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Participação da polícia na marcha da Frelimo viola Estatuto Orgânico da PRM
Estatuto Orgânico da PRM diz que a polícia deve ser apartidária

Agentes da polícia marcharam e tocaram banda na saudação ao terceiro mandato

Enfermeiros mantêm ameaça de greve para segunda-feira
Enquanto médicos dão um mês de reflexão ao governo

Vahanle analisa a interferência do poder central e conclui

“Sabotam-me porque sou um 
adversário forte”

MISAU recusa-se a dar planta modelo e PGR inviabiliza tapamento de buracos

Unidos 
na saudação 
ao caos
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PUBLICIDADE

Polícia e Frelimo já não escondem promiscuidade
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Com o Presidente da República, Filipe Nyusi, e seu Governo debaixo de um 
turbilhão de críticas, por uma já indisfarçável má governação e desastrosa 
comunicação que ficou acentuada com as trapalhadas ligadas a Tabela 
Salarial Única (TSU), que gerou insatisfação de vários grupos profissionais, 
o partido Frelimo, que nos últimos anos detém o monopólio do direito à 

manifestação, mobilizou os seus membros e simpatizantes, um pouco por todo o país, 
para um culto de personalidade à figura de Filipe Nyusi à moda do Coreia do Norte, 
num país onde a manifestação de cidadãos comuns e sociedade civil está, aos poucos, 
a ser ilegalizada com recurso a armas e meios de repressão do Estado. Não obstante a 
polícia ser instrumentalizada para reprimir qualquer manifestação, agora coloca botas 
na marcha, enquanto a sua banda anima a saudação ao terceiro mandato de Nyusi como 
presidente do partido, cargo para o qual foi reeleito no XII Congresso.

Há cerca de duas semanas, 
um grupo de vendedores do 
mercado do peixe, na cida-
de de Maputo, foi obrigado 
a marchar em silêncio e sem 
nenhum dístico depois de 
uma negociação com a polí-
cia fortemente armada até aos 
dentes e que estava pronta e 
com ordens para inviabilizar 
a manifestação. Mas meses 
antes, um grupo de activistas 
sociais do Observatório das 
Mulheres foram detidas na ci-
dade de Maputo, quando ten-
tavam manifestar-se de forma 
pacífica contra a violência do-
méstica.

Ainda este ano, um grupo 
de jovens, liderados pelo jor-
nalista, escritor e apresenta-
dor de TV, Clemente Carlos, 
foi brutalmente violentado 
e recolhido às celas da 18ª 
esquadra da PRM (Brigada 
Montada), onde seguiram-se 

acções de tortura e violência 
psicológica por terem tenta-
do marchar de forma pacífi-
ca contra a implantação das 
portagens e o elevado custo 
de vida.

No ano passado, concreta-
mente em Outubro, a polícia, 
armada até aos dentes, repe-
liu uma marcha, desta vez dos 
médicos, que queriam reivin-
dicar contra a crescente onda 
de raptos, uma semana depois 
de ter sido raptado, em Mapu-
to, o médico Basit Gani, no 
mesmo dia em que foi levado 
o empresário Takdir, do ramo 
de restauração. A justificação 
usada foi a prevenção da Co-
vid-19.

A mesma justificação ha-
via sido usada anteriormente 
pela polícia, em Maio, para 
frustrar uma passeata de estu-
dantes contra a aprovação de 
um pacote de regalias e bónus 

absurdos para os funcionários 
da Assembleia da República. 
Meses depois, um grupo de 
cidadãos que acompanhava 
Adriano Nuvunga para sub-
meter uma petição contra as 
portagens foi barrado por um 
aparato policial com uma exi-
bição de força desproporcio-
nal.

Estes são apenas alguns 
dos exemplos de tentativas de 
exercício do direito à mani-
festação convocadas por cida-
dãos comuns e organizações 
da sociedade civil que acaba-
ram repelidos com recurso 
ao uso da força, mesmo o di-
reito à manifestação estando 
consagrado no artigo 51º da 
Constituição da República de 
Moçambique (CRM), no capí-
tulo sobre a liberdade de reu-
nião e de manifestação, que 
dispõe que «todos os cidadãos 
podem, pacificamente e livre-

DESTAQUE

Unidos na saudação à Filipe Nyusi no meio ao caos da TSU
Polícia e Frelimo já não escondem promiscuidade

Reginaldo Tchambule

Agentes da polícia marcharam e tocaram banda na saudação ao terceiro mandato
Participação da polícia na marcha da Frelimo viola Estatuto Orgânico da PRM
Estatuto Orgânico da PRM diz que a polícia deve ser apartidária

Incêndios em residências fazem 10 mortos
Dez pessoas morreram carbonizadas em suas re-

sidências, na semana passada, na província de Gaza. 
As mortes foram registadas nos distritos de Bilene, 
Chókwè e Mandlakazi, onde as vítimas foram sur-
preendidas por chamas, quando se encontravam a 
dormir.

mente, exercer o seu direito 
de reunião e de manifestação, 
sem qualquer autorização pre-
vista pela lei».

Em todas as manifestações 
repelidas, apesar de devida-
mente fundamentadas e a lei 

deixar claro que não carecem 
de autorização, há um deno-
minador. A presença de agen-
tes da polícia armados até aos 
dentes, prontos para violenta-
rem quem ousar marchar pa-
cificamente.

Uma violação grosseira do Estatuto 
Orgânico da PRM

Curiosamente, a mesma po-
lícia, que se quer republicana 
e apartidária, foi vista semana 
passada a marchar no meio de 
membros e simpatizantes do 
partido Frelimo. Com agentes 
vestidos a rigor, a PRM, atra-
vés da sua banda, foi a atrac-
ção principal dos membros da 
Frelimo que marcharam, pelo 
menos na cidade de Maputo.

Era a mesma polícia que 
quando cidadãos comuns e so-
ciedade civil tentam marchar 
vem armada até aos dentes, 
domada e a capitular diante do 
partido Frelimo, uma postura 
que viola de forma grosseira o 
próprio Decreto 58/2019 de 
01 de Julho, que cria o Estatu-
to Orgânico da Polícia da Re-
pública de Moçambique.

É que no seu artigo pri-
meiro, sobre a natureza, o 
Estatuto Orgânico da Polícia 
da República de Moçambi-
que postula que “a Polícia da 
República de Moçambique, 
abreviadamente designada por 
PRM, é um serviço público, 
apartidário, de natureza para-
militar, integrado no Ministé-
rio que superintende a área da 
ordem e segurança pública”.

Como se pode depreender, 
a PRM tem por obrigação ser 
apartidária, ou seja, não servir 
como um departamento de 
um partido político ou mesmo 
fazer apologia aos partidos 
políticos, tal como se viu na 
marcha do partido Frelimo.

Recorde-se que por várias 
vezes a PRM tem sido acusa-
da de ter uma postura parcial e 
ser usada sobretudo em perío-
dos eleitorais para perseguir 

opositores políticos, tal como 
se viu na execução de Anastá-
cio Matavele, em que a viatura 
em que se faziam transportar 
pertencia a um influente mem-
bro do partido em Gaza e che-
gou-se a suspeitar que seja o 
mandante. 

Igualmente, em províncias 
como Gaza, a polícia tem pro-
tagonizado detenções ilegais, 
como aconteceu, por exem-
plo, aos delegados da Nova 
Democracia, que foram reco-
lhidos às celas minutos antes 
de iniciar a contagem de votos.

Para saudação de Nyusi, a 
moda Kim Jong Um

Enquanto, a polícia repe-
le qualquer manifestação dos 
moçambicanos, decorrem, 
como referimos, neste mo-
mento, um pouco por todo o 
país, manifestações de apoio 
à Filipe Nyusi. Desta vez, o 
partido Frelimo, que está aos 
poucos a transformar-se num 
local de culto à personalida-
de, está a saudar Filipe Nyusi 
pela sua eleição com números 
coreanos ao terceiro mandato 
como presidente da Frelimo.

A referência aos números 
coreanos surge pelo facto de 
ter sido eleito com 100 por 
cento de votos, depois de ter 
se forjado o mesmo consenso 
em todas as eleições realizadas 
na Frelimo. Mas, muito além 
do debate da renovação, a ad-
ministração de Filipe Nyusi 
está a institucionalizar e arre-
gimentar o culto à personali-
dade como acontece com o 
líder Coreano Kim Jong Un. 
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Apenas 6% das casas são convencinais em Moçambique

A informação foi avançada pela vice-ministra das 
Obras Públicas, Cecília Chamutota, que disse que os da-
dos de 2017 indicavam que o país tinha cerca de 16,3 mi-
lhões de casas, das quais apenas 6% são convencionais 
e destas apenas 2% são apartamentos. Vinte e três por 
cento são casas mistas; 47% são casas precárias e 22% são 
casas básicas.

PUBLICIDADE

O Governo mentiu. Em Outubro, primeiro 
mês da implementação da Tabela Salarial 
Única (TSU), houve registo de vários 
casos de redução de salários contrariando 
o princípio de irredutibilidade anunciado, 

o que aumenta o ambiente de caos que se instalou na 
função pública, com os médicos, professores (secundários 
e universitários), enfermeiros, magistrados do ministério 
público, juízes e (até) funcionários do próprio Ministério 
da Economia e Finanças (MEF) a contestarem o seu 
enquadramento na tabela e a perda de alguns direitos 
adquiridos, devido ao corte de subsídios. Na reunião 
do Sábado com os médicos, sem muito avanço nas 
negociações, o governo voltou a reiterar a máxima de que 
na implementação da TSU está garantido o princípio de 
irredutibilidade salarial, “o que significa que nenhum 
funcionário ou agente do Estado em consequência 
da reforma verá seu vencimento reduzido”. E quando 
confrontado com evidências da existência de casos em 
que o salário esteve abaixo, assumiu e prometeu “proceder 
as correcções necessárias para que os ajustamentos sejam 
efectuados no decurso do mês”. No entanto, Max Tonela 
e Armindo Tiago, que lideraram a equipa negocial com os 
homens de bata branca, não conseguiram trazer resposta 
para todas as reivindicações e foram dados 30 dias para 
implementar o acordado com os médicos e buscar soluções 
às outras reivindicações. Em caso de não haver consenso, 
os médicos vão paralisar as actividades a partir do dia 05 
de Dezembro.

O caos é palpável na função 
pública. Os ministros de Eco-
nomia e Finanças e de Saúde, 
Max Tenela e Armindo Tiago, 
acossados por uma ameaça 
de greve que estava prestes 
a eclodir, reuniram-se com a 
Associação Médica de Mo-
çambique (AMM), depois que 
esta atribuiu um certificado da 
incapacidade aos mandatários 
do encontro anterior.

Em resultado do encontro 

que ocorreu este sábado, a 
AMM decidiu prorrogar o iní-
cio da greve, inicialmente mar-
cada para esta segunda-feira 
(07), para o dia 05 de Dezem-
bro próximo.

O presidente da AMM, Mil-
ton Hussene, explicou que, 
face à abertura do Governo, a 
classe decidiu remarcar a data 
do início da greve para 05 de 
Dezembro “para dar tempo 
para que continuemos com o 

Houve casos de redução de salários contrariando 
as garantias dadas pelo Governo

Primeiro mês da implementação da TSU denuncia novos erros 

Nelson Mucandze

Juízes reclamam que TSU retira da classe o estatuto de titulares dos órgãos de soberania
Médicos adiaram a grave depois do encontro com Max Tonela e Armindo Tiago
Professores divididos e enfermeiros já têm data (14 de Novembro) para ir à rua

diálogo e dar tempo para a sa-
tisfação das reivindicações”.

“Nós tivemos oportunida-
de de dialogar com uma equi-
pa mandatada pelo Governo. 
Entretanto, a classe ainda não 
está satisfeita, pois ainda tem 
na sua memória várias pro-
messas e acordos com o Go-
verno, alguns escritos, mas que 
não foram satisfeitos. Mas, 
face à abertura do Governo, 
decidiu remarcar. Não descon-
vocou, remarcou”, sublinhou 
o presidente da AMM.

“Nós ainda vamos emitir 
um comunicado oficial, mas 
ainda não existem acordos em 
relação a um ponto fundamen-
tal do nosso caderno reivindi-
cativo que é o enquadramento 
e ainda não existem acordos 
em relação a alguns subsídios 
que temos por lei”, disse o 

presidente da AMM.
Assim, caso não haja avan-

ço, a grave deverá consistir em 
ficar em casa e irá abranger a 
todos os médicos em servi-
ço na Administração Pública, 
afectos às unidades sanitárias 
públicas e instituições subor-
dinadas ao Ministério da Saú-
de, nomeadamente: Serviços 
Provinciais de Saúde; Direc-
ções Provinciais de Saúde; 
Serviços Distritais de Saúde, 
Mulher e Acção Social; Ve-
reações Municipais de Saúde; 
Instituições de Investigação; 
Instituições de Formação em 
Saúde; Centros de Exames 
Médicos; armazéns de medica-
mentos e artigos médicos.

São cinco actividades que 
serão afectadas pela greve: 
consultas externas, incluindo 
as de atendimento especial/

personalizado; cirurgias elec-
tivas; exames auxiliares de 
diagnóstico de carácter elec-
tivo; procedimentos médicos 
de diagnósticos electivos, in-
cluindo as autópsias; todas as 
actividades de saúde pública; 
actividades de ensino em todas 
as instituições de formação em 
saúde do sector público (cen-
tros de formação, institutos e 
universidades); e as actividades 
de tutoria/supervisão de está-
gios nas unidades sanitárias.

Enfermeiros foram 
ignorados e pretendem ir à 

rua na próxima segunda

Atrás da decisão está a re-
dução dos salários sem expli-
cação administrativa, o enqua-

Continua na pag 04

Max Tonela Armindo Tiago
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No comunicado partilhado 
no final da reunião lê-se ainda 
que a agremiação deliberou, 
em defesa da Constituição da 
República, do Princípio do 
Estado de Direito Democrático, 
do Estatuto dos magistrados 
Judiciais e de instrumentos jurídicos 
internacionais de que Moçambique 
é subscritor, continuar a negociar 
junto do Governo e da Assembleia 
da República, em articulação com 
o Tribunal Supremo, medidas 
correctivas conformadoras da TSU 
ao estatuto do juiz. Para o efeito, 
“a AMJ deliberou, ainda, criar 
comissões de trabalho para as vias 
negociais e de impugnação, se se 
justificar.

Contas da Petromoc continuam no vermelho 
A empresa pública Petróleos de Moçambique (PE-

TROMOC) continua com as contas no vermelho. No 
último relatório de contas, referente ao ano 2021, de 
acordo com a KPMG, a PETROMOC tem uma dívi-
da de fundo de pensões avaliada em 731 milhões de 
meticais.

A Associação Moçambica-
na de Juízes (AMJ) reclama 
o facto de a TSU ter afecta-
do, por um lado, gravemente 
o estatuto remuneratório dos 
juízes moçambicanos e, por 
outro, um conjunto de direi-
tos anteriormente conquista-
dos pela classe mercê da sua 
condição particular.

“A aprovação da Tabela Sa-
larial Única (TSU), pela Lei n.º 

5/2022, de 14 de Fevereiro, al-
terada e republicada pela Lei 
n.º 14/2022, de 10 de Outu-
bro, e os sucessivos decretos 
complementares, afectaram 

gravemente o estatuto remu-
neratório dos juízes moçam-
bicanos, porquanto não só 
retiraram dos juízes de diver-
sas categorias o estatuto de 
titulares dos órgãos de sobera-
nia (Tribunal) como, de modo 
geral, afectaram negativamen-
te um conjunto de direitos 
anteriormente conquistados 
pela classe profissional mercê 
da sua condição particular”, 
defende a agremiação, numa 
carta em que convoca toda a 
classe para uma Assembleia 
Extraordinária que teve lugar 
esta segunda-feira.

Na reunião, foi acordado 
que “a AMJ faz notar que a 
TSU põe em causa o estatuto 
constitucional dos juízes, ao 
excluir determinadas catego-
rias da condição de titular ou 
membro de órgãos de sobera-
nia”.

No comunicado partilhado 
no final da reunião lê-se ainda 
que a agremiação deliberou, 
em defesa da Constituição da 
República, do Princípio do 
Estado de Direito Democráti-
co, do Estatuto dos magistra-
dos Judiciais e de instrumen-
tos jurídicos internacionais de 
que Moçambique é subscritor, 
continuar a negociar junto do 
Governo e da Assembleia da 
República, em articulação com 
o Tribunal Supremo, medidas 
correctivas conformadoras da 
TSU ao estatuto do juiz. Para 
o efeito, “a AMJ deliberou, 
ainda, criar comissões de tra-
balho para as vias negociais e 
de impugnação, se se justifi-
car”, lê-se no comunicado.

Professores divididos

O grupo que se encontra 
dividido é dos professores. 
Num momento que coincide 
com ofertas aos secretariados 
da Organização Nacional dos 
Professores (ONP), como se 
assistiu na província da Zam-
bézia, onde o governador 
ofereceu à classe uma viatura, 
nasceu um grupo de professo-
res unidos de Moçambique que 
não se identifica com ONP.

Este reclama da “existência 
de um total de 8 carreiras, das 
quais 7 (da carreira de Apoio 
até à carreira de Técnico Su-
perior N1) compactadas entre 
os níveis 1 a 15 e uma carreira 
(Especialista) a partir do nível 
16 (Decreto n.º 50/2022)”.

