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A partir de 2025 podem começar a requerer liberdade condicional
Código de Execução de Penas coloca tudo nas mãos do director da prisão 

Réus completam quatro anos em Fevereiro e podem sair por bom comportamento

MISAU introduz entrevistas à porta dos hospitais 
para evitar o caos 

Médicos cumpriram a promessa de greve e baralham consultas

Valorizou soldados rasos e as patentes, mas retirou benefícios de licenciados 

TSU criou um exército de descontentes 
nas FADM e PRM 

Salário mínimo quadruplicou, mas licenciatura deixa de constituir “vantagem”
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Fala MAHALA na Tmcel 
Mais crédito para outras redes
Mais megas Muitos SMS

ATÉ O
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Réus estarão
nas ruas 
em três anos

Terceira revisão do Código Penal em menos de 10 anos pode estar à vista 

Pena máxima das dívidas ocultas pode não passar de 12 anos
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Depois de atraso salarial referente ao mês de 
Novembro, as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique passaram, pela primeira 
vez, a receber com base na Tabela Salarial 
Única (TSU), que veio quadruplicar o salário 

mínimo de 3 524, que era pago a um soldado raso, para 12 
758 meticais, um salto histórico que, no entanto, veio criar 
um outro barulho nas classes de praças e sargentos com 
formação académica superior, na medida em que não terão 
qualquer reajuste salarial porque alegadamente “já recebem 
acima do definido na TSU”, ou seja, a TSU nas Forças de 
Defesa e Segurança (FDS – polícia e exército), passa valorizar 
patentes em detrimento do nível académico. Mas o barrulho 
não pára por aí, contrariando o prometido, o salário deste 
mês caiu sem retroactivos, sem subsídio de qualificações 
técnicas, de chefias e nem de alimentação, o que está a gerar 
uma onda de descontentamento sem precedentes, sobretudo 
pelo facto de não haver uma comunicação fluida sobre o que 
se está a passar.

Tem a mais nobre missão 
de defender a pátria e neste 
momento em concreto estão 
empenhados na luta contra o 

terrorismo em Cabo Delga-
do. Com a entrada em vigor 
da Tabela Salarial Única, par-
te considerável dos militares, 
sobretudo os soldados rasos 
e alguns decanos com expe-
riência, viram seus ordenados 
aumentados vertiginosamen-

te, no entanto, há um grupo 
que está descontente.

Começou na última sexta-
-feira, o processamento de sa-

lários nas Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, mas 
o que caiu nas contas está a 
ser motivo de satisfação para 
uns e descontentamento para 
outros, na sua maioria licen-
ciados das classes de praças e 
sargentos que viram os seus 

DESTAQUE

Salário mínimo quadruplicou nas FADM, mas licenciatura 
deixa de constituir “vantagem” em duas classes 

Há murmúrios nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique 

Continua na pag  03

Evidências

TSU valorizou soldados rasos que saem de 3 524 Mt para de 12 758 meticais
Os militares foram informados que não terão subsídio de qualificações técnicas o que contraria o 
decreto que define o enquadramento dos militares na TSU
Na polícia também há um crescente descontentamento.

PR lança sistema de vistos pela Internet
O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, lançou 

esta segunda-feira, em Maputo, o sistema eletrónico de 
vistos para entrada no país, que funciona no endereço 
evisa.gov.mz na Internet. O novo sistema, denomina-
do eVISA, deverá "simplificar os procedimentos para 
a obtenção de vistos.

Os critérios de enquadramento 
do regime e os quantitativos dos 
suplementos e os quantitativos 
dos níveis salariais e escalões 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) estão 
definidos no decreto n.º 53/2022 
de 14 de Outubro, dando a 
este grupo um tratamento 
privilegiado dos demais FAE, 
cujo enquadramento na TSU 
é definido pelo Decreto n.º 
50/2022 de 14 de Outubro.

ordenados manterem, sob 
alegação de que vinham rece-
bendo acima do que se paga 
na sua patente.

Os critérios de enquadra-
mento do regime e os quan-
titativos dos suplementos e 
os quantitativos dos níveis 
salariais e escalões das Forças 
Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM) estão defi-
nidos no decreto n.º 53/2022 
de 14 de Outubro, dando a 
este grupo um tratamento 
privilegiado dos demais FAE, 
cujo enquadramento na TSU 
é definido pelo Decreto n.º 
50/2022 de 14 de Outubro.

