
Registo: 011/GABINFO-DEP/2020
DIRECTOR:   Nelson Mucandze   |  EDITOR:   Reginaldo Tchambule  |  Terça-Feira,  22 de Novembro de 2022  |  Edição nº: 89  |  Ano: 02 

60
 M

et
ic

ai
s

PAG 03 E 04

Compra de aviões no fim da vida útil já se mostrou ineficaz devido as constantes avarias
Curiosamente, Governo já se desfez de dois Embraers por estarem “descontinuados” 

Aviões foram fabricados em 1987 e já cumpriram mais de 3 décadas recomendadas

Há descontentamento e os próximos a se levantar são os 
funcionários dos municípios

TSU só aumentou salário do presidente e membros da Assembleia Municipal 

Explosão no porto de Beirute: Governo acusado de estar a chantagear o Líbano

Moçambique só coopera se o Líbano 
salvar interesses da família presidencial

Queremos “ajuda libanesa em assuntos que constrangem o actual presidente”…

FADM compra
aviões 
descontinuados

PAG 05

PUBLICIDADE

Tem mais de 37 anos, mas vida útil de aeronaves é de 35 anos, segundo especialistas

O Grupo Paramount já foi chumbando antes por apregoar capacidade que não tinha 



32 22 DE NOVEMBRO DE 2022 22 DE NOVEMBRO DE 2022

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique 
(FADM) adquiriram, recentemente, dois 
aviões de transporte remodelados, do grupo 
sul-africano Paramount, o mesmo que num 
passado recente, com o memorando de 

entendimento já assinado com a ProIndicus, teria sido 
chumbado por apregoar capacidade que não tinha, para além 
de não ter mostrado capacidade financeira para aquisição do 
equipamento. Das novas aquisições às FADM consta um Let-
410 e um CN235M-10, para o transporte de carga e tropas, 
bem como para o destacamento de forças especiais. As duas 
aeronaves apresentadas com pompa e circunstância, semana 
finda, compradas à luz de um acordo comercial que envolve 
outros equipamentos, estão descontinuadas no mercado há 
mais de uma década, num momento em que o Estado vinha 
mostrar compromissos de comprar equipamentos aéreos 
dentro de vida útil, a ponto de ter desmantelado e colocado 
para vender, a nível comercial, dois Embraers 190 da LAM 
que tinham pouco mais de 10 anos de vida, alegando, 
curiosamente, estarem “descontinuados”. Para o infortúnio 
do país, até hoje ninguém comprou.

As novas aeronaves adquiridas 
e apresentadas semana passada 
têm a nobre missão de garantir 
o reforço no campo militar, num 
momento em que estão a ser 
empreendidos esforços na luta 
contra os terroristas no Teatro 
Operacional Norte, contudo a 
qualidade do equipamento deixa 

muito a desejar, pelo facto de tra-
tar-se de aviões recondicionados.

Não obstante por si só consti-
tuir um escândalo, agrava a situa-
ção o facto de o mesmo Estado 
que retirou de circulação, há três 
anos, dois aviões Embraer 190, 
fabricados em 2009, alegadamen-
te por estar descontinuados, hoje 
aparece a comprar aviões com 

quase 40 anos de vida. 
De acordo com um site sul 

africano especializado em assun-
tos de defesa, o CN235M-10 foi 
operado pela Força de Defesa do 
Botswana até 2011 (como OG1), 
depois de ser fabricado em 1987. 
Foi então vendido para a Rampart 
Aviation (N820CA), mas nunca 

entregue para a Força Aérea To-
golesa (como 5V-MBM).

Em 2013, a propriedade mu-
dou para Avcorp US Regista-
tions LLC/Fayard Enterprises 
(N124CL) antes de ser registado 
como ZS-SOO na África do Sul, 
em 2014. Entre 2019 e 2021 foi 
visto nas marcações da Força Aé-
rea de Madagáscar. “Parece que 

DESTAQUE

Ministério da Defesa Nacional compra aviões com mais de 
37 anos de vida e descontinuados no mercado

Grupo Paramount é o fornecedor, apesar de ter chumbado no due dilligence

Nelson Mucandze

Aviões foram fabricados em 1987 e já cumpriram mais de 3 décadas recomendadas

Curiosamente, Moçambique já se desfez de dois Embrears por estarem “descontinuados” 
Compra de aviões no fim da vida útil já se mostrou ineficaz devido as constantes avarias

O Grupo Paramount já foi chumbando antes por apregoar capacidade que não tinha 

Terrorismo impediu 3400 alunos de realizarem os exames 
Foram, na última semana, realizados os exames do en-

sino primário em todo o território nacional. Contudo, na 
província de Cabo Delgado, cerca de 3400 alunos não reali-
zaram os exames devido aos ataques armados. Este facto foi 
tornado público pelo porta-voz do Ministério de Educação, 
Feliciano Mahalambe.

as vendas togolesas e malgaxes 
caíram e a aeronave está agora 
em serviço das FADM”, lê-se na 
publicação denominada Defence 
Web.

No mesmo acordou, a Para-
mount teria fornecido uma va-
riedade de equipamentos para as 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, incluindo veículos 
blindados Marauder e helicópte-
ros Mi-8/17, Mi-24 e Gazelle.

A publicação escreve que seis 
Marotos equipados com torres de 
metralhadora pesada foram vistos 
participando num desfile em Se-
tembro de 2021 em Pemba, junta-
mente com um único helicóptero 
de ataque MI-24 (FA-117) e um 
helicóptero leve Gazelle. Os Ma-
rauders foram vistos pela primei-
ra vez em Moçambique no fim de 
2020, enquanto os helicópteros 
parecem ter sido entregues em 
2021, no mesmo período em que, 
se especificar o país, Paramount, 
ao lado da Burnham Global, terá 
anunciado um contrato multimi-
lionário para fornecer uma varie-
dade de serviços militares de trei-
namento e consultoria a um certo 
Estado da região.

Vida útil de aeronaves é de 35 
anos, segundo especialistas

Um entendido em matérias 

de aviação explicou ao Evi-
dências que companheiras aé-
reas sérias usam um avião por 
apenas 15 a 20 anos. “Mas a 
vida útil de aeronaves é de 35 
cinco anos e depois deste pe-
ríodo, dependendo da frequên-
cia de viagens, sua manutenção 
torna-se insuportável”, disse a 
nossa fonte.

Maus negócios podem ser 
fardos para o Estado. Um dos 
exemplos da ineficácia de uso 
de meios aéreos recondicio-
nados e perto de fim da vida 
útil pode ser vista na aeronave 
executiva Bombardier, modelo 
Challenger 850, comprada em 
nome da LAM, para mercado 
doméstico, porém alocada ao 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, para viagens oficiais e 
não só, dentro e fora do país, 
que de vez em quando encon-
tra-se “arrumada” devido a 
problemas mecânicos.

O uso de aeronaves fora da 
vida útil torna-se crítico num 
momento em que o Estado 
teria manifestado publicamen-
te a vontade de se desfazer de 
meios aéreos, a nível comer-
cial, que estavam “desconti-
nuados”. Trata-se dos dois am-
breares que vieram a tornar-se 
um fardo ao Estado, no caso 
a LAM.

Um fornecedor que já 
chumbou no duedilligence

O responsável por equipar a 
Forca Aérea Moçambicana é a 
sul-africana Paramount, que já 
vem treinando militares nacio-
nais nas suas instalações de Trei-
no Técnico em Polokwane, na 
África do Sul, desde 2021, altura 
em que terá fornecido para o país 
dois helicópteros Gazelle, retira-
dos do armazém do exército bri-
tânico, onde estavam no lote de 
artigos obsoletos desde 2012.

Apesar de actuar no sector 
da defesa há sensivelmente duas 
décadas, sua actuação em Mo-
çambique mostrava-se limitada, 
tendo conseguido penetrar nos 
últimos dois anos.

Antes disso, a empresa que 
chega ao país pela mão de gene-
ral Eduardo Cordeiro Lauchand, 
um quadro das forcas armadas 
próximo a clã maconde, tinha 
celebrado um memorando de 
entendimento com a ProIndicus, 
mas não chegou a prestar servi-
ços porque não passou no due 
dilligence. Uma fonte explicou 
ao Evidências que a Paramount 
não tinha capacidade que apre-
goava e nem tinha alavancagem 
financeira para o efeito. “Queria 
que a ProIndicus pagasse para 
ele ir buscar os equipamentos 
necessários para prestação de 
serviços que se pretendiam”, re-
velou, ilustrando a incapacidade 
da empresa.

Aclarando, mais adiante que 
pode ser um modelo de parceria 
que terá vincado no fornecimen-
to do novo equipamento, que in-
clui duas aeronaves, Let L – 410 
e CN235M -10, com capacidade 
para 19 e 30 pessoas, respectiva-
mente.

De acordo com o Comandan-
te da Força Aérea, major-general 
Cândido Tirano, que anunciou 
a boa nova, para além de forne-
cimento de meios aéreos, Para-
mount deverá garantir a manu-
tenção dos meios vistos como 
“obsoletos” nos meios críticos 
dentro da defesa.
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OIM alerta para nova debandada em Muidumbe
Novos ataques no distrito de Muidumbe, em Cabo Delgado, 

colocaram em fugas 2.000 residentes locais. A Organização Interna-
cional das Migrações (OIM) anunciou em comunicado que o “medo 
e ataques confirmados de grupos armados não estatais no distrito 
de Muidumbe (Muambula) desde 16 de Novembro desencadearam 
2.024 movimentos para o distrito de Mueda", lê-se em comunicado 
distribuído hoje.

PUBLICIDADE

Dois anos e meio depois da enorme explosão que sacudiu a capital do Líbano, Beirute, 
causando a morte de mais de 200 pessoas, as investigações sobre o incidente seguem 
em passo lento, tudo porque as autoridades moçambicanas estariam, literalmente, 
a chantagear o Líbano, ao condicionar a sua colaboração a uma ajuda libanesa 
em assuntos que “constrangem” o Presidente da República, Filipe Nyusi. Tudo 

indica que estaria a ser colocada em cima da mesa uma ficha limpa sobre o Caso das Dívidas 
Ocultas. Curiosamente, os donos da fábrica usada para encomendar o nitrato de amónio, cuja 
parte significativa terá sido supostamente usada no fabrico de explosivos na Síria, têm ligações 
comerciais com um dos filhos do Chefe do Estado, que em 2013, altura em que foi feita a remessa, 
desempenhava as funções de ministro da Defesa Nacional e mandou criar a Monte Binga, empresa 
que participava na estrutura accionista da Fábrica de Explosivos de Moçambique. A conclusão é da 
investigação exclusiva do jornal francês Le Point, publicada este Domingo. 

Moçambique continua a ser 
destaque a nível internacional pe-
los piores motivos. Na sua mais 
recente investigação exclusiva, 
com o título “Explosion du port 
de Beyrouth, que sait vraiment 
le Mozambique?”, qualquer coi-
sa como “Explosão do porto de 
Beirute, o que sabe realmente 
Moçambique?”, o conceituado 
jornal francês Le Point refere 
que à medida que o tempo vai 
passando crescem as suspeitas 
de envolvimento de pessoas do 
alto escalão do governo moçam-
bicano na compra do nitrato de 
amónio que explodiu em Beirute, 
capital do Líbano, em  Agosto de 
2020.

Segundo o Le Point, mais de 
dois anos depois dos aconteci-
mentos, perguntas básicas per-
manecem sem resposta: por que 
esse nitrato de amónio estava no 
porto desde 2013? Sua presença 
teria alguma relação com a guer-
ra civil que destroçava a Síria? A 
pesquisa feita por Le Point su-
gere que as respostas para essas 

perguntas podem ser encontra-
das bem longe de Beirute, em 
Moçambique. 

O referido nitrato de amónio, 
usado como fertilizante e na fa-
bricação de explosivos e muni-
ções,  foi encomendado em 2013 
à Gieorgia pela Fábrica de Explo-
sivos de Moçambique, mas que 
nunca chegou ao país e explodiu 
no porto de Beirute. Várias linhas 
de investigação apontam que o 
explosivo pode ter sido “prova-
velmente usado em benefício de 
traficantes que abasteciam os be-
ligerantes do conflito sírio, com o 
consentimento de altos funcioná-
rios em Moçambique”.

Segundo escreve a publicação, 
este carregamento nunca deveria 
ter estado em Beirute. Chegada 
em 2013 da Geórgia, tinha como 
destino oficial Moçambique, mas 
o nosso país não fez nada para 
recuperá-la durante os seis anos 
anteriores à explosão, e poste-
riormente recusou todos os pedi-
dos de assistência jurídica mútua 
feitos pelo Líbano. 

Só no ano passado, acredita-se 
que seja no calor dos processos 
das dívidas ocultas, é que as au-
toridades moçambicanas aceita-
ram colaborar, contudo impondo 
como condição a protecção do 
actual Presidente da República 
de alguns assuntos que supos-
tamente o constrangem naquele 
país árabe.

“Le Point tem o cuidado de 
não concluir. No entanto, des-
pachos diplomáticos a que tive-
mos acesso dão conta de que o 
actual governo de Moçambique 
tem informação que até agora se 
recusou a partilhar com a justiça 
libanesa, apesar de vários pedi-
dos de assistência jurídica mútua. 
E Moçambique está literalmente 
a chantagear o Líbano, ao condi-
cionar a sua colaboração a uma 
ajuda libanesa, em assuntos que 
constrangem o seu actual presi-
dente, Filipe Nyusi”, lê-se num 
dos trechos da investigação.

No texto, não está claro a que 
assuntos constrangem o actual 
Presidente da República, Filipe 

Moçambique só coopera se o Líbano salvar interesses 
da família presidencial

Explosão no porto de Beirute: Governo acusado de estar a chantagear o Líbano

Evidências

Investigadores acreditam que Moçambique é a chave para esclarecer incidente
Mas exige-se “ajuda libanesa em assuntos que constrangem o seu actual presidente”
Dono da Fábrica de Explosivos é sócio de um dos filhos do PR e da Monte Binga 
Parte do produto que explodiu foi fornecido a terroristas na Síria

Nyusi, no Líbano, contudo tudo 
indica que tem a ver com a con-
tenda com o Grupo Privinvest, 
com quem trava um forte emba-
te judicial na praça de Londres, 
onde, em sua defesa, altos exe-
cutivos do conglomerado libanês 
defenderam ter desembolsado 
pagamentos em seu nome.

Segundo observadores em 
Maputo, as autoridades terão 
tentado um acordo para dissimu-
lar o suposto envolvimento de 
Filipe Nyusi no caso das dívidas 
ocultas.

Aliás, em jeito de conclu-
são o artigo refere que “Nesse 
contexto, e dado o potencial 
envolvimento de Nyusi com a 
empresa de explosivos FEM, o 
Le Point chega a seguinte con-
clusão: Filipe Nyusi … provavel-
mente deseja que todos os juízes 

de Beirute se esqueçam do seu 
nome. Em troca, daria a eles o 
do verdadeiro dono do nitrato 
de amónio. Assim, as famílias 
dos 215 mortos e dos 7.000 fe-
ridos em 4 de Agosto de 2020 
se aproximariam da verdade”. 
Outra exigência do governo de 
Maputo para cooperar, é  do Lí-
bano concordar em extraditar um 
de seus cidadãos que é procurado 
em Moçambique. Le Point não 
revela a identidade da pessoa, 
mas diz que se trata de um execu-
tivo da Privinvest envolvido nos 
negócios das "dívidas ocultas". 
Ao que tudo indica trata-se de 
Jean Boustani sob quem recai um 
processo crime em Moçambique 
e há já um mandado de captura 
internacional.
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DESTAQUE Ossufo Momade reúne-se com extraparlamentares
O presidente da Renamo, Ossufo Momade reúne-se, 

esta terça-feira, em Maputo, com os partidos extra-parla-
mentares. O encontro vai ter lugar numa das estâncias tu-
rísticas da capital. Não foi adiantada nenhuma agenda, mas 
não se afasta a possibilidade de início de contactos com 
vista a uma coligação da oposição para fazer face a Frelimo 
em 2024.

Continuação da pag  03

A segunda das suas explosões rasgou 
literalmente a atmosfera com uma po-
tência equivalente a um décimo da bom-
ba nuclear de Hiroshima, devastou a ca-
pital a várias centenas de metros do foco 
localizado na zona portuária de Beirute.

Não era para menos, estavam arma-
zenados há mais de seis anos mais de 
600 toneladas de nitrato de amónio. A 
empresa importadora, Fábrica de Ex-
plosivos de Moçambique, tem fortes 
relações com a família presidencial, por 
via de ligações comerciais entre o então 
representante da Fábrica de Explosivos, 
Nuno Vieira, e Jacinto Nyusi, filho mais 
velho do Presidente Filipe Nyusi.

Ambos têm, desde 2012, uma socie-
dade numa empresa ligada a marketing e 
eventos, denominada The Gafe. Vieira 
viria a obter nacionalidade moçambica-
na em 2015, apenas alguns meses depois 
de Nyusi se tornar presidente, e ele tem 
permanecido perto de sua família.

Mas as ligações estranhas não param 
por aí. Em 2012, um pouco antes de se 
tornar sócio do Filho de Nyusi, já fazia 
negócios com o pai, enquanto ministro 
da Defesa. Vieira teve acesso ao nú-
cleo castrense e passou a ser parceiro 
do Estado. Tornou-se sócio da Monte 
Binga (empresa do Ministério da De-
fesa) e dos serviços secretos do país, 
tendo fundado a fábrica Munições Mo-
çambique (Mudemol), um fabricante 
de munições e explosivos estatal que 
fornecia aos militares moçambicanos, 
mas que acabou sendo encerrada sem 
qualquer explicação.