Diz ainda que as carreiras 
de Apoio e de Técnico Pro-
fissional enquadradas em ape-
nas 1 nível, o que significa que 
os funcionários enquadrados 
nessas carreiras não poderão 
beneficiar da promoção ou da 
progressão, violando assim os 
artigos 74 e 75 do Decreto n.º 
28/2022 de 17 de Junho, que 
aprova o Regulamento do Es-
tatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado. 

“As máximas pontuações 
ponderadas não permitem aos 
funcionários o enquadramen-
to no nível 21A (considerado 
como máximo nível possível), 
pois permitem apenas 84 pon-
tos (nível 19A), (Anexo II do 
Decreto n.º 50/2022)”, lê-se 
no documento que arrola as 
reclamações da classe.

TSU põe em causa o estatuto constitucional dos juízes

Continuação da pag  03

dramento injusto na TSU e a 
redução de suplementos figu-
ram entre as razões que levam 
a Associação Nacional dos 
Enfermeiros de Moçambique 
(ANEMO) a convocar uma 
greve geral para o próximo dia 
14 de Novembro.

A decisão foi comunicada 
na passada sexta-feira e resulta 
do silêncio do Governo em re-
lação às reclamações apresen-
tadas pela classe.

Segundo os enfermeiros, 
o Governo ignorou todas as 
propostas apresentadas pelas 
organizações profissionais da 
saúde durante a reunião de 
socialização da proposta de 
revisão dos critérios de enqua-
dramento na TSU, ocorrida no 
passado dia 26 de Agosto.

“Neste encontro, chegou-
-se ao consenso e acordo re-
lativamente a uma proposta 
de critérios de enquadramen-
to muito diferente dos decre-
tos recentemente aprovados 
pelo Conselho de Ministros 
(Decretos n.º 50 a 55 de 14 
de Outubro de 2022)”, diz a 
ANEMO, mas sem avançar as 
propostas que apresentou ao 
Governo.

A organização conta que, 
face às incongruências veri-
ficadas na implementação da 
TSU, solicitou um esclareci-
mento dos critérios e níveis de 
enquadramento que passaram 
a vigorar ao primeiro-ministro 
e aos ministros da Saúde, da 
Economia e Finanças e da Ad-
ministração Estatal e Função 
Pública.

O esclarecimento veio no 
dia 01 de Novembro (terça-
-feira), em reunião, onde o 
Governo explicou que reduziu 
os subsídios para incrementar 
o salário base, “reflectindo 
como vantagem na aposenta-
ção e não ter grande redução 
no 13º [vencimento]”.

De acordo com a convo-
catória, a greve vai abranger 
todos os enfermeiros em ser-
viço na administração pública, 
afectos às unidades sanitárias 
públicas e instituições subor-
dinadas ao Ministério da Saú-
de (Serviços Provinciais de 
Saúde; Direcções Provinciais 
de Saúde; Serviços Distritais 
de Saúde, Mulher e Acção So-
cial; Vereações Municipais de 
Saúde; Instituto de Investiga-
ção; Instituições de formação 
de Saúde; Centros de exames, 
Armazém de Medicamentos e 
artigos Médico-cirúrgicos).

Durante a greve, os enfer-
meiros vão paralisar as acti-
vidades de campanha de va-
cinação; serviços de pequena 
cirurgia; enfermaria de Cirur-
gia/Medicina, Bloco Opera-
tório, com excepção de casos 
de Urgência e UTI; realização 
de pensos; canalização venosa 
periférica e central, excepto 
em emergências e urgências; 
colheita de amostras sangue, 
urina, expectoração, fezes; 
casa morgue; actividades de 
saúde pública, tutoria e super-
visão de estágios; unidade de 
tratamento ortopédico ambu-
latório; e o Programa Nacio-
nal de Controlo da Tubercu-
lose.

Contudo, os enfermeiros 
garantem que vão assegurar 
serviços mínimos, nos se-
guintes sectores: Serviços de 
Internamento, enfermarias; 
Serviços de Urgência (Banco 
de Socorro, Pequena Cirurgia 
e Traumatologia); Serviços de 
Reanimação de adultos e pe-
diátricos; Serviços de Urgên-
cias de Ginecologia, Salas de 
Parto e maternidades; Bloco 
operatório de urgências.

“Em caso de violação do 
exercício do direito à greve 
(previsto no artigo n.º 8/2002 
na Lei de Trabalho), paralisa-

mos totalmente os serviços 
dos enfermeiros em todos os 
Hospitais e isso alterará as di-
rectrizes aqui previstas”, de-
fende a ANEMO.
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A partir de 2020 começamos 
a surpreender não só os nossos 
munícipes como também a 
nível nacional. Já se ouvia que 
algo está a mudar na cidade 
de Nampula. E em 2021 quase 
explodimos com a construção 
de estradas, pontes, melhoria 
de recolha de resíduos sólidos, 
limpeza, melhoria das placas 
centrais e montagem de 
semáforos, abertura de furos de 
água, entre outras actividades 
ao nível da nossa autarquia..

Maleiane reconhece irregularidades na CGE de 2021
Na qualidade de representante do Governo, o primeiro-

-ministro, Adriano Maleiane, reconheceu haver irregularida-
des na Conta Geral do Estado que foi analisada na última 
semana na Assembleia da República. Maleiane defendeu, 
por outro lado, a adopção de reformas que assegurem trans-
parência e credibilidade no uso das finanças públicas.

Nelson Mucandze

A cidade de Nampula tem estado a despertar 
atenções ao registar mexidas nas infra-estruturas, 
depois de um longo período de estagnação, que 
levou o seu edil, Paulo Vahanle, a reconhecer a 
inexperiência. No entanto, as realizações fizeram 

despertar novos “inimigos do desenvolvimento”, que, de acordo 
com o Presidente do Município, inviabilizam a implementação 
do seu manifesto eleitoral, que está, segundo suas palavras, a 85 
por cento do cumprimento. Aponta como exemplo o facto de o 
Ministério da Saúde ter se recusado a dar planta modelo para 
construção de um hospital, o que limitou a edilidade de cumprir 
a promessa de entregar aos munícipes um Centro de Saúde. As 
queixas sobre perseguições políticas não são vazias, no dia 18 
de Outubro passado, a procuradoria chamou Paulo Vahanle 
para notificar-lhe o facto de o município de Nampula não ter 
canalizado contribuições de funcionários ao Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) desde 1997 até Abril de 2018, altura 
em que, curiosamente, assumiu os destinos da edilidade em 
termos efectivos e tornou-se no primeiro presidente a canalizar 
à segurança social o que é retido mensalmente aos funcionários 
da edilidade. Em entrevista ao Evidências, o edil faz uma análise 
positiva de uma cidade cujos desafios continuam palpáveis.

Presidente, a Cidade de 
Nampula conheceu uma 
mudança que de alguma 
forma forçou o reconhe-
cimento, até da Frelimo, 

quando esta exigia que 
revelasse onde conseguia 
dinheiro para viabilizar 
certas infra-estruturas. Afi-

nal, o que aconteceu e que 
radiografia faz da tua cida-
de?

- Nós tivemos dois mo-

mentos. Um momento muito 
ruim e a fase actual. O pe-
ríodo muito complicado foi 
depois da tomada de posse, 

“Sabotam-me porque sou um adversário forte”
Procuradoria responsabiliza Vahanle por falta de contribuições desde 1997

MISAU recusa-se a dar planta modelo para a edilidade construir hospital
Chegou ao ponto de inviabilizar plano do município de tapamento de buracos 

“Se as eleições fossem hoje, a tendência de voto seria para a Renamo” – edil

Vahanle analisa a interferência do poder central e conclui

porque isto estava um pouco 
destruído.

Mesmo aquilo que era a 
visão dos próprios recursos 
humanos era uma lástima e 
pouco a pouco fomos jun-
tando as nossas energias com 
colegas e houve pessoas que 
nos aconselharam para fazer 
isto e aquilo.

A partir de 2020 começa-
mos a surpreender não só os 
nossos munícipes como tam-
bém a nível nacional. Já se 
ouvia que algo está a mudar 
na cidade de Nampula. E em 
2021 quase explodimos com 
a construção de estradas, 
pontes, melhoria de recolha 
de resíduos sólidos, limpeza, 
melhoria das placas centrais 
e montagem de semáforos, 
abertura de furos de água, en-
tre outras actividades ao nível 
da nossa autarquia.

Neste momento temos di-
ficuldades, mas se as eleições 
fossem hoje, a tendência de 
voto seria para a Renamo, 
porque o povo já está a agra-
decer e reconhecer os moti-
vos do seu voto. Em poucas 
palavras, queria dizer que a ci-
dade de Nampula não é aque-
la que conhecíamos antes.

Está a fazer uma leitura 
plenamente positiva?

- Não quero dizer que não 
tenhamos algumas dificulda-
des.

Como está a implemen-
tação do seu plano de go-
vernação, falo do manifes-
to?

- Para não ser pessimista 
ou optimista, acredito que es-
tamos nos 85%. Estamos no 
negativo nas áreas de empo-
deramento da mulher. Havia, 
antes, os vulgos sete milhões, 
toda gente sabe que era um 
fundo canalizado aos distri-
tos e municípios para levar 
a cabo algumas actividades 
e dentro dele havia essa ini-
ciativa de empoderamento 
das mulheres para reforçar a 
capacidade financeira delas. 
Tivemos dificuldades porque 
conseguimos pouca receita 
no início e já não dava para 
fazer empréstimo, mas sim 
investir em actividades pon-
tuais e de investimento no 
município.

Temos também o caso do 
Centro de Saúde que havía-

mos projectado para cons-
truir, que fazia parte do nos-
so manifesto, mas devido às 
questões políticas os serviços 
distritais e provinciais invia-
bilizaram, quando solicita-
mos a planta modelo - porque 
não bastava ir a um local para 
amontoar blocos - não nos 
facultaram.

Não houve abertura por 
parte do Ministério da Saúde 
ao nível da província de Nam-
pula, pese embora tenhamos 
reportado esta situação ao 
Secretário de Estado da Pro-
víncia e ele havia prometido 
fazer algo para contornarmos 
esse impasse.

Houve uma resposta ofi-
cial ou simplesmente a so-
licitação do município foi 
ignorada?

- Foi ignorada. As cartas 
foram enviadas, mas não tive-
mos resposta. Primeiro, pen-
sávamos que o expediente 
tinha sido perdido, mas quan-
do fizemos o segundo e o ter-
ceiro expediente percebemos 
que não havia boa vontade.

Continua na pag  06
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DESTAQUE Administrador do PNM vence prêmio internacional 
Administrador do Parque Nacional de Maputo, Miguel 

Goncalves, venceu, recentemente, o Prémio “Tusk Conser-
vation Awards 2022”. A distinção é atribuída às personalida-
des que se distinguem pelo seu contributo na Conservação. 
Para chegar ao primeiro lugar, Miguel, que trabalha no Par-
que Nacional de Maputo há 12 anos, superou administrado-
res oriundos do Quénia e Tanzânia.

Continuação da pag  05

Continua na pag  10

Os 15% que faltam têm so-
mente a ver com Hospital e 
empoderamento da mulher 
ou temos mais acções?

- Na componente da Edu-
cação também inviabilizaram 
a construção de salas de aulas. 
O comportamento demon-
strado pelos colegas da Saúde 
foi o mesmo demonstrado pelo 
Ministério de Educação, quando 
solicitamos desenho para a con-
strução. Mas estamos a conse-
guir dar algum material didático 
às crianças no posto administra-
tivo ou em reuniões populares. 

Essas são manifestações 
de sabotagem à sua governa-
ção…

- Acredito que sim, porque 
num espaço carente, com 
dificuldades imensas e haver 
alguém que quer desempenhar 
o seu papel, porque todo gov-
ernante quer ver o bem-estar 
da sua população, e há este im-
passe, concluímos que pessoas 
de má fé querem prejudicar o 

nosso mandato. E ao mesmo 
tempo estão a prejudicar a pop-
ulação, porque se os que querem 
fazer são impedidos de fazer, 
quem sai neste momento preju-
dicado é o povo.

Além das acções que suge-
rem trabalho do município, 
verifiquei, na cidade, que há 
desafios aqui não arrolados, 
como é o caso da deficiente 
manutenção dos sistemas 
de esgotos, a falta de sanitá-
rios públicos, problemas de 
água… há resposta à vista?

- Nós temos um financia-
mento para o saneamento. É 
um programa de saneamento 
urbano financiado pelo Banco 
Mundial e neste momento te-
mos acções a realizar. Estamos 
a conseguir estancar algumas 
situações que eram mesmo críti-
cas no que diz respeito a esgotos 
e valas de drenagem. Tínhamos 
falta de equipamento, mas con-
seguimos adquirir no mês passa-
do, que é para acelerar, porque 
muitos dos esgotos estavam en-

tupidos. Neste momento, esta-
mos a fazer, de forma paulatina, 
esta actividade de desentupir os 
esgotos. 

Em relação à água, temos 
uma parceria com o FIPAG. 
Nós pedimos a esta empresa 
para cobrar as nossas taxas de 
saneamento. Dentro da nos-
sa autarquia temos duas taxas. 

Os munícipes pagam a taxa de 
lixo que é cobrada pela EDM 
e a taxa de saneamento que é 
cobrada pelo FIPAG, mas po-
demos dizer que não temos 
água na nossa autarquia, tendo 
em conta as dificuldades que o 
FIPAG tem em abastecer a ci-
dade, porque a barragem que 
tinha sido construída para cin-

co mil habitantes, que eram os 
colonos, de lá para cá o número 
da população aumentou. Hoje, 
somos quase um milhão de ha-
bitantes. É caso sério, nós como 
autarquia quando conseguimos 
um dinheiro abrimos furos ali 
e acolá, mas reconhecemos que 
ainda não é suficiente para abas-
tecer a cidade.

Não são poucas as vezes 
que o presidente é chama-
do pela Procuradoria para 
prestar declarações, mas 
não se relata o mesmo de 
outros edis. Por que esses 
processos de notificação 
vão para Vahanle?

- É complicado responder 
essa pergunta porque não 
quero pôr em causa aqui-
lo que é a situação política 
do país. Não quero colocar 
em causa a democracia, mas 
existem realmente lacunas na 
interpretação daquilo que é a 
democracia.

Se existem governos autó-
nomos (municípios), alguma 
coisa tinha que ter sido feita 
para melhor interpretação das 
leis locais. Se estamos numa 
região autónoma devíamos 
decidir algo para o bem do 
município, desde que isto fos-
se de agrado dos munícipes, 
e não se exigir ao presidente 
da autarquia para fazer aquilo 

que são as leis (vontade) do 
governo central.

O munícipe está feliz 
quando fizemos uma pequena 
diferença, mas em contrapar-
tida, nesta pouca demonstra-
ção (das nossas capacidades), 
somos chamados de corrup-
tos. Eu adquiri cinco camiões 
a um preço muito baixo, mas 
tivemos que responder como 
compramos por aquele preço, 
um camião custa mais do que 
pagamos. Respondemos que 
o nosso fornecedor nos deu 
a aquele preço e há documen-
tos legais que confirmam que 
os carros são zero quilóme-
tros.

No dia 18 deste mês fo-
mos chamados à Procurado-
ria porque somos acusados de 
não ter canalizado os fundos 
ao INSS desde 1997, o que 
significa que desde que foram 
criadas as autarquias esta nun-
ca canalizou fundos ao INSS, 
mas quando fomos chama-
dos atenção pelo Secretário 

do Estado da Província de 
Nampula, que tínhamos que 
regularizar esta situação,  o 
fizemos.

Desde Abril de 2018 até 
Agosto deste ano estamos a 
canalizar os fundos. Porque 
essa empresa (INSS) não se 
acautelou e quer que seja nes-
se mandato a se regularizar a 
situação de 1997 e de todos 
aqueles que não canalizaram. 
Em poucas palavras, vejo que 
sou um adversário forte.

Está a levantar a questão 
da interferência do poder 
central num momento em 
que o país está a aumentar 
as autarquias. O que signi-
fica para nossa democracia 
essa proposta de criar mais 
autarquias quando temos 
indicadores de persegui-
ção política?

- É um desafio. O povo 
moçambicano deve continuar 
firme, de igual modo que on-

tem bastava ouvir que aquele 
é da Renamo deixava de exis-
tir, mas o povo moçambicano 
resistiu até então.

Podemos aumentar as au-
tarquias, podemos ir também 
às eleições dos governadores 
e administradores em 2024. 
Ontem não tinha gestão, no 
meio não se sabia onde ia se 
buscar dinheiro, mas agora 
são montagens, são questões.

Em democracia temos que 
avançar, temos que estar uni-
dos e determinados acima de 
tudo. Com o tempo vai se 
moldar a própria história e a 
mudança virá, de igual modo 
que mudou a nossa história. 
Se o jornalista fez pequenas 
entrevistas nessa cidade podia 
acompanhar que aquele que 
estava no “mato” percebe os 
problemas da cidade do que 
aquele que se acha melhor 
governante (veio da cidade).

Nós lançamos um concur-
so que era para fechar essas 
covas em dois anos, mas para 

tal o empreiteiro cobrou um 
milhão para fechar todas as 
covas da cidade, e para traba-
lhar cobrou por quilómetro. 
No documento assinamos 
que quando conseguirmos 
dinheiro para um quilómetro 
chamávamos o empreiteiro 
para fazer o trabalho de for-
ma parcelada, em 24 meses, 
mas o processo encalhou 
porque antes de ser anuncia-
do tivemos um expediente da 
procuradoria a travar a reabi-
litação das nossas estradas.