Evidências ouviu alguns 
militares nessa condição que 
não esconderam o seu des-
contentamento pelo facto 
de não poderem melhorar 
os seus ordenados depois de 
meses alimentando expecta-
tiva.

É que, segundo o novo 
enquadramento estabelecido 
pela TSU, o vencimento dos 
militares já não é fixado na 
base de critérios como nível 
académico, mas sim função 
da patente, o que penaliza os 
militares que investiram anos 
de carteira para poderem ad-
quirir competências, muitas 

delas relevantes e bastante 
úteis nas fileiras.

A situação afecta sobre-
tudo as classes de praças e 
sargentos com formação su-
perior, que apesar de reco-
nhecerem a valorização dos 
soldados rasos e outros co-
legas decanos, entendem que 
estão injustiçados. É que ape-
sar de estar previsto subsídio 
de qualificações técnicas, no 
decreto que define os crité-
rios de enquadramento na 
TSU, as duas classes foram 
informadas que o seu enqua-
dramento já há muito que re-
cebiam acima da sua patente.

Sargentos e praças sem subsídio técnico 
Além de contrariar o de-

creto que define igualmente 
as percentagens para sub-
sídios de qualificações téc-
nicas, a medida do Estado 
Maior General, de congelar 
este subsidio para os praças 
e sargentos, cria uma per-
cepção de marginalização 
a academia, ou seja, a for-
mação superior deixa de ser 
relevante.

Um militar que preferiu 
falar ao Evidencias no ano-
nimato, disse ter participado 
da palestra onde foram expli-
cados que não terão qualquer 
reajuste salarial. Aliás, só não 
terão uma redução salarial 
graças ao princípio de irre-
dutibilidade salarial. 

Evidências apurou que 
a luz do enquadramento na 
Tabela Salarial Antiga, os 

militares das classes praças 
e sargentos que detinham o 
nível de licenciatura e com 
menos de quatro anos, rece-
biam acima de 37 mil meti-
cais, mas agora um primeiro-
-sargento está enquadrado 
no nível 9-C com um salário 
bruto de 30.758 meticais. 

“Eu estou dentro dessa 
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DESTAQUEAccess Bank lança nova plataforma de transferências internacionais
O Access Bank Mozambique acaba de lançar o Access Afri-

ca. Trata-se de uma plataforma de transferências internacionais 
que, a partir dos balcões do Banco em Moçambique, permite aos 
clientes e não clientes da instituição enviar e receber dinheiro de 
e para todas as subsidiárias do Grupo, no continente africano. A 
plataforma permite também o envio de fundos para a Europa e a 
China, onde o Access Bank detém fortes parcerias.
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situação, já que estou a re-
ceber mediante o nível aca-
démico, na TSU não terei 
nem 1 metical de aumento e 
nem retroactivos. Esse TSU 
veio para beneficiar os não 
académicos nas FADM, os 
oficiais e os que estão já há 
mais de 24 anos de serviço”, 
explicou, desapontado pelo 
facto desta informação par-
tilhada internamente pelas 
chefias militares, contrariar 
o estipulado no decreto.

Outro militar ouvido 
pelo Evidências, destaca 
que diante desta situação a 
moral é baixa nas fileiras, 
sobretudo entre os que tem 
o nível de licenciatura, que 
esperavam ser enquadrados 
a partir do nível 12 como 
acontece com outras classes 
profissionais.

Soldados rasos e decanos 
estão em festa

O pagamento do salário 
referente ao mês de Novem-
bro demorou bastante na 
função pública, o que gerou 
uma certa agitação no seio 
das classes profissionais e 
nas fileiras militares não foi 
diferente.

Na quarta-feira passa-
da, o Estado Maior General 
viu-se obrigado a emitir um 
comunicado onde justificava 
o atraso do salário referente 
ao mês de Novembro, afir-
mando que “face à conjun-
tura derivada do processo 
de transição de processa-
mento e pagamento de ven-
cimentos militares, Tabela 
Salarial Antiga (TSA), os 
vencimentos do mês de No-
vembro/2022 serão pagos 
com um ligeiro atraso relati-
vamente ao habitual”.

O barulho durou até 
sexta-feira, com o processa-

mento de salários que mar-
cam a implementação da 
TSU nas FADM. Até mês 
passado, o salário mínimo 
do soldado raso, patente 
mais baixo enquadrado na 
classe das praças (18-22), era 
3 524 e agora passa para 12 
758 meticais, ou que signi-
fica uma valorização de até 
quatro vezes.

