a arte, outrora, estas
duas áreas de saber eram separadas. Nesta óptica,
as observações sociais dos artistas, mesmo pertinentes, não eram assimiladas pelos cientistas do
então.
Porém, com o advento do minimalismo facilitase compreender a interdisciplinaridade entre as
artes plásticas e arquitectura, influência à observação, à estética de produção de projectos arquitectónicos refletidos nas obras pictóricas. Um artista
minimalista traz uma radiografia artisticamente
expressa, capta o ângulo do belo das paisagens
de cidades e vilas, trata-se de uma transfiguração
geometricamente exposta no plano artístico.
As observações de telas de artistas minimalistas estabelecem a base em prol da percepção das
qualidades narrativas biografistas apoiadas em teorias construcionistas. A teoria construcionismo versus desconstrucionismo são correntes literárias que
se contrapõem.
Desta forma, pode-se compreender o papel
que um jornalista biografista desempenha na construção de realidades expressas em telas artísticas
para o plano literário, associando-as às conjunturas sociais da época em que os artistas plásticos
vivenciaram determinados factos sócio-culturais.
A pura realidade é: a pintura Minimal Art é pouco conhecida e desenvolvida em Moçambique.
Todavia, ganha relevância em alguns países como
França, Inglaterra e Estados Unidos da América
e Portugal.
Minimal Art permite o empréstimo do conhecimento da arquitectura às artes plásticas, o que
significa que as narrativas biografistas se acasalam como jornalismo que preconiza a produção
de artigos de pesquisa científica - jornalismo investigativo - não somente se limitar em produzir
notícias tradicionais.
A ruptura da barreira, ou seja, o reencontro
entre a Ciência e a Arte, na fase renascentista,
permitiu uma riquíssima troca de conhecimento,
o que Brandão (2022) apelida de recompartimentação. A ciência, munida de todas as conotações
mágicas e místicas, assumiu-se como ferramenta

de interpretação estritamente quantitativa da
natureza, rompe-se com a erudição humanista,
filosófica e surge assim um novo vector- ciênciaarte.
Os campos da ciência - a Antropologia e a
Psicologia- na concepção de Brandão (2022),
reservam-se apenas aos esquemas culturais,
compreendendo as vivências e as relações do
homem e a sociedade. A psicologia dedica-se
na compreensão psíquica do sujeito humano,
afastando-se da interpretação da natureza. Estas
interpretações passam também a ser objecto de
análise no mundo artístico plástico.
Alguns objectos constituem matéria de trabalho para os minimalistas, associando-os à estética geométrica. Isto é possível graças à atitude
óptica, intelectual face às visões do mundo, a
ligação dos olhos com a alma na interpretação
de objectos ou realidades retratadas na esfera de
arte (Brandão, 2022).
Relação entre a Literatura e
Artes Plásticas
Influenciados pelas correntes literárias, o naturalismo, o fauvismo, o impressionismo, o simbolismo e o
romantismo, os artistas plásticos produziam obras
que refletissem o pensamento cultural do período. Deste modo, faziam a sua aparição na pintura, tal como a corrente naturalista preconiza
a radiografia do real, algo que pudesse levar o
apreciador das artes pictóricas a sentir a aproximação com a natureza.
Deste modo, o biografista cultural encontra uma
oportunidade de visitar as obras pictóricas, apreciar o belo apresentado, realizar uma leitura do
mundo intangível que é apresentado em forma
de tela e relacionar com as tendências de correntes literárias. Porém, toda a obra, quer pictórica
ou literária, carrega consigo informação intrínseca de forma peculiar de cada artista influenciado
pelo pensamento cultural da época. Há que compreender que um escritor também é um fazedor
de arte no plano escrito, enquanto o artista o faz
em forma de telas pictóricas, daí a relação entre
a literatura e as artes pictóricas.
Brandão (2016), na sua biográfica sobre o artista plástico Pedro Olayo, refere que o artista
procurou apresentar as suas vivências dos sítios
onde visitou, demonstrando o exotismo por onde
passou, explica ser algo mais importante do que
magia artificial, imaginário que não reflete a realidade. Formula-se desde já a análise profunda
da relação entre a literatura e artes plásticas, nos
próximos árticos, por esta ser uma área rica que
biografistas culturais podem explorar.
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Moçambique falha pódio na Cosafa de futebol de praia
A selecção nacional de futebol de praia ficou longe dos lugares de
pódio no recém-terminado Torneio da Cosafa. Os Mambas de pés descalços, assim como são carinhosamente tratados, foram derrotados pelo
resultado de 8 a 7 na partida de atribuição de terceiro e quarto lugares.
Apesar da imagem pálida deixada pelo combinado nacional, Nelson foi
eleito o melhor jogador e marcador da prova.