A Procuradoria diz que o 
concurso está fora do nor-
mal e que está acima de 600 
salários mínimos. Explica-
mos que o município não vai 
pagar de uma vez, nem duas 
vezes, é de forma faseada. Há 
meses que aceleramos as nos-
sas receitas e vamos pagar de 
forma faseada quando houver 
disponibilidade financeira.

“Pessoas de má fé querem prejudicar o nosso mandato”

Vahanle queixa-se de interferência do poder central
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E se o Governo não fosse mentiroso 
e a Frelimo não saudasse?

Num vídeo que circula nas re-
des sociais, vemos um cidadão a 
pegar um agente de trânsito pela 
gola. Trata-se de um civil a exi-
bir sua musculatura no meio de 
autoridades que têm por chama-
do a garantia de ordem e tran-
quilidade pública, mas que, por 
alguma razão, sentiram-se sensi-
bilizados com o cidadão do que 
com o colega.

Num outro quadro, dois mi-
nistros que engoliram o orgulho, 
depois que foi exposta a incom-
petência dos seus mandatários, 
reúnem-se novamente com os 
médicos e reconhecem que, con-
trariamente às garantias anun-
ciadas anteriormente, houve de 
facto casos de funcionários que 
com a implementação da Tabe-
la Única Salarial passaram a re-
ceber menos do que o que antes 
auferiam e face a esta gigantesca 
flagrante mentira prometem cor-
rigir os lapsos de implementação, 
antes de terminar a correção dos 
erros de concepção da TSU.

De pequenos a grandes casos, 
os cenários seguem ilustrando 
em telas fragmentadas a inca-
pacidade do Governo de dotar 
o Estado de capacidades para 
conter os raptos; para prover co-
mida, com as vítimas de guerra 
a serem assediados em troca de 
um prato de comida; para pôr 
em prática as suas voluntárias 
iniciativas de implementar estí-
mulos económicos, entre outras 
vontades manifestas, que nunca 
chegarão ao terreno.

Esse quadro, que sugere falhan-
ço governativo, não é de exclusi-
va responsabilidade do Governo 
do dia. Imputa-se a mesma res-
ponsabilidade a Frelimo que su-
porta o Governo, ao partido que 
concebeu ou deu subsídios para 
concepção do Plano Quinquenal 
do Governo, e que tratando de 

instrumentos que refletem a ânsia 
da onda vermelha sua implemen-
tação ou não, deve merecer um 
acompanhamento mais hones-
to e responsável. É uma falta de 
concertação interna que se ma-
nifesta até na implementação de 
programas estruturantes como a 
reforma na função pública, que 
quis alguém que fosse feito em 
seis meses e o partido limitou-se 
em saudar.

As marchas em curso, de uma 
juventude cooptada (a mesma e 
única, entre os órgãos da Freli-
mo, que acarinhou um terceiro 
mandato), em apoio ao Gover-
no, num momento em que a in-
satisfação pelo rumo do país é 
palpável, não são suficientes para 
transmitir a maturidade e apoio 
da Frelimo ao Governo, pelo 
contrário tem efeito oposto. A 
TSU, que não é conhecida den-
tro da Frelimo, só veio denunciar 
essa desorganização.

Não é possível uma base desar-
ticulada assegurar uma estrutura 
pesada de 30 milhões de habitan-
tes. O erro não está apenas na go-
vernação, a qualidade dos gover-
nados mostra a urgência de uma 
mudança na Educação e Cultura, 
duas bases sociais que sofreram 
uma marginalização sem prece-
dentes nos últimos anos, de topo 
a base, desde o desinvestimento 
de educação na base e a politiza-
ção de academia no topo. 

E a vítima é a mesma faixa, a 
juventude. Vítima da Frelimo 
para renunciar a sensatez e des-
tilar ódio nas redes sociais e de-
fender a perpetuação de Estado 
de caos através de apoio a um 
terceiro mandato. É a faixa mais 
frágil para influenciar, não sen-
do por coincidência que os ter-
roristas também se aproveitam 
da força dela para alimentar as 
suas fileiras.
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SOCIEDADE Gaza regista cinco casos de suicídio em uma semana 
Continuam a disparar casos de suicídio na província de 

Gaza. Só na última semana, aquela província registou cinco 
casos de suicídio. De acordo com o porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique ao nível daquela província, Carlos 
Macuacua, os casos foram registados nos distritos de Bilene 
(dois), Guijá (dois) e Limpopo (um).

ONGs criam comités de gestão de riscos 
inclusivos em Sofala e Inhambane

O s Trabalhadores por Conta Própria (TCP) e 
três associações de pescadores que exercem 
as suas actividades no distrito do Lago (com 
12 membros cada) beneficiaram-se de um 
apoio proveniente do INSS, no âmbito do 

Programa de Acção Sanitária e Social, constituído por 10 
máquinas de costura, 18 congeladores, 36 malas frigoríficas 
(vulgos colman), bem como 45 redes de pesca.

Volvidos três anos após a passagem do Ciclone Idai, 
fenómeno que deixou um rasto de destruição sem 
precedentes na província de Sofala, a Light For 
The World, em parceria com a Cooperação Aus-
tríaca para o Desenvolvimento e a Cruz Vermelha 

de Moçambique, está a criar nos distritos costeiros de Inhamba-
ne e Sofala comités de gestão de risco inclusivos visando inte-
grar as pessoas com deficiência no processo de resgate em futu-
ros desastres naturais.

A entrega do apoio foi feita na 
vila autárquica de Metangula, a 
sede distrital do Lago, pela minis-
tra do Trabalho e Segurança So-
cial, Margarida Adamugi Talapa, 
que esteve de visita naquela região 
do norte do país, onde, igualmen-
te, procedeu ao lançamento da 
primeira pedra para a construção 
do futuro edifício da delegação 
distrital do INSS no Lago. 

Falando aos presentes, parti-
cularmente os beneficiários do 
apoio, nomeadamente pescadores 
inscritos no Sistema de Segurança 
Social, como TCP, os membros 
das associações, incluindo outros 
por se inscreverem, Margarida 
Talapa disse que o gesto se en-
quadrava na estratégia do Gover-
no, visando reforçar a capacidade 

de conservação do produto pes-
cado e assim garantir o aumento 
da renda através da respectiva co-
mercialização. 

Por seu turno, os beneficiários 
de máquinas de costura aumenta-
rão a sua capacidade de produção, 
o que, em ambas situações, signi-
ficará o aumento da sua renda e, 
com isso, manter a contribuição 
regular ao Sistema de Segurança 
Social para garantir o seu futuro 
social e dos seus dependentes.

Margarida Talapa destacou a 
importância que o Governo está 
a dar a estes grupos sociais, subli-
nhando a pertinência de os cida-
dãos estarem inscritos no sistema 
de segurança social, ao mesmo 
tempo que os exortou a fazerem 
o bom uso dos bens recebidos, 

Nos últimos dois anos, a 
província de Sofala vem se res-
sentindo, com maior intensida-
de, dos efeitos das mudanças 
climáticas, especialmente dos 
ciclones tropicais. A passagem 
do Ciclone Idai destruiu mais 
de 3100 escolas e mais de 50 
postos de saúde, para além da 
perda de muitas vidas. 

As feridas provocadas pelo 
Idai ainda não cicatrizaram, 
mas a Light For The World, 
em parceria com a Cooperação 
Austríaca para o Desenvolvi-
mento e a Cruz Vermelha de 

Moçambique, criou comités de 
gestão de risco inclusivo nas 
províncias de Inhambane e So-
fala, visando integrar pessoas 
portadoras de deficiências nos 
processos de resgate.

De acordo com Pedro Sa-
frão, gestor do projecto na Li-
ght For The World, a iniciativa 
visa incluir pessoas de todas 
camadas sociais no processo 
de resgate em períodos de ca-
lamidades naturais.

“Está é uma iniciativa que 
vai abranger três distritos de 
Inhambane, e o mesmo núme-

Pescadores de Metangula recebem do INSS redes de 
pesca e congeladores

Jossias Sixpence - Beira 

Evidências

Três anos após ciclone IDAI

de forma a continuarem, por um 
lado, a ter uma vida de qualidade 
e, por outro, a garantir a susten-
tabilidade dos seus negócios, que 
são a base para o pagamento das 
suas contribuições ao Sistema de 
Segurança Social.

Chamou atenção, por conse-
guinte, ao facto de a inscrição, 
per si, não ser o suficiente, mas 
sim explicou a canalização das 

contribuições ao INSS, de forma 
regular, porque só assim é que se 
adquire ou se mantém o direito 
de usufruir os benefícios que o 
Sistema oferece aos inscritos e os 
seus familiares ou dependentes, 
incluindo a fixação de pensão.

O distrito do Lago foi o pri-
meiro a ser abrangido por este 
lote de apoio da delegação pro-
vincial do INSS aos TCP, sendo 

que, nos próximos tempos, o 
processo irá contemplar outros 
distritos da província, cuja entre-
ga será feita pela governadora do 
Niassa, dentro da mesma estra-
tégia governamental de capacitar 
este grupo de trabalhadores no 
processo de produção de renda, 
com vista a manter regular o pa-
gamento das suas contribuições 
ao Sistema gerido pelo INSS.

Ataque terrorista provocou mais de 
10 mil deslocados em Namuno

O ataque terrorista ocorrido na semana passa-
da, no distrito de Namuno, mais à Sul de Cabo 
Delgado, resultou na deslocação de 10. 390 pes-
soas, das suas comunidades, na sua maior parte 
crianças, muitas das quais viram-se privadas de 

realizar as provas finais, na sequência do enceramento de esco-
las após a fuga dos professores e corpo administrativo.

Na recente visita de trabalho 
do Governador de Cabo Delga-
do, Valige Tauabo, ao distrito de 
Namuno, a administradora local, 
Maria Felisbela Lázaro, apontou 
a situação como preocupante e 
decifrou que das perto de 10. 400 
pessoas deslocadas, em resultado 
do ataque terrorista, no posto 
administrativo de Hukula, con-
cretamente na aldeia Muramiea, 
6.242 são crianças, 2.263 mulhe-
res e 1.785 homens.

Maria Felisbela disse que as 
autoridades locais estão empe-
nhadas na sensibilização da po-
pulação para o regresso às suas 
casas, ao mesmo tempo que as 
Forças de Defesa e Segurança 
moçambicanas estão no terreno 
para garantir segurança à popu-
lação.

Apesar desta garantia, as po-
pulações continuam a abandonar 
as aldeias para locais considera-
dos seguros. Segundo um chefe 
de uma família deslocada num 
centro de acolhimento em Na-
muno, os deslocados de Mocím-
boa da Praia e Macomia começa-
ram a deixar aquele distrito desde 
última quinta-feira, quando mais 
um alarme sobre a circulação de 
terroristas nas proximidades do 
posto administrativo de Machoca 
foi emitido.

Evidências apurou, neste do-
mingo, que algumas famílias de 
deslocados do distrito de Na-
muno atravessaram o rio Lúrio 
e estão acolhidos numa aldeia do 
distrito de Lalaua, na província 
de Nampula, mas sem quaisquer 
assistência alimentar. 

ro de Sofala, com vista a incu-
tir nas pessoas ou melhor tirar 
nas pessoas de que as pessoas 
com deficiências não são ca-
pazes”, disse.

Safrão avançou ainda que 
com a criação dos comités 
permite maior formação dos 
agentes polivalentes para sal-
var vidas e incluir pessoas 
com deficiência em diferentes 
tarefas.

“Os deficientes já se sen-
tiam excluídos e o que es-
tamos a fazer é resgatar a 
auto-estima das pessoas com 
deficiência para o trabalho”, 
frisou.

Nesta primeira fase, segun-
do o gestor de projectos na 
Light For The World, cerca de 
30 pessoas com deficiência nas 
províncias de Sofala e Inham-
bane foram capacitados em 
matéria de desastres e assistên-
cia às pessoas com deficiência 
nas suas zonas de origem.
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Ordem dos Advogados suspende Imran Issa por dez anos

A Autoridade Tributária de Moçambique (AT), no âm-
bito da implementação do Decreto Número 64/2021, 
de 21 de Julho, que aprova o Regulamento de Sela-
gem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, 
ao nível da província de Sofala, apreendeu, na última 

semana, mais de 300 mil caixas de cervejas, sobretudo de marcas 
pertencentes às Cervejas de Moçambique e a Heineken Moçambi-
que, por terem sido encontradas sem selo. Depois de ser flagrada 
no contrabando, a directora fabril da CDM em Sofala, Eunice de 
Sousa, prevê escassez de cerveja durante a quadra festiva naquele 
ponto do país, tendo pedido às autoridades para rever a obrigação 
e permitir a saída dos produtos confiscados dos armazéns.

Quando se caminha a passos largos da leitura 
da sentença do “mediático” caso das Dívi-
das Ocultas, a Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM), que não escondeu durante 
as audições o seu desconforto pelo facto de 

Imran Issa ter revelado segredos dos seus constituintes ao 
tribunal, acaba de anunciar a suspensão do advogado por um 
período de 10 anos. Issa, ex-advogado de António Carlos do 
Rosário, Ângela Leão, Zulficar Ali Ahmad e Fabião Mabun-
da, entrou em colisão com a OAM depois de ter excedido 
os limites dos actos de advocacia prestados a favor dos seus 
ex-constituintes quando foi ouvido na tenda da “BO” na con-
dição de declarante.

Na última semana, a Autoridade 
Tributária de Moçambique arran-
cou com a terceira fase da selagem 
de bebidas alcoólicas e do tabaco 
manufacturado, tendo igualmente 
introduzido a proibição de circu-
lação e consumo daqueles produ-
tos sem selo de controlo fiscal no 
mercado nacional.

Três dias depois da entrada 
em vigor do Decreto Número 
64/2021, de 21 de Julho, que apro-
va o Regulamento de Selagem de 
Bebidas Alcoólicas e Tabaco Ma-
nufacturado, a AT ao nível da pro-
víncia de Sofala apreendeu mais de 
300 mil caixas de cerveja de algu-
mas marcas nacionais produzidas 
pelas Cervejas de Moçambique 

por terem sido encontradas sem 
selo.

De acordo com Amido Abdala, 
director regional Centro da Auto-
ridade Tributária de Moçambique, 
a campanha que culminou com a 
apreensão das bebidas alcoólicas 
visa garantir a implementação do 
diploma ministerial que estabelece 
a selagem obrigatória de bebidas 
alcoólicas e tabaco manufacturado.

Aliás, Abdala lembrou que a 
selagem obrigatória devia ter en-
trado em vigor em Novembro 
de 2017, mas por solicitação das 
empresas que alegavam que não 
tinham condições para o efeito a 
mesma foi adiada três vezes.

“Esta medida deveria ter entra-

A Ordem dos Advogados de 
Moçambique serviu um “aperi-
tivo” antes do Juiz Efigénio Ba-
tista regressar à tenda da “BO” 
para a leitura da sentença das 
Dívidas Ocultas ao suspender 
Imran Issa, sobejamente conhe-
cido por “delator”, por 10 anos.

A rixa entre o antigo ad-
vogado de António Carlos do 
Rosário, Ângela Leão, Zulficar 
Ali Ahmad e Fabião Mabunda 
e a OAM iniciou no 25º dia do 

mês de Agosto de 2021, quando 
o causídico submeteu um ofício 
(com carácter de urgência) na 
instituição chefiada por Duar-
te Casimiro pedindo a cessação 
do sigilo profissional no âmbito 
do processo querela 18/2019-C 
com o claro objectivo de pautar 
pela verdade quando fosse inter-
rogado pelo Juiz, Ministério Pú-
blico, Ordem dos Advogados e 
pelos mandatários dos réus.

Longe de saber quais seriam 

AT apreende mais de 300 mil caixas de cervejas na Beira 

Duarte Sitoe 

Jossias Sixpence -Beira 

Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado

Principal delator das Dívidas Ocultas proibido de exercer advocacia

as revelações de Imran Issa na 
tenda da “BO”, volvidos quatro 
dias após submeter o ofício, a 
OAM deu uma resposta positiva, 
dando espaço para o advogado 
se apresentar na condição de de-
clarante. 

As declarações de Issa não 
foram do agrado da Ordem dos 
Advogados de Moçambique, que 
imediatamente tentou impugnar 
o acto, contudo o juiz Efigénio 
Baptista teve um outro entendi-
mento.

Contrariada, a Ordem dos 
Advogados decidiu instaurar 
um processo disciplinar com o 
número 01/CJ/3ª/2022 contra 
o advogado. Entretanto, Imran 
Issa ficou inconformado com a 
decisão, tendo interposto um re-
curso ao Tribunal Administrati-
vo da Cidade de Maputo.

Aliás, para além de pedir ao 
Juiz Efigênio Baptista para cons-
tar do rol das testemunhas, Issa 
exigiu igualmente que o processo 
movido pela Ordem dos Advo-

gados seja arquivado, uma vez 
que, no seu entender, não exis-
tiam provas, mesmo depois da 3ª 
secção do Conselho Jurisdicional 
da OAM ter avançado que o ad-
vogado falou de factos relativos 
à vida profissional de Alexandre 
Chivale e denunciado contactos 
telefónicos que manteve com 
Bilal Seedat e António Carlos do 
Rosário.