Antes desta valorização 
os soldados rasos preferiam 
se alistar repetidas vezes 
para o Teatro Operacional 
Norte, pois só assim con-
seguiam atingir a fasquia 
dos sete a oito mil meti-
cais graças ao subsídio de 
empenhamento.

O barulho estende-se 
também à Polícia

Depois de semanas de 
murmúrios, sobretudo por 
parte dos quadros do Ser-
viço Nacional de Migração, 
que começaram a receber 
com base na TSU desde o 
mês de Outubro, os quadros 
do Ministério do Interior, 
sobretudo das várias unida-
des da Polícia da República 
de Moçambique acabam de 
verter em uma carta aberta 
o seu descontentamento em 
relação ao seu enquadra-
mento na TSU.

Numa missiva aberta di-

rigida ao Comandante em 
chefe das FDS, Filipe Nyu-
si, à ministra do Interior, 
Arsénia Massingue e ao 
comandante-geral da PRM, 
Bernardino Rafael e posta a 
circular nas redes sociais, os 
agentes da PRM identifica-
dos por uma suposta Asso-
ciação dos Polícias Unidos 
em Moçambique (APUM), 
dizem não estar motivados 
para a missão, pois o nível 
académico na polícia não foi 
considerado.

“Antes de mais nada gos-
taríamos de dizer que esta-
mos cientes de que isto não 
é a ONP, nem a Justiça ou 
uma outra organização e 
que não temos sindicato e 
muito menos embasamen-
to legal para manifestar o 
nosso descontentamento”, 
começam por dizer os quei-
xosos, para depois referirem 
que “na PRM não foram ob-
servados os níveis académi-
cos, de tal sorte que um N1 
encontra-se como se fosse o 
médio profissional no nível 
10”.

Os agentes da PRM di-
zem sentir-se envergonha-
dos e humilhados, não só 
pelo seu enquadramento, 
mas também por terem en-
quadramento inferior ao das 
FADM e SERNIC, em ter-
mos de proporcionalidade 

de patentes.
“Um pai que falta com 

respeito com seu filho, o 
que espera desse seu filho? 
É como nos sentimos neste 
momento, insultados com 
o nosso próprio pai e se 
porventura devolver com o 
mesmo insulto irão julgar? 
O que a DEFESA faz que a 
PRM não faz? O que a SER-
NIC faz que a PRM não faz? 
Sem falar dos professores e 
outros que auferem os seus 
ordenados acima das nossas 
cabeças. O que realmente 
querem de nós? Pegarmos 
nas Armas e Viaturas entrar 
na via pública, assim como 
fizeram os professores, Mé-
dicos, Juízes e funcionários 
do Ministério da Economia 
e Finanças que abandona-
ram as secretarias? Apenas 
sabemos obedecer, como 
um cão obediente ao seu 
dono, mas quando o dono 
pisa na cauda do cão, ele se 
vira contra seu dono. Nós 
estamos muito descontentes 
com essa vergonha lastimá-
vel de salário que deram-
-nos”, alertam os polícias.

“Excelências estamos 
desde o principio nos por-
tando como ovelhas levadas 
ao matadouro, aceitando 
vossas ordens suicidas, e 
mesmo descontentes, feri-
mos e ultrajamos os nossos 
irmãos de forma desumana, 
mesmo sabendo que através 
disso estávamos inibindo 
aqueles que lutavam pelos 
seus direitos e quiçá pe-
los nossos direitos salariais 
como funcionários Públi-
cos”, acrescentam.

Os queixosos fazem 
comparações com o que se 
paga noutras classes profis-
sionais para demonstrarem 
as discrepâncias gritantes.

“O técnico básico da 

educação aufere 18.000,00, 
o técnico básico da saúde 
por aí 17.000,00 e o técnico 
básico da polícia 13.000,00. 
O que se disse de harmo-
nização do salário é isso? 
De criar humilhação e des-
gosto. Major (FADM) que 
equivale a Superintendente 
(PRM) aufere 107.000,00 e 
o outro 68.000,00; Primei-
ro cabo FADM 24.000,00 e 
PRM 15.000,00. Da paten-
te de Guarda da Polícia até 
Superintendente é uma ver-
dadeira lástima, sabotagem 
e humilhação em termo do 
enquadramento. O nosso 
Governo precisa de greve 
ou acções que retardam o 
País para colocar a cons-
ciência no lugar?”, indagam.