No “Africano” de Vela

Moçambique conquista duas medalhas de ouro
António Sousa Júnior e Wilka de Sousa ocuparam o lugar mais almejado do pódio
nas respectivas categorias

A

Federação Moçambicana de Vela e Canoagem traçou “uma boa estratégia para
conquistar os três títulos”

delegação moçambicana que, entre os dias 24
de Setembro e 01 de Outubro corrente, participou no Campeonato Africano de Vela na classe
Optimist, disputado na África do Sul, conquistou duas medalhas de ouro. Em masculinos,
na classe Optimist General Champion, António Sousa Júnior
suplantou os seus rivais e terminou o certame no lugar mais
almejado do pódio. Por sua vez, competindo na classe Optimist Feminin, Wilka de Sousa conquistou a segunda medalha de ouro para Moçambique. Com estes resultados, Moçambique terminou o “Africano” dos barcos movidos pela
força do vento na segunda posição.
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Duarte Sitoe
Moçambique volta a mostrar
a sua grandeza em África no que
à modalidade da vela diz respeito.
Na prova que decorreu em terras
sul-africanas, os velejadores nacionais, mesmo sendo a sua primeira aparição numa prova continental, não deixaram os seus
créditos por mãos alheias.
Aliás, os dois pupilos de Ernesto Sumindila, seleccionador
nacional, para além de terminar
a prova na posição mais almejada
do pódio, conseguiram ombrear

de peito aberto com adversários
oriundos da Argentina, Austrália,
Brasil e Espanha, países que são
referências a nível internacional
na classe optimist.
Em masculinos assistiu-se
uma batalha de titãs entre Angola e Moçambique. O angolano Wilson Camota partiu para
a Cidade de Cabo com o claro

objectivo de revalidar o título
Africano, tendo se lançado para
a liderança assim que arrancou a
competição.
Nas primeiras oito regatas,
o velejador moçambicano viu
o angolano a partir na primeira posição na grelha de partida.
Contudo, mesmo com o favoritismo atribuído ao seu rival não
deixou de sonhar com a primeira
posição.
Na derradeira regata, António
Sousa Júnior esteve irrepreen-

sível e beneficiou-se da penalização de Wilson Camota para
passar para a frente da classificação geral e conquistar a primeira
medalha de ouro para Moçambique naquele certame. Camota,
que liderou a prova durante oito
regatas, teve que se contentar
com a terceira e última posição
do pódio.

“Houve uma boa estratégia
da nossa parte para conseguir
três títulos” – observa Hélio
da Rosa
Em femininos, Wilka de Sousa, também estreante, fez história
ao terminar a prova na primeira
posição. A partida para o Campeonato Africano, a moçambicana não constava no rol das
potenciais candidatas a ganhar a
medalha, mas com decorrer da
competição foi evidenciando as
suas qualidades.
O factor casa não foi suficiente para Elisa Falcon destronar a velejadora nascida na pérola do Índico. Wilka de Sousa
não deu espaços para manobras
às suas rivais. Nas últimas duas
regatas, de Sousa conseguiu a
melhor classificação e destronou
a angolana Victória Camota, que
ocupou a primeira posição depois de cinco regatas.
A velejadora moçambicana
conquistou aquela que foi a segunda medalha de ouro para a
delegação moçambicana. A sul-africana Elisa Falcon ficou com
a medalha de prata, enquanto
Victória Camota teve que se contentar com a medalha de prata.
Os outros velejadores moçambicanos Wayna Kupinda,
Elidio Manhique e Niclicia Pezanhane, apesar de não terem