Apoiando-se nos deveres de 
urbanidade e cortesia previstos 
número 1 do artigo 72, alínea a) 
do número do artigo 85 e 88 dos 
estatutos da Ordem dos Advo-
gados de Moçambique, a OAM 
entende que Imran Issa violou 
os deveres de urbanidade e corte-
sia. Indo mais longe, a instituição 
chefiada por Duarte Casimiro 
avançou que a conduta do “dela-
tor” era susceptível de aplicação 
da pena de suspensão prevista na 
alínea f) do artigo 99 do EOAM.

No dia 23 de Setembro do ano 
em curso, o plenário do Conse-
lho Jurisdicional da Ordem dos 

Advogados de Moçambique, de-
pois de uma reunião na capital 
moçambicana, emitiu uma deli-
beração número 08/ PRCJ/2022 
avançado com uma sanção de 
suspensão do exercício da pro-
fissão de Imran Issa por 10 anos, 
previstos na alínea f) do artigo 99 
do EOAM, e nos termos do arti-
go 101, conjugado com as alíneas 
i) do artigo 4 e c) do número 2 do 
artigo 39, ambos do EOAM.

De lembrar que, em sede do 
Tribunal, o advogado ora suspen-
so tornou público que foi colabo-
rador do SISE sob proposta de 
António Carlos do Rosário, que 
na altura desempenhava a fun-
ção de Director da Inteligência 
Económica do SISE.

Ainda nas suas declarações 
como declarante, Issa, na qua-
lidade de advogado de Fabião 
Mabunda, desmentiu alegadas 
ameaças do Procurador Alber-
to Paulo ao seu cliente na au-
dição da Procuradoria-Geral da 
República.

Má instrução de processos de contencioso eleitoral preocupa CC

A presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribei-
ro, defendeu maior formação dos partidos políticos em 
matérias de contencioso eleitoral para evitar conflitos nas 
eleições. De acordo com Ribeiro, nas últimas eleições ge-
rais, os tribunais judiciais receberam perto de 60 conten-
ciosos eleitorais, dos quais 55 foram chumbados devido a 
irregularidades.

CDM prevê escassez na quadra festiva e pede a AT para rever a obrigação

do em vigor em 2017 e foi adiado 
por três vezes. Várias empresas 
anteciparam-se e adquiriram os se-
los, excepto a Cervejas de Moçam-
bique (CDM), que dizia que ainda 
não estava preparada tecnicamente 
para implementar o processo de 
selagem”, disse.

A fonte apontou ainda que a 
medida garante um melhor con-
trolo dos níveis de produção, es-
tabelecendo, assim, uma justiça na 
cobrança de impostos. 

“A bebida sem selo que já está 
no mercado, vai continuar a cir-
cular até Março de 2023, mas esta 
que está no depósito não pode sair 
a data limite para retirada ponde-
rada pelo Governo foi no dia 1 de 
Novembro”, referiu Abdala, para 
depois avançar que a selagem de 

cervejas e bebidas pronto a consu-
mir, para além da AT, favorece aos 
produtores, uma vez que permite 
que haja uma arrecadação justa de 
receitas através dos dados prove-
nientes da produção.

CDM prevê escassez de cerveja 
na quadra festiva

Flagrada nas margens do con-
trabando, as Cervejas de Moçam-
bique, na voz da directora fabril 
ao nível da província de Sofala, 
Eunice de Sousa, explicou que a 
empresa iniciou com o processo 
da selagem das cervejas no corren-
te mês de Novembro, o que de cer-
ta forma contribuiu para ter mais 
de 300 mil caixas de cervejas ainda 
sem selo.

“Temos mais de 300 mil caixas 
de diversos produtos produzidos 
no mês de Outubro, que não dis-
põem de selo fiscal, e por conta da 
lei, a partir de hoje não podem sair 
ao mercado. Como CDM, inicia-
mos o processo de selagem neste 
mês em curso. E hoje é o último 
dia em que a medida entra em vi-
gor e não fomos a tempo de distri-
buir ao mercado nacional e inter-
nacional”, disse.

Eunice de Sousa avançou, por 
outro lado, que a acção da Auto-
ridade Tributária de Moçambique 
pode comprometer o abastecimen-
to do mercado nacional na quadra 
festiva, tendo por isso instado ao 
Governo para rever a medida e 
permitir a retirada do produto do 
armazém, de forma a garantir a 
abastecimento do mercado.

“Iniciamos este mês com o 
processo de selagem dos nossos 
produtos, entretanto temos muito 
produto não selado no armazém e 
pedimos a AT para rever a obriga-
ção e permitir a saída deste produ-
to, porque mantendo no armazém 
pode causar grandes prejuízos para 
empresa, assim como comprome-
ter o abastecimento do mercado 
nesta quadra festiva”, pediu.
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POLÍTICA UE quer ajudar a cortar abastecimento dos terroristas 
A União Europeia está disponível para apoiar Moçambique 

em "todas as iniciativas" para impedir o armamento de grupos 
terroristas em Cabo Delgado. Este facto foi tornado público 
pelo eurodeputado Carlos Zorrinho, que falava à margem da 
conferência de imprensa de balanço da 42.ª sessão da assem-
bleia África, Caraíbas e Pacífico (ACP)-UE. 

No âmbito do inicio da Selagem Obrigatória das Cervejas 

No âmbito do início da Terceira Fase da Se-
lagem Obrigatória das Cervejas e Bebidas 
Prontas a Consumir (RTDs), uma dele-
gação da Autoridade Tributária de Mo-
çambique efetuou uma visita de trabalho 

no passado dia 01 de Novembro às instalações da fábrica 
da HEINENEK Moçambique, no Distrito de Marracue-
ne, província de Maputo, para se inteirar do decurso das 
actividades e averiguar provável circulação de bebidas sem 
selo de controle fiscal. No entanto, a empresa passou no 
primeiro teste.

A visita da Delegação da 
Autoridade Tributária tinha 
como objectivo, inteirar-se 
do roteiro do processo de 
selagem dos produtos na fá-
brica da HEINEKEN Mo-

çambique, bem como acom-
panhar as demonstrações 
práticas da selagem digital.

Interagindo com a im-
prensa no local da visita, o 
gerente de produção da fá-

AT rendida aos procedimentos da  HEINEKEN Moçambique 
que assegura manutenção de preços

brica da HEINEKEN Mo-
çambique, Avelino Gune 
explicou que a empresa teve 
vários constrangimentos so-
bretudo na concepção da 
tecnologia, “mas desde sem-
pre a HEINEKEN esteve 
ciente de que a tecnologia 
era possível de implementar 
com as devidas equipas ao ní-
vel dos nossos fornecedores 
e os parceiros da empresa, 
para tornamos o projeto num 
sucesso”. 

Na ocasião explicou que 
a selagem não terá impacto 

sobre o preço, tendo aprovei-
tado a ocasião para explicar 
que o aumento do preço dos 
produtos tem a ver com vá-
rios factores: custo de produ-
ção e impostos no País, “mas 
um ponto isolado não pode 
em si, determinar o aumento 
os preços. O que estamos a 
assegurar é que, os preçosdas 
nossas cervejas vão se man-
ter como estão”.

Por sua vez, o coordena-
dor-geral da Unidade de Im-
plementação de Selagem de 
Bebidas Alcoólicase Tabaco 

Manufaturado da Autoridade 
Tributária de Moçambique, 
Miguel Nhane explicou que, 
“com este trabalho significa 
que o nosso controle está re-
forçado porque o selo é um 
elemento bastante importan-
te para afiscalização dos pro-
dutos que estão no mercado, 
e os resultados jáestão a apa-
recer desteprograma relativa-
mente aos produtos que já es-
tão a ser selados. Acreditados 
que os resultados que obtive-
mos no tabaco, nas espirituo-
sas, nas cervejas e nos vinhos 
teremos igualmente um bom 
resultado nas cervejas”.

A fonte fez saber que 
constataram que o cresci-
mento médio anual sobretu-
do ao nível de arrecadação 
de impostos sobre consumo 
específico nos produtos logo 
apósda introdução da sela-
gem situa-se entre 25% e, “a 
nossa expectativaéque igual-
mente nas cervejas possamos 
ter este crescimento”.

Como está o nível de ca-
nalização de fundos que 
compete ao Estado. Falo do 
Fundo de Estradas, de com-
pensação autárquica e de 
investimento autárquico?

- Como autarquia nunca 
recebemos nenhum dinheiro 
do Fundo de Estradas. O que 
recebemos é a comunicação, 
mas este ano nem comunica-
ção recebemos. Tudo está no 
silêncio. Nos anos anteriores 
diziam que vocês vão ter 15 
milhões de meticais e quando 
fôssemos atrás do fundo nos 
criavam uma série de dificul-
dades para tirar um só meti-
cal. O que estamos a realizar é 
graças às receitas do município 
e um pouco do FIA. Fizemos 
muitas estradas com distância 
acima de um km.

O que significa este apa-
rente despertar e aposta nas 
infra-estruturas?

- Primeiro, revisitamos o 
nosso manifesto eleitoral. No 
contacto que tivemos com os 
munícipes nos encorajaram a 
apostar mais nas obras e em 
outras actividades que até cer-
to ponto o seu impacto não 
era tão relevante.

A nossa a cidade está num 
lugar um pouco alto, estamos 
no planalto, no tempo chu-
voso as águas criavam, nas 
zonas periféricas, muita mor-
talidade. A população vinha 
nos pedindo uma interven-
ção. E fizemos. Por exemplo, 
em todas as zonas já fizemos 
pontes. Hoje, nos perguntam 
onde encontramos orçamen-
to para tantas actividades que 
estamos a realizar, mas foi 
um pouco de gestão. Foi por 
causa da pressão, atendendo e 
considerando aquelas que são 
as preocupações da população 
e escolhemos as áreas priori-
tárias. Focamo-nos, primeiro, 
na questão do saneamento, 

segundo fomos perceber que 
o nosso povo precisava de 
infra-estruturas de raiz, daí 
fomos arrolando as coisas de 
forma decrescente.

Parece ter concentrado 
esforços para o saneamen-
to no centro da cidade, mas 
as críticas prevalecem nos 
bairros periféricos?

- Nós sabemos que o lixo 
é o foco do munícipe. O lixo 
carrega consigo muita imun-
dice, provoca moscas e outros 
organismos nocivos à saúde. 
Entendemos que a higiene 
traz saúde e longevidade às 
nossas vidas, e nós estamos 
cientes disso, porque essa é a 
razão de ter apostado na lim-
peza da cidade.

Recorremos aos contento-
res, mas há um défice e de vez 
em quando há falta de comu-
nicação com os colegas su-
pervisores e fiscais, não é que 

não há limpeza (nos bairros) e 
muitas vezes o lixo fica estag-
nado nas zonas intermédias, a 
fazer uma montanha desagra-
dável.

O outro elemento que nos 
deixou um pouco decepcio-
nados é a vandalização do 
nosso equipamento, tínha-
mos muitos contentores, mas 
era frequente encontrar mu-
nícipes a cortar para vender 
como ferro velho e a popu-
lação acaba por armazenar o 
lixo ao ar livre.

Há uma vontade de fazer 
limpeza em todas as zonas, 
mas por vezes nos deparamos 
com défice de material e as 
vias de acesso também não 
são favoráveis. Não consegui-
mos minimizar os problemas 
em termos de vias de acesso, 
ainda falta muito. Levamos 
muitos anos sem dar atenção 
às vias de acesso, que alguns 
munícipes acabaram cons-
truindo residências nas vias.

A julgar por esse desem-
penho ou a “satisfação do 
munícipe”, há vontade de 
continuar nos destinos da 
presidência do Município 
de Nampula?

- Às vezes não é por von-
tade, é pela confiança dos 
órgãos que acham que aque-
la pedra pode funcionar num 
determinado lugar. Eu como 
Paulo diria que sim, mas tam-
bém deixaria à disposição 
para um outro dirigir os des-
tinos do município.

Para vir até aqui não foi por 
minha vontade, como sabe eu 
era deputado da Assembleia 
da República, estava acomo-
dado, estava bem, não foi fácil 
deixar aquele órgão para vir 
a esta cidade com problemas 
de gestão de lixo e com covas 
que tinha ou outros males que 
a nossa população hoje clama. 
É difícil dizer se continuo ou 
não continuo.

“Nunca recebemos nenhum dinheiro do Fundo de Estradas”
Continuação da pag  06
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CENTRAIS UE apoia agricultores moçambicanos na produção de cereais 
A União Europa (EU), visando suprir o défice de sementes 

provocado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, vai apoiar 
mais de dez mil agricultores moçambicanos na produção de 
cereais. A medida da UE vai resultar num esforço de 15 mi-
lhões de euros para o programa Promove AgriBiz celebrado, 
recentemente, em Maputo. 

INATRO continua preso no sistema analógico, favorecendo práticas corruptas

Os estrangeiros são priorizados em detrimento dos nacionais 

Numa altura em que o grosso das instituições públicas apostam na ino-
vação para evitar longas filas na prestação de serviços, o Instituto Na-
cional dos Transportes Rodoviários (INATRO), sobretudo a delegação 
da província de Maputo, prefere assobiar para o lado. Os moçambica-
nos que se fazem à delegação provincial do INATRO, na Matola, estão 

agastados com o modus operandi daquela instituição chancelada pelo Ministério dos 
Transportes e Comunicações devido a morosidade nos processos, o que de certa forma 
acaba provocando enormes filas, em meio a queixas de mau atendimento, corrupção e 
favorecimento de estrangeiros. Contactada pelo Evidências, a instituição responsável 
pela emissão de Cartas de Condução em Moçambique prometeu se pronunciar sobre o 
assunto nesta segunda-feira, 07 de Novembro, no entanto, até ao fecho desta edição, a 
instituição não cumpriu com a sua palavra.

Em plena era digital, o 
Instituto Nacional dos Trans-
portes Rodoviários continua 
aconchegado na era analógi-
ca, apesar dos enormes inves-
timentos que têm sido anun-
ciados para modernização do 
seu sistema.

Os utentes que se fazem 

àquela instituição ao nível da 
Província de Maputo quei-
xam-se de maus tratos, obri-
gados a cumprir enormes filas 
para no final de tudo recebe-
rem a mensagem “volta ama-
nhã ou na próxima semana”.

O modus operandi da-
quela instituição subordina-
da ao Instituto Nacional dos 
Transportes e Comunicações 
inquieta sobremaneira os 
utentes que, por sua vez, en-
tendem que o Governo deve 
urgentemente criar inovações 
para melhorar os serviços 

prestados por aquela institui-
ção.

Marcelo Muianga, residen-
te do bairro Djuba, no posto 
administrativo da Matola Rio, 
teve êxito nos exames teórico 
e prático, mas quando che-

gou a vez de tratar a Carta de 
Condução deparou-se com 
uma fila enorme e precisou de 
mais de uma semana de idas 
e voltas sem sucesso. Agasta-
do com o modus operandi no 
INATRO ao nível da Provín-
cia de Maputo, a fonte aponta 
que o Governo deve urgente-
mente reformar o sector dos 
transportes para o bem do 
cidadão.

“É lamentável o que está a 
acontecer nesta instituição. A 
pandemia da Covid-19 trouxe 
uma série de inovações que 
foram abraçadas por algumas 
instituições públicas e priva-
das, mas o Instituto Nacional 
dos Transportes Rodoviários 
preferiu continuar parado no 
tempo. É inadmissível o que 
está a acontecer nesta institui-
ção, são longas filas, mas no 
final de tudo inventam des-
culpas sem nexo para não nos 
prestar serviços”, declarou 
Muianga.

A fonte fala de uma série 
de irregularidades que acon-
tecem naquela instituição su-
bordinada ao Ministério dos 
Transportes e Comunicações, 
dentre as quais mau aten-
dimento, para que uma vez 
cansados os utentes adiram a 
um esquema de extorsão su-
postamente instalado naquela 
delegação.

“Fomos atribuídos refe-
rências para fazer depósito 
com vista a ter a Carta de 
Condução, mas quando va-

Longas filas, corrupção e queixas de mau atendimento

Duarte Sitoe 

É lamentável o que está a 
acontecer nesta instituição. A 
pandemia da Covid-19 trouxe 
uma série de inovações que 
foram abraçadas por algumas 
instituições públicas e privadas, 
mas o Instituto Nacional 
dos Transportes Rodoviários 
preferiu continuar parado 
no tempo. É inadmissível o 
que está a acontecer nesta 
instituição, são longas filas, 
mas no final de tudo inventam 
desculpas sem nexo para não 
nos prestar serviços.

Laura Marrengula, residente do 
Bairro de Matlemele, madrugou 
na esperança de ser uma das pri-
meiras a ser atendida no Instituto 
Nacional dos Transportes Rodo-
viários da Matola, mas debalde as 
suas aspirações viram-se goradas, 
uma vez que só foi atendida de-
pois do meio dia e a resposta que 
teve não foi satisfatória.  

“Depois de ultrapassar o exa-
me teórico, achava que não teria 
problemas para ter a Carta de 
Condução, mas quando cheguei 
ao INATRO percebi que estava 
enganada. Madruguei na esperan-
ça de ser a primeira a ser atendida 
e posteriormente ir ao trabalho, 
mas, infelizmente, fiquei até as 
14H para receber a resposta de que 
devo voltar na próxima semana. 
Aquilo foi um balde de água fria 

para as minhas aspirações, porque 
esperava sair dali com a carta pro-
visória. Mas tal não veio a aconte-
cer por motivos que até hoje me 
custam entender. Pedimos a quem 
de direito para melhorar esta insti-
tuição, não podemos continuar na 
era analógica enquanto os outros 
estão a inovar”, lamentou.