Ligações do carregamento 
moçambicano ao terrorismo 

na Síria 

Em 2020, o Projecto de Investigação 
ao Crime Organizado e Corrupção, do 
original Organized Crime and Corrup-
tion Reporting Project (OCCRP), na lín-
gua inglesa, teria publicado um relatório 
sobre a explosão do nitrato de amónio 
no Líbano, denunciando que a Fábrica 
de Explosivos de Moçambique (FEM) 
já foi investigada por suspeitas de fazer 
parte de uma rede que apoia terroristas.

Esta acusação ganha corpo quando 
se tem em conta que, no caso concre-
to desta compra, a FEM não reclamou, 
pelo menos publicamente, quando viu a 
sua importação não chegar, afirmando 
que fez outra compra. 

Alia-se, também, a isto o facto de o 
Governo ter, nos dias seguintes à explo-
são, declarado desconhecer essa impor-
tação. Ao OCCRP, a FEM, que produz 
explosivos comerciais, disse que tinha 
encomendado o nitrato de amónio, mas 
não tentou recuperá-lo após a apreensão 
do Rhosus. 

O nitrato de amónio pode ser usado 
como fertilizante ou para o fabrico de 
explosivos e a quantia encomendada 
pela empresa moçambicana encontra-
va-se armazenada no porto de Beirute, 
depois de o navio em que era transpor-
tado, de acordo com autoridades liba-
nesas, ter sido apreendido por falta de 
pagamento e por violação de leis marí-
timas, por parte da companhia proprie-
tária do cargueiro.

75% da investigação 
está concluída

Uma fonte próxima do processo ex-
plicou ao Evidências, há cerca de um 
ano, que as autoridades libanesas apu-
raram que apenas um terço do que foi 
carregado na Geórgia chegou ao Líba-
no e outros dois terços podem ter ido 
para o Estado Islâmico, uma organiza-
ção jihadista que opera sobretudo no 
Médio Oriente, mas que já levou a cabo 
atentados terroristas em vários pontos 
do mundo, e já tem ramificações que es-
tão por detrás de acções terroristas em 
Cabo Delgado.

Esta abordagem alinha com as con-
clusões do relatório do FBI, órgão in-
vestigador da Polícia Federal dos Esta-
dos Unidos, que em Outubro de 2020 
constatou que nem todo o nitrato de 
amónio embalado explodiu, mas apenas 
552 toneladas, um quinto do que o na-
vio carregava.

Não se sabe o que aconteceu com 
o resto, mas, de acordo com as autori-
dades libanesas, pode ter sido roubado 
antes da explosão. Aliás, são citadas fon-
tes a afirmar que o nitrato de amónio 
“roubado” foi contrabandeado para a 
Síria e usado pelo governo do presidente 
Bashar al-Assad como explosivos.

Há também quem defenda que a Sí-
ria foi, desde o início, o país receptor 
do embarque de explosivos. Uma in-
vestigação jornalística indicou que três 
empresários sírios ligados ao governo 
de Bashar Al-Assad podiam estar por 
detrás do carregamento e que a empre-
sa de Moçambique só foi usada como 
fachada.

Aliás, o relatório de HRW também 
não descarta a possibilidade de Beirute 
ter sido o destino primário, apesar da 
confirmação da compra pela FEM, em 
Moçambique. 

“Levantam-se questões sobre se o ni-
trato de amónio estava destinado a Mo-
çambique como os documentos de em-
barque da Rhosus (navio) declararam ou 
se Beirute era o destino pretendido para 
o material”, até porque, “na verdade, 

o Rhosus foi alugado para transportar 
cerca de 160 toneladas de equipamento 
explosivo quando já estava sobrecarre-
gado e não equipado para este carrega-
mento”.

A Fábrica de Explosivos de Moçam-
bique tinha comprado os explosivos por 
intermédio de uma empresa intermediá-
ria, Savaro Limited, sediada no Reino 
Unido, no mesmo endereço das empre-
sas pertencentes a Haswani e os irmãos 
Khorio, sancionados pelos Estados Uni-
dos por serem próximos do presidente 
sírio. Quer isto dizer que Savaro era ape-
nas um disfarce para esconder os verda-
deiros compradores dos explosivos.

São perguntas que só podem ter res-
postas na investigação da justiça libane-
sa, mas sem a cooperação de Moçambi-
que parece ser ainda difícil, embora até 
ano passado apontava-se que 75% da 
investigação estava concluída.

Nos dois relatórios publicados so-
bre o incidente, o papel de Moçam-
bique, que no princípio assumiu uma 
postura contraditória, não é destacado. 
Desde a altura dos acontecimentos, o 
Governo nunca confirmou que o país 
era o destinatário do nitrato de amó-
nio. Tanto a empresa gestora do porto 
da Beira, assim como o Ministério dos 
Transportes e Comunicações negaram 
ter algum conhecimento do assunto, 
apenas a FEM, empresa importadora, 
confirmou o destino à Beira, depois de 
muitas especulações.

Do envolvimento do MDN à proximidade da família 
Nyusi à empresa importadora 
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DESTAQUEAcidentes de viação ceifaram 700 vidas entre Janeiro e Novembro
Continua o banho de sangue nas estradas nacionais. 

Entre Janeiro e Novembro, de acordo com o vice-mi-
nistro dos Transportes e Comunicações, cerca de 700 
pessoas perderam a vida e mais de mil quinhentas con-
traíram ferimentos entre graves e ligeiras vítimas de aci-
dentes de viação.

Duarte Sitoe 

Esta segunda-feira, o Governo convocou a imprensa para esclarecimentos de 
critérios que passarão a vigorar no quadro das reformas recentemente havidas 
nos instrumentos que operacionalizam a Tabela Salarial Única (TSU). Quando 
tomaram conhecimento, os funcionários dos 53 municípios do país encheram-
se de esperança de finalmente serem contemplados na TSU, mas foi debalde. 

Continuam excluídos e para o seu espanto apenas o presidente do Município, o presidente e 
membros da Assembleia Municipal e os vereadores, todos em cumprimento de mandato, é que 
estão contemplados, deixando de fora milhares de quadros efectivamente com vínculo com o 
Estado. Entretanto, na conferência de imprensa, o vice-ministro da Administração Estatal e 
Função Pública, Inocêncio Impissa, anunciou que o Governo decidiu retirar os níveis 20 e 21 da 
Tabela Salarial, justificando que Executivo não teria margens de manobras no dia que tivesse que 
melhorar a mesma. Por outro lado, sem avançar nada sobre os professores, Impissa garantiu que 
a situação dos subsídios dos médicos já foi ultrapassada.

A revisão da Tabela Salarial 
Única aprovada no Parlamento 
e operacionalizada pelo governo 
através de competentes decretos, 
no pretérito mês de Outubro, 
voltou a mostrar graves incon-
gruências, sendo que, para além 
da redução dos subsídios em al-
guns sectores, havia fosso muito 
grande entre alguns funcionários 
públicos. Depois de reapreciar 
a ferramenta num Conselho de 
Ministros que durou dois dias, o 
Governo corrigiu algumas irre-
gularidades.

“Depois de fazer os ensaios 
intermediários decidiu aplicar 
um novo formato que permite 
esta aproximação, mas ainda sim 
deve ser uma solução estudada 
porque brevemente, depois des-
se processo de enquadramento 
das funções, ou seja, enquadra-
mento dos funcionários, far-se-á 
analise dos qualificadores pro-
fissionais para aprimorar todo 
processo de enquadramento e 
permitir que os funcionários que 
hoje estão enquadrados entre o 

grupo salarial 1 até 19, que exer-
cem funções, possam progredir 
igualmente até nível 20 e 21, 
que são os dois níveis de topo”, 
avançou o vice-ministro da Ad-
ministração Estatal e Função 
Pública.

No rol das justificações para 
se retirar os dois níveis do topo, 
Impissa avançou que o Execu-
tivo não teria como corrigir um 
presumível erro se tivesse manti-
do os dois níveis na actual Tabe-
la Salarial Única.

“Estes dois níveis estão res-
guardados exatamente para per-
mitir que quando forem feitos os 
qualificadores permite um esca-
lonamento racional até chegar lá, 
de tal sorte que os especialistas 
que estiverem no topo das suas 
carreiras, tendo em conta a sua 
carreira e o tempo de trabalho, 
permita que naturalmente atinja 
quando chega por exemplo aos 
30 anos de serviço está mais ou 
menos ao nível topo desta mes-
ma tabela, o que não acontece 
hoje com os enquadramentos. 

O Governo aprovou uma nova 
tabela e decidiu transpor a con-
dição actual dos funcionários de 
onde estão hoje para a nova ta-
bela e só mais tarde poderão ou 
não progredir e as regras do jogo 
serão definidas com um instru-
mento próprio”, destacou.

Funcionários dos Municípios 
ignorados, mas médicos já 

estão a sorrir

Neste momento reina um 
clima de descontentamento no 
seio dos funcionários das 53 au-
tarquias do país, que viram os 
seus salários a entrarem na conta 
sem nenhuma nota nem agravo, 
ou seja, entrou nas contas apenas 
o salário que vinham auferindo.

O seu espanto foi tanto, quan-
do ao consultar o decreto prin-
cipal da TSU viram que apenas 
o presidente do Conselho Mu-
nicipal, vereadores, presidente 
e membros da Assembleia Mu-
nicipal é que estão devidamente 
enquadrados na TSU. 

Governo voltou a ignorar os funcionários dos municípios 
que exigem enquadramento na TSU

Funcionários dos municípios estão descontentes e revoltados

MAEFP diz que níveis 20 e 21 da Tabela Salarial Única estão trancados 
Regem-se pelo EGFAE, mas não foram enquadrados 

Só aumentou salário do presidente e membros da Assembleia Municipal 

A sua principal inquietação 
deve-se ao facto de todos os 
arrolados acima estarem vincu-
lados aos municípios por um 
mandato ou por comissão de 
gestão, enquanto que os funcio-
nários ora ignorados são os que 
mantém vínculo contratual com 
o Estado, ou seja, regem-se pelo 
Estatuto Geral dos Funcionários 
do Estado.

Sobre o aspecto esperava-se 
uma reação do governo na co-
municação desta segunda-feira, 
mas, mais uma vez, o assunto 
passou a margem, o que está a 
aguçar o descontentamento.

Quem viu a sua luta parcial-
mente vencida, por agora, é o 
pessoal médico. No seu caderno 
de reivindicações, os médicos 
exigiam ao Executivo a repo-
sição dos subsídios que eram 
aplicados na anterior tabela. Se-
gundo o vice-ministro da Admi-
nistração Estatal e Função Pú-
blica, a questão dos subsídiosdos 
médicos já foi resolvida.

“A questão dos subsídios 
dos médicos já está ultrapassa-
da. Não é só para os médicos, 
mas para outras associações 
profissionais. As questões dos 
subsídios apresentadas nos pri-
meiros decretos mantem-se. No 
entanto, para essas classes que 
reivindicam essa abordagem, 
foi fixado o quantitativo nomi-
nal, ou seja, aquilo que recebiam 
quando se aplicava o percentual 
na altura da implementação da 
tabela salarial antiga. Felizmen-
te, foi uma solução conseguida 
mutuamente dentro da condição 
actual do Estado”.

O sector da educação é que 
apresentava um fosso gritante 

entre o salário auferido pelos 
diretores das escolas e os profes-
sores. O governante legitimou as 
reclamações da classe docente e 
garantiu que já foram feitas as 
devidas correções.

“Não sei se o problema é di-
minuir ou não, mas creio que o 
que foi feito é adoptar-se uma 
formula que permita um cálcu-
lo racional do salário e que faz 
um diferencial entre a carreira 
e a chefia para permitir, natu-
ralmente, que o fosso não seja 
como era porque tínhamos si-
tuações em que um certo chefe 
recebesse três vezes mais que 
um salário de um professor em 
termos de diferencial. Foram os 
dirigentes que tiveram cortes e 
não os professores”, declarou a 
fonte, para depois avançar que 
há certas reivindicações que vão 
levar muito tempo para a sua 
correção.

“Há reivindicações cuja ob-
servância da resposta é de ime-
diato, e nestes casos a maior 
parte deles foram referentes a 
subsídios, quer para o nível dos 
magistrados, quer para o nível de 
dos profissionais de saúde, quer 
para o grupo de profissionais da 
educação. Há outras situações 
que dizíamos que vamos levar 
tempo porque precisamos de 
refletir melhor porque quando 
se refere a carreiras não se refere 
a carreiras de um grupo, mas ao 
sistema todo de carreiras. Tínha-
mos cerca de cinco mil carreiras e 
essas carreiras devem ser aprecia-
das de forma sistémica e de for-
ma paulatina com intervenções 
dos sectores para compreender 
as nuances que isso leva para 
conseguir fechar o processo”.

Inocêncio Impissa, o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública
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DESTAQUE Moçambique pode mediar diálogo entre 
Rússia e Ucrânia

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, defen-
deu, há dias, na Finlândia, que Moçambique está em “melhor 
posição” para promover o diálogo entre Rússia e a Ucrânia, 
reiterando que o país africano é “contra a Guerra”, apesar 
da sua posição de neutralidade. O nosso país é experiente na 
resolução de conflitos por via diplomática.

ONP alega que os professores que aderem à greve não dominam os estatutos 
“Estamos a beber água” - gritam com baldes e pequenos recipientes de água

Professores cumpriram a ameaça e iniciaram boicote de actividades 

Desde o dia 15 do corrente mês de Novembro, os 
professores, sobretudo secundários, observam 
uma greve silenciosa, depois de terem paralizado 
as actividades em alguns pontos do país, especial-
mente a região Sul do país, no primeiro dia, em 

contestação do seu enquadramento na Tabela Salarial Única. Vol-
vidos dois dias depois da paralisação parcial das actividades, ou 
seja, na quinta-feira (17), a Organização dos Professores de Mo-
çambique (ONP), na voz do seu secretário-geral, Teodoro Mudu-
me, veio a terreiro afirmar (e em viva voz) que os professores que 
aderiram à greve desconhecem os estatutos daquela agremiação. 
No que aos erros detectados nos exames da disciplina de ciências 
sociais da sexta e sétima classes, Mudume declarou que os pro-
fessores não tinham como verificar as falhas porque não podem 
ler o exame antes de entregar ao aluno, visto que podem explicar 
aquilo que não podiam explicar.

Depois de semanas tentando 
demover o Governo para rever 
o enquadramento dos docentes, 
das carreiras N1, N2, N3 e N4 
na Tabela Salarial Única (TSU), 
parece prevalecer o impasse e 
como já vinham ameaçando nas 
últimas semanas, iniciou, na ma-
nhã da passada Terça-feira (15), 
uma greve nacional dos professo-
res, convocada pelo Movimento 
Professores Unidos (MPU) que 
congrega docentes de todo o país, 
que interagem por via de grupos 
do Whatsapp.

Na terça-feira, logo pela ma-
nhã, na cidade de Maputo e em 
diversas capitais do país, incluin-
do alguns distritos, os professores 
ocuparam parques e jardins, dei-
xando as escolas praticamente às 
moscas.

Enquanto isso, nalguns pon-
tos do país, sobretudo nos dis-
tritos das províncias de Gaza e 
Inhambane, os professores con-
centraram-se dentro dos recintos 
escolares sem dar aulas, enquanto 
os alunos vagueavam pelos corre-
dores.

“Estamos a beber água, para 
não complicar o governo”, re-
petiam os professores nos vários 
pontos de concentração, empu-
nhando baldes e outros pequenos 
recipientes de água, numa respos-
ta directa ao Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, que na semana 
passada referiu que os docentes 
deviam parar de complicar o go-
verno, proferindo a célebre frase 
“coma-lá irmão, beba água”.

Vídeos postos a circular pe-

las redes sociais, que chegam um 
pouco de todo o país, mostram 
professores com baldes a repetir a 
frase “estamos a beber água, para 
não complicar o governo”. 

Na Escola Secundária de Jan-
gamo, na província de Inhamba-
ne, é possível ver todos os pro-
fessores fora das salas de aulas 
reforçando que não irão retomar 
as actividades sem que suas in-
quietações sejam satisfeitas.

O mesmo cenário verificou-se 
também na Escola Secundária de 
Chidenguele e Escola Secundária 
de Incadine, Mandlakazi-Gaza, 
onde os professores se deixaram 
filmar por alunos com os seus bal-
des de água.

Refira-se que embora a greve 
seja pacífica, o Governo destacou 
contingentes policiais para os par-
ques e praças onde os professores 
estavam concentrados. “Xai-Xai, 
mandaram um contingente poli-
cial para dispersar os professores, 
dizendo que somos estranhos na 
praça e que não pedimos autori-
zação para aqui estar. Estranho! 
Este é o meu país, é o Moçambi-
que”, desabafou um dos grevistas, 
reiterando que o movimento vai 
continuar a observar uma para-
lisação de actividades até que as 
suas inquietações sejam resolvi-
das.

Uma emenda que não seduz 
os professores

No mesmo dia em que os pro-
fessores iniciaram a sua greve, o 
Governo esteve reunido em mais 

Nova Revisão da Tabela Salarial Única continua sem 
satisfazer professores

Evidências 

Professores continuam em greve silenciosa devido a TSU

uma sessão do Conselho de Mi-
nistros, que só terminou na noite 
do dia seguinte. No fim foi anun-
ciada mais uma revisão de alguns 
decretos da Tabela Salarial única, 
contudo, nada que vá de encontro 
com a expectativa dos professo-
res.