conseguido chegar aos lugares
do pódio, tiveram uma boa performance, mostrando que serão
alvos a bater nas próximas competições.
Na classificação geral, sem
mencionar os países que participaram na condição de convidados, com as duas medalhas de
ouro conquistadas, Moçambique
ficou na segunda posição atrás
da sua congénere de Angola.
Os convidados dominaram
a classificação final. Sem surpresas, a Austrália ocupou a primeira posição. O Brasil seguiu na
terceira posição, à frente do seu
maior rival, a Argentina, que se
contentou com o último lugar do
pódio.
Na hora de fazer o balanço
da participação da delegação
moçambicana que participou no
Campeonato Africano disputado
na Cidade do Cabo, o presidente
da Federação Moçambicana de
Vela e Canoagem, Hélio da Rosa,
apontou que foi traçada uma boa
estratégia para conseguir as duas
medalhas de ouro e a consequente segunda posição na classificação geral.
“O balanço é positivo, tendo em conta que esta seleção é
muito nova e apenas um dos
cinco atletas participou no último Africano. Os restantes era a
primeira vez que participavam
num evento de género. A equipa

que mais hipóteses tinha de vencer o evento era Angola, mesmo
porque foi a vencedora do último Africano e os atletas por ser
o último ano de muitos tinham
experiência em africanos. Houve

Os convidados
dominaram a
classificação
final. Sem
surpresas,
a Austrália
ocupou a
primeira
posição. O
Brasil seguiu na
terceira posição,
à frente do seu
maior rival, a
Argentina, que
se contentou
com o último
lugar do pódio.
uma boa estratégia da nossa parte para conseguir os três títulos”.
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Maputo é palco da dança contemporânea Danse L’afrique Danse
A cidade de Maputo vai acolher o prestigiado festival africano
de dança, anunciou o conselheiro da acção cultural, Laurent Vidal.
“Depois de Luanda, em Angola, Antananarivo, em Madagáscar, e
Uagadugu, em Burkina Fasso, a bienal da dança em África, iniciada
pelo Instituto Francês, vai acontecer em Moçambique, em Maputo”, anunciou.
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Jornalista moçambicano Hélio Nguane é o único
africano no Talent Press Rio

H

élio Nguane, jornalista, produtor e crítico
de cinema, vai representar Moçambique,
no "Talent Press Rio", no Brasil, entre
os dias 7 e 14 de Outubro. O workshop
funciona como uma plataforma de capacitação de jovens críticos de cinema e jornalistas naturais
e residentes de países lusófonos.

Hélio Nguane foi o único
jornalista dos países africanos de língua oficial portuguesa e junta-se a cinco críticos brasileiros, totalizando
seis o número de seleccionados para a edição de 2022
do Talent Press Rio, que
para além de acompanhar
a programação do evento,
participarão de seminários,
mesas-redondas e masterclasses, sob mentoria de profissionais da área, com vista
a desenvolver conteúdo jornalístico sobre as longa-metragens projectadas durante
a ocasião.
A posterior, os textos
produzidos pelos participantes serão publicados no

site talentpressrio.com, com
destaque na página oficial do
Festival do Rio.
“É uma honra ser seleccionado para um evento desta natureza. Espero
aprender técnicas para poder
interpretar e escrever com
mais propriedade sobre os
filmes dos PALOP’s. E mais,
espero que a minha seleção
abra espaço para mais jovens
jornalistas”, afirmou Hélio
Nguane.
O evento, integrado na
programação "Rio International Film Festival"- que vai
decorrer de 6 a 16 de Outubro - é uma iniciativa do
Goethe-Institut, da Federação Internacional de Críti-

cos de Cinema (Fipresci), da
Berlinale Talents e do Festival do Rio, com apoio da Associação Brasileira de Críti-

cos de Cinema (Abraccine).
De referir que Hélio
Nguane, no ano passado,
participou da 14ª edição do