Uma outra situação que in-
quieta os cidadãos que se fazem 
ao Instituto Nacional dos Trans-
portes Rodoviários é a prioriza-
ção dos estrangeiros, sobretudo 
de cor branca, em detrimento dos 
nascidos na Pérola do Índico, su-
postamente devido a um esquema 
de facilitação em troca de dinhei-
ro. 

Mas também, geralmente estes 
vêm com angariadores já conhe-
cidos na instituição, que chegam, 

Tratar Carta de Condução tem sido um autêntico martírio no INATRO da Matola
Utentes reclamam da morosidade dos processos naquela instituição chancelada pelo MTC
INATRO promete se pronunciar sobre o assunto 

mos ao banco constatamos que 
o sistema atribuiu o mesmo nú-
mero de referência a mais de 

duas pessoas. Para além disso, 
pode-se perceber que o grosso 
dos funcionários daquela insti-
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CENTRAISMais duas bases da Renamo desactivadas na Zambézia
O enviado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas 

para Moçambique, e por sinal Presidente do Grupo de Contacto, 
Mirko Manzoni, anunciou na última semana o encerramento de 
mais duas bases da Renamo nos distritos de Mocuba e Sabe, na 
província de Zambézia. Manzoni observou que “estes progressos 
são constantes e contínuos”.

INATRO continua preso no sistema analógico, favorecendo práticas corruptas

Os estrangeiros são priorizados em detrimento dos nacionais 

A preocupação dos uten-
tes é já do conhecimento 
do provedor da Justiça, Isac 
Chande, que durante o seu 
informe anual ao parlamento 
avançou que há uma necessi-
dade de se potenciar as tec-
nologias de informação com 
vista a evitar grandes aglo-
merações que ainda se fazem 
sentir na emissão daquele 
serviço.

Chande considera que o 
Instituto Nacional dos Trans-
portes Terrestres deve urgen-
temente seguir os passos da 
Direcção Nacional de Identi-
ficação Civil, que aumentou 
a capacidade na produção 
de Bilhetes de Identidade e 
expandiu os serviços para 
os distritos, o que de certa 
forma permitiu a redução de 
tempo de espera. Por essa 
razão, o provedor da Justiça 
ambiciona ver inovações no 
INATRO nos próximos dias.

“No que diz respeito à 
emissão das cartas de con-
dução e livretes, auguramos 
melhores dias, com as ino-
vações em curso no Institu-
to Nacional dos Transportes 
Rodoviários (INATRO). I.P, 

nomeadamente: a descentra-
lização dos serviços de cap-
tação de dados biométricos, 
renovação e emissão da carta 
de condução para os seguin-
tes pontos: Cidade de Mapu-
to (Jardim Tunduru, Bairro 
Zimpeto e Centro de Inspec-
ções Obrigatórias de Zimpe-
to”, declarou o Provedor da 
Justiça.

Antes de ser exonerado do 
cago de Ministro dos Trans-
portes e Comunicações, 
Janfar Abdulai declarou que 
“estamos a trabalhar para re-
solver o problema da demora 
na emissão das cartas de con-
dução. Os exames feitos nas 
escolas de condução pode-
rão refletir-se directamente 
ao nível do INATRO, igual-
mente a primeira marcação 
de dados poderá ocorrer nas 
escolas de condução”, contu-
do de lá a esta parte ao invés 
de mudar o cenário, segundo 
utentes, tende a piorar.

Refira-se que a Direção 
Nacional de Identificação 
Civil tem estado na dianteira 
na inovação. Para além da re-
dução considerável do tempo 
de espera para o BI, o pro-

cesso de obtenção do registo 
criminal tornou-se automati-
zado.

Hoje, para tratar o Registo 
Criminal, o utente só precisa 
entrar no sistema e fazer a 
marcação, sendo que o siste-
ma oferece ao usuário possi-
bilidade de fazer o pagamen-
to imediato e escolher a hora 
de atendimento, uma realida-
de completamente diferente 
no caso da Carta de Condu-
ção, sua marcação continua 
refém da burocracia de mão 
em mão.

INATRO promete se 
pronunciar, mas “foge” no 

dia marcado

Contactada pelo Evidên-
cias, semana finda, para se 
pronunciar sobre as reclama-
ções dos utentes, a porta-voz 
do Instituto Nacional dos 
Transportes Terrestres pro-
meteu se pronunciar sobre 
o assunto esta segunda-feira 
(Ontem) às 10 horas, contu-
do, quando contactada no dia 
que se predispôs a falar, sim-
plesmente ignorou a nossa 
equipa de reportagem.

Até ao fecho desta edição, 
no princípio da noite desta 
segunda-feira, não atendia 
às nossas ligações e nem se 
dignou a retornar às nossas 
correspondências. Mesmo 
assim, o Evidências irá envi-
dar esforços para ouvir aque-
la instituição tutelada pelo 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações.

entram e conversam com fun-
cionários coniventes e em pouco 
tempo os estrangeiros cuja regula-
ridade da sua permanência no país 
é até duvidosa são atendidos.

Quem não esconde a frustra-
ção por ver os estrangeiros “fura-
rem” a fila é Fabião Langa, que no 
dia em que a nossa equipa de re-
portagem esteve no local foi uma 
das primeiras pessoas a chegar ao 
INATRO da Matola. 

Debaixo de um calor intenso, 
com a testa a brilhar e os poros 
completamente fundidos pelo 
suor que lhe escorre pelo corpo 
todo, Fabião diz que ficou agasta-
do quando viu um cidadão asiáti-
co e um português, recém-chega-
dos, a serem atendidos antes dele.      

“Continuamos a ser escraviza-
dos na nossa própria terra. Vence-

mos o colonialismo com a procla-
mação da independência nacional, 
mas o colono continua a reinar no 
nosso país. Fomos os primeiros a 
chegar, mas os estrangeiros são os 
primeiros a serem atendidos. Não 
levam nem sequer 30 minutos. 
Os nossos irmãos que trabalham 
nas instituições públicas devem 
perceber que essa terra é de cada 
moçambicano. Não se justifica ig-
norar o dono da terra e priorizar 
o estrangeiro, porque já não esta-
mos na época do colonialismo”, 
desabafou.

Na opinião de Langa, ao invés 
de agravar as taxas, o Governo de-
via se preocupar em melhorar os 
serviços prestados pelo Instituto 
Nacional dos Transportes Rodo-
viários. 

“A taxa de emissão e renovação 

Tratar Carta de Condução tem sido um autêntico martírio no INATRO da Matola
Utentes reclamam da morosidade dos processos naquela instituição chancelada pelo MTC
INATRO promete se pronunciar sobre o assunto 

tuição faz de tudo para extor-
quir o cidadão que se faz àque-
la instituição para tratar aquele 

documento indispensável para 
circular ao volante nas estradas 
moçambicanas”.

da Carta de Condução subiu 
de 500 para 2500 meticais, 
mas até aqui não vimos ne-
nhuma melhoria. O Governo 
deve urgentemente melhorar 

os serviços prestados pelo 
INATRO. O Registo Cri-
minal adoptou uma série de 
inovações para satisfazer o 
utente, mas quando olhamos 

para o sector dos transportes 
percebemos que estamos a 
regredir. Temos que, urgen-
temente, mudar de paradig-
mas”, disparou.

Provedor da Justiça defende uso de TICs para 
reduzir aglomerados 
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NEGÓCIOS Com apoio do BCI, Workshop produz música sobre poupança
Foi lançado a 31 de Outubro, dia Mundial da Poupança, pelo 

Centro Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA), o áudio e o 
vídeo de uma música, veiculando mensagens sobre hábitos de 
poupança. O lançamento é o culminar de um trabalho iniciado 
no “Workshop musical”, que decorreu de 21 e 22 de Outubro, no 
CCMA, em Maputo, patrocinado pelo BCI.

A cidade da Beira foi palco, na passada quinta-fei-
ra (03), do Fórum de Agronegócios, uma inicia-
tiva do Standard Bank, que visa dinamizar toda a 
cadeia do agronegócio no País, particularmente 
a cadeia de valor agrária.

Trata-se de um evento que 
tem por objectivo apresentar 
soluções para facilitar a comer-
cialização e exportação de pro-
dutos agrícolas e ainda fornecer 
projecções macroeconómicas e 
outras informações relevantes 
para a tomada de decisões re-
lacionadas com o crescimento 
dos vários negócios no sector.

No decurso do encontro 
que reuniu actores da cadeia de 
valor do agronegócio da pro-
víncia, o administrador delega-
do do Standard Bank, Bernardo 
Aparício, referiu-se à importân-
cia do sector de agronegócios 
na economia nacional: “A agri-
cultura e todo sector do agrone-
gócio contribuem com mais de 
25% para o PIB (Produto Inter-
no Bruto) de Moçambique, daí 
o sector merecer especial aten-
ção dos fazedores de políticas 

de governação, assim como do 
sector financeiro”, frisou.

Nesta senda, conforme indi-
cou, o Standard Bank tem esta-
do a apoiar o desenvolvimento 
do sector, de modo a ajudar o 
País a passar de uma economia 
agrícola de subsistência para 
comercial, através da bancari-
zação dos agricultores para que 
tenham acesso ao financiamen-
to e apoio para o crescimento 
dos seus negócios.

Por sua vez, o governador 
de Sofala, Lourenço Bulha, re-
conheceu que um dos desafios 
que se impõe é a transformação 
da produção agrícola da provín-
cia em algo comercializável e 
cada vez mais competitivo, tan-
to no mercado interno quanto 
externo.

“Este desafio exige a cada 
um de nós uma planificação e 

Standard Bank dinamiza cadeia de agronegócios na Beira

harmonização correcta dos me-
canismos e procedimentos usa-
dos a nível nacional, regional e 
internacional, para que a nossa 
produção, transformação e co-
mercialização agrícola possa 
fluir com a necessária eficiência 
e eficácia em toda a cadeia de 
valor”, disse, acrescentando ser 
espectável que o fórum sirva 
de troca de experiência entre 

diferentes actores e traga solu-
ções práticas no que diz respei-
to ao mecanismo de actuação 
dos provedores de insumos, 
agentes de logística, produto-
res primários, processadores 
e comerciantes do sector do 
agronegócio.

O encontro, que decorreu 
sob o lema “Promovendo a 
Integração da Cadeia de Va-

lor Agrária, com Enfoque na 
Região Centro do País”, teve 
como principais oradores o 
economista chefe do Standard 
Bank, Fáusio Mussá, o admi-
nistrador do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (FNDS), Hélio Simbine, e 
o director do Agronegócio do 
Standard Bank, Miguel Correia, 
cujas apresentações incidiram, 
respectivamente sobre os te-
mas “Conjuntura e Perspectivas 
Económicas de Moçambique”, 
”Cadeias de Valor e Ligações de 
Mercado”, “Cadeias de Valor 
Agrárias, Promovendo Compe-
titividade e Mais Negócios”.

Importa destacar que o 
evento contou ainda com a 
participação do vereador para 
área do Plano e Finanças no 
Conselho Municipal da Cidade 
da Beira, Francisco Majoi, do 
director de Serviço Provincial 
de Actividade Económica de 
Sofala, Ângelo Dista, da direc-
tora do Serviço Provincial do 
Ambiente, Ermelinda Maquen-
ze, e clientes do banco, entre 
outros convidados. 

DStv e GOtv Moçambique preparam uma experiência “imbatível” 
do Mundial Qatar-2022

Quando se camina a passos largos do arran-
que do Campeonato Mundial de Futebol Qa-
tar-2022, a DStv e GOtv Moçambique anun-
ciaram os planos de transmissão do maior 
evento desportivo do planeta. Na presente 

edição da mais importante competição envolvendo seleções 
que pela primeira vez terá transmissões em 4K, para além da 
transmissão de todos os 64 jogos na DStv e GOtv, há opções 
de linguagem personalizada, uma variedade de programação 
suplementar, várias opções de recuperação, convidados e 
analistas de topo e opções de streaming.

De acordo com um comunica-
do da DStv e GOtv Moçambique, 
tratam-se de ofertas que tornarão 
as experiências dos telespectado-
res mais incríveis durante 22ª edi-
ção do Mundial que vai decorrer 
de 20 de Novembro a 18 de De-
zembro no Qatar.

A prova vai arrancar no dia 20 
de Novembro, mas, actualmen-
te, as equipas de profissionais da 
SuperSport já estão posicionadas 
no terreno para reportar in loco 
toda acção e acontecimentos des-
te evento desportivo mais aguar-
dado do ano.

“Estamos a antecipar o grande 
evento televisivo. Este é de longe 
o maior Campeonato Mundial de 
Futebol que estamos a organizar, 
com uma vasta gama de conteú-
do, excelentes comentadores e 
diferentes opções de visualização. 
Toda a experiência vai estabele-
cer novos padrões de excelência 
na transmissão dos conteúdos”, 
explicou Jónia Presado, Directo-
ra de Marketing, Comunicações e 
Relações Públicas da MultiChoice 
Moçambique.

Ao revelar os planos actuais, 
a direcção da MultiChoice apre-

sentou vários elementos que vão 
contribuir para tornar o Cam-
peonato do Mundo de 2022 uma 
experiência televisiva de primeira 
classe.

Se por um lado, a SuperSport, 
em parceria com uma série de pla-
taformas de redes sociais globais, 
e a FIFA vão fazer a cobertura 
desde o camarim dos estádios em 

Qatar até aos bastidores da ope-
ração do estúdio, da SuperSport. 
Este será um campeonato líder na 
transmissão de conteúdos através 
das redes sociais.

Por outro, antes do Campeo-
nato Mundial (a partir de 6 de 
Novembro), os canais da SuperS-
port Máximo 2 passarão a cha-
mar-se de “Mundial Total” e Má-

ximo 3 será “Mundial Selecção”. 
Entretanto, os canais Máximo 1 
e Máximo 360 continuarão com 
o mesmo nome. São canais do 
Campeonato Mundial de 24 horas 
com jogos clássicos, documentá-
rios da FIFA, filmes da FIFA, A 
caminho do Qatar, programa da 
revista do Campeonato do Mun-
do e muito mais. 

Fomento da comercialização e exportação de produtos agrícolas  



1514 08 DE NOVEMBRO DE 2022 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ECONOMIASector privado almeja fazer parte da transição energética 
Moçambique pretende, até 2050, fazer uma transição ener-

gética baseada na transformação de combustível fóssil para 
carbono zero.  Por sua vez, o sector privado e a sociedade civil 
almejam fazer parte das discussões sobre o plano de transição 
energética em Moçambique, como forma de se chegar a um 
entendimento mínimo comum sobre o processo.

Em comparação com o segundo trimestre do ano em 
curso, de acordo com a Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambique (CTA), entre Ju-
lho e Setembro o Índice de Robustez Empresarial 
aumentou em 1 ponto percentual, passando de 28% 

para 29% face ao II Trimestre. Para o quarto e derradeiro trimes-
tre do ano em curso, a CTA adianta que o Início da exportação 
de Gás natural Liquefeito do projecto Coral Sul FLNG e do Au-
mento de oportunidade de negócios face ao início da prospecção 
de gás em Angoche e areias pesadas no Distrito de Jangamo pode 
contribuir para a contínua melhoria do desempenho empresarial.

A Confederação Moçambi-
cana das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA) 
apresentou, na última semana, o 
Índice de Robustez Empresarial 
do terceiro semestre. Durante o 

Economic Briefing, a instituição 
presidida por Agostinho Vuma 
tornou público que o IRE de Ju-
lho a Setembro teve uma varia-
ção de um ponto percentual.

“O Índice de Robustez Em-

Índice de Robustez Empresarial aumentou um ponto 
percentual no terceiro trimestre de 2022 

A Transitex Moçambique, operador logístico e 
transitário especializado no transporte inter-
nacional de carga porta-a-porta, atingiu, em 
Outubro último, uma facturação de mais de 
um bilião de meticais, prevendo-se que até ao 

fim do ano alcance um valor global de 1.3 biliões de meti-
cais, tendo em conta a diversidade dos produtos transpor-
tados, o aumento de corredores logísticos, bem como a sua 
presença geográfica.

Esta facturação resulta da 
forte aposta no mercado na-
cional e do investimento fei-
to entre os anos 2019 e 2020: 
"Este resultado é fruto da nossa 
aposta, primeiro, na consolida-
ção dos negócios históricos da 
Transitex e, numa segunda fase, 
em novos clientes e segmentos, 
onde conseguimos superar as 
expectativas com a qualidade 
dos serviços que prestamos”, 
explica Tiago Martins, director 
executivo para Moçambique e 
director regional para África.

Actualmente, estão entre os 

principais produtos transpor-
tados pela Transitex materiais 
de construção civil, produtos 
agrícolas e alimentares e Fast-
-Moving Consumer Goods 
(FMCG).

Relativamente ao emergente 
e promissor sector de petróleo e 
gás, Tiago Martins afirma que a 
Transitex pretende posicionar-
-se como âncora para a logística 
no Norte do País, onde a em-
presa já está presente, usando a 
experiência que possui em in-
dústrias similares, adquirida em 
diversos países onde actua.

Transitex atinge facturação histórica

presarial registou uma subida 
no III Trimestre de 2022 face 
ao Trimestre anterior, passando 
de 28% para 29%, o correspon-
dente a uma variação positiva de 
1pp”, lê-se no Índice de Robus-
tez Económica da Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique.