Basicamente, a alteração con-
sistiu na revogação do decreto 
56/2022 de 14 de Outubro, que 
define os critérios e procedimen-
tos para o enquadramento dos 
funcionários que exercem funções 
de direcção, chefia e confiança no 
aparelho do Estado e alteração da 
redacção dos artigos 7,9,11,13 e 
16 do Decreto n.º 31/2022, de 13 
de Julho, na redacção dada pelo 
Decreto n.º 51/2022, de 14 de 
Outubro.

O artigo 7 versa sobre subsídio 
de trabalho em condições de pe-
nosidade e localização, o 9 sobre 
o subsídio de representação (para 
os chefes), o 11 sobre subsídio 
de risco; 13 sobre o subsídio de 
exclusividade; o 16 sobre o subsí-
dio de renda de casa. Basicamen-
te, com esta revisão, o governo 
procurou acomodar sobretudo as 
preocupações dos médicos. 

Embora alguns professores 
possam se beneficiar da revisão 
do subsídio de localização, grosso 
modo continua insatisfeito com o 
seu enquadramento, que simples-
mente não foi mexido. Recorde-se 
que os professores queriam que o 
docente N1 começasse de nível 
16 e em cadeia valorizar as outras 

categorias, o que não aconteceu.
Para já, a única coisa que acon-

teceu foi a redução do fosso entre 
as chefias (directores e chefes de 
secretaria) e os docentes, que an-
tes chegava a ser mais do que o 
triplo do valor.

ONP distancia-se ainda mais 
dos seus representados

Falando um dia depois do iní-
cio da greve, o secretário-geral da 
Organização dos Professores de 
Moçambique (ONP), Teodoro 
Mudumbe, acusou os professo-
res que aderiram à greve de não 
terem domínio dos estatutos da 
instituição que foi criada para de-
fender os interesses dos docentes.

“Há uma sequência lógica dos 
acontecimentos. Nós começamos 
a seguir o processo a partir da re-
cepção dos critérios que seriam 
seguidos para enquadrar os fun-
cionários públicos do Aparelho 
do Estado. Aquele que é membro 
da ONP domina os estatutos e 
sabe o que está lá escrito. Aquele 
que não é membro não domina, 
tem razão de se pronunciar naqui-
lo que não sabe”, acusou Mudum-
be, para depois avançar que não 
vai comentar informações detur-
padas nas redes sociais quando 
foi chamado a comentar sobre o 
facto dos professores se sentirem 
traídos pela instituição por si di-
rigida.

“Já nos posicionamos em não 
concordar com aquilo que o Go-

verno publicou. Estamos a falar 
do decreto 50/22. O último pro-
nunciamento é este do dia 11. Nós 
fizemos um documento a explicar 
como devíamos ser integrados 
e submetemos ao Governo nos 
mesmos canais, por isso disse que 
não posso dizer nada em relação 
ao que está nas redes sociais, por-
que não temos a confirmação, as 
pessoas estão a deturpar algumas 
informações. Para termos a certe-
za é termos o documento oficial”.

O Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MI-
NEDH) tornou público, nesta 
quinta-feira, 17 de Novembro, 
que os exames da disciplina de 
ciências sociais da sexta e sétima 
classes serão repetidos porque 
foram detectados alguns erros. 
Questionado se os professores 
não podiam ter verificado os er-
ros no acto da entrega dos exames 
aos alunos, Teodoro Mudumbe 
foi parco nas palavras.

“O exame vai ser repetido 
porque foram notados os erros. 
Na nossa vida diária cometemos 
irregularidades, intencionais ou 
não. Neste caso, se forem desco-
bertos erros e as medidas forem 
tomadas para repetir os exames é 
que não estavam bem, então deve 
se corrigir. Não se pode manter 
os erros. O professor não pode 
ler o exame antes de entregar 
ao aluno, porque pode explicar 
aquilo que não podia explicar. A 
comunicação é do aluno com o 
enunciado”, sentenciou.
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Um ano testemunhando o 
colapso da Educação

O ano de 2022 encarregou-se de pas-
sar em revista as irrefutáveis evidências 
do total desgoverno com que segue o 
país e o sector da Educação, no seu 
quadro actual, está relegado a uma po-
sição marginal. A politização do sector 
ficou evidenciada no recente escândalo 
de erros de cálculo e de conteúdos bási-
cos nos manuais do primeiro e segundo 
graus, quando o Ministério limitou-se a 
responsabilizar bodes expiatórios e nin-
guém respondeu politicamente. Trata-
-se de uma medida que constituiu mais 
um passo em direcção à degradação 
do sistema responsável por formar os 
pensadores e gestores de amanhã, pois 
saíram os sacrificados de ocasião e a 
podridão do sistema e os erros básicos 
continuam.

Agora os erros não são da editora, 
muito menos dos vários quadros en-
volvidos na cadeia de produção de con-
teúdos que colocavam o Ministério e o 
professor como vítimas de uma mão 
externa, agora são os internos a desfilar 
a incompetência que é corrigida nas re-
des sociais. São erros que encontraram 
os alunos ainda não curados do fardo 
de terem ficado meses sem ter nas mãos 
os manuais que, pela primeira vez em 
Moçambique, tiveram um atraso de um 
semestre, um lapso que o poder polí-
tico se encarregou de desdramatizar à 
semelhança dos próprios erros de con-
teúdo e de cálculos, que por alguma ra-
zão mostram-se recorrentes na sexta e 
sétima classe.

Este é o resultado de tal jogo de fe-
char-se em salas de hotéis para desenhar 
estratégias de como a ministra pode se 
manter no cargo, quando as estratégias 
deviam centrar-se no problema que ex-
põe e vulgariza a educação.

Quando se acreditava que já se tem 
todos indicadores que ilustram a des-
truição do sector, eis que, semana pas-
sada, perto de 140 mil adolescentes ino-
centes foram surpreendidos com graves 
erros nos exames finais da sétima classe 
e informados que deviam repetir o exa-
me porque os professores cometeram 
erros no exame. E como sempre, numa 
flagrante indicação da necessidade de 
uma intervenção pontual e estruturan-
te nada foi feito, além de se repetir os 
mesmos jogos de indicar os responsá-
veis de erros para limpar a “merda” e 
refazer a outra que cheire que menos.

E agora, a quem a ministra Carmelita 

Namashulua irá imputar responsabili-
dade pelos erros dos exames da semana 
passada? Quem responde pelos erros de 
conteúdos? Quem assume responsabili-
dade pelos exames cuja soma da cotação 
não chega a 20 valores? Serão os porta-
-vozes, directores ou assessores? Quer 
nos parecer que a responsabilidade é de 
cima, do topo, e ninguém quer assumir. 
Até porque algumas pessoas são intocá-
veis pelo peso político que têm.

Nunca na história do país os moçam-
bicanos tiveram um inglório privilégio 
de testemunhar o colapso da educação, 
sem horizonte de uma possível saída, 
porque enquanto os governantes des-
dramatizam as galhas que chumbam a 
reforma em curso e apostam em me-
didas paliativas que perpetuam o pro-
blema, os professores estão a leste, 
preocupados em “beber água”, sem a 
esperança de ver as suas reivindicações 
acolhidas, no âmbito da reforma em 
curso na Administração Pública. E, tal-
vez por isso, já não se sabe se se trata 
de incompetência ou de sabotagem ou 
mesmo das duas.

Mas a julgar pelos recorrentes relatos 
que tivemos este ano, é seguro afirmar 
que se trata da destruição da educação 
em Moçambique, apadrinhado ou con-
duzido pelo poder político, que parece 
ser o único que não se incomoda com 
tantas denúncias de incompetentes em 
posições-chave, afinal há sectores que 
não admitem erros, a educação é um 
deles ou pelo menos devia ser.

Enquanto triunfa o autoritarismo que 
coloca gestores incapazes em frente dos 
destinos da Educação, em obediência a 
agendas promíscuas, um acto que cons-
titui normalidade por cá, há caminhos 
que podemos começar a trabalhar en-
quanto a nível político não se vislumbra 
qualquer saída. Este passo seria abolir 
a relação promíscua que existe entre a 
Frelimo e os professores, os maiores pe-
nalizados na implementação da TSU e 
coincidentemente os menos ouvidos ao 
tentar trazer contribuições para se sen-
tirem melhor enquadrados. Esta relação 
promíscua começa por usar as escolas 
como células do partido, os professores 
como executores de fraude e directores 
da escola como caixas de ressonância 
para mensagens do partido, a ponto de 
serem usados para fazer passar alunos 
incompetentes em cumprimento da 
agenda da Frelimo.
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SOCIEDADE Moçambique vai produzir livros da 1ª, 2ª e 3ª classes 
O Presidente da República, Filipe Nyusi, tornou público 

que Moçambique só vai usar os livros escolares da 1ª, 2ª e 
3ª classes financiados pelo Governo e produzidos no país a 
partir de 2024. Na ocasião, Nyusi garantiu que a produção 
dos manuais arranca no próximo ano. Refira-se que o Notí-
cias já imprime alguns manuais.

Carlos Mesquita inaugura estrada Marracuene e Macaneta

Os vencedores de concursos de melhores Contribuin-
tes e Trabalhadores por Conta Própria (TCP), bem 
como de trabalhos jornalísticos em Segurança So-
cial Obrigatória, foram premiados durante a Gala 
de Premiação do INSS, realizada no dia 18 de No-

vembro de 2022, no Centro Internacional de Conferências Joaquim 
Chissano, na Cidade de Maputo.

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos, Carlos Mesquita, inaugurou, na 
passada sexta-feira, a estrada que liga a vila-sede 
do distrito de Marracuene à localidade de Maca-
neta, com uma extensão de 8.42 quilómetros e 

que custou cerca de 462 milhões de meticais, financiados pela 
Rede Viária de Moçambique (REVIMO), concessionária da via.

Realizada sob o lema "INSS-
-Valorizando o Contributo das 
Empresas, dos Trabalhadores e 
dos Profissionais de Comunicação 
Social no Desenvolvimento da Se-
gurança Social", a gala reconheceu 
e destacou as entidades emprega-
doras e TCP que pagam, regular-
mente, as contribuições ao Sistema 
de Segurança Social, bem como 
os profissionais de Comunicação 
Social pelo seu papel na divulga-
ção de matérias sobre Segurança 
Social.

Como melhores contribuintes, 
a G4S - Secure Solutions, Lda, da 
Cidade de Maputo; a Saboeira de 
Inhambane, da Província do mes-
mo nome e Pinto Mungune, da 
Província de Niassa, foram pre-
miados como grande, média e pe-

quena empresas, respectivamente.
Para melhores TCP, foram ga-

lardoados Suzana José Lucas, da 
Província de Inhambane; Augusto 
José Eleutério Ribeiro, de Sofala e 
Omar Juma, de Nampula, em re-
presentação das regiões sul, centro 
e norte, respectivamente. Os con-
tribuintes e TCP vencedores rece-
beram um galardão e um diploma 
de honra.

Relativamente aos melhores tra-
balhos jornalísticos em Segurança 
Social Obrigatória, foram distin-
guidos jornalistas nas categorias de 
televisão, rádio e imprensa escrita.

Na categoria de televisão, Dá-
rio Alfredo Cossa e Julieta Berta 
António Zucula, da STV, ficaram 
em primeiro lugar com o traba-
lho intitulado “Segurança Social: 

A empreitada incluiu a cons-
trução de uma praça de por-
tagem convencional, ainda em 
obras, para substituir a actual, 
que funciona em moldes pro-
visórios, bem como trabalhos 
de manutenção, na parte Sul 
da ponte sobre o rio Incomáti, 
como forma de contribuir para a 
melhoria das condições de tran-
sitabilidade e segurança.

Para Carlos Mesquita, a rodo-
via vai permitir a circulação de 
pessoas e bens de forma segura, 
cómoda e permanente, assim 
como reduzir o tempo de viagem 
entre Macaneta e Marracuene, e 
dinamizar a economia da locali-
dade, em particular, e do distrito, 
no geral.

"Estamos certos de que a es-
trada construída e pavimentada 
vai certamente tornar os produ-
tos aqui produzidos (legumes, 
tubérculos, hortícolas, banana, 
entre outros) mais competitivos 
no mercado, em termos de qua-

lidade e preços, e não só. Vai, 
igualmente, impactar em toda 
a cadeia das demais actividades 
económicas e sociais aqui desen-
volvidas, devido à maior facilida-
de de circulação entre a costa e 
o interior", considerou o gover-
nante.

Na ocasião, Carlos Mesquita 
referiu-se à mais-valia que a es-
trada representa para o sector do 
turismo: "Abre novas oportu-
nidades de negócio que podem 
transformar Macaneta num des-
tino turístico de excelência com 
as suas sublimes e exóticas praias, 
beneficiando da sua proximidade 
em relação aos principais portos 
e aeroportos da região".

Num outro desenvolvimento, 
o ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos 
fez recordar que a utilização 
daquela estrada vai obedecer 
ao princípio utilizador-pagador, 
tendo explicado que este proce-
dimento visa assegurar a geração 

Melhores contribuintes e jornalistas distinguidos pelo 
contributo em prol do Sistema

uma atitude no presente que pode 
fazer diferença no futuro”; Eduar-
do Sive Figurão, correspondente 
da Rádio Moçambique (RM) na 
África de Sul, foi o primeiro na 
categoria de rádio, com o trabalho 
sobre "o processo de inscrição de 
trabalhadores moçambicanos na 
África de Sul no Sistema de Segu-
rança Obrigatória", enquanto que 
na categoria de Imprensa, Nhama 
Armando Matabicho, Tânia Maria 
Pereira e Salvador Henriques Ma-
naques Mussauca, do Jornal Diário 
da Zambézia, foram os vencedores 
com a reportagem “processo de 
recuperação da dívida de contri-

buições e o seu Impacto para os 
trabalhadores".

Em segundo lugar, foram dis-
tinguidos nas três categorias, Do-
mingos Manuel Tomás, da Tele-
visão de Moçambique em Gaza”; 
Hamilton António Piletiche, do 
emissor provincial da RM da Zam-
bézia e Francisco Esteves Luo, do 
Jornal Autarca da Beira, da provín-
cia de Sofala.

Para os terceiros classificados, 
a distinção coube à Irene Solan-
ge António Munguambe, da TV 
Miramar; Daniel Tinosse Faela, 
do Emissor Provincial da RM de 
Inhambane e Miguel Paulo Mun-

guambe, do Jornal o Público.
Os primeiros classificados 

de cada categoria tiveram como 
prémio 150.000,00 MT, laptop e 
diploma de honra, os segundos 
posicionados 100.00,00 MT, lap-
top e diploma de honra e terceiros 
classificados 50.000,00 MT, tablet 
e diploma de honra.

Os jornalistas Leonardo Fer-
nando Manuel Duarte, da TV Su-
cesso; Victor Arcanjo África, da 
RM e Raúl Senda, do Jornal Sava-
na, tiveram menção honrosa, pelo 
reconhecimento das reportagens 
produzidas.

O evento contou com a presen-
ça de membros do Governo, com 
destaque para o primeiro-ministro, 
Adriano Maleiane; ministra do 
Trabalho e Segurança Social, Mar-
garida Adamugi Talapa; Secretário 
do Estado na Cidade de Maputo, 
Vicente Joaquim; quadros do Mi-
nistério do Trabalho e Segurança 
Social e do INSS, representantes 
de empregadores e trabalhadores, 
profissionais de comunicação so-
cial, entre outros convidados.

Maleiane pede compromisso de 
todos para a melhoria da qualidade 
de ensino

A qualidade de ensino oferecido em Moçambique 
continua aquém das expectativas. Com vista a mu-
dar o actual cenário, o primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, pediu, há dias, na mesma semana em 
que a crise no sector voltou a ser colocada a nu 

com erros graves nos exames da 6ª e 7ª classes, o comprometi-
mento de todos os intervinientes.  

Falando no encerramento da 
última Sessão das Perguntas ao Go-
verno na Assembleia da República, 
o primeiro-ministro destacou a ne-
cessidade de se reduzir o rácio pro-
fessor – aluno, uma vez que no pre-
sente um professor está para mais 
de 50 alunos.

Visando melhorar a qualidade 
do ensino em Moçambique, sobre-
tudo nas escolas públicas, Adriano 
Maleiane pediu envolvimento de to-
dos, tendo garantido que o Executi-
vo vai apetrechar escolas e capacitar 
mais professores.

“Reiteramos que a formação 
do capital humano é uma das prio-
ridades da nossa acção governativa. 
Neste âmbito, renovamos o com-
promisso do Governo de conti-
nuar a construir e apetrechar mais 
escolas, capacitar, formar e contra-
tar mais professores, assim como 
disponibilizar atempadamente os li-
vros escolares, de modo a assegurar 
a expansão e melhoria de qualidade 

nos vários subsistemas da educação, 
em particular o ensino técnico-pro-
fissional”, declarou.

Por sua vez, Daniel Nivagara, 
que, para além do Ministério da 
Ciência, Tecnologias e Ensino Su-
perior, foi ao Parlamento para re-
presentar o Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano, falou 
das acções do Executivo para for-
mar novos professores, bem como 
expandir a rede escolar em todo ter-
ritório nacional.