Talent Press Durban - integrado na programação Durban FilmMart Institute -, na
vizinha África do Sul.
Nguane escreve sobre as
artes e cultura desde 2012.
Colaborou com o matutino
“Notícias”, onde manteve
a coluna de crónicas "Retalhos e Farrapos". Fundou
e coordena a plataforma
Mbenga Artes e Reflexões,
um site de produção de conteúdos jornalísticos culturais
e formação de jovens.
Para além disso, Hélio
Nguane, é coordenador,
produtor e sonorizador do
programa de rádio “Cinema
em Foco”, transmitido pela
RDP África, 2019, para todos os Países Africanos de
Língua Portuguesa.
Colabora
regularmente para a revista de cinema
pan-africano Awotele, escrevendo críticas e ensaios sobre a sétima arte dos países
africanos de expressão portuguesa.

Segunda obra do académico moçambicano publicada na Europa

Circle Langa internacionaliza-se com “Television Hegemony and the
Erosion of Local Cultural Values”

S

ob chancela da Lambert Academic Publishing,
uma editora europeia, o académico moçambicano Sérgio Langa, mais conhecido por Circle Langa, lançou esta segunda-feira (03) o seu segundo
livro, intitulado “Television Hegemony and the
Erosion of Local Cultural Values: A Look at the Educational Value of the Grids of Mozambican Broadcasts”.

De acordo com o autor, trata-se de um e-book
com teor académico, que
discute a Hegemonia Televisiva e a Erosão dos
Valores Culturais Locais,
sendo que o livro é editado
apenas na versão inglesa,
na Moldova, no âmbito da
internacionalização da sua
carreira científica.
Esta é a segunda obra
de Circle Langa, uma vez

que antes desta lançou
"O Modelo Editorial do
Jornal Impresso em Moçambique", por sinal uma
obra de carácter científico, que aborda Design e
Jornalismo.
Por outro lado, o primeiro livro de Langa estuda e propõe o modelo editorial de jornal impresso
adequado às características
do leitor moçambicano.

De referir que Sérgio
Jeremias Langa ou simplesmente Circle Langa

é actualmente professor,
pesquisador (Media e Educação) e director do curso

de licenciatura em Publicidade e Marketing na Escola
Superior do Jornalismo.
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Com nova vagas de ataques e expansão para outras províncias

Fazem, amanhã, cinco anos que os terroristas espalham terror no
norte de Moçambique

A

Emboscada terrorista criou baixas na SAMIM e nas FDS
Lesotho confirma morte de um soldado

ssinala-se amanhã a passagem de cinco nãos
desde o primeiro ataque dos insurgentes,
ocorrido a 05 de Outubro de 2017, na vila de
Mocímboa da Praia, numa altura em que,
apesar do avanço das Forças de Defesa e
Segurança e das tropas estrangeiras, os terroristas continuam a ter capacidade de atacar não só assentamentos
populacionais, como também posições das Forças de Defesa e Segurança, tal como aconteceu, há dias, quando as
forças conjuntas do Lesotho e de Moçambique, na área
de V Congresso, em Nangade, em Cabo Delgado, caíram
numa emboscada terrorista e durante os combates, foram
mortos vários terroristas, mas também houve baixas do
lado das forças conjuntas. Nesta emboscada, um soldado
da Força de Defesa do Lesotho (LDF) foi morto a tiros e
outros oito soldados da LDF ficaram feridos nos combates, mas estão numa situação considerada estável, numa
unidade sanitária de referência na cidade de Pemba.
Cinco anos depois dão primeiro ataque, os terroristas, que a
dado momento chegaram a ocupar vilas e cidades, antes da chegada das tropas estrangeiras que
ajudaram a mudar o rumo dos
acontecimentos, continuam a ser
motivo de preocupação.
Com as suas principais bases
destruídas e sacudidos pela pressão das forças conjuntas, hoje
os terroristas tem na táctica de
guerrilha sua principal aliada, que
permite lançar ataques em locais
que antes não estavam no mapa
do terror. É o caso das recentes
incursões em Nampula e no Sul e
Centro de Cabo Delgado.
No ataque do passado de 16