Os signatários da referi-
da carta exigem a regulari-
zação da sua situação e que 
caso não haja mudanças até 
o dia 15 deste mês “a Policia 
não se fará ao local de traba-
lho, ou se formos, não nos 
responsabilizamos pelas ba-
gunças pelos próximos dias. 
Revejam os enquadramentos 
dos níveis da PRM na tabela 
das FDS o mais breve pos-
sível, até o dia 12/12/2022 
queremos a pronta resposta 
e satisfatória, se não quer 
que o País (Moçambique) 
vire centro das atenções do 
mundo. Excelências, temos 
a esclarecer que a Polícia de 
hoje, não é a Polícia de 1975, 
sofremos metamorfoses de 
acordo com as exigências 
da contemporaneidade. Re-
cebemos ordens sim mas 
ninguém é pau mandado de 
ninguém hoje em dia. Se for 
para proteger o país vamos 
proteger, vamos lutar para 
repor a ordem, mas impor-
ta dizer desde que os go-
vernantes nos respeitem”, 
concluem.
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Há um erro 
grave, as penas 
do crime 
de peculato 
não estão 
enumeradas. 
O legislador 
deve sentar 
urgentemente 
para corrigir. 
O juiz não faz 
leis, mas serve-
se destas para 
aplicar aos 
réus.

Réus completam quatro anos em Fevereiro e podem sair por bom comportamento
A partir de 2025 podem começar a requerer liberdade constitucional
Código de Execução de Penas coloca tudo nas mãos do director da prisão 
Terceira revisão do Código Penal em menos de 10 anos pode estar à vista 

Ruanda reforça presença em Cabo Delgado
A guerra contra os grupos armados que, desde Outubro 

de 2017, semeiam luto e terror na Cabo Delgado parece estar 
longe do término. Para reforçar o contingente que se encontra 
no Teatro Operacional Norte, o presidente do Ruanda, Paul 
Kagame, anunciou que vai enviar mais soldados para comba-
ter os insurgentes. 

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo tornou público, no dia 24 de 
Novembro, que a leitura da sentença do processo das Dividas Ocultas teria 
a duração de cinco dias. Entretanto, parece que cinco dias serão poucos 
para Efigênio Baptista terminar a leitura das 1388 páginas que constituem 
o documento. Até esta segunda-feira, quinto dia da leitura da sentença 

faltavam ainda por ler mais de 367 páginas e o juiz admitiu a possibilidade do processo se 
alongar para além desta terça-feira. Mas substancialmente, esta segunda-feira, durante a 
fundamentação das molduras penais por cada crime e por réu, o juiz deu a entender que, 
muito provavelmente, as penas dos réus das dívidas ocultas poderão não ser superior a 12 
anos, tendo em conta a moldura penal mais elevada, correspondente ao crime de peculato 
e associação para delinquir. Se assim acontecer, o chamado núcleo duro deste processo, 
que se arrisca a pena máxima aplicável, poderá permanecer na cadeia por menos de três 
anos, tendo em conta que em Fevereiro vão completar quatro meses e em 2025 farão seis 
anos, metade da pena, período a partir do qual poderão requerer liberdade condicional.

Depois de dedicar os primei-
ros dias da sentença para de-
monstrar os crimes que foram 
provados e os que não foram, 
com particular destaque para as 
conexões entre os réus para fun-
damentar o crime de associação 
para delinquir, esta segunda-feira, 
Efigénio Baptista começou a fun-
damentação das molduras penais 
a que cabe cada crime de que são 
julgados os réus.

Começando por António Car-
los do Rosário que vai acusado de 
vários crimes, incluindo pecula-
to e branqueamento de capitais, 
o juiz, que considera provados, 
descreveu as molduras penais 
estabelecidas nos códigos penais 
de 1886, 2014 e 2019, destacando 
que a pena a ser será a que for fa-
vorável ao réu.

Tendo em conta este aspecto, 
a pena máxima que poderá ser 
aplicada a António Carlos de Ro-
sário e seus colegas poderá ser de 
12 anos. Tal como ACR, é pro-
vável que a mesma pena venha a 

ser aplicada ao tido como núcleo 
duro das dívidas ocultas, nomea-
damente Gregório Leão, Arman-
do Ndambi Guebuza, Teófilo 
Nhangumele, Angela Leão e ou-
tros.