“Introduzimos o modelo de 
formação de 12ª classe mais 3. Ou 
seja, elevamos o nível de exigência 
para a formação de professores, 
sujeitando-os a três anos de forma-
ção, o que aumenta o período de 
o estudante estar num instituto de 
formação para adquirir competên-
cias necessárias para ser professor. 
Mais do que isso, nesse modelo 
foi introduzida a competência para 
atender a alunos com necessidades 
educativas especiais”.

de recursos que, no mínimo, 
garantam a manutenção da 
infra-estrutura, a prestação de 
assistência aos utentes em caso 
de emergência, a construção de 
mais rodovias, entre outros be-
nefícios.  

Na ocasião, a secretária de 
Estado na província de Ma-
puto, Vitória Diogo, apelou à 
maior colaboração, por parte 
da população local e dos uten-
tes, no pagamento das taxas 
como forma de assegurar que 
a via beneficie de manutenção 
de modo a garantir a sua lon-
gevidade.

Por seu turno, o presidente 
do Conselho de Administra-
ção da REVIMO, Constantino 
Gode, frisou que a obra traduz 
a missão da empresa, que con-
siste em investir e participar 
na gestão de infra-estruturas, 
produtos e serviços integrados, 
contribuindo para a criação de 
valor e desenvolvimento sus-
tentável dos locais ligados pela 
rede de estradas sob sua gestão.

Uma vez concluída e inau-
gurada a via, acrescentou, "o 
maior desafio que temos pela 
frente é o de dar seguimento a 
acções visando a capitalização 
do leque de oportunidades que 
resultam desta infra-estrutura".
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POLÍTICAMangrasse diz que foram alcançados os objectivos das FADM
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique (FADM), Almirante Joaquim Mangrasse, 
reconheceu que 2022 foi um ano de muitos desafios, contudo 
foram alcançados os objectivos da Defesa e Segurança de 
Moçambique e dos Moçambicanos. Defendeu uma modernização 
selectiva dos equipamentos.

PRM em Niassa desmente informações sobre captura 
de Bonomade Omar

O mais recente Barómetro da Governação Municipal 
(BGM) do Instituto dos Estudos Sociais e Econó-
micos (IESE) aponta para falta de transparência 
na gestão do Conselho Municipal de Nhamatan-
da, província de Sofala.  O estudo do IESE destaca 

que o nepotismo, corrupção, abuso de cargo, má gestão pública, 
falsificação de documentos caracterizam a governação de António 
Charumar João, que, por sua vez, refutou as acusações, adiantado 
que está a ser vítima de perseguição.

Na manhã e tarde do último Domingo, os moçam-
bicanos ficaram animados com informações 
que circularam pelas redes sociais dando conta 
da captura do principal líder do grupo terroris-
ta que tem causado dor, luto e destruição em 

Cabo Delgado, Bonomade Mashude Omar, contudo, o porta-voz 
da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província do 
Niassa, Alves Mathe, veio resfriar os ânimos dos moçambicanos 
anunciando que, afinal, são informações falsas.

Em 2021, segundo denuncia-
ram os funcionários do Conse-
lho Municipal de Nhamatanda, 
durante a investigação do IESE, 
António Charumar João simulou 
anúncio de vagas com claro in-
tuito de favorecer os seus fami-
liares.

A informação que espevitou a 
investigação veio através de car-
tas anónimas de funcionários da-
quela autarquia, que denunciaram 
gestão danosa e envolvimento do 
edil em esquemas de corrupção.

"As reuniões aqui nunca en-
volvem a todos funcionários, 
apenas os mais próximos do 
presidente, entre amigos e fami-
liares, e todas decisões tomadas 
nunca são tornadas públicas, 
apenas ficamos surpreso por al-
gumas acções. Quando há con-
cursos temos assistido selecção 
de documentos, enquanto o con-
curso ainda decorre, a falta de 
transparência, corrupção, arro-
gância aqui é um acto normal", 
denunciaram na altura alguns 

Não é desta que os moçambi-
canos terão a devida “vingança” e 
justiça em relação aos actos bár-
baros praticados pelos terroristas 
no Norte do país. O homem mais 
procurado do país ainda continua 
a monte.

“Como Polícia da República de 
Moçambique, destacamos as nos-
sas linhas operativas, que foram 
postas no terreno no sentido de 
investigar e encontrar a pessoa por 
detrás disto. Quero tranquilizar a 
comunidade desta parcela do país 
de que caso tenhamos informação 
de carácter operativo vamos par-
tilhar convosco e iremos usar os 
canais próprios que são os órgãos 
de comunicação social”, disse, des-
mentindo o que foi veiculado por 
vários perfis do facebook, alguns 
dos quais verificados e considera-
dos credíveis.

O porta-voz da PRM em Niassa 

apela igualmente para que as pes-
soas daquela parcela do país evi-
tem partilhar informações ainda 
não confirmadas pelos órgãos de 
comunicação social, sob o risco de 
partilharem informações falsas.

“Usemos as redes sociais para o 
bem e não para a difusão de infor-
mações que atentam contra a segu-
rança do estado”, ressaltou Alves 
Mathe.

Terroristas emboscam viatura 
e matam no distrito de Muidumbe

Depois de desestabilizar, matar 
e obrigar mais uma vez a fuga da 
população retornada nas aldeias 
de Mandela, Mandava e Muambu-
la, no distrito de Muidumbe, nas 
últimas semanas, os terroristas es-
tão a comprometer a circulação de 
pessoas e bens na estrada que liga 
Macomia-sede a Oasse.

Na tarde deste domingo, os ter-
roristas, em uma emboscada, ataca-

Funcionários denunciam corrupção e má gestão do 
conselho autárquico de Nhamatanda 

Jossias Sixpence - Beira 

Jossias Sixpence - Beira 

Renato Cau

Mas edil diz que está a ser vítima de perseguição

Líder terrorista mais procurado do país continua a monte SERNIC desmantela cinco cativeiros e detém 
três supostos raptores na Beira 

Os raptores continuam a semear terror nas principais 
cidades moçambicanas. Este fenómeno, que se re-
gista desde 2011, ganhou contornos alarmantes nas 
cidades de Maputo, Beira e Chimoio. Na mesma se-
mana que a ministra do Interior, Arsénia Massingue, 

escalou a província de Sofala, o Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) ao nível daquele ponto do país deteve três indi-
víduos, com idades compreendidas entre 22 e 55 anos, dos quais um 
curandeiro, indiciados de práticas de crimes de raptos e desmantelou 
cinco esconderijos que eram usados como cativeiros.

Segundo Alfeu Sitoe, porta-
-voz do SERNIC em Sofala,  um 
dos três indivíduos que estão agora 
a ver o sol aos quadradinhos esteve 
diretamente ligado aos raptos que 
assolam a segunda maior cidade 
do país desde 2018, três dos cinco 
esconderijos localizam-se no bairro 
da Manga e os restantes dois no 
posto administrativo de Inhamízua. 

“Ele desempenhou vários pa-
péis, como de guarnição de víti-
mas no cativeiro, vigia das vítimas 
e concessão de informações aos 
demais membros do grupo que ac-
tuava nas cidades de Maputo, Beira 
e Chimoio”, explicou, para depois 
adiantar que T.Munocole, por sinal 
curandeiro, foi detido porque cedeu 
um dos quartos da sua residência 
para ser o cativeiro de quatro cida-
dãos que foram raptados.

“O indiciado é curandeiro e foi 
contactado por um dos integrantes 
do grupo de raptores ainda a monte 
e que depois de tratamento o mes-
mo curandeiro aceitou a proposta 

de receber em sua casa as vítimas 
de rapto para servir de cativeiro 
em troca de valores monetários”, 
contou.

Por outro lado, Alfeu Sitoe as-
segurou que diligências ainda estão 
em curso no sentido de neutralizar 
os demais integrantes do grupo que 
ainda estão a monte, tendo adianta-
do que o SERNIC já tem as pistas 
sobre o paradeiro dos mesmos.

“Faz parte deste grupo Samir 
Ayoob [detido na Cadeia Central 
da Beira], que é uma das pessoa que 
contactava por influência que têm, 
as pessoas que movimentam somas 
de dinheiro e a posterior comuni-
cava o seu grupo e, por via disso, 
iam a busca deste indivíduo, rapta-
vam-no e colocavam no cativeiro”, 
revelou.

Questionado sobre o destino 
das casas que eram usadas como 
cativeiro, Sitoe declarou que as re-
sidências identificadas serão arrola-
das nos autos porque são elemen-
tos do crime do rapto.

ram uma viatura e mataram pelo 
menos uma pessoa, que se pre-
sume ser o motorista da mesma 
viatura. O ataque foi na região de 
Xitaxi, distrito de Muidumbe. 

Recorde-se que em Xitaxi, 
onde em Abril de 2020 foram 
massacradas mais de 50 pessoas, 
por recusarem a filiar-se ao grupo 
de terroristas, tanto como a aldeia 
vizinha de Miangalewa ainda não 
há regresso de pessoas, mas tem 
uma posição da UIR. 

Fontes disseram ao Evidências 
que não há ainda informações de-
talhadas a respeito do carro que 
foi encontrado à queimar e do 
ocupante atingido a balas e aban-
donado na estrada.

Conforme explicaram as fon-
tes, o corpo da vítima foi recu-
perado por uma das viaturas de 
transporte de passageiros que 
chegou pouco depois do ataque e 
que, devido ao medo, o motorista 
não teve coragem de seguir à Oas-
se e regressou à vila de Macomia.

Depois de dar a ocorrência às 
autoridades, estas decidiram que 
as viaturas não deviam seguir 
naquela tarde, sendo que esta 
segunda-feira deverão retomar 
as rotas para os respectivos des-
tinos como Mueda, Nangade, 
Palma, Mocímboa da Praia ou 
mesmo Tanzania. 

funcionários.
Após descer ao terreno, o 

Barómetro da Governação Mu-
nicipal do IESE, que observa 
critérios como eficácia, respon-
sabilização dos serviços públicos, 
participação, engajamento cívico 
e equidade, concluiu que apenas 
os familiares do actual edil de 

Nhamatanda conseguem vagas 
de emprego quando se lança um 
concurso público, o que de certa 
forma preocupa os munícipes.

“Já sabíamos que os familia-
res dos funcionários da edilidade 
conseguem emprego na autar-
quia. Isso não é novidade para 
nos”, disse um munícipe entre-

vistado pelo Evidências.
Para além de oferecer empre-

go aos seus familiares, António 
Charumar João é acusado de 
corrupção, abuso de cargo, má 
gestão pública e falsificação de 
documentos.

Contactado pelo Evidências, 
o edil de Nhamatanda refutou 
as acusações que tem sido alvo 
e os resultados do Barómetro da 
Governação Municipal do IESE, 
tendo jurado de pés juntos que 
tem sido alvo de perseguição.

Refira-se que o projecto 
BGM da IESE objectiva conhe-
cer a percepção dos munícipes 
e dos gestores municipais sobre 
o desempenho do governo au-
tárquico, bem como recolher 
informação relevante que possa 
contribuir para a elaboração por 
parte da edilidade – instrumentos 
de governação que respondem 
aos anseios dos munícipes. 
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POLÍTICA Gasolineiras querem diálogo com o Governo sobre a dívida
O presidente da Galp Moçambique, Paulo Varela, apontou 

que o Governo deve pautar pelo diálogo para sanar a dívida 
“insuportável” com os distribuidores de combustíveis no país, 
uma vez ainda não há actualizações de preços nos postos de 
abastecimento, o que de certa forma contribui para acumula-
ção da dívida do Executivo com as gasolineiras.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação e um dos destacados diplomatas 
do país, Leonardo Simão, disse, há dias, du-
rante um workshop sobre o desenvolvimento 
da “Diplomacia Económica e seu Desenvol-

vimento”, que teve lugar na Universidade Joaquim Chissa-
no, que a má conduta e falta de educação de alguns funcio-
nários públicos em Moçambique está a repelir investidores 
no país, pelo que considera ser necessário fazer-se capacita-
ções rotineiras para contornar o problema. 

Leonardo Simão defende 
que o sucesso da política de 
uma diplomacia económica 
governamental passa por ter 
profissionais bem formados, 
pois “a falta desta formação e 
educação específicas faz com 
que muitos quadros mante-
nham condutas de indiferença 
nos seus sectores”.

Simão ainda chamou as 
instituições públicas a adop-
tarem um roteiro específico, 
para assuntos relativos aos 
investimentos.

No mesmo âmbito, a pre-
sidente da Autoridade Tribu-
tária de Moçambique, Amélia 

Muendane, disse durante a 
sessão que juntou estudantes, 
professores e várias perso-
nalidades que os diplomatas 
nacionais devem conhecer 
as prioridades do Governo 
de modo a melhorar a sua 
credibilidade.

Muendane defendeu a po-
sição do antigo ministro refe-
rindo que maus funcionários 
podem levar à desistência de 
realização de programas que 
seriam benéficos para o país, 
“porque muitos investido-
res não aceitam sujeitar-se a 
maus-tratos por funcionários 
mal-educados e arrogantes”.

“Funcionários públicos mal-educados repelem investidores 
no país” - diz Leonardo Simão

No seu entender, a mu-
dança de postura passa por 
três pontos, nomeadamente: 
“o instrumento de negociação 
de diplomata que é o projecto 
nacional, o objectivo da diplo-
macia que é trazido pelas prio-

ridades de desenvolvimento e, 
terceiro, os resultados”.

Por seu turno, o antigo mi-
nistro da Indústria e Comér-
cio, Ragendra de Sousa, disse 
que os funcionários públicos 
devem ser idóneos, pois a 

imagem do país é que está em 
jogo. Aliás, numa tentativa de 
mostrar a gravidade da situa-
ção chegou mesmo a questio-
nar “quem já teve a ousadia 
de emprestar dinheiro a um 
bêbado?”.

O deputado da Assembleia da República e 
irmão mais novo do saudoso líder da Re-
namo, Elias Dhlakama, considera que a 
situação do terrorismo ficou fora do con-
trolo devido a incompetência do Governo 

e defende que o Presidente da República, Filipe Jacin-
to Nyusi, deve ser responsabilizado por não ter tomado 
em tempo e oportuno a decisão que permitiu a entrada 
das tropas estrangeiras no Teatro Operacional Norte 
(TON), onde em pouco menos de um ano conseguiu re-
cuperar cidades e distritos outrora ocupados, bem como 
expulsar os terroristas das suas bases. 

Apesar do início da expor-
tação do gás natural na Bacia 
do Rovuma, pelo projecto Co-
ral Sul, que explora gás em alto 
mar, o terrorismo parece estar 
longe do fim. Embora tenham 
sido destruídas todas as bases 
dos insurgentes, nos últimos 
meses tem feito incursões em 
regiões que nunca antes ha-
viam sido atacadas.

Essa situação levou o Pre-

sidente da República, Filipe 
Nyusi, a reconhecer, recente-
mente, que o terrorismo não 
termina e que a vida não pode 
parar.

“Temos que começar a ter 
em mente que actos como es-
ses não terminam. Não estão a 
terminar nos EUA, incluindo 
na Inglaterra, França, Itália, em 
todo o mundo. Mas a vida não 
pára”, disse o Chefe do Estado.

Dhlakama defende que Nyusi deve ser responsabilizado 

Embora este debate parecia 
ter sido ultrapassado no ano 
passado, a Renamo, através do 
deputado Elias Dhlakama, de-
fende a necessidade de se levar 
a cabo uma investigação com 

vista a se apurar as responsabi-
lidades na forma como o país 
abordou o combate aos grupos 
armados que semeiam luto e 
terror na província de Cabo 
Delgado. 

No entender de Elias 
Dhlakama, irmão do falecido 
mítico líder da perdiz, Filipe 
Nyusi “deve ser responsabi-
lizado por omissão, por não 
ter tomado em tempo útil a 
decisão de recorrer à ajuda 
internacional”.

No seu entender, o Presi-
dente da República “arrastou 
com a barriga” a decisão de 
abrir as portas para as tropas 
estrangeiras apoiarem as For-
ças de Defesa e Segurança no 
Teatro Operacional Norte, 
uma vez que Nyusi só reco-
nheceu incapacidade das forças 
governamentais quando a si-
tuação estava fora do controlo 
e com algumas cidades e distri-
tos completamente nas mãos 
dos terroristas.

“O Governo permitiu que 
parte do território de Moçambi-
que ficasse fora das mãos do Esta-
do e esta situação revelou o cúmu-
lo da incompetência”, rematou.

Por não ter aceitado auxílio militar estrangeiro em tempo oportuno 

Duarte Sitoe 
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reagir porque eles estavam forte-
mente armados. É estranho ver 
ladrões com mais armas que a 
própria polícia. A onda de crimi-
nalidade atingiu contornos alar-
mantes na nossa zona. A polícia, 
por sua vez, nunca aparece quan-
do é solicitada. Quando ligamos 
dizem que estão a caminho, mas 
nunca chegam. Pedimos a quem 
de direito para resolver a nos-
sa situação. Não podemos viver 
desta maneira enquanto temos 
instituições que podiam zelar 
pela nossa segurança”, lamentou

A nossa fonte referiu ainda 
que a polícia não faz um patru-
lhamento sério desde a época da 
pandemia, apontando que na-
quela altura notava-se presença 
assídua das autoridades da lei e 
ordem, que tinham o claro ob-
jectivo de extorquir os cidadãos 
que pontapeiavam o decreto pre-
sidencial.

Quando o povo decide fazer 
justiça pelas próprias mãos 

Nos meados de Novembro 
corrente, segundo relataram os 
moradores de Gueguegue, dois 
larápios se introduziram dentro 
de uma residência e subtraíram 
bens. Entretanto, na saída da 
mesma foram interpelados, um 
conseguiu escapar, mas o outro 
não teve a mesma sorte.