O pico da época da comercia-
lização agrícola, a recuperação do 
sector de transporte na sequência 
dos ajustes de tarifário, e a con-
tínua recuperação do sector de 
turismo foram, de acordo com a 
CTA, os principais impulsiona-
dores deste incremento.

Olhando para os sectores que 
foram determinantes para a va-
riação positiva do Índice de Ro-
bustez Econômica do III trimes-
tre do corrente ano, a agricultura 
destacou-se com a entrada em 
funcionamento de grandes em-
preendimentos que culminaram 
com o pico da comercialização, 
ou seja, a comercialização normal 
e a realização de feiras de   produ-
tos agrícolas.

No sector da indústria, o alí-
vio das restrições no âmbito da 
pandemia da covid-19 foi im-
prescindível para o incremento 

das vendas, impulsionando, por 
outro lado, a estabilização dos 
custos de produção, enquanto o 
sector dos transportes graças ao 
aumento da facturação devido ao 
aumento dos eventos privados 
com os do Estado melhorou a 
taxa de ocupação dos estabeleci-
mentos turísticos.

O sector privado observa, 
por outro lado, que “este desem-
penho não foi mais pronunciado 
por conta ainda dos impactos da 
alta de preços de combustíveis, 
uma produção abaixo do espera-
do no sector de pesca devido à 
baixa operacionalização da fro-
ta em resultado de altos custos 
operacionais e baixas capturas, e 
certa retração da procura face ao 
encarecimento do custo de vida”.

Em comparação com o se-
gundo trimestre do ano em curso, 
o índice do emprego fixou-se nos 
116,7%, uma vez que houve uma 
preferência pela contratação de 
mão-de-obra temporária ou em 
tempo parcial, principalmente no 
sector da agricultura.

Para o quarto e último trimes-
tre do ano em curso, a Confedera-
ção das Associações Económicas 
de Moçambique, apoiando-se na 

aceleração da actividade empresa-
rial principalmente no sector de 
hotelaria e restauração, indústria 
cultural e recreativa e prossegui-
mento da estabilidade cambial 
que, por sua vez, poderá travar a 
subida dos preços das importa-
ções, perspectiva uma melhoria 
do ambiente macroeconômico.

A CTA observa ainda que a 
contínua melhoria do desempe-
nho empresarial está refém do 
“Início da exportação de Gás 
natural Liquefeito do projecto 
Coral Sul FLNG e do Aumen-
to de oportunidade de negócios 
face ao início da prospeção de gás 
em Angoche e areias pesadas no 
Distrito de Jangamo; a Constru-
ção da Linha de Transporte de 
400 KW de energia de Temane a 
Maputo,Construção da Planta de 
Produção do gás de Cozinha e da 
Central Térmica de Temane”.

Entretanto, o Sector Privado 
adverte que o aumento dos cus-
tos de financiamento, aumento 
da inflação e prolongamento 
da instabilidade na província de 
Cabo Delgado podem, de certa 
forma, condicionar o desem-
penho empresarial nos últimos 
meses do ano.

Em Moçambique, as empre-
sas participadas pela Transitex 
integram mais de 250 colabora-
dores, distribuídos pelos escri-
tórios em Maputo, Beira, Naca-
la, Nampula e Pemba, apoiados 
por uma estrutura em que se 
inclui seis armazéns de Norte 
a Sul do País e ainda uma frota 
rodoviária.

A Transitex Moçambique 
transformou-se na sucursal cen-
tral da empresa no continente 
africano e é, agora, uma estru-
tura-modelo para todas as re-
presentações ao redor do globo, 
pelo êxito obtido através de um 
catálogo de serviços completo, 
concebido para criar soluções 
logísticas totalmente adaptadas 

à realidade de cada cliente.
Ao nível do continente, a 

Transitex vai ultrapassar, pela 
primeira vez, os 30 milhões de 
dólares norte-americanos de 
facturação. Moçambique repre-
senta mais de 50% deste valor, 
ocupando a posição de país 
mais pujante da região africana: 
"Isso dá-nos alguns indicadores 
de que realmente o potencial é 
imenso. O nosso País número 
um em África é Moçambique. 
Mais de 50% do negócio está 
aqui, neste país. A África do Sul 
representa 30% do restante do 
negócio".

Importa realçar que, de 
acordo com a KPMG, con-
sultora que presta serviços 
profissionais nas áreas de au-
ditoria, impostos e gestão es-
tratégica, a Transitex ocupa a 
62ª posição no ranking geral 
das “100 Maiores Empresas em 
Moçambique”.

 Empresas moçambicanas deram seguimento a tendência de melhorias

Duarte Sitoe 
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Entre nós, o ordenamento ju-
rídico Moçambicano atribuiu 
natureza pública ao crime de 
Violência Doméstica, previsto 

e punido no Código Penal, o que signi-
fica que por estarmos perante um crime 
que põe em causa a Dignidade da Pessoa 
Humana e que atenta contra a saúde física 
e psicológica das Vítimas, o procedimen-
to criminal não pode ficar dependente de 
queixa por parte da vítima. 

Qualquer cidadão pode denunciar a prá-
tica do crime, sendo a denúncia obrigató-
ria para as Entidades Policiais e Profissio-
nais que operem junto da Vítima, onde se 
incluem os Técnicos de Saúde, Professo-
res das escolas frequentadas pelos meno-
res que são vítimas de violência, Assisten-
tes Sociais, Psicólogos, entre outros.

Temos vindo a assistir a um acrésci-
mo substancial do número de denúncias 
apresentadas, grosso modo pelas vítimas 
e só excecionalmente por terceiros, o que 
é claramente revelador da legitimação da 
violência que continua a existir na nos-
sa sociedade e, por outro lado, revelador 
que as pessoas continuam a sentir que não 
se devem meter nos desentendimentos 
existentes entre marido e mulher, mesmo 
quando há filhos menores envolvidos. 

A denúncia apresentada pela vítima 
reconduz-se ao relato da última agres-
são ocorrida e quando é feita por tercei-
ras pessoas surge normalmente associada 
a discussões que se ouvem ou actos de 
agressão física presenciados. O que leva a 
concluir que os cidadãos, mesmo quando 
vítimas, não têm uma real e efectiva cons-
ciência do que é a Violência Doméstica 
nem do seu alcance.

Desde logo, o legislador identificou 
como potenciais vítimas de violência do-
méstica um conjunto de pessoas elencadas 
na Lei que são os cônjuges e ex-cônjuges, 
pessoas que vivem ou já viveram em união 
de facto, relações de namoro, progenito-
res de descendente comum em 1º grau, 
pessoas particularmente vulneráveis em 
função da idade, deficiência, doença, gra-

videz, pessoas dependentes economica-
mente do agressor com quem coabitam 
e ainda os menores de idade expostos à 
violência familiar ocorrida entre os seus 
progenitores. 

Ora, ao contrário da ideia que prolifera 
no público em geral, o crime de Violên-
cia Doméstica não ocorre só em relações 
de intimidade, pois o legislador incluiu 
também como vítimas deste crime outras 
pessoas que podem até ser irmãos e ou-
tras que podem até nem ser familiares do 
agressor, como sejam por exemplo as em-
pregadas internas.

Quanto às condutas tipificadas pelo le-
gislador são, desde logo, os maus tratos 
físicos, normalmente identificados por 
bofetadas, murros, pontapés, mas também 
os arranhões, beliscões, empurrões muito 
desvalorizados pelas vítimas mas que in-
tegram as agressões físicas. Ou seja, aqui 
estão presentes todos os actos de contacto 
físico violento não desejado pelas vítimas 
e que são forçados pelas pessoas agresso-
ras.

Integram-se ainda na Violência Domés-
tica os castigos corporais, constituindo es-
tes todas as formas de punição física das 
vítimas normalmente infligidas através de 
objetos, e as privações de liberdade, que 
consistem em todas e quaisquer formas 
capazes de controlar a vida da vítima e 
de limitar e/ou condicionar os seus mo-
vimentos, como o controlo do vestuário 
da vítima, o controlo do telemóvel, impo-
sição ou restrição de horários, o impedi-
mento de contactar com os familiares e 
amigos, aqui cabendo todas as tentativas e 
formas efectivas de isolar a vítima.

Mas as ofensas sexuais são também 
uma das formas de Violência Doméstica 
que consistem em todos e quaisquer actos 
de intimidade praticados contra a vontade 
da vítima e que no âmbito das relações de 
intimidade ainda muito legitimados pelas 
mulheres que continuam a encarar o acto 
sexual como um dever e/ou obrigação, 
ideia esta que o legislador quis manifesta-
mente contrariar e punir.  

Por fim, foi também integrado nesta tipo-
logia de crime todas as acções com vista a 
restringir ou impedir o acesso da vítima aos 
seus bens e rendimentos, sejam eles pró-
prios ou comuns com a pessoa agressora, 
pensando-se precisamente que uma grande 
parte das vítimas de Violência Doméstica 
não põem termo à relação abusiva por vi-
verem economicamente dependentes do 
agressor e ser muito difícil a sua autono-
mização. Sendo esta uma das formas mais 
utilizadas para manter a Vítima subjugada 
na relação, entendeu o legislador que este 
tipo de condutas deveria integrar o crime 
de violência doméstica por constituir em 
si mesmo uma forma de violência.

O crime de violência doméstica aten-
ta a grandiosidade dos bens jurídicos que 
visa proteger, é punível com pena de prisão 
que tem uma finalidade punitiva e reabili-
tadora dos agentes do crime, mas também 
comporta penas acessórias que pretendem 
garantir o impedimento da reiteração da 
conduta criminosa por parte do agente do 
crime e, consequentemente, a segurança 
das vítimas através da proibição de con-
tactos entre o agente do crime e a vítima, 
proibição de aproximação da sua residên-
cia e local de trabalho, se necessário for 
monitorizado através de meios técnicos de 
controlo à distância, habitualmente a deno-
minada vigilância eletrónica. Contudo, em 
Moçambique, ao que  julgamos saber, que 
este processo ainda não existe e, por conse-
guinte, não é aplicado.

Se a Sociedade em geral compreender me-
lhor o que é este crime, certamente haverá 
denúncias muito mais completas por parte 
das Vítimas que revelarão os pormenores 
da relação abusiva, sendo que passaremos 
a ter mais denúncias despoletadas por ter-
ceiros.

Fazemos, pois, um apelo a todas as Mu-
lheres, Homens e Crianças — indepen-
dentemente da sua idade — e à População 
Moçambicana, no geral, que não hesitem 
em denunciar estes lamentáveisactos de sel-
vajaria cobardia do mais forte para com o 
mais fraco. 

De que forma acontece 
a violência doméstica?

Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA
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Quando se fala de risco políti-
co a referência, no geral, é ao 
risco que companhias estran-
geiras correm ao investir em 

países “de risco”, nomeadamente os afri-
canos e alguns da América Latina. Quanto 
mais elevado for o nível de “instabilidade” 
de um país, maior o risco. Moçambique 
faz parte desses países. A comunidade in-
ternacional, a partir dos acordos gerais de 
paz, pensou em estabilizar o país – cheio 
de recursos naturais – na forma mais clás-
sica em que isto acontece: ou seja, con-
fundir “estabilidade” com monopólio po-
lítico de um partido (no caso específico 
a Frelimo) de confiança da comunidade 
internacional, de forma a que esta tenha 
apenas um interlocutor com que negociar 
sobre várias questões, acima de tudo as de 
tipo económico.

Se com o Presidente Chissano as ques-
tões pareciam correr relativamente bem, 
quando a Renamo, a partir dos últimos 
anos do governo-Guebuza iniciou a exi-
gir mais espaço político e económico, a 
saída foi um novo conflito, que se con-
cluiu primeiro com a morte prematura 
de Dhlakama, e depois com novos acor-
dos de paz em 2019, antecedidos por um 
novo pacote legislativo em 2018 e com o 
processo de DDR. A Renamo foi, assim, 
reduzida a partido “normal” (o que seria, 
em princípio, positivo), mas isso fez com 
que a Frelimo considerasse que o risco 
constituído por uma Renamo competiti-
va (quer do ponto de vista eleitoral, quer 
em termos militares) estivesse ultrapassa-
do. Situação confirmada pelo facto de a 
Renamo (e o MDM) não representar uma 
oposição capaz de ameaçar o poder do 
partido hegemónico, salvo poucas excep-
ções de presidentes de municípios ou até 
parlamentares particularmente activos, 
mas que não passam de individualidades 
tanto brilhantes quanto isoladas. 

No contexto de uma democracia ainda 
frágil, este cenário é o pior que os Mo-
çambicanos possam desejar. E o motivo 
é simples: um governo que não se sente 

pressionado pelas oposições políticas que 
estão no parlamento, assim como pela 
grande parte das organizações da socieda-
de civil, tem mais propensão em cometer 
falhas que podem perigar a vida dos cida-
dãos. Tais falhas podem ser de vária índo-
le; a última que nestes dias está ganhando 
contornos inesperados tem a ver com a 
TSU. Sem entrar em pormenores técni-
cos, é suficiente recordar o que o Prof. 
João Mosca tem destacado nas suas inter-
venções: acima de tudo, o que faltou foi 
uma interlocução séria e ponderada com 
as categorias abrangidas pela normativa. 
Trata-se de categorias de trabalhadores 
com que o diálogo poderia ter sido sim-
ples, uma vez que são funcionários públi-
cos… Entretanto, esta etapa decisiva não 
foi feita, ou foi feita com grande super-
ficialidade, e talvez arrogância. A cultura 
política de quem governa, principalmente 
no que diz respeito aos “seus” funcioná-
rios, está baseada muito mais na ideia do 
comando e da chefia do que do diálogo 
e da liderança. Assim, auscultar as partes 
interessadas não representaria um grande 
problema, ainda mais considerando que 
as oposições parlamentares não se opuse-
ram ao pacote que introduziu a TSU, não 
conseguindo analisar devidamente as suas 
consequências. Assim, o governo pensou 
em ter o caminho livre de qualquer obs-
táculo. Por outra, a passividade dos sindi-
catos também favoreceu a percepção de 
que a normativa podia ser recebida por 
parte dos funcionários públicos de forma 
positiva. Em suma, nulla quaestio.

Este conjunto de situações reduziu o ris-
co político, ou sobretudo a sua percepção, 
induzindo a Frelimo a pensar que estava 
tudo bem. Pelo contrário, a TSU poderá 
representar um dos momentos de maior 
risco – mesmo do ponto de vista elei-
toral – que a Frelimo poderá correr nos 
próximos pleitos em 2023 e 2024. A TSU 
é uma normativa de cunho nacional que 
abrange todos os funcionários públicos e 
suas famílias, pelo que as suas consequên-
cias políticas poderão ser muito sérias. O 

pior é que, mesmo nesta fase complicada, 
onde o dano já foi feito, não se vislumbra, 
por parte do governo, a capacidade e a 
vontade de instaurar um diálogo em pé de 
igualdade com as categorias que estão a 
se queixar da TSU, em primeira instância 
médicos e professores. E, mais uma vez, 
estas categorias estão a actuar sozinhas, 
sem o suporte de organizações sindicais 
largamente controladas e, portanto, in-
capazes de tutelar os interesses dos seus 
inscritos, ou seja, os trabalhadores. Além 
disso, a situação financeira do país é tão 
grave que fazer mais concessões repre-
sentaria outro risco em termos de estabi-
lidade económica, pelo que a coberta está 
a ficar muito curta, e uma parte do corpo 
poderá se manter descoberta.

As oposições políticas também estão si-
lentes diante deste cenário, inclusivamen-
te porque elas próprias votaram em favor 
da TSU, circunstância que torna compli-
cado reivindicar mudanças desta normati-
va por parte do governo. Vai-se abrindo, 
portanto, um cenário muito complexo, 
que verá a classe dos médicos – da qual 
dependem muitas das vidas dos Moçam-
bicanos – na primeira linha desta frente 
de contestação, não sendo esta a primeira 
vez que isso ocorre. Já em 2013, encabe-
çados pelo falecido Jorge Arroz, os médi-
cos tentaram reivindicar seus direitos. As 
condições eram outras, mas as reivindica-
ções não divergiam muito das actuais, as-
sim como a forma com a qual o governo 
está a encarar este cenário continua pare-
cida com a antiga: pouco diálogo e ainda 
menor vontade de ceder às reivindicações 
dos médicos.

A partida acaba de começar. Iremos ver, 
nos próximos dias, qual será o desfecho, 
principalmente depois da greve que os 
médicos anunciaram para o dia 7 de No-
vembro, que irá paralisar, supostamente, 
os principais hospitais e postos de saúde 
do país, afectando aquela fatia da popula-
ção que não se pode permitir a frequenta-
ção das clínicas privadas. Em suma, está a 
chover no molhado...

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

Um risco político 
mal calculado
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Hoje vou começar o meu arti-
go com fortes aplausos para 
o Ministério da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Re-

ligiosos por, finalmente, ter tomado a já 
esperada decisão de suspender tempora-
riamente, em todo o país, as actividades da 
Igreja Velhos Apóstolos até que haja paz e 
concórdia no seio da congregação.

A medida, todavia, peca por ser tar-
dia. O facto é que o governo se remeteu, 
eventualmente em nome da tolerância, 
ao silêncio e quando resolveu intervir foi 
surpreendentemente para intermediar o 
conflito, apesar de que o nível de gravida-
de que o problema tinha atingido exigisse 
outro tipo de soluções.