de Setembro, a vítima mortal não
resistiu aos graves ferimentos
contraídos no estômago depois
de atingida por tiros, tendo sido
evacuada para um dos hospitais
da capital provincial.
De acordo com o jornal Lesotho Times, citando as autoridades governamentais, o soldado
perdeu a vida no passado dia 16
de Setembro, em Cabo Delgado,
e fazia parte das tropas da LDF
enviadas para Moçambique, como
parte de uma força da SADC para
ajudar o país na luta contra os terroristas. Ele é o primeiro membro
da LDF a morrer em combate
em Moçambique, depois de ter
sido atingido mortalmente. Dois

outros soldados do Lesotho morreram em Cabo Delgado, devido
a causas não relacionadas com os
combates.
O ministro da Defesa e Segurança Nacional,
HalebonoeSetšabi,
confirmou
numa entrevista a morte do soldado, mas recusou-se a dar a sua
identificação, dizendo que este e
outros detalhes seriam revelados
assim que as investigações fossem
concluídas.
“O que só posso dizer por
enquanto é que temos uma baixa
em Moçambique”, disse Setšabi.
“O incidente aconteceu no sábado (16 de Setembro). No entanto,
o relatório completo do que realmente aconteceu será divulgado
assim que as investigações estiverem concluídas”, acrescentou.
Setšabi disse que a família do
soldado falecido já foi informada
e que o corpo seria levado para
Lesotho assim que a autópsia fosse concluída.

O ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia, Samuel Rapapa, também confirmou
a morte do militar e o ferimento
de outros oito.“O ministro da Defesa (Setšabi) informou o governo
que a LDF perdeu um soldado
num confronto com os terroristas em Moçambique. Outros oito
soldados ficaram feridos. Os oito
estão em condição estável e sob
cuidados médicos. O governo
apresenta as suas condolências à
família do falecido guerreiro”, disse Rapapa, que também é porta-voz do governo.
Com a morte do soldado sutho no passado dia 16 de Setembro, sobe para três o número de
oficiais da LDF que perderam a
vida em Moçambique. O Comando MoalosiKhoaele foi o primeiro
a morrer quando sucumbiu à malária em Novembro passado.
Outro soldado da Força de
Defesa do Lesotho, o Comando
LebohangMofoka, morreu num

acidente de viação em 22 de Julho
deste ano, depois que o veículo em
que viajava colidiu com um poste
eléctrico e capotou várias vezes.
Um total de 125 soldados da
Força de Defesa do Lesotho foram enviados pela primeira vez
para Moçambique em Agosto de
2021 como parte de uma iniciativa
da SADC para ajudar o governo
moçambicano na luta contra os
terroristas na parte norte do país.
Eles foram substituídos por outro
contingente militar no início deste
ano.
Na semana passada, a Missão
Militar das Forças Conjuntas da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM na
sigla em inglês) lamentou a morte
do soldado do Lesotho, ocorrida
em missão de combate aos terroristas no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado, a 16 de
Setembro.
Através de um comunicado,
a SAMIM explicou que o contingente do Lesotho caiu numa
emboscada na região da Aldeia
V Congresso.Curiosamente, as
Forças de Defesa e Segurança de
Moçambique raramente anunciam
as suas baixas.
O terrorismo eclodiu em
Cabo Delgado em 2017 e já custou milhares de vidas e deslocou
muitas outras. Além dos países da
SADC, Ruanda também destacou
tropas para lutar contra os terroristas naquela província.
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