Fatigada com a onda de cri-
minalidade que assola o bairro, a 
população descarregou toda a rai-
va no meliante capturado e este 
acabou perdendo a vida. Depois 
do sucedido, a polícia foi chama-
da ao local, mas para o espanto de 
todos, quando chegou, prendeu 
os proprietários da casa que fora 
assaltada. 

“Felizmente conseguimos tra-
var mais um roubo. Já estávamos 

CENTRAIS Gondola critica GREPOC devido à morosidade
Volvidos três anos depois das passagens dos ciclones 

Idai, Kenneth, Ana e Gombe, o grosso das infra-estrutu-
ras que foram destruídas ainda aguarda pela manutenção. 
O Secretário do Estado na província de Nampula, Mety 
Gondola, teceu duras críticas ao Gabinete de Reconstru-
ção devido à morosidade.

No luxuoso bairro Belo Horizonte, criminosos escolhem as vítimas a dedo
Após população deter e linchar um ladrão, polícia deteve as vítimas do roubo
Comando Distrital nega e diz que a situação da criminalidade está calma

Criminosos põem residentes da localidade de Gueguegue em pânico 

O s moradores do bairro Belo Horizonte, localidade de Gueguegue, no 
distrito de Boane, na província de Maputo, estão agastados com os rou-
bos a residências e estabelecimentos comerciais que ocorrem desde o 
início do ano em curso, em consequência da falta de patrulhamento 
da polícia naquele bairro em expansão. Dada a completa ausência da 

polícia no local, os moradores montaram uma vigilância que culminou com a captura 
de um meliante, que por infortúnio acabou sendo linchado no meio da fúria popular 
e os residentes do bairro não tem dúvidas de que “se a polícia estivesse a fazer devi-
damente o seu trabalho o povo não faria justiça pelas próprias”. As estruturas locais 
pedem, por isso, a instalação de um Posto Policial, que pode travar aquele fenómeno, 
no entanto, o Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM) refuta 
as reclamações dos moradores da localidade de Gueguegue e refere que a situação da 
criminalidade ao nível do distrito está calma, uma vez que tem sido destacadas equipas 
para fazer as patrulhas nocturnas e diárias.

O bairro Belo Horizonte, 
na localidade de Gueguegue, 
distrito de Boane, transfor-
mou-se num verdadeiro pal-
co de criminalidade diversa, 
com destaque para assaltos 

a residências e pessoas. Nos 
últimos meses, a onda de cri-
minalidade tende a ganhar 
contornos alarmantes, sendo 
que os criminosos inventa-

ram novos moldes e formas 
de actuação.

Segundo o que os morado-
res de Gueguegue explicaram 
ao Evidências, os larápios 
não esperam pela noite para 

semearem pânico, uma vez 
que, em plena luz do dia, 
aproveitam-se da ausência 
dos proprietários das casas 
para introduzirem-se e sub-

traírem bens.
Alfredo Mutakate desbo-

binou ao Evidências a curta-
-metragem do drama vivido 
pelos moradores daquela 
localidade devido a onda de 
criminalidade. 

“Não estamos sossega-
dos devido a esta situação. 
Aqui na nossa zona sempre 
há assaltos a residências. É 
preocupante o que está a 
acontecer. Antes roubavam 
de noite, mas agora mesmo 
de dia entram nas casas e 
subtraem os bens. A situação 
está descontrolada. Mesmo 
as casas que tem guarda com 
arma de fogo já foram inva-
didas. Acho que são pessoas 
que conhecem a zona, por-
que não assaltam qualquer 
casa, eles escolhem as víti-
mas a dedo”, desabafou.

Um outro residente da-
quela zona, identificado pelo 
nome de Crimildo Fael, de 
43 anos de idade, relatou que 
o grupo de malfeitores anda 
fortemente armado e quando 
introduzem-se nas casas as 
pessoas não reagem porque 
temem pela própria vida.

“No mês passado entra-
ram numa casa e roubaram 
electrodomésticos, cartões 
bancários, telefones celulares 
e alianças de ouro. Os donos 
da casa não tinham como 

Cansada pela onda de assaltos, população recorreu à justiça com as próprias mãos 

Duarte Sitoe 

No mês passado entraram numa 
casa e roubaram electrodomésticos, 
cartões bancários, telefones 
celulares e alianças de ouro. 
Os donos da casa não tinham 
como reagir porque eles estavam 
fortemente armados. É estranho 
ver ladrões com mais armas 
que a própria polícia. A onda de 
criminalidade atingiu contornos 
alarmantes na nossa zona. A polícia, 
por sua vez, nunca aparece quando 
é solicitada. Quando ligamos dizem 
que estão a caminho, mas nunca 
chegam. Pedimos a quem de direito 
para resolver a nossa situação. 
Não podemos viver desta maneira 
enquanto temos instituições que 
podiam zelar pela nossa segurança.
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cansados de chorar todos os dias 
sem intervenção da polícia. Que-
ríamos dar uma lição ao ladrão 
para servir de exemplo para os 
outros porque sabemos que es-
sas pessoas que nos roubam não 
são de longe, mas acabou aconte-
cendo uma tragédia. O ladrão foi 
brutalmente agredido pela popu-
lação e acabou perdendo a vida. 
Reconhecemos que aquele não é 
o caminho correcto para fazer a 
justiça, mas isso aconteceu devi-
do a morosidade da polícia”, con-
ta uma fonte ocular.

A tragédia só ocorreu porque, 
segundo a fonte, a polícia, mesmo 
tendo sido informada da captura 
do meliante às 21 horas, só apa-
receu às 8 horas do dia seguinte, 
quando o pior já tinha aconteci-
do. 

“Ficamos espantados quando 
a polícia decidiu prender os do-
nos da casa, uma vez que eles não 

chegaram a tocar no ladrão”, dis-
se Julião José, para depois referir 
que a justiça pelas próprias mãos 
pode ser travada com a actuação 
das autoridades da lei e ordem. 

“Apelamos a polícia para sol-
tar o nosso irmão, ele não fez 
nada. Há relatos de que exigiram 
15 mil meticais para soltar a es-
posa e agora exigem 300 mil para 
soltar o marido, o que para nós é 
um absurdo. Se a polícia estivesse 
a fazer devidamente o seu traba-
lho, o povo não faria justiça pelas 
próprias. Estamos cansados, não 
podemos continuar a trabalhar 
para alimentar parasitas. A polícia 
conhece os ladrões, mas não quer 
fazer o seu trabalho e quando o 
povo entrega criminosos as au-
toridades eles não ficam dois dias 
nas celas. Pedimos ao Comandan-
te Provincial de Boane para estan-
car a onda de criminalidade que 
assola o nosso bairro”, clamam.

CENTRAISBispo de Chimoio é arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Maputo
O Papa Francisco nomeou, na última semana, Dom João 

Carlos Hatoa Nunes como Arcebispo Coadjutor da Arquidio-
cese de Maputo. Nascido na Beira, em Sofala, a 8 de Março de 
1968, é actualmente Bispo de Chimoio, tendo sido ordenado 
sacerdote em Julho de 1995, depois de concluir os estudos filo-
sóficos e teológicos.

No luxuoso bairro Belo Horizonte, criminosos escolhem as vítimas a dedo
Após população deter e linchar um ladrão, polícia deteve as vítimas do roubo
Comando Distrital nega e diz que a situação da criminalidade está calma

Criminosos põem residentes da localidade de Gueguegue em pânico 

Outra situação que in-
quieta os moradores da lo-
calidade de Gueguegue são 
as habitações abandonadas, 
que, segundo eles, albergam 
criminosos. Os residentes 
garantem que têm feito jor-
nadas de limpeza para man-
ter alguns sítios limpos, com 
vista a evitarem estes proble-
mas, mas nem todas as pes-
soas colaboram.

“Temos muitas casas 
abandonadas e esta situação 
contribui para o aumento da 
criminalidade. Algumas já 
estão prontas e outras semi-
-acabadas, mas os donos 
não fazem as limpezas e os 
ladrões fazem delas escon-
derijo. Tentamos contactar 
os donos para falar da ne-
cessidade de fazer limpezas, 
mas o grosso não colabora. 
Quando chega o dia marca-
do para a limpeza eles não 
aparecem”, disse Eugênia 
Ngulela.

Ngulela apelou para que 
os indivíduos que por algum 
motivo interromperam as 
suas obras procurem alguém 
para cuidar das mesmas ou 

que vendam os espaços no 
sentido de estes não servi-
rem de esconderijos de gente 
desconhecida e de conduta 
duvidosa.

Na qualidade de represen-
tante da estrutura da locali-
dade de Gueguegue, Alberto 
Mabasso reconheceu que a 
onda de criminalidade ao 
nível daquele bairro ganhou 
contornos alarmantes nos 
últimos meses. Mabasso ob-
serva que só a implantação 
de um Posto Policial pode 
afugentar os larápios.

“A preocupação da popu-
lação é legítima. Essa onda 
de criminalidade preocupa-
-nos como estrutura da lo-
calidade porque não temos 
sossego, são roubos atrás de 
roubos. A polícia tem feito o 
seu trabalho, mas este bairro 
é muito grande. Como es-
trutura da localidade enten-
demos que o Governo deve 
construir esquadras e postos 

policiais para reduzir a crimi-
nalidade e a dependência do 
Comando Distrital de Boa-
ne”.

Indo mais longe, Mabasso 

declarou que o resgate das 
patrulhas comunitárias pode 
contribuir para restabelecer 
a ordem e tranquilidade na-
quela localidade, tendo, por 
outro lado, instado a popula-
ção para não fazer a justiça 
com as próprias mãos.

E o que diz a polícia?

Apesar das queixas dos 
residentes da localidade de 
Gueguegue sobre os roubos 
e assaltos a residências, o Co-
mando Distrital da Polícia da 
República de Moçambique 
ao nível do Distrito de Boa-
ne refutou as reclamações e 
acusações dos moradores, 
declarando que a situação 
de criminalidade encontra-se 
calma.

Confrontado pelo Evi-
dências, o comandante dis-
trital avançou que não cons-
titui verdade a notícia sobre 
a falta de policiamento no 
bairro Belo Horizonte, uma 
vez que, segundo ele, diaria-
mente tem sido destacado 
agentes da lei e ordem para 
manter a ordem e tranquili-
dade.

Nas entrelinhas, a fonte 
apelou aos moradores do 
distrito de Boane para deixa-
rem a polícia trabalhar, ao in-
vés de fazer justiça pelas pró-
prias mãos. No que respeita 
às acusações de soltar crimi-
nosos dias depois terem sido 
encontrados à margem da lei, 
a fonte explicou que o Co-
mando Distrital recebe or-
dens de soltura do Tribunal 
para restituir a liberdade aos 
cidadãos detidos sem forma-
ção conclusiva da prova.

Obras que albergam larápios
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NEGÓCIOS Moçambique e Portugal reforçam cooperação para a 
promoção da concorrência

A Autoridade Reguladora da Concorrência de Moçambique 
(ARC) e Autoridade Reguladora da Concorrência de Portugal 
assinaram, recentemente, um memorando de entendimento 
com vista a estabelecer um quadro de colaboração bilateral, ten-
do em conta a defesa e promoção da concorrência nos respec-
tivos países.

O Banco Mundial vai ajudar a empresa Águas da 
Região Metropolitana de Maputo (AdRMM) 
na implementação de modelo de funcionamen-
to que priorize o cliente, em termos de satis-
fação e comodidade na prestação de serviços, 

visando incrementar os níveis de serviço e sustentabilidade.

Com efeito, uma equipa do 
Banco Mundial reuniu-se, re-
centemente, em Maputo, com 
os membros do Conselho de 
Administração da AdRMM, 
incluindo o colectivo de direc-
ção da empresa, para abordar 
questões emergentes nos pro-
cessos de gestão, nomeada-
mente planificação, comercial, 
recursos humanos, Progra-
ma Acelerado e Integrado de 
Redução de Perdas (PAIRP), 
finanças, produção, manuten-

ção, projectos e investimento.
O encontro teve por objec-

tivo estabelecer uma estrutura 
neutra para avaliar os impac-
tos económicos, tecnológicos 
de evolução contínua, gestão 
ambiental e a estratégia de gé-
nero vigente na AdRMM, que 
possibilitará a equação que 
integra as empresas do futuro 
("Utility of  the future"), em 
resposta ao Objectivo 6 dos 
Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS).

Banco Mundial apoia Águas de Maputo a melhorar 
satisfação do cliente

Diante do novo paradigma 
sobre Segurança de Sistema de 
Água (WSS), a equipa de estu-
do combinou uma variedade 
de habilidades em modelagem 
económica e de engenharia 
quantitativa, com uma com-

preensão sofisticada das inte-
rações complexas na empresa.

Em método diagnóstico, 
as partes trouxeram conheci-
mento e experiências valiosas 
num contexto real para o es-
tudo. O diagnóstico observou 

os processos acima elencados 
e culminou com um relatório 
que define a estratégia de ac-
tuação de 100 dias, numa pri-
meira fase, servindo de base 
para a elaboração de um con-
junto de acções a serem imple-
mentadas em cinco anos com 
o apoio da instituição bancária 
multilateral.

Espera-se, com este exer-
cício, integrar os processos de 
gestão a uma plataforma que 
permita responder de forma 
resiliente aos desafios de ope-
ração em quaisquer condições 
exógenas de ciclones, guerras, 
alteração de preços nos mer-
cados de capitais, entre outros 
flagelos que possam condicio-
nar a operação de sistemas de 
abastecimento de água.

Coca-Cola reafirma compromisso com 
mercado Moçambicano

A Coca-Cola SABCO Moçambique reafirmou, 
semana passada, o seu compromisso com o 
mercado moçambicano, ao mesmo tampo que 
anunciou a sua intenção de construir uma ca-
deia de valor que permita a eliminação de gar-

rafas plásticas no ambiente.

Narrando a trajectória da 
Coca-Cola em Moçambique, 
Duncan Wyness, director-geral 
da Coca-Cola Moçambique, re-
feriu que a empresa está presen-
te no País desde 1993 e possuí 3 
fábricas localizadas em Maputo-
-Matola Gare, Chimoio e Nam-
pula, sendo que o maior inves-

timento, de aproximadamente 
276 milhões de dólares, foi feito 
em 2010. 

Numa altura em que o maior 

desafio global é a preservação 
do ambiente, Jennifer Jamal, 
especialista de sustentabilidade, 
enfatizou a importância da re-
ciclagem e demonstrou como 
a Coca-Cola actua na redução 
da poluição plástica sobre o 
ambiente, tendo referido que a 
Coca-Cola Moçambique preten-

de ajudar a colectar e reciclar o 
equivalente a 100% das garra-
fas plásticas-PET vendidas nos 
mercados até 2030, assim como 

tornar todas as embalagens 
100% recicláveis até 2025, e para 
tal tem vindo a trabalhar com 
cinco grandes centros de colecta 
e reciclagem deste material. 

Teresa é uma das beneficiá-
rias e conta que encontrou no 
projecto Mundo Sem Resíduos 
da Coca-Cola uma oportunida-
de de negócio, tendo referido 
que com o projecto de empo-
deramento de mulheres e jovens 
colectoras aprimorou os pro-
cessos de colecta, transporte 
e comercialização de resíduos 
sólidos.

A interlocutora, frisou que 
faz parte de um grupo de cerca 
de 50 mulheres e jovens que re-
ceberam formação em empreen-
dedorismo, higiene e segurança, 
entre outras ferramentas do 
Programa Mundo Sem Resíduos 
da Coca-Cola e foram responsá-
veis por formar mais mulheres e 
jovens.

Neyde Pires, Directora de 
Assuntos Corporativos da Coca-
-Cola para África Austral, referiu 
que o impacto da sua empresa 
no mercado moçambicano está 
acima da supressão da necessi-

dade do produto no mercado, 
mas que contribui na dimensão 
económica, ao gerar empregos 
directos e indiretos a mais de 
6 000 mulheres e jovens, o que 
gera renda para mais de 40,000 
membros da família.

Neyde referiu ainda que a 
Coca-Cola Moçambique investe 
anualmente pouco mais de 31 
milhões de meticais em projec-
tos de empoderamento de mu-
lheres e jovens colectores, assim 
como o processo de colecta, re-
ciclagem e valorização das gar-
rafas PET.
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ECONOMIABélgica desembolsa 25 milhões de Euros para energias renováveis
Falando à margem da COP27, o ministro de Desenvolvimen-

to da Bélgica, Frank Vandenbroucke, tornou público que, nos 
próximos anos, o governo do seu país vai desembolsar cerca de 
25 milhões de euros para o desenvolvimento das energias reno-
váveis e gestão de resíduos no país, através de um novo programa 
de cooperação.

C aiu, na sexta-feira, 18 de Novembro, o pano 
da Conferência Nacional de Empreendedo-
rismo, evento organizado pela Associação 
Nacional de Jovens Empresários de Moçam-
bique. O evento, apoiado pela EMOSE e que 

teve a duração de dois dias, contou com a participação de 
centenas de jovens empresários, nacionais e estrangeiros.

Na hora do balanço, Ilda 
Matabel, Directora Comercial 
da EMOSE, manifestou a sua 
satisfação pelo facto do evento 
ter permitido um contacto di-
recto com centenas de jovens 
empreendedores oriundos de 
todas as províncias do país.