Optou pela sensibilização das partes de-
savindas numa altura em que era preciso a 
sua mão dura para pôr cobro à escalada de 
violência que envolvia a direcção encabe-
çada pelo apóstolo Matlombe e um grupo 
de crentes que o quer fora da igreja. 

A apatia e o “deixa andar” que se obser-
vou da parte de quem tinha a responsabi-
lidade de agir atempadamente para evitar 
um mal maior, perante um caso de extre-
ma gravidade, deu origem a uma situação 
de vazio de poder. 

Os apóstolos em conflito encontraram, 
neste ambiente de aparente relaxamento 
das autoridades, terreno fértil para fazer e 
desfazer a seu bel-prazer.

O governo até pode, de alguma forma, 
tolerar uma e outra situação no relaciona-
mento com as confissões religiosas exis-
tentes no país. O que não deve, nunca, 
é permitir que a igreja seja transformada 
num ringue, onde os crentes medem for-
ças. 

Não se deve, de modo algum, admitir 
que haja pancadarias entre os praticantes, 
bem como disparos e detenções na casa 
de Deus, lugar considerado sagrado, onde 
os fiéis cultivam a fé, rezam pela sua liber-
tação espiritual e buscam o Espírito Santo 

para a sua protecção.
Não é aceitável que homens armados, 

contratados por quem quer que seja, inva-
dam a igreja sob o pretexto de protecção 
de alguns dirigentes religiosos. Nada justi-
fica tal ocorrência.

Causou Uma certa estranheza que as au-
toridades governamentais tenham permi-
tido que o conflito evoluísse até ao estado 
em que chegou, de as missas dominicais 
decorrerem com forte presença de agen-
tes de segurança privada armados, ao ser-
viço do apóstolo Matlombe, e de algumas 
unidades policiais. 

É, no mínimo, inaceitável que mesmo 
depois do registo de casos de agressão fí-
sica e esfaqueamento entre crentes, o go-
verno não tenha adoptado medidas drásti-
cas para pôr fim ao espectáculo gratuito a 
que nos foi dado assistir, durante cerca de 
dois meses, pela igreja Velhos Apóstolos.

Em última análise, é lamentável que o 
Ministério da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos tenha levado tanto 
tempo a concluir que estava na hora de 
agir, como governo, accionando alguns 
dispositivos legais ao seu dispor para sus-
ter a vergonhosa violência que caracteriza-
va aquela congregação.

Estávamos perante uma situação que 
afectava, sobremaneira, a imagem daquela 
igreja e, por tabela, a das restantes congre-
gações pelo mau exemplo que a direcção e 
os seus crentes estavam a dar na sociedade 
ao mostrarem-se impotentes na busca de 
solução para o conflito que lhes dividia na 
base do diálogo.

Quando se trata de tumultos nas igre-
jas, o governo é chamado a impor “tole-
rância zero” para preservar o respeito e a 
consideração que se tem da casa de Deus. 
Afinal, ela é a reserva moral na sociedade 
e defensora da primeira linha, no que diz 
respeito à opção da resolução de quais-
quer conflitos por via de diálogo.

O caso da igreja Velhos Apóstolos re-

mete-nos a uma reflexão profunda sobre 
o papel das confissões religiosas no país. 
Ao que tudo indica, parte significativa des-
tas abandonou a sua tradicional função de 
educação moral da sociedade, ensinando 
as pessoas a darem valor à vida e a respei-
tarem o próximo. 

Contam-se aos dedos de uma mão as 
que se mantêm nesta bitola. De uma for-
ma geral, as igrejas estão preocupadas em 
sacar dinheiro do bolso dos crentes, sob 
as mais variadas formas, entre as quais a 
oferta de bens móveis e imóveis e de avul-
tadas somas de dinheiro em nome da fé 
ou de sacrifício, com a promessa de bên-
ção de Deus.

Tal situação acontece com a cumplicida-
de das autoridades governamentais, que 
no lugar de proibir certas práticas religio-
sas, em protecção do cidadão, vêem em tal 
exercício uma oportunidade para facturar 
através do fisco.

A religião tornou-se, assim, numa acti-
vidade lucrativa em Moçambique, onde 
proliferam falsos profetas que, movidos 
pelo lucro fácil, protagonizam cenas que 
configuram milagres para prender a au-
diência nos seus cultos, o que faz com que 
arrastem consigo milhares de crentes em 
busca de salvação e de sorte na vida ou 
nos negócios.

São charlatões que se aproveitam de um 
terreno fértil para estabelecer as suas igre-
jas, dado o tipo brando de requisitos exi-
gidos para o efeito. Duas mil assinaturas, 
certidão de registo criminal e fotocópia do 
BI é, basicamente, a condição suficiente.

Contrariamente a este cenário, em An-
gola, a exigência legal é que se reúnam 100 
mil assinaturas presenciais, entre tantas 
outras condições, sendo que o governo 
proíbe certo tipo de ofertas às igrejas.

O país tem, sim, pastores sérios, profetas 
e igrejas, mas os demais cingem-se à acti-
vidade de enganar as pessoas enveredan-
do por práticas religiosas de venda da fé.

As igrejas e a arte de 
vender a fé

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Marrocos pretende construir gasoduto da África Ocidental

O Rei Mohamed VI afirmou, recentemente, 
o compromisso de Marrocos em promover 
"o mais rapidamente possível" o ambicioso 
projeto, com a Nigéria, para um gasoduto de 

7.000 quilómetros, passando por águas de 13 países de 
África, com ligação futura à Europa.

Um memorando de en-
tendimento sobre o projeto 
de gasoduto que liga a Ni-
géria a Marrocos foi assinado 
em meados de Setembro, 
em Rabat, com a Comu-
nidade Económica dos Es-
tados da África Ocidental 
(CEDEAO). A Mauritânia 
e o Senegal também partici-
pam no projeto.

Num discurso transmitido 
na Quarta-feira da semana 
passada, em direto pela tele-
visão pública, o monarca 
marroquino classificou o 
projeto de "estratégico" para 
os países da África Ociden-
tal, com 440 milhões de ha-
bitantes, e uma "estrutura 

que promete unir África e 
Europa".

"Além de Marrocos e 
Mauritânia, o gasoduto ofe-
rece aos países membros da 
Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) oportunidades 
e garantias em termos de se-
gurança energética e desen-
volvimento socioeconómico 
e industrial", destacou.

O monarca felicitou os 
progressos na concretiza-
ção do projeto, ao mesmo 
tempo que saudou o apoio já 
manifestado por instituições 
financeiras regionais e inter-
nacionais.

"Reafirmamos a nossa 

A infra-estrutura irá passar em águas de 13 países africanos

recetividade a qualquer for-
ma de parceria frutífera que 
vise levar a cabo este impor-
tante projeto africano", disse.

O gasoduto deve percor-
rer a costa ocidental de Áfri-
ca desde a Nigéria, passando 
pelo Benim, Togo, Gana, 
Costa do Marfim, Libéria, 

Serra Leoa, Guiné-Bissau, 
Gâmbia, Senegal e Mauritâ-
nia até ao norte de Marrocos, 
e ligando à rede de gás eu-
ropeia através do Gasoduto 
Magrebe Europa (GME).

O projeto insere-se num 
contexto geopolítico mar-
cado pela forte procura in-

ternacional de gás e petróleo, 
depois da crise pandemiaca, 
e pelo aumento dos preços, 
agravado após a invasão da 
Ucrânia pela Rússia.

Vários países, nomeada-
mente na Europa, procuram 
reduzir a sua dependência da 
Rússia.

ÁFRICA 
Queda de avião na Tanzânia causa 19 mortos

A queda do avião da companhia aérea Precision Air, Do-
mingo, no Lago Vitória, na Tanzânia, causou 19 mortos. O 
comissário regional Albert Chalamila explicou que entre as 
43 pessoas a bordo estavam 39 passageiros, os dois pilotos e 
dois tripulantes. Ele informou que 26 pessoas foram salvas.

Declaração de Balfour: 105 anos de uma promessa que 
marca o início do flagelo da palestina

A Declaração de Balfour é o documento no qual 
o governo da Grã-Bretanha respalda pela pri-
meira vez “o estabelecimento de um lar nacio-
nal para o povo judeu na Palestina”. Cento e 

cinco anos se passaram desde a promessa de Balfour e o 
resultado foi o deslocamento de um povo inteiro que se 
afogou em sofrimentos até aos dias de hoje. 

O povo palestino ainda hoje 
sofre com o flagelo da promessa 
britânica e ainda busca se libertar 
da colonização e recuperar seus 
direitos.

A Grã-Bretanha e os países 
que apoiaram sua promessa de 
catástrofe substituíram um povo 
e um Estado que existia e tinha 
uma civilização sublime e um 
desenvolvimento que reflectia 
tolerância e convivência religiosa 
única na época e a capacidade 
de ser um acréscimo qualitativo 
que sustenta o progresso da hu-
manidade no nível civilizado e 
intelectual, e com elevado valor 

de humanidade.
Os países que apoiam essa 

promessa de crime hediondo se 
tornaram um parceiro real em 
violar o direito humano e mor-
al da Palestina, e até mesmo de 
toda a humanidade, e um verda-
deiro parceiro nos crimes desta 
entidade, que desde a sua criação 
até à actualidade constitui um 
factor de instabilidade, ameaça 
a segurança no Médio Oriente 
e no mundo que sofreram com 
isso, não só o povo palestino e 
os povos da região, mas também 
o mundo inteiro, que foi alimen-
tado pelas chamas de suas reper-

cussões, representadas pelo ter-
rorismo difundido e sugado do 
peito desta entidade para ser um 
meio eficaz para fortalecer seus 
planos expansionistas, causando 
terror, dor e distorcendo todos os 
valores humanos ao nosso povo 
palestino, que foram as primeiras 
vítimas desta promessa catastró-

fica e deste crime sionista, e têm 
o direito de processar e respon-
sabilizar esta entidade “sionista 
fascista” por todos os crimes que 
cometeu contra o povo palestino 
e deve ter a sua acusação e re-
sponsabilização de todos aqueles 
que contribuíram, apoiaram e 
emitiram esta promessa que vio-

lou todas as leis internacionais, 
morais e humanitárias. 

A Grã-Bretanha é actual-
mente obrigada e todos os países 
que apoiaram a sua promessa de 
reconhecer o seu crime hedion-
do contra o povo palestiniano 
e de pedir desculpa ao povo 
palestino e a humanidade cujos 
valores foram violados pelas re-
percussões desta promessa e ex-
piar o seu crime ao reconhecer 
o estado palestino independente 
com Jerusalém Oriental como 
sua capital, de acordo com a 
Resolução 181, e o retorno dos 
refugiados de acordo com a 
Resolução 194, e obrigar Israel 
a cumprir, porque sem que a 
Palestina obtenha seus direitos, 
liberdade e autodeterminação, 
não haverá segurança nem esta-
bilidade, pois a ocupação israelita 
é o principal factor do estado 
de insegurança e estabilidade na 
região e no mundo.
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SAÚDE E GÉNERO

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique.  Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

PUBLICIDADE

Maxaquene e Kamavota lideram em índices de HIV/Sida
O Conselho de Serviço de representação do Estado ao nível da 

Cidade de Maputo mostrou-se preocupado com facto de alguns 
distritos apresentarem novas infecções nos adolescentes e mulhe-
res jovens, cujas idades variam entre 15 e 24 anos. Os distritos 
de Kamubukuana, Kamavota e Kamaxaquene apresentam maior 
índice de novas infecções por HIV/SIDA.

PGR abriu 25 processos que incluem funcionários de ONG

Algumas mulheres e raparigas deslocadas de-
vido aos ataques terroristas, na província de 
Cabo Delgado, tiveram que se envolver em re-
lações sexuais com funcionários das organiza-
ções humanitárias, da sociedade civil e líderes 

comunitários para receber comida destinada à distribuição 
gratuita, no âmbito da assistência humanitária.

Parte desses casos, que vêm 
acontecendo sobretudo em 
centros de acolhimento de 
famílias deslocadas, criados 
nos distritos de Metuge, Chiú-
re, Montepuez e Mecufe, por 
exemplo, já foram denuncia-
dos à Procuradoria Provincial 
de Cabo Delgado.

Na última quarta-feira (2 de 
Novembro), as autoridades ad-
mitiram, na cidade de Pemba, 
que há muitos casos de abuso 
sexual contra mulheres e rapa-
rigas deslocadas por conta do 
terrorismo, em troca de comi-
da, numa situação em que se 
assim não o fizerem não vão 
beneficiar da assistência ali-
mentar.

Falando à jornalistas, no qua-
dro de um formação de cinco 
dias, organizada por ministério 
público e parceiros em Pemba, 
que aborda temas como HIV/
SIDA e Legislação sobre Vio-
lência Baseada no Género, Di-
reitos da Criança e Prevenção e 
Combate à Uniões Prematuras, 
o Porta-voz da Procuradoria 
Provincial, Gilroy Fazenda, 
explicou que foram denuncia-
dos àquela instituição 25 casos 
de abuso sexual à mulheres e 
raparigas, na sua maioria com 
envolvimento de funcionários 
de organizações não governa-
mentais.

“Normalmente, são fun-
cionários das ONGs e Or-

Mulheres e raparigas deslocadas obrigadas a trocar 
sexo por ajuda alimentar em Cabo Delgado 

Evidências

ganizações da sociedade civil 
que estão a prestar apoios aos 
deslocados, mas também há 
casos de líderes eleitos pelas 
populações para representá-lo 
e são portanto laços, é de liga-
ção entre as comunidades e es-
sas ONGs ou organizações da 
sociedade civil”, refere Gilroy 

Fazenda.
Prosseguindo, o porta-voz 

da Procuradoria Provincial de 
Cabo Delgado revelou que 
o número de vítimas desses 
tipos de abusos pode ser ain-
da maior e considera ser uma 
situação preocupante, de tal 
sorte que as autoridades tra-

balham no sentido de educar e 
responsabilizar os praticantes.

“Existem casos sim e não 
são poucos, temos casos con-
cretos em que mulheres e 
raparigas foram vítimas de 
violência exactamente neste 
contexto de apoio humanitá-
rio”, revelou.
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DESPORTO

Chicotadas psicológicas no Moçambola

Habemus: UEM acolhe jogo decisivo 
O Ferroviário de Maputo e Costa do Sol defrontam-se, hoje 

(09) no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane, no jogo 2 
do “play-off ” da final do Campeonato da Cidade de Basquete-
bol em seniores femininos. Em vantagem de 1-0, depois de ter 
vencido o Costa do Sol na passada quinta-feira 54-38, em partida 
disputada no pavilhão da A Politécnica.

Num ano que poderá entrar para a história 
como o que menos chicotadas psicológi-
cas registaram-se, os clubes do Moçambo-
la começam a mexer o seu xadrez. A meio 
da semana finda, o Ferroviário de Maputo 

decidiu rescindir o contrato com o treinador belga Loscuito 
devido aos maus resultados numa época cujo principal ob-
jectivo dos locomotivas era conquistar o título. Saiu o bel-
ga, mas Carlos Baúte e Manuel continuam de pedra e cal 
no emblema locomotiva e vão coadjuvar João Chissano, novo 
treinador dos verdes e brancos. Se em Maputo a culpa pelos 
maus resultados é do treinador, na Beira os culpados pelos 
resultados menos conseguidos da equipa de Chiveve são im-
putados aos adjuntos, uma vez que o Ferroviário da Beira, 
ao invés do treinador principal, afastou Valy Ramadane e 
Soarito, técnicos desde o início da época, que coadjuvavam 
Wedson Nyirenda.

O Campeonato Nacional 
de Futebol, prova vulgarmen-
te conhecido por Moçambola, 
caminha a passos largos para o 
seu término e alguns já come-
çaram a fazer o balanço da sua 
prestação. A conquista do título 
era um dos objectivos do cró-
nico candidato Ferroviário de 
Maputo, no entanto, as contas 

não estão a correr de feição.
Para materializar o sonho de 

erguer o canecão e se distanciar 
do Costa do Sol do ranking dos 
clubes com mais títulos na fina-
-flor do futebol do nacional, os 
locomotivas da capital moçam-
bicana foram ao mercado con-
tratar Jean François Loscuito, 
técnico belga, que aquando da 
sua apresentação foi descrito 
como um profundo conhece-

dor do futebol africano.
Loscuito até pode ser um 

conhecedor do futebol africa-
no, contudo mostrou que ainda 
tinha muito caminho por per-
correr para conhecer a realida-
de do futebol moçambicano. 
Nas 17 jornadas que esteve 
à frente daquele histórico do 
futebol nacional, o Ferroviá-
rio de Maputo, não conseguiu 
convencer a sua exigente massa 
adepta.

A ausência de fio de jogo e 
divergências no balneário, uma 
vez que quando chegou retirou 
a braçadeira ao defesa central 
Jeitoso para dar a um outro ve-
terano, foram alguns dos peca-
dos do Jean François Loscuito.

Aliás, a excelente campanha 
na segunda prova mais impor-
tante do calendário futebolísti-
co do país, ou seja, a Taça de 
Moçambique não foi suficiente 
para Jean François Loscuito 
continuar a dirigir os destinos 
da locomotiva.

O namoro entre o Ferroviá-
rio de Maputo e o técnico belga 
Jean François Loscuito durou 
até a 17ª jornada do Campeona-
to Nacional de Futebol. O em-
pate frente à lanterna vermelha 
Liga Desportiva de Maputo foi 
a gota que transbordou o copo 
da direcção liderada por Teo-
doro Ângelo, que já era pres-
sionado pelos adeptos verdes 
e brancos para se desfazer do 
timoneiro da formação princi-
pal.