“Nós, como EMOSE, fa-
zemos um balanço positivo do 
evento. Foi uma oportunidade 
para explicar aos jovens, espe-
cialmente aos empresários e 
empreendedores, que a EMO-
SE está aqui pronta para traba-
lhar com eles na materialização 
dos seus sonhos e projectos. O 

facto da EMOSE ter represen-
tação em todo o país é um gan-
ho, na medida em que podemos 
começar a trabalhar esses pro-
jectos a partir de qualquer pon-
to do país. A EMOSE apoia e 
quer continuar a apoiar o jovem 
empresário e empreendedor. 
Estamos aqui para servir o país, 
ajudando a melhorar cada vez 
mais a nossa economia e a vida 
das pessoas, em particular”, 
disse Matabel, para depois fa-
lar dos planos  da maior e mais 
antiga seguradora de capitais 
nacionais.  

 “No próximo ano, temos 

EMOSE apoia jovens empreendedores no acesso ao 
financiamento bancário 

O rganizações não-governamentais (ONG) 
moçambicanas consideraram, há dias, “ur-
gente” a aprovação pelo parlamento do fun-
do soberano para a canalização das receitas 
do gás da bacia do Rovuma, cuja primeira 

exportação arrancou no dia 13.

“Torna-se urgente a entra-
da do fundo soberano, deve ser 
implementado de forma rápi-
da”, disse Stiven Ferrão, gestor 
de advocacia da Associação de 
Apoio e Assistência Jurídica às 
Comunidades (AAAJC), citado 
pela Lusa.

Ferrão falava aos jornalis-
tas durante um seminário sobre 
transparência na indústria ex-
trativa, realizado na cidade de 
Xai-Xai, capital da província de 
Gaza, sul de Moçambique.

Assinalando que a proposta 
de criação do fundo soberano 
já está depositada no parlamen-
to moçambicano, o ativista su-
blinhou que a transferência das 
receitas do gás natural para uma 
conta específica daria garantias 
de maior transparência.

“Que estas receitas sejam 
utilizadas de forma responsável 
e transparente para gerar rique-
za para o bem-estar dos moçam-
bicanos”, enfatizou.

Stiven Ferrão observou que 
o fundo soberano está projec-
tado para receber ganhos resul-
tantes da exploração de outros 
recursos naturais e não apenas 
de gás.

Criticou o facto de a propos-
ta de fundo soberano deposita-
da pelo Governo moçambicano 
no parlamento garantir pouca 
representatividade da sociedade 
civil, o que, no seu entendimen-
to, reduz a capacidade de super-
visão do mecanismo.

Por seu turno, Germano 
Brujane, oficial de programas da 
Kuwuka – Juventude, Desenvol-

Sociedade Civil lamenta que exportação de gás natural 
seja feita sem Fundo Soberano

Texto: Lusa

vimento e Advocacia Ambien-
tal, lamentou que a exportação 
de gás natural tenha arrancado 
sem que o fundo soberano este-
ja em vigor.

“Esperávamos que este pro-
cesso iniciasse já com o fundo 
soberano em funcionamento, 
mas nada está perdido e acredi-
tamos que brevemente teremos 
o fundo”, declarou Brujane.

Também criticou a repre-
sentação “diminuta e limitada” 

da sociedade civil no modelo 
proposto pelo Governo, consi-
derando que o mesmo reduz a 
capacidade de uma fiscalização 
independente do instrumento.

“Pedimos que, de facto, haja 
maior espaço para que a socie-
dade civil, académicos e outros 
actores importantes possam dar 
a sua voz”, destacou.

Germano Brujane defendeu 
uma gestão com lisura das recei-
tas dos recursos naturais visan-

do assegurar investimentos em 
infra-estruturas, com potencial 
multiplicador na economia e re-
dução do défice orçamental.

No dia 13, o Presidente mo-
çambicano, Filipe Nyusi, anun-
ciou o início da exportação de 
gás natural liquefeito (GNL) da 
bacia do Rovuma, no Projeto 
Coral Sul.

“Hoje, Moçambique entra 
para os anais da história mundial 
como um dos países exportado-
res de gás natural liquefeito, que 
além de representar uma fonte 
alternativa de fornecimento, 
contribui em larga medida para 
a segurança energética nos paí-
ses de maior consumo”, decla-
rou Filipe Nyusi, numa declara-
ção à nação.

Dos três projetos de gás na-
tural liquefeito aprovados para 
a região norte de Moçambique, 
coube à plataforma Coral Sul, 
em mar alto, afastada da violên-
cia armada em Cabo Delgado, 
estrear a exportação das reser-
vas que vão sair no navio car-
gueiro “British Sponsor”.

como objectivo principal rea-
lizar um conjunto de confe-
rências nas províncias do país, 
uma actividade que iniciamos 
este ano e contamos continuar 
por forma a divulgar as nossas 
soluções para o financiamento, 
através dos seguros que nós 
prestamos”, referiu aquela res-
ponsável comercial da maior e 
mais antiga seguradora de capi-
tais nacionais.  

Para além da Directora Co-
mercial, EMOSE esteve repre-
sentada na Conferência Na-
cional de Empreendedorismo 
pelo seu Presidente do Con-
selho Administração, Joaquim 
Maqueto Langa. Langa, orador 
no painel subordinado ao tema 
“Seguro de Garantia para o Fi-
nanciamento aos Projectos de 
Jovens”, naquela que foi uma 
das intervenções mais aplau-
didas por parte da juventude, 
por ter apresentado propostas 

concretas de apoio ao finan-
ciamento às iniciativas juvenis, 
através dos seguros prestados 
pela EMOSE.

 No seu tom caracterís-
tico, Maqueto Langa referiu 
que a EMOSE, por ser uma 
seguradora do Estado, tem a 
obrigação de trabalhar com o 
Governo na materialização de 
soluções que possam alavancar 

a economia nacional, incluindo 
projectos apresentados por jo-
vens empreendedores que não 
encontram financiamento ban-
cário por falta de garantias reais. 
Neste particular, Maqueto Lan-
ga apresentou um leque de solu-
ções disponíveis na seguradora 
que podem ajudar a mitigar o 
risco do financiamento bancá-
rio desses mesmos projectos.
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No Congresso dos 50 anos da 
SEDES (Associação para o De-
senvolvimento Económico e So-
cial), uma das mais prestigiadas 

Associações da Sociedade Civil em Portugal, 
foi dado, pela primeira vez, o devido destaque 
à importância estratégica da CPLP: Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa — para 
Portugal e para todos os demais países que 
constituem esta plataforma criada há um quar-
to de século.

Nesse âmbito, foi criado um Grupo de Tra-
balho composto por cidadãos de cada um dos 
países da CPLP— para, precisamente, salien-
tar que a importância estratégica da CPLP não 
é apenas para Portugal. Esse Grupo de Trab-
alho irá manter-se e reforçar-se, agora como 

Observatório da CPLP, o que prova, da parte 
da SEDES, que esta aposta na importância es-
tratégica da CPLP se irá igualmente manter e 
reforçar. O que é de realçar, convenhamos.

Apresentamos aqui o primeiro Relatório 
do nosso Grupo de Trabalho/ Observatório, 
composto por: 1) Sete propostas em prol do 
reforço da CPLP; 2) Prioridades dos países 
da CPLP para o reforço da Comunidade e das 
relações com Portugal, da autoria de cada um 
dos representantes, neste Grupo de Trabalho/ 
Observatório, dos demais países da nossa Co-
munidade; 3) Comentário final, da autoria do 
Embaixador Francisco Ribeiro Telles, ex-Se-
cretário-Executivo da CPLP, que nos brindou 
com a sua presença e o seu saber no Congresso 
dos 50 anos da SEDES.

Num tempo em que a Guerra regressou de 
novo à Europa — e que em Moçambique, na 
província de Cabo Delgado, a situação conti-
nua cada vez mais feroz e destruidora, sem fim 
à vista —, decerto que o melhor caminho para 
Portugal não é o de virar as costas ao Velho 
Continente nem aos Países que fazem parte 
da CPLP—, pelo contrário, importa, como 
a SEDES sempre defendeu, reforçar a nossa 
presença na União Europeia e na NATO/
OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte). 

Mas isso também não pode passar por virar-
mos as costas aos nossos parceiros da CPLP, 
espalhados por África, América e Ásia. Estes 
dois desígnios são, ao nosso ver, para Portu-
gal, plenamente complementares.

Os 50 anos da SEDES 
e as propostas para 

reforçar a CPLPAfonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO

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
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O bispo nigeriano de Sokoto, dom 
Matthew Hassan Kukah, veio ao 
público lançar novas provocações 
em volta da política africana. Não 

é a primeira vez que isso acontece, como bem 
sabem os governantes nigerianos, assim como 
muitos observadores da política africana no seu 
todo. No passado, ele tinha focado a sua refle-
xão no dever que uma instituição como a Igreja 
Católica tem de exercer acerca da vida política 
do continente, sublinhando como esta institui-
ção tenha de se manter “implacável” diante de 
quem exerce cargos públicos. Os pressupostos 
das análises de dom Kukah costumam assentar 
no facto de a política africana ser “tentadora 
e fragmentada” (como declarou ano passado 
num encontro virtual sobre igreja e política 
em África) e, por isso, ter como seus pilares 
interesses particulares, familiares ou étnicos. 
Tal política poderá ser menos “cancerosa” se 
os seus protagonistas se mantiverem firmes na 
sua condução ética, com base na transparência 
e na responsabilidade.  

Dom Kukah partilha a ideia de “necropolí-
tica” cunhada por Achille Mbembe, em 2003, 
inspirando-se ao “biopoder” de Michel Fou-
cault para designar a característica essencial da 
política africana. Trata-se de uma política que 
tem poder decisivo em determinar, directa ou 
indirectamente, as vidas das pessoas, entrando 
num domínio que não devia lhe competir. Em 
África, a política tornou-se necropolítica há 
muito tempo: ela foi assim na altura do colo-
nialismo europeu, reproduzindo mecanismos 
similares com os estados africanos indepen-
dentes. Hoje, regimes ditatoriais, autoritários e 
despóticos, altamente corruptos e incapazes de 
promover o interesse geral constituem a nor-
malidade da política africana. Segundo classi-
ficações internacionais, apenas um punhado 
de estados africanos (5-6 no total) é que pode 
ser considerado de democrático, ao passo que, 
em termos éticos, um país africano detém o 
não invejável recorde de país mais corrupto 
do mundo (Sudão do Sul), sendo que, entre os 
primeiros 10, 4 são africanos. Moçambique – 
segundo dados da Transparência Internacional 
– estaria no lugar nr. 32 entre os países mais 
corruptos do mundo. O problema, porém, não 
é apenas a corrupção. Juntamente com ela e em 

razão dela os países mais corruptos são os que 
mais violam os direitos humanos. E trata-se, 
mais uma vez, de países africanos, na sua maio-
ria. No último reporte do FairPlanet, os países 
apontados como tendo um incremento mais 
consistente da violação dos direitos humanos 
são Moçambique (em razão da guerra em Cabo 
Delgado) e Ruanda (por causa do restringimen-
to da esfera pública e civil por parte de Kagame 
e do seu regime). Outros países africanos em 
que a situação dos direitos humanos está regis-
tando um pioramento assinalável são Burundi, 
E-Swatini e Zimbabué (link in: https://www.
fairplanet.org/story/human-rights-violations-
-soar-across-africa-report-finds/). 

Em suma, a política africana tem entrado 
numa descida em termos de qualidade da sua 
democracia, ética pública e respeito para os di-
reitos humanos de que não se vislumbra o fim. 
A este propósito, mais uma vez, Dom Kukah 
procurou dar uma explicação desta terrível si-
tuação. Numa sua recente provocação, apontou 
a atenção aos mecanismos perversos que cria-
ram uma pirâmide invertida no relacionamento 
entre educação e estrutura social e política do 
continente. Segundo ele, os melhores estudan-
tes africanos se tornam engenheiros e médicos, 
os medianos se projectam para uma carreira de 
negócios ou jurídica, ao passo que os medío-
cres acabam entrando na política, mandando 
nas duas categorias anteriores de profissionais. 
Entretanto, existe um último grupo que aca-
ba prendendo os primeiros três: os estudantes 
completamente falhados. Com efeito, eles vão 
se tornando criminosos, passando a controlar 
políticos e empresários, subvertendo por com-
pleto a pirâmides do mérito escolar e académi-
co, e criando uma sociedade invertida e per-
vertida. 

As afirmações do importante representante 
da igreja católica nigeriana devem ser classifi-
cadas como provocações; porém, a análise que 
ele faz merece algumas palavras a mais: acima 
de tudo, a nível continental assim como mo-
çambicano, a modalidade para fazer carreira na 
sociedade e acumular riquezas não passa, geral-
mente, pelo sucesso escolar. Em alguns casos, 
uma boa educação pode servir para ascender 
parcialmente na hierarquia social, tão que fi-
lhos de camponeses ou de serventes podem se 

tornar professores ou profissionais de respeito, 
melhorando consideravelmente a vida própria 
e dos seus familiares. Entretanto, dificilmente 
a via da educação garante uma ascensão com-
pleta a nível socioeconómico. Olhando para as 
figuras mais ricas do continente, por exemplo, 
não é difícil ver que elas são empresárias cuja 
formação académica, geralmente, não é muito 
sólida. Pessoas de enorme sucesso como Ali-
ko Dangote (nigeriano, o homem mais rico 
do continente, com mais de 12 mil milhões de 
dólares de capital estimado), Nassef  Swairis 
(Egipto, um dos proprietários da Adidas), ou 
Nicky Oppenheimer (África do Sul, herdeiro 
da empresa de diamantes De Beers) demons-
tram isso. Mas a situação está ainda mais clara 
em outros países com um capitalismo endóge-
no incipiente, ou pelo menos com uma eco-
nomia menos propensa a favorecer os negó-
cios de privados não necessariamente ligados 
ao poder político. Em Angola, durante muito 
tempo, a família Dos Santos foi a mais rica do 
país, com Isabel sendo a mulher mais rica do 
continente; em Moçambique Valentina Guebu-
za – brutalmente assassinada em 2016 – tinha 
chegado, em 2013, a ser a sétima mulher mais 
rica da África. Na Guiné Equatorial o eterno 
Obiang (riqueza estimada em 600 milhões de 
dólares) aproveitou a sua ditadura política para 
se tornar o homem mais rico do país. Estes 
três exemplos são suficientes para demonstrar 
como, no continente africano, o poderio eco-
nómico vai, em muitos casos, em paralelo com 
a inserção política, desconsiderando o tipo de 
educação e as competências profissionais dos 
interessados.

Se os processos formativos em África conti-
nuam, em muitos casos, ainda incertos e suscep-
tíveis de melhorias, o que mais fere é a forma 
como se dá a composição social e económica 
do continente que aparenta ser completamen-
te desligada dos percursos académicos. Assim, 
como tem recordado Dom Kukah, quem na 
verdade manda e acumula riquezas em muitos 
dos países africanos não são pessoas capazes 
e com formação sólida, mas sim indivíduos 
academicamente fracos e, na maioria dos ca-
sos, ligados a famílias políticas, étnicas ou até 
criminosas, assim determinando o presente e o 
futuro necropolítico da África. 

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
A pirâmide invertida da 

política africana
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OPINIÃO

Hoje, não tenho nada para es-
crever. Pensei em produzir um 
texto acerca dos salários dos 
deputados da Assembleia da 

República que eles próprios decidiram rever 
em alta, aproveitando-se da ocasião de im-
plementação da TSU, mas desisti. 

Representantes do povo que acabam por 
estar entre os maiores beneficiários do pro-
cesso de aplicação da Tabela Salarial Única 
na administração pública, ao receberem aci-
ma de 400 mil meticais por mês, incluindo 
vários subsídios, como de transporte (45 mil 
meticais), de renda de casa (75 mil meticais), 
de água e luz, etc.

Eu, pessoalmente, não consideraria este 
salário alto se o desempenho do parlamento 
fosse bom, para além de que não foge da-
quilo que tem sido prática, em termos sala-
riais, a nível de alguns parlamentos da região 
e de outros quadrantes mundiais. Na África 
do Sul, por exemplo, um deputado ganha o 
correspondente a cerca de 420 mil meticais, 
quase o mesmo que o seu congénere mo-
çambicano.

O que temos visto é que nas sessões plená-
rias, contam-se pelos dedos de uma mão os 
parlamentares activos. Que levantam assun-
tos sérios para o debate. Que sugerem que 
a AR legisle para resolver ou corrigir certas 
práticas inadequadas que acontecem na so-
ciedade. Parte significativa deles só está na 
sala para fazer o quórum, bater palmas e, de 
vez em quando, tirar uma soneca.

Infelizmente, o parlamento não debate 
ideias. Às vezes perde muito tempo num 
bate-boca entre alguns deputados em torno 
de questões sem interesse nenhum para o 
público. 

As bancadas parlamentares estão amarra-
das aos seus partidos políticos e os depu-
tados à disciplina partidária. Há politiques 
acima do admissível. Às vezes, alguns dos 
parlamentares confundem os papéis. Falam, 
sem competência necessária, como se fos-
sem membros do governo, algo que o pró-

prio executivo podia fazer melhor.
A AR não legisla faz tempo, apesar de ser 

uma das suas funções. A actividade desta li-
mita-se ao debate e aprovação de propostas 
de lei provenientes do governo, igualmente 
com iniciativa de lei. Por outras palavras, a 
AR fica de braços cruzados à espera que o 
Conselho de Ministros submeta, à sua con-
sideração, projectos de leis para poder traba-
lhar, o que é triste.