Formalizada a rescisão do 
contrato com o treinador bel-
ga, a direcção do Ferroviário 
de Maputo virou-se para o 

Em Maputo a culpa é do treinador principal e na Beira 
é dos adjuntos

mercado nacional e escolheu 
João Chissano, antigo selec-
cionador nacional e conheci-
do nos meandros desportivos 
por “Mestre da Táctica”, para 
dirigir os destinos da equipa 
nas jornadas que faltam e nas 
meias-finais da Taça de Mo-
çambique.

Na cerimónia de apresenta-
ção, Chissano assegurou que 
pretende implementar uma 
nova filosofia de trabalho já 

com a próxima temporada no 
horizonte. E em menos de uma 
semana chegou, viu e já venceu 
os seus primeiros pontos de 
verde e branco ao peito. A víti-
ma foi o Ferroviário de Nacala, 
que saiu derrotado do Estádio 
da Machava por 3-2.

“Vamos aproveitar muita 
coisa boa que o anterior treina-
dor deixou. O facto de não estar 
não significa que tudo que fez 
foi mau. Vamos implementar a 

nossa filosofia e a nossa ideia de 
jogo com objectivo de fazer o 
melhor. Estaremos igualmente 
a preparar a próxima época”, 
declarou João Chissano.

Saiu Jean François Loscuito, 
mas Carlos Baúte e Manuel Va-
loi, tal como aconteceu aquan-
do da saída de Daúde Razaque 
e agora do treinador belga, 
continuam de pedra e cal na 
equipa técnica do Ferroviário 
de Maputo.

Duarte Sitoe 

Na Beira a culpa é dos adjuntos  
Na época passada, Akil Mar-

celino conduziu a locomotiva 
de Chiveve ao segundo lugar do 
Campeonato Nacional de Fute-
bol depois de travar uma batalha 
titânica com a Associação Black 
Bulls, formação que viria a con-
quistar a prova. Para a presente 
época, o Ferroviário da Beira 
elevou a fasquia e apontou a 
conquista da principal prova do 
futebol como meta, tendo pres-
cindido dos préstimos de Mar-
celino e apostado no regresso 
do técnico zambiano Wedson 
Nyirenda.

Nyirenda voltou com o rótu-
lo de técnico que conquistou o 
primeiro e único título dos lo-
comotivas de Chiveve no con-
vívio dos grandes do futebol. 
Os fervorosos locomotivas es-
tavam entre o sentimento de re-

volta pelo afastamento de Akil 
Marcelino e a dívida de gratidão 
com o técnico que levou a equi-
pa ao Olimpo dos deuses, no 
que ao Moçambola diz respeito.

Wedson Nyirenda foi feliz 
na sua primeira passagem pelo 
Caldeirão do Chiveve, mas nes-
te seu regresso a uma casa onde 
já foi feliz não tem conseguido 
bons resultados. Foi precoce-
mente eliminado da Taça CAF e 
da Taça de Moçambique, sendo 
que matematicamente está arre-
dado da luta pelo título.

Na última quarta-feira, 02 
de Novembro, o Ferroviário 
da Beira teve uma soberana 
oportunidade para cheirar as 
posições do pódio quando re-
cebeu a Associação Desportiva 
de Vilankulo, mas debalde não 
conseguiu superar a turma de 

Inhambane, tendo a partida ter-
minado com o 1 a 1 no marca-
dor.

O empate criou um ambiente 
de cortar à faca no seio da equi-
pa locomotiva e quando parecia 
que o treinador zambiano estava 
com dias contados, a direcção li-
derada por Valdemar de Oliveira 
surpreendeu a nata desportiva 
nacional ao demitir os adjuntos 
de Wedson Nyirenda, Valy Ra-
madane e Soarito, dando sinais 
de que os dois treinadores são 
os culpados pelos maus resulta-
dos do clube beirense.

Se no Ferroviário de Maputo, 
Chissano parece ter reencon-
trado os trilhos, em Chiveve a 
locomotiva voltou a descarrilar, 
desta feita com mais um empate 
diante do Matchedje de Mocuba 
por 1-1.

Francois Loscuito, ex-treinador do 
Ferroviario de Maputo
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Pintores moçambicanos

Livro infantil “Ler e Brilhar” resgata valores morais 
Foi lançado, no sábado, 05 de Novembro, na capital moçam-

bicana, Maputo, o livro infantil com o intuito de incentivar o 
gosto pela escrita e leitura nas crianças e resgatar os valores mo-
rais. O livro da escritora moçambicana Lídia Mussá conta his-
tórias escritas por crianças para as outras crianças, com vista a 
cultivar o gosto pela escrita e leitura.

Disse, Sir Thomas Browne, que a Arte é a 
Natureza do Homem, do mesmo modo que 
a Natureza é a Arte de Deus. A expressão 
“A Arte é a Natureza do Homem” é rica de 
implicações. Significa, desde logo, que a 

Arte é “natural”, que ela constitui condição fundadora da 
sua própria Humanidade. Depois, e simultaneamente, que 
a Arte é expressão daquilo que no Homem, ser feito à ima-
gem e semelhança de Deus, mais próximo está da Divin-
dade: o poder de criar. A Arte é, pois, a Natureza (agora no 
sentido mais imediato da palavra) do Homem, e o Artista 
um demiurgo investido de poder Divino.

A poucos Artistas Moçambi-
canos podemos, com tão feliz 
propriedade, caber tal asserção 
como ao jovem pintor Pedro 
Simão Marrumula, um Cria-
dor que apesar de se encontrar 
no Limiar da sua Criação, cons-
titue já uma promessa no Pano-
rama das Artes Plásticas de Mo-
çambique. A sua Obra — e não 
apenas pelo modo como ela se 
manifesta, quer através da pince-
lada forte, das camadas de tinta 
que saem dos tubos de forma 
densa, oleosa e empastada para 

a tela, mas depois suavizada em 
termos de tratamento pictórico e 
de género, ora alusiva ao tema do 
Retrato, ora Diversos. 

Enquanto Natureza, essa 
Obra tem em si mesma outro 
sentido que não seja o seu poder 
de convocar sentidos, e não tem 
outro limite senão os limites do 
nosso próprio olhar e da nossa 

própria razão de espectadores. 
Arte de um Criador menor, tam-
bém ele Criação, uma natureza 
assim hão-de tender (natural-
mente, dir-se-ia) para o Figura-
tivo e situar-se em plena tensão 
entre a sua ausência formal e 
aberta, e os limites concretos em 
que se fecham as circunstâncias 
emocionais e racionais de cada 
espectador.

Superfícies, volumes, figu-
ras, fissuras, linhas simples, 
harmoniosas, horizontalidades, 
desenho seguro, estruturado e 

fortemente apelativo, são, tão-
-somente, processos de con-
templação na sua Obra, apenas 
forma oferecida aos nossos sen-
tidos (nomeadamente à visão, ao 
tacto) com absoluta e elementar 
disponibilidade, e neles apenas, 
nos nossos sentidos, a sua au-
sência de sentido “faz” sentido: 
corpo de gente imaginária (ou 

Pedro Simão Marrumula: O poder de convocar sentidos

simplesmente recriada pictórica-
mente!), usos, costumes e tradi-
ções africanas que se perdem e 
que habitam nas aldeias e vilas 
do nosso País, retratadas com 
dignidade e mestria pelo Artista 
Marrumula. 

Os Quadros de Pedro Simão 
Marrumula mantêm ligações 
com o mundo visível. O pintor 
está interessado na Luz e na Per-
cepção Visual, mas há sugestões 
de arquitectura rural e urbana 
na estrutura de alguns dos seus 
trabalhos alusivos à Cidade, ao 
Recanto, à Paisagem e aos temas 
do Retrato alusivas à Figura da 
Mulher. Estamos diante um jo-
vem pintor que cria espaços atra-
vés de meios simples: formas de 
cores e de tamanhos diferentes 
são pintados no fundo branco 
da tela, algumas sobrepostas, 
outras separadas. Um sentido é 
compensado pelas diagonais que 
introduzem uma sensação de 
dinamismo, sobretudo nos seus 
originais de rais expressionista.

Deus menor, o Artista-de-
miurgo, olha com os mesmos 
olhos desprovidos do “rabi” de 
Jerusalém, fitando o seu “go-
lem”, a Obra, agora sozinha 
diante de nós. Algo de irreme-
diável aconteceu. E esse olhar 
— que a comum “imagem e se-
melhança” de cada um dos pre-
sentes trabalhos de Marrumula 
(também) denuncia — permane-
ce ainda na Obra como um me-
lancólico condão umbilical ou 
uma espécie de persistente dese-
jo trágico de identidade. De que 

modo (a pergunta fá-la o poeta 
argentino Borges) «olhará, por 
sua vez, Deus a sua breve e 
insegura Obra, o Artista?» 
Inquestionavelmente, estamos 
diante de uma Pintura com o 
Poder de Convocar Sentidos.

Percurso artístico e os 
primeiros passos

PEDRO SIMÃO MARRU-
MULA, de seu nome completo, 
nasceu no dia 17 de Julho de 

1999, na Província de Maputo, 
Distrito de Kamubukwuana, 
embora tenha passado a sua 
infância e adolescência no co-
nhecido Bairro Inhagoia “A”, 
onde foi feliz e conheceu a sua 
primeira paixão: o Futebol. Ain-
da criança, aos sete anos, Pedro 
Simão sentiu as suas primeiras 
tendências artísticas pelo Dese-
nho Livre. Entraria, mais tarde, 
para a Casa de Cultura, no Alto 
Maé, em Maputo, onde viria a 
dar verdadeiramente asas ao seu 
sonho e à sua Criação Artística 
propriamente pela Pintura.

Realizou a sua primeira expo-
sição individual de pintura em 
2018, a “ceu aberto”, por algu-
mas das principais Ruas do Bair-
ro onde residia com seus pais. 

Com a venda de alguns dos 
seus trabalhos, a transuentes oca-
sionais, o jovem Pedro Simão 
sentiu o impulso e o entusiasmo 
que constituiu a força matriz que 
viria a provocar, em si, a vontade 
sincera de prosseguir em frente 
e de não desistir da Paixão que 
sempre manteve acessa, em ter-
mos de Vocação e Destino.

O Pintor vive actualmen-
te na Capital, com a Família, 
onde mantém Atelier. Estamos 
diante de um Jovem pintor que 
importará acarinhar, incentivar 
e divulgar, a quem auguramos 
um Futuro Promissor — e para 
o qual chamamos a atenção dos 
Marchand´s, dos Colecciona-
dores de Arte e do Público,
 em geral.

Afonso Almeida Brandão — Texto Albino Mahumana — Fotos

Em tua seda
        (Para ANIFA, com amor)
Desço
pela nuca
do teu corpo.

“Quem és Tu,
Me perguntas,
Quem és Tu,
Assim lento caindo?”

Como resposta
Só a minha 
Queda

Doce
E morosa
Em tua seda...
AFONSO ALMEIDA BRANDÃO
(In «Reconciliação Das Palavras» A sair brevemente)

Pedro Simões Marrumula, com uma das suas Obras
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ÚLTIMA HORA
Amélia Muendane arrola desafios do país face a descoberta dos recursos naturais

PUBLICIDADE

Evidências

Muendane diz que a relação com as multinacionais não tem sido fácil

A presidente da Autoridade Tributária de Moçam-
bique, Amélia Muendane, afirma que existe uma 
grande atracção de investimento na área de recur-
sos naturais, particularmente os recursos petrolífe-
ros, contudo observa que também atraem ameaças 

externas. Muendane partilhou sua visão dos desafios de África 
face a exploração dos recursos naturais no decurso da 7ª Assem-
bleia Geral do Fórum das Administrações Tributárias Africanas 
(ATAF), que teve lugar semana passada, em Lagos, na Nigé-
ria, onde defendeu igualmente a necessidade de o continente 
africano assumir dianteira na produção do conhecimento sobre 
matérias de administração tributária, gestão de recursos, entre 
outros. Dentre os desafios, Amélia Muendane destacou o défice 
no conhecimento, a corrupção e o terrorismo.

Amélia Muendane falava no 
painel de Alto Nível do evento que 
juntou especialistas africanos para 
debater o tema Fiscalidade e De-
senvolvimento – Como melhorar 
as economias Africanas. Durante 
a sua intervenção, a presidente da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique fez notar que a instituição 
que dirige “tem procurado fazer a 
diferença, no âmbito da sua activi-
dade, para assegurar que as receitas 
provenientes dos recursos naturais 
sirvam para o desenvolvimento do 
país”.

Ainda segundo Muendane, 
“para que África seja o continen-
te do futuro é necessário que a 
transformação ocorra a partir do 
interior do nosso continente e mo-
bilização dos recursos internos, os 
nossos recursos provenientes da 
nossa riqueza, sirvam de base para 
esta transformação”. 

Comentado sobre o papel da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique na colecta de receitas pro-
venientes dos recursos minerais 

e energéticos, Amélia Muendane 
começou por fazer menção a des-
coberta de gás em 2000.

“A exploração iniciou em 
2004, através da SASOL. Foram 
descobertos cerca de nove trilhões 
de metros cúbicos de gás, que es-
tão neste momento a ser exporta-
dos para África do Sul”, partilhou, 
completando que em Moçambi-
que a exploração do gás foi im-
portante para reduzir o défice no 
financiamento da despesa pública 
e no investimento interno. 

Além do gás, iniciou no mes-
mo ano a exploração do carvão na 
região central. E a exploração do 
carvão foi um elemento importan-
te para a transformação da região 
onde a mina operava, sobretudo 
pela estratégia do governo de in-
trodução política de conteúdo 
local, que permitiu que pequenos 
operadores nacionais estivessem 
ao serviço e ao benefício da mina 
de carvão. 

Em 2011, Moçambique faz 
prospecções em conexão com al-

Recursos petrolíferos atraem ameaças externas

gumas empresas e descobre, na re-
gião norte do país, cerca de duzen-
tos trilhões de metros cúbicos de 
gás, e de seguida foram efectuados 
os concursos públicos que permi-
tiram o início do processo da im-
plantação para a exploração.

“Esse processo é um processo 
longo, e a previsão é de que Mo-
çambique possa ter nos próximos 
anos um encaixe significativo na 
exploração do Gás” referiu Amé-
lia Muendane.

Moçambique deve ter 
capacidade para reduzir fluxos 

financeiros ilícitos

Segundo Amélia Muendane, 
“o primeiro e grande desafio é que 
existe uma grande atracção no in-
vestimento em recursos naturais, 
particularmente os recursos pe-
trolíferos porque atraem ameaças 
externas”.

Para a presidente de AT, Mo-
çambique está nesse momento a 
viver uma grande ameaça que re-
sulta do terrorismo que se implan-
tou na região Norte. Face a esse 
contexto, ela defende que “Mo-

çambique, para além de avançar 
com uma política de assegurar que 
o gás sirva para a transformação 
econômica, deve ter uma política 
de resiliência em termos de infra-
-estruturas críticas”.

O outro desafio que se coloca 
às autoridades moçambicanas, in-
cluindo a Autoridade Tributária, 
segundo a fonte, “é assegurar que 
nós tenhamos a capacidade para 
reduzir fluxos financeiros ilícitos, 
e a questão relativa à auditoria, so-
bretudo dos preços de transferên-
cia. Nós verificamos que a relação 
com as multinacionais não tem 
sido uma relação fácil e Moçam-
bique não é uma particularidade”.

A presidente da Autoridade 
Tributária de Moçambique desa-
fiou o ATAF para assegurar que 
“os nossos países tenham uma 
capacidade técnica para fazer face 
aos desafios que são colocados 
na digestão dos recursos naturais, 
e Moçambique têm recebido não 
apenas o apoio do ATAF, mas 
também do Fundo Monetário In-
ternacional no desenvolvimento 
das capacidades locais”.

Ainda de acordo com Amélia 

Muendane, não basta que haja ca-
pacidade técnica para se ter a sen-
sibilidade do que deve ser captado 
em termos de receitas para o in-
vestimento nacional, é necessário 
que a redistribuição da receita seja 
inclusiva. Para o efeito e no âmbito 
da reforma legal, a Autoridade Tri-
butária está neste momento a criar 
um sistema tributário inclusivo.

Combate à corrupção precisa 
de uma estratégia sistémica

Relativamente a sustentabilida-
de das economias africanas, segun-
do Amélia Muendane, “prevalecem 
níveis muito elevados de ineficiên-
cia que deriva do facto de as nossas 
Autoridades Tributárias terem, pri-
meiro, um vazio de conhecimento”.

Por essa razão, defende um 
investimento no capital huma-
no, “para garantir que haja uma 
transformação nas nossas Au-
toridades Tributárias e sejamos 
competitivos”.

Outro aspecto, segundo a fon-
te, é que “a corrupção nos nossos 
países é sistêmica, e sendo sistêmi-
ca a sua solução não pode partir 
apenas de um ponto, tem que ter 
também uma estratégia sistêmica 
que permita que todos os autores 
sejam envolvidos na corrupção 
como solução, não como proble-
ma, porque se nós continuarmos 
a ter a corrupção como problema, 
todos nós vamos nos esquivar da 
solução, se tivermos como actores 
activos na Acção provavelmente te-
nhamos uma visão mais dinâmica, 
de como encarar a corrupção nos 
nossos países”.