Lamentável é, igualmente, o facto de o pa-
pel da Assembleia da República, como fisca-
lizador de aplicação das leis, revelar-se fraco 
ou quase nulo.

No caso, por exemplo, da TSU, a AR apro-
vou a lei que introduz a tabela, mas sem nú-
meros. Os mecanismos de implementação, 
incluindo os detalhes de cálculos dos salários, 
são da responsabilidade do governo. Não me 
parece que a AR esteja a fiscalizar, aos pa-
drões aceitáveis, a aplicação daquela lei.

É olhando para todos estes aspectos que 
considero que os deputados estão a ganhar 
acima do que merecem, pois o seu desempe-
nho não é satisfatório.

Tive, depois, a ideia de escrever sobre os 
magistrados judiciais que ameaçam impug-
nar a lei que introduz a Tabela Salarial Única, 
mas também desisti.

Deixem-me só dizer que há duas questões 
que se levantam em relação a este grupo pro-
fissional. A primeira é que não é competên-
cia do governo fixar salários para eles. Nes-
tas matérias, estes lidam directamente com a 
AR. Isso está escrito na lei.

A segunda é que, a considerar o estabeleci-
do no âmbito da TSU, os juízes de nível dis-
trital não estão abrangidos, o que por outras 
palavras quer significar que os seus salários e 
possíveis regalias ficam ao gosto e prazer do 
governo, facto que põe em causa a sua inde-
pendência e imparcialidade.

Se os magistrados avançarem com o pedi-
do de impugnação da lei junto do Conselho 
Constitucional e, sobretudo, se ganharem a 
causa, será como que um murro no estôma-

go para a AR pela tamanha distração em re-
lação a este assunto.

Queria, igualmente, escrever algumas linhas 
a falar dos médicos e debruçar-me, concre-
tamente, sobre a ameaça à greve agendada 
para 5 de Dezembro e, sobretudo, analisar 
as incongruências e reivindicações que apre-
sentam em torno da TSU, mas abandonei a 
ideia.

Permitam-me, só, que eu diga que, quan-
to a mim, este grupo profissional tem razão 
em alguns aspectos. Há dez anos, o governo 
aprovou o estatuto do médico, que introdu-
zia uma série de regalias para a melhoria da 
sua situação salarial. Documento cujo con-
teúdo até hoje não foi cumprido e não está 
reflectido na TSU.

Quase escrevia sobre a entrega de onze via-
turas de luxo para os primeiros secretários 
do partido (PSP) no poder, o que alguns jor-
nais apelidaram de agradecimento do presi-
dente da Frelimo pela sua reeleição para o 
terceiro mandato nesta qualidade. Para mim, 
não constitui nenhum problema que a Freli-
mo distribua meios circulantes pelos PSP. Se 
há dinheiro, por que não?

Para começar, o presidente do partido não 
tem a necessidade de investir em qualquer 
tipo de agradecimento porque a sua recon-
dução não se trata de um favor. É óbvio que 
tinha que continuar a dirigir os destinos da 
Frelimo até ao fim do seu segundo mandato 
como PR, a terminar em 2024.

Eu queria, isso sim, comentar acerca do 
momento turbulento em que os carros, de 
alta cilindrada, no valor unitário de cerca de 
dez milhões de meticais, foram entregues, 
sendo que milhares de funcionários estão, 
ainda, agitados e preocupados com a sua si-
tuação salarial no quadro da TSU e, acima de 
tudo, a publicitação que foi feita ao próprio 
acto. Mas prefiro abster-me de fazer qual-
quer tipo de análise a respeito do assunto.

Aliás, é melhor que eu desista de vez de 
escrever, por hoje. Melhores dias virão 
para isso. 

Estou sem o 
que escrever

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Negociações de paz com grupos rebeldes 
adiadas na RDC

Uma terceira ronda do diálogo de paz entre o 
Governo da República Democrática do Con-
go (RDCongo) e os grupos rebeldes armados, 
agendada para segunda-feira (21), em Nai-

robi, foi adiada "sine die". O facto foi confirmado pela 
Comunidade da África Oriental (EAC), que patrocina as 
negociações.

A capital do Quénia ac-
olheu em meados de Abril o 
início das negociações de paz 
em que participaram mais de 
trinta grupos armados, embo-
ra muitos tenham pedido mais 
tempo para depor as armas.

O ex-presidente queniano 
UhuruKenyatta, mediador da 
EAC no processo, apelou, no 
dia 16, para o cessar imediato 
das hostilidades no leste da 
RDC, onde mais de uma cen-
tena de grupos armados estão 
a lutar, e instou-os a participar 
em negociações de paz.

"A guerra deve terminar 
imediatamente no leste da 
RDCongo", disse Kenyatta a 
partir da cidade congolesa de 
Goma.

"As pessoas deslocadas 

não fizeram nada para sofrer 
com este conflito. Temos de 
ter piedade destas pessoas e 
parar de lutar por conversa-
ções", disse o ex-presidente, 
depois de visitar o campo de 
deslocados de Kanyaruchina, 
perto de Goma.

Kanyaruchina é o lar de 
milhares de pessoas que fu-
giram das suas casas devido 
aos combates entre o exército 
congolês e o Movimento 23 
de março (M23), um grupo re-
belde que nas últimas semanas 
conseguiu avançar na direção 
de Goma.

Antes da sua visita ao leste 
do país, Kenyatta viajou para 
Kinshasa, capital da RDC, 
onde se reuniu com o Presi-
dente Felix Tshisekedi.

Desde abril passado, o 
antigo presidente, que então 
ainda era chefe de Estado do 
Quénia, incentivou os sete 
países da CEE - RDC, Ruan-
da, Uganda, Quénia, Tanzânia, 
Burundi e Sudão do Sul - a 
implantarem no leste da RDC 
uma força regional conjunta 
com o objetivo de garantir a 

paz naquela região.
O novo governo queniano 

enviou à RDC, há oito dias, o 
primeiro contingente de sol-
dados quenianos que partici-
parão naquela força regional.

As autoridades quenianas 
anunciaram que vão enviar 
pouco mais de 900 tropas que-
nianas para a RDC.

Desde 1998, a RDC ori-
ental tem estado mergulhada 
em conflitos alimentados por 
milícias rebeldes e ataques de 
soldados do exército, apesar 
da presença da missão de ma-
nutenção da paz da ONU no 
país (MONUSCO), com mais 
de 16.000 militares fardados 
no terreno.

ÁFRICA 
Isabel dos Santos diz desconhecer mandado de 
captura internacional

Isabel dos Santos é procurada por suspeitas dos "crimes de peculato, 
fraude qualificada, participação ilegal em negócios, associação criminosa 
e tráfico de influência, lavagem de dinheiro", numa pena máxima de 12 
anos de prisão. No entanto, os advogados de Isabel dos dizem ter con-
sultado a base de dados da Interpol e não encontraram qualquer referên-
cia a um mandado de captura contra a empresária angolana.

Tribunal ordena Zuma a cumprir sentença na prisão 

O Supremo Tribunal de Recurso sul-africano 
rejeitou, nesta segunda-feira, 21 de Novem-
bro, um recurso do ex-Presidente Jacob 
Zuma reiterando a "ilegalidade" da liberda-

de condicional médica e ordenando que acabe de cum-
prir a pena na prisão.

Na sua decisão, a juíza 
Tati Makgoka declarou que 
o antigo estadista sul-afri-
cano ainda não cumpriu a 
sentença, daí que “ele deve 
regressar ao Centro Cor-
recional para o fazer. Se o 
tempo despendido por Zuma 
em liberdade condicional ile-
galmente concedida deve ser 
levado em conta para deter-
minar o período restante da 
sua prisão, não é uma questão 
para este tribunal decidir".

A liberdade condicio-
nal médica foi concedida ao 
antigo chefe de Estado sul-
africano pelo então respon-

sável dos serviços prisionais 
Arthur Fraser, que anulou 
uma recomendação de um 
painel de aconselhamento 
dos serviços correcionais, 
permitindo a Jacob Zuma 
cumprir a pena prisional na 
sua residência próximo do 
estabelecimento prisional 
na província sul-africana de 
KwaZulu-Natal, sudeste do 
país.

Em Dezembro de 2021, 
o Supremo Tribunal de 
Pretória considerou que Fra-
ser agiu ilegalmente ao con-
ceder liberdade condicional 
médica a Zuma. O ex-Pres-

idente sul-africano cumpriu 
menos de dois meses de uma 
pena de prisão de 15 meses 
a que foi condenado no ano 
passado por desrespeito à 
Justiça.

Zuma foi considerado cul-

pado por não obedecer à or-
dem do tribunal para compa-
recer perante a comissão que 
investiga alegações de grande 
corrupção no Estado sul-af-
ricano durante o seu mandato 
presidencial de 2009 a 2018.

Esta é a primeira vez na 
história da África do Sul que 
um ex-Presidente é condena-
do a uma pena de prisão.

No dia 07 de Julho de 
2021, Jacob Zuma entregou-
se às autoridades minutos 
antes da meia-noite local, o 
prazo limite para a sua deten-
ção ordenada pelo Tribunal 
Constitucional, tendo sido 
escoltado pelos serviços de 
protecção presidencial.

Os incidentes de violên-
cia, saques e intimidação que 
eclodiram após a prisão de Ja-
cob Zuma, que fizeram pelo 
menos 354 mortos, segundo 
a Presidência da República 
sul-africana.

Segundo o Governo sul-
africano, pelo menos 40 mil 
empresas sul-africanas foram 
saqueadas, queimadas ou 
vandalizadas nos violentos 
protestos de Julho.



2120 22 DE NOVEMBRO DE 2022 22 DE NOVEMBRO DE 2022

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

vulnerabilidade. Por isso aca-
bam sendo influenciadas a se 
juntar com um homem mais 
velho por troca dos bens ali-
mentares”, destacou.

Para reverter o actual ce-
nário, Prosta aposta na di-
vulgação da lei e nos espa-
ços seguros para as raparigas 
onde serão abordados temas 
ligados a saúde sexual e re-
produtiva para se eliminar os 
casamentos prematuros.

“Estamos a fazer uma di-
vulgação contínua da Lei 
de Prevenção e Combate as 
Uniões Prematuras porque 
foi aprovada em 2019 e de-
pois veio a Covid-19. As mo-
bilizações foram fracas nesses 
dois anos por causa da pan-
demia, mas, agora, estamos a 
trabalhar para que a Lei seja 
divulgada nos centros de aco-
lhimento. Precisamos de mais 
financiamento para ter estra-
tégias para a eliminação das 
uniões prematuras”, sugeriu.

Algumas famílias rejeitam 
raparigas resgatadas

Em representação da CE-
CAP, Berta De Nazareth fa-
lou dos constrangimentos que 
os pontos focais enfrentam 
nas províncias, tendo desta-
cado que em caso de resgate 

algumas famílias rejeitam as 
raparigas.

“Quando falha a reinte-
gração em caso de resgate 
de uma rapariga que estava 
num casamento prematuro, 
os pontos focais, ao nível das 
províncias, são obrigados a fi-

car com a rapariga porque foi 
rejeitada pela família. Esta-
mos num problema que ainda 
não encontramos estratégia 
para sair dele”, lamentou.

Na ocasião, avançou que 
o Governo e sociedade civil 

pretendem capitalizar os abri-
gos para que se tornem segu-
ros para as raparigas, pois há 
situação em que, durante o 
trânsito, essas raparigas vol-
tam a sofrer outro tipo de 
violência. 

O grande constrangimen-

to, segundo a CECAP, é que 
os abrigos que recebem ra-
parigas resgatadas das uniões 
prematuras são poucos e a 
localização das mesmas não é 
divulgada devido a delicadeza 
do assunto que tratam.

SAÚDE E GÉNERO

Para reverter o actual 
cenário, Prosta aposta 
na divulgação da lei e 
nos espaços seguros 
para as raparigas 
onde serão abordados 
temas ligados a saúde 
sexual e reprodutiva 
para se eliminar 
os casamentos 
prematuros.

MISAU promete melhorar serviços de tomografia 
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, prometeu, há dias, 

melhorias na qualidade dos serviços de tomografia computori-
zada, assegurando que o Executivo, em 2023, vai alocar a todos 
os hospitais centrais uma Tomografia Axial Computorizada 
(TAC) adicional, para evitar que, quando uma avaria, as pes-
soas tenham que pagar 20 mil Meticais em hospitais privados.

Moçambique faz parte do rol dos países que 
pretende reduzir para zero a taxa dos casa-
mentos prematuros até 2050. O Governo e 
as Organizações da Sociedade Civil, enca-
beçados pela Coligação para Eliminação 

das Uniões Prematuras (CECAP), têm levado a cabo um 
conjunto de acções com vista a alcançar essa meta. Entre-
tanto, no presente ano, a província de Cabo Delgado alcan-
çou números jamais vistos no tocante a uniões prematuras. 
Para além da falta de colaboração de algumas instituições 
ligadas ao Executivo, a CECAP ao nível daquele ponto do 
país debate-se com a falta de fundos e privações impostas 
pelo terrorismo que condiciona as suas actividades. 

No ano passado, segun-
dos dados tornados públicos 
pelo Ministério do Interior, 
em todo o território nacional 
foram registados cerca de 277 
casos de uniões casamentos, 
por sinal mais 101 em compa-
ração com 2020, o que de cer-
ta forma foi um balde de água 
fria para o Governo e para as 
Organizações da Sociedade 
Civil que tem medido esforço 
para erradicar o fenómeno. 

A província de Cabo Del-
gado continua com números 
assustadores no que respei-
ta a casamentos prematuros. 
Dados da Save The Children 
apontam que entre Janeiro e 
Março do corrente foram re-
gistados 108 casos de uniões 
prematuras, por sinal mais 42 
em comparação com os casos 
registados no último trimes-

tre de 2021.
Tentando esmiuçar o fenó-

meno, Isabel Prosta, coorde-
nadora provincial da Muleide 
e Ponto Focal da Coligação 
para Eliminação das Uniões 
Prematuras em Cabo Del-
gado, entende que a vulne-
rabilidade, aliada à situação 
do terrorismo, contribuiu 
para o aumento de casos de 
uniões prematuras, uma vez 
que muitas crianças acabam 
casando com homens mais 
velhos por troca de comida.

“A situação das uniões pre-
maturas em Cabo Delgado é 
crítica, aliando-se ao terroris-
mo que está a acontecer a ní-
vel da província, onde temos 
várias pessoas a se desloca-
rem de um lugar para o ou-
tro e dessas pessoas a maioria 
são raparigas em situação de 

Terrorismo e falta de fundos condicionam luta contra 
uniões prematuras em Cabo Delgado 

Duarte Sitoe 
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res levado a cabo pela FDC 
está a aumentar a consciência 
sobre os seus direitos, mas há 
falta de vontade para que os 
“prevaricadores sejam exem-
plarmente punidos” nos ca-
sos que chegam à justiça.

De ressalvar, o programa 
“Viva Mais” foi iniciado em 
2021 pela FDC, com pre-
tensão clara de  massificar 
a consciência sobre direitos 
humanos a 1.8 milhão de mu-
lheres e raparigas, em 96 dis-
tritos do país até 2023.

Parentes entre os principais 
agressores e predadores 

A representante da Asso-
ciação Moçambicana dos Juí-
zes em Manica, Berta Tivane, 
refere que em diversos casos 
os agressores das mulheres e 
menores “são parentes com 
quem elas convivem”, que 
“no lugar de defendê-las co-
metem a agressão”.

A magistrada apela que 
os órgãos de justiça em Mo-
çambique não optem apenas 
pela aplicação de penas com 
base em leis, mas também 
devem junto dos seus parcei-
ros massificar informações 
de caráter educativo para 
mudança de comportamento 
dos agressores.

Numa altura em que há 
cada vez mais desconfiança 
dos cidadãos em relação aos 
órgãos de administração de 
justiça, a directora nacional 
adjunta da Criança no Mi-
nistério de Gênero Criança e 
Ação Social (MGCAS), Pas-

coa Sumbane Ferrão, diz que 
“quando casos de violência 
sexual dão entrada nas auto-

ridades competentes não po-
dem jamais ser ocultados, e 
caso as denúncias não sejam 
atendidas, deve-se recorrer à 
Procuradoria Provincial para 
que se tenha o seguimento e 
sentença dos violadores, por-
que apenas se fala das viola-

ções e quase nunca se fala dos 
desfechos dos casos de abuso 
e violação”.

SAÚDE E GÉNERO

PUBLICIDADE

Refira-se que as vítimas 
dos referidos abusos 
estão sob assistência do 
programa “Viva Mais”, 
iniciativa com uma 
componente legal, virada 
para defesa dos direitos 
humanos da Fundação 
para o Desenvolvimento 
da Comunidade 
(FDC), organização 
não governamental 
moçambicana, presidida pela 
activista Graça Machel.

CNE assegura condições de eleições em Mocímboa da Praia
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique asse-

gurou, semana finda, que há condições para a realização das 
eleições no próximo ano em Mocímboa da Praia, distrito que 
esteve por mais de um ano nas mãos de rebeldes. Refira-se que 
o calendário eleitoral poderá sofrer alterações devido ao  atraso 
registado nalgumas etapas.

Nos últimos 10 meses

No período de Janeiro a Outubro do ano em 
curso, a Procuradoria-Geral da República, 
na província de Manica, centro do país, 
instaurou um total de 842 processos-crime 
contra homens e mulhres, em diferentes 

tribunais da província de Manica, acusados de violações se-
xuais e uniões prematuras. Curiosamente, os processos liga-
dos às uniões prematuras superam os crimes de violação, o 
que demostra os desafios ainda existentes no que à protec-
ção das raparigas diz respeito.

A informação foi partilha-
da, semana finda, em Mapu-
to, durante a Reunião Anual 
da Coligação para Eliminação 
das Uniões Prematuras (CE-
CAP), pelo procurador-chefe 
da província de Manica, Jorge 
Tivane, que refere que estes 
casos são do conhecimento 
das autoridades locais, estan-
do neste momento em sede de 
justiça para o seu seguimento 
nas autoridades competentes 
de acordo com a tipicidade de 
cada denúncia.

Na ocasião, mostrou par-
ticular preocupação com o 
cada vez crescente número de 
casos de uniões prematuras. 
Só para se ter uma ideia, dos 

842 processos até Outubro 
deste ano, 450 processos são 
por envolvimento ou facilita-
ção de uniões prematuras, e 
outros 392 por violência se-
xual contra a mulher, rapariga 
e crianças em diversos distri-
tos da província de Manica.

Outra preocupação apre-
sentada pelo procurador é o 
facto de naquela província, 

para além de uniões prema-
turas que envolvem adultos e 
menores, haver cada vez mais 
casos de menores da mesma 
idade que se envolvem entre 
si, gerando filhos e famílias 
em condições precárias.

Refira-se que as vítimas 
dos referidos abusos estão 
sob assistência do programa 
“Viva Mais”, iniciativa com 
uma componente legal, vi-
rada para defesa dos direitos 
humanos da Fundação para o 
Desenvolvimento da Comu-
nidade (FDC), organização 
não governamental moçam-
bicana, presidida pela activis-
ta Graça Machel.

O director de projetos da 

FDC, Admir Cherinda, consi-
dera preocupante a revelação 
destes dados e realça que os 
crimes relacionados à mulher 
têm se estado a intensificar 
na província de Manica, onde 
muitas mulheres são sujeitas 
a violência e agressões justi-
ficadas por questões culturais.

Cherinda disse ainda que o 
programa de apoio às mulhe-

Manica regista 842 processos-crime de abuso sexual 
e união prematura

Renato Cau

Uniões prematuras superam número de casos de violação sexual naquele ponto do país
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DESPORTO

Lá se foi a máquina que movimentou “massa”

Zainadine renova com Marítimo até 2024
 O internacional moçambicano Zainadine Júnior vai reno-

var o vínculo com o Marítimo de Portugal por mais duas tem-
poradas, permanecendo no clube até 2024. O facto da família 
sentir-se bem na Madeira contribuiu para a renovação do con-
trato, mesmo com propostas mais aliciantes de outros clubes 
europeus, asiáticos e árabes.

Quando faltam por disputar duas jornadas para 
cair o pano do Campeonato Nacional de Fu-
tebol, prova vulgarmente conhecida por Mo-
çambola, a Liga Desportiva de Maputo já está 
com o destino traçado, ou seja, a formação 

presidida por Rafik Sidat vai disputar a segunda divisão do 
futebol nacional, 15 anos depois de ter ascendido o princi-
pal escalão do futebol moçambicano. Nos 15 anos que está 
na final-flor do futebol a Liga Desportiva de Maputo formou 
equipas galácticas, com salários milionários e outros benefí-
cios, tendo conquistado vários títulos.

A Liga Desportiva de Mapu-
to faz parte de uma restrita lista 
de clubes em Moçambique que 
já logrou o feito de ganhar to-
das as provas chanceladas pela 
Federação Moçambicana de Fu-
tebol e pela Liga Moçambicana 
de Futebol. A formação fundada 
em 1990 tem na sua vitrine taças 
do Moçambola, Taça de Moçam-
bique, Supertaça Mário Esteves 
Coluna e a extinta Taça BNI.

Entretanto, os tempos em que 
o clube hoje treinado por Dário 
Monteiro dominava o futebol 
nacional ficaram no passado. No 
presente, o clube perdeu aquela 
robustez financeira que o carac-
terizou e agora aposta nos novos 
valores do futebol nacional para 
compor os seus planteis.

Rafik Sidat decidiu mudar de 
paradigma, tendo deixado de 
contratar galácticos e olhar para 
a formação. Nos primeiros anos 
até conseguiu alcançar a manu-
tenção tranquila, porém na pre-
sente época as coisas não corre-
ram bem para aquela formação 
que volvidas 20 jornadas ocupa 
a última posição com 15 pontos.

Em 2021, Dário Monteiro 
encontrou a equipa na linha de 
água, mas conseguiu reverter 
aquela situação para manter a 
Liga Desportiva no convívio 
dos grandes do futebol nacional. 
Aliás, para garantir a permanên-
cia no Moçambola, Monteiro fez 
questão de remodelar o plan-
tel que fora construído por Aly 
Hassan.

Liga Desportiva de Maputo despromovida do 
Moçambola depois de 15 anos

Entre 2010 e 2015, o clube presidido por Rafik Sidat conquistou quatro títulos

Duarte Sitoe 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Re-
fugiados (ACNUR), através do projecto “Em-
powerment  People of  Concern”, está a pro-
mover um campeonato de futebol, envolvendo 
a comunidade nativa, refugiados e requerentes 

de asilo no Centro de Maratane, província de Nampula.

O campeonato constitui 
o início de várias campa-
nhas visando a coesão so-
cial a serem executadas pela 
“Livaningo”. Há, no total, 
nove equipas, das quais seis 
masculinas e três femininas, 
todas engajadas para pro-
mover o fortalecimento das 
relações humanas entre os 
refugiados, requerentes de 
asilo e a comunidade nativa. 

O torneio terá dezasseis 
partidas, sendo onze jo-
gos de equipas masculinas 
e cinco de equipas femini-
nas. Disputam o torneio 
as equipas  “New Star”, 
“Bilombe”, “Kalembelem-
be”, “Bilumbe”, “Mirage” 
e “Maika”. O torneio mo-
vimenta em média 900 pes-
soas, entre adeptos e aman-
tes de futebol.

ACNUR usa futebol para coesão social no Centro de Refugiados de Maratane

Para além de conseguir resul-
tados vistosos, o antigo capitão 
dos Mambas conseguiu poten-
ciar alguns jogadores que hoje 
lutam para vencer a fina-flor do 
futebol nacional. Danilo (UDS), 
Cigano (Costa do Sol) e Estevão 
(UDS) são alguns dos jogado-
res que sob as ordens de Dário 
Monteiro conseguiram brilhar 
até o ponto de serem chamados 
para os trabalhos da seleção na-
cional e quando findou a época 
foram sondados por outros clu-
bes.

A falta da capacidade finan-
ceira fez com que a Liga Des-
portiva de Maputo perdesse 
jogadores época pôs época. Se 
por um lado, no passado, os jo-

gadores faziam de clube como 
Ferroviário de Maputo, Costa do 
Sol, Maxaquene ou Desportivo 
como trampolim para chegar a 
Liga Desportiva de Maputo, que 
oferecia melhores condições sa-
lariais e oportunidade de ganhar  
títulos. Por outro, no presente, 
tem sido ao contrário, a Liga é 
quem potencia jogadores para 
reforçarem as fileiras dos clubes 
que têm maior robustez no pre-
sente. 

Um clube que marcou uma 
era no futebol moçambicano 

Entre 2010 e 2015, a Liga 
Desportiva de Maputo teve um 
total domínio do futebol nacio-
nal, tendo conquistado quatro 
títulos do Moçambola e duas 

Taças de Moçambique. O plan-
tel que era composto, na sua 
maioria, por estrelas do futebol 
nacional espalhava o seu valioso 
perfume nos relvados do futebol 
nacional.

A nível nacional, a LDM con-
seguiu destronar os ditos histó-
ricos e faltava apenas difundir o 
seu nome no mapa das provas 
chanceladas pela Confederação 
Africana de Futebol. Com Li-
tos Carvalha no banco técnico, 
a Liga Desportiva esteve perto 
de tocar o olimpo dos deuses 
no que a Taça CAF diz respeito, 
tendo caído aos pês do TP Ma-
zembe nos quartos-de-final.

Na liga milionária do conti-
nente africano, o clube presidido 
por Rafik Sidat não conseguiu 
chegar a fase de grupos, apesar 
do investimento que fora feito.

Olhando para o passado, 
a Liga Desportiva de Maputo 
trouxe uma nova forma de ser 
e estar no futebol nacional, mas 
hoje faz das tripas o coração para 
sobreviver, sendo que no próxi-
mo ano vai guerrear com o Des-
portivo de Maputo e Maxaquene 
pelo título de campeão da Cida-
de de Maputo e posteriormente 
disputar a Poule de Apuramento 
ao Moçambola.
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CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Stewart Sukuma estreia-se na poesia
O músico e poeta Stewart Sukuma lançou, no Camões Cen-

tro Cultural Português em Maputo, a sua primeira obra literária. 
Na cerimónia de lançamento, o escritor angolano José Eduardo 
Agualusa considerou que o livro O alfaiate e a arte de costurar o 
amor lembra a melhor poesia erótica moçambicana. Já, para Mia 
Couto, a oficina de Stewart destaca-se pela diversidade estética.

A transparência da mancha, a distribuição dos 
efeitos e suas tonalidades, a cor nos objectos 
de vidro que pinta a partir de garrafas, bem 
como a luz obtida, ora de tons quentes, ora 
em tons frios, — como é o caso do negro, do 

vermelho forte e esbatido, envolto num acastanhadosuave 
— fazem da presente Obra uma Série curiosa e de invul-
gar Beleza. O tema das Garrafas de Vidro que a Artista 
nos apresenta, de elevada execução técnica, versitalidade, 
originalidade e de equilibrada harmonia, constitui um con-
junto visual de impacto decorativo e harmonioso que im-
porta destacar.

Os efeitos de luz reflectidos 
no Vidro de cada Garrafa es-
tão executados com a maior 
das delicadezas. Os elemen-
tos essenciais estão definidos, 
embora a Artista não os rep-
resenta muito, o que dá são 

indicações ao espectador, a 
partir das quais este as pode 
inferir. O desenho executado 
em cada Garrafa de Vidro de-

lineia com clareza os tons que 
surgem no conjunto de cada 
peça, enquanto as marcas do 
pincel, finas ou fortes, situadas 
no seu recorte e com precisão, 
tornam a imaginação capaz 
de ter a ilusão de concreção, 
apesar do contorno não estar 
absolutamente completo nas 
cores que aplica, como é o ex-
emplo das duas Obras que ora 
seleccionamos para ilustrar o 
presente texto de análise.

Breve percurso

Amina Momad Jaime 
Abudo, de seu nome com-
pleto, nasceu em Maputo, no 
dia 22 de Abril de 2001, tendo 
concluído o nível médio dos 
seus estudos em 2018. Inici-
aria, posteriormente, em 2019, 
a sua Licenciatura em Direito, 
embora fosse obrigada a inter-
romper os estudos, quando es-

Amina Momad Abudo: Uma artista moçambicana 
versátil e original

tava no 2º Ano de Curso, em 
consequência do surgimento 
da COVID-19.

Embora sem formação 
artística e académica na área 
das Belas Artes — como nos 
revelou —, a técnica do Vidro 
e do Artesanato, porém são as 
duas paixões iniciais da jovem 
Artista Amina Abudo, que se 
considera uma Criadora em 
início de carreira — e que tem 
procurado enriquecer os seus 
conhecimentos através de 
consultas que realiza, amiúde, 
através da Internet, vendo 
trabalhos de outros pintores, 
com o objectivo de melhorar a 
sua aprendizagem em termos 
de execução e apuramento téc-

nica.
«Omeu sonho» — dir-

nos-ia optimista e sorridente 
— «era que a minha Obra 
viesse a ter, a médio pra-
zo, a visibilidade pública 
de que julgo ser merece-
dora, e que os Colecciona-
dores, em particular, e os 
«Marchand´s», no geral, não 
tivessem receio de apostar 
em mim». 

A sua descoberta pictórica 
que tem vindo a explorar ul-
timamente enquadra-se dentro 
dos parâmetros de raíz Figura-
tiva, a par de nomes como Sil-
va Palmeira, António Carmo 
ou ainda Guilherme Parente, 
só para citar alguns exemplos 

de pintores portugueses, com 
os quais Amina Abudo tem 
afinidade criativa. 

A cotação média e actual 
das suas Peças oscilam pre-
sentemente entre os 100 e os 
250 Dólares USD, para obras 
em Pequeno e Médio Formato. 

Os seus trabalhos têm sido 
apresentados em algumas 
Galerias de Arte e em outros 
Espaços, em Maputo, com 
sugnificativo impacto e in-
teresse por parte do público 
que tem visitado as suas Ex-
posições.

Amina Abudo encontra-se 
representada em diversas Col-
ecções Particulares no nosso 

país. Estamos perante uma Jo-
vem Artista e Talentosa Artesã 
que importa acarinha, incenti-
var e promover, e cujo percur-
so auguramos promissor. Há 
que acreditar, apenas! 

Afonso Almeida Brandão (texto) Albino Mahumana (fotos)

PUBLICIDADE
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ÚLTIMA HORA
AT aperta cerco contra tráfico de drogas, troféus e órgãos humanos no Porto de Maputo

PUBLICIDADE

Duarte Sitoe

Com a nova unidade, o Porto de Maputo não será corredor de actos ilícitos
Parceiros esperam fortalecer combate de crimes contra a vida selvagem 

A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) 
inaugurou, na última quinta-feira, uma Unida-
de Especial de Controlo de Mercadorias no Por-
to de Maputo visando assegurar que os opera-
dores do comércio externo cumpram com o seu 

dever de pagamento das imposições aduaneiras, ao mesmo 
tempo que poderá contribuir para o combate ao contrabando 
e crimes contra a vida selvagem no país e na região Austral. 

Trata-se de uma unidade con-
junta que passará a ser constituí-
da por agentes aduaneiros, Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM), Serviços Nacionais de 
Investigação Criminal (SERNIC) 
e fiscais da Administração da 
Fauna e Flora.

Falando à margem da cerimó-
nia de inauguração da Unidade 
Especial de Controlo de Mer-
cadorias no Porto de Maputo, 
o director-geral das Alfândegas, 
Taurai Tsama, destacou que é um 
ganho para o país, visto que vai 
estancar a utilização do recinto e 
serviços portuários para a impor-
tação ou exportação de drogas, 
armamento, órgãos humanos, 
produtos protegidos da fauna e 
da flora, entre outros.

Tsama falou da experiência 
da unidade similar instalada no 
Aeroporto Internacional de Ma-
puto, que tem estado a detectar e 
deter várias tentativas de contra-
bando de drogas e produtos de 

flora e fauna, para depois garan-
tir que o Porto de Maputo será 
menos utilizado para actos ilíci-
tos a partir de agora.

“Isso nos assegura e estamos 
com fé que os operadores do 
comércio externo com compor-
tamentos desviados se sentirão 
cada vez mais coagidos a cumprir 
com o seu dever no que respei-
ta ao pagamento das imposições 
aduaneiras e que o nosso Porto 
de Maputo está cada vez mais se-
guro e será menos utilizado para 
os demais ilícitos, tais como tráfi-
co de drogas, armamento, órgãos 
humanos, fauna e flora protegida, 
entre outros”, declarou a fonte.

Na ocasião, Tsama assegurou 
que os agentes que vão trabalhar 
na Unidade Especial de Controlo 
de Controlo no Porto de Mapu-
to foram indicados a dedo e, por 
isso, espera-se que os mesmos 
façam o melhor trabalho.

O escritório recém-inaugu-
rado resulta de mais de dez ac-

AT aperta cerco contra tráfico de drogas, troféus e órgãos 
humanos no Porto de Maputo

ções preparativas que incluíram a 
formação teórica e as formações 
práticas; visitas de intercâmbio 
em equipas similares constituídas 
em Camboja, Quénia, Tanzânia 
e Uganda, assim como procur-
ments para a reabilitação dos 
escritórios e aquisição de mobi-
liário, equipamento e acessórios 
diversos.

Por sua vez, o representante 
do Escritório das Nações Unidas 
para o Combate à Droga e Cri-
me (UNODC), António de Vivo, 
parceiro de implementação do 
projecto, destaca que a inaugu-
ração daquela unidade no maior 
porto do país seja a primeira de 
muitas que estão projectadas na 

África Austral e Oriental.
“É um passo extremamente 

importante e esperamos que seja 
o primeiro passo de uma longa 
corrida. Esperamos que as au-
toridades moçambicanas olhem 
para UNODC como um par-
ceiro da continuidade. Estamos 
com vontade de aumentar cada 
vez mais o nosso portfólio das 
actividades”, sublinha.

Para Peter Vrooman, embai-
xador dos Estados Unidos da 
América em Moçambique, aque-
la unidade vai contribuir para de-
tectar crimes contra a vida selva-
gem em Moçambique e na região 
Austral.

“O nascimento desta unidade 

foi um trabalho de muito esfor-
ço. A equipa por nós chefiada 
começou a trabalhar em 2019, 
tendo como foco detectar produ-
tos de vida selvagem, que é um 
problema sério na região Austral. 
Além de outras formas de com-
bater o contrabando gostaria de 
salientar o treinamento que foi 
feito para detectar crimes con-
tra a vida selvagem na Namíbia. 
Este programa iniciou em 2019 
com financiamento do Governo 
americano, mas isso não significa 
que o projecto vai terminar, uma 
vez que existe financiamento da 
União Europeia, que deve dar se-
guimento deste projecto na Áfri-
ca Austral”.