Se assim acontecer, tudo indi-
ca que dentro de três anos, todos 
senão maior parte dos réus po-
dem estar em liberdade, pois te-
rão já cumprido metade da pena e 
poderão sair em liberdade condi-
cional por bom comportamento. 

Segundo juristas ouvidos pelo 
Evidências independentemente 
do crime, qualquer cidadão pri-
vado de liberdade pode benefi-
ciar-se de liberdade condicional 
desde que tenha bom comporta-
mento que deve ser atestado por 
parecer favorável do Director do 
Estabelecimento penitenciário, 
ao Tribunal de Execução de Pe-
nas.

No número 2 do artigo 198 
do Código de execução de penas, 
Lei 26/2019 de 27 de Dezembro, 
após o trânsito em julgado da sen-

tença que determinou a aplicação 
de pena ou medida privativa da 
liberdade, compete ao tribunal de 
execução das penas acompanhar 
e fiscalizar a respectiva execução 
e decidir da sua modificação, 
substituição e extinção.

Na alínea a) do numero 2 do 
artigo 203 da mesma Lei estabe-
lece que é competência do conse-
lho técnico auxiliar do tribunal de 
execução das penas com funções 
consultivas, podendo emitir pare-
cer sobre a concessão de liberda-
de condicional, de liberdade para 
prova e de licenças de saída juris-
dicionais e sobre as condições a 
que devem ser sujeitas;

A instrução do processo de 
Liberdade Condicional 90 dias 
antes da data admissível para a 
concessão de liberdade condi-
cional, o juiz solicita, fixando 
prazo: a) relatório dos serviços 
penitenciários contendo avalia-
ção da evolução da personalidade 
do recluso durante a execução da 
pena, das competências adquiri-

Réus poderão estar nas ruas dentro de três anos
Pena máxima das dívidas ocultas pode não passar de 12 anos

Evidências 

das nesse
período, do seu comporta-

mento prisional e da sua relação 
com o crime cometido; b) rela-
tório dos serviços de reinserção 
social contendo avaliação das ne-
cessidades subsistentes de rein-
serção social, das perspectivas de 
enquadramento familiar, social e 
profissional do recluso e das con-
dições a que deve estar sujeita a 
concessão de liberdade condicio-
nal, ponderando ainda, para este 
efeito, a necessidade de  protec-
ção da vítima; e a instrução deve 
estar concluída até 60 dias antes 
da data admissível para a conces-
são da liberdade condicional.

Juiz critica lacunas do Código 
Penal (de 2019) e sugere 

terceira revisão

O facto foi revelado nesta 
segunda, 05 de Dezembro, pelo 
Juiz que declarou, que o legisla-

dor deve rever urgentemente o 
Código Penal de 2019, uma vez 
que o mesmo não avança a mol-
dura penal para o crime de pecu-
lato.

No quarto dia da leitura da 

sentença do processo das Dividas 
Ocultas, o Juiz Efigênio Baptista 
teceu duras críticas ao Código Pe-
nal de 2019 pelo facto do mesmo 
não quantificar a moldura penal 
aplicável ao réu que cometeu cri-
me de peculato.

“Há um erro grave, as penas 
do crime de peculato não estão 
enumeradas. O legislador deve 
sentar urgentemente para cor-
rigir. O juiz não faz leis, mas 
serve-se destas para aplicar aos 
réus”, disse antes de ajuizar a fa-
vor dos réus fixando a moldura 
de 08 a 12 anos para este tipo 
legal de crime.

Perante ao número de pági-
nas que ainda não foram lidas, 
uma vez que até nas primeiras 
horas desta segunda-feira (05) 
faltavam ler 549 das 1388 que 
constituem o aumento, Efigênio 
Baptista assumiu que a leitura 
da sentença podia demorar mais 
dias, tendo igualmente referido 
que a sentença poderá agradar a 
uns e desagradar a outros.

Oito réus poderão ser 
inocentados

Durante a leitura de factos 
não provados, o Juiz assumiu 
que oito réus, nomeadamente 
Elias Moiane, Zulficar Ahmed, 
Keussaujee Pulchand, Naimo 
Quimbine, Simione Mahuma-
ne, Crimildo Manjate, Sidónio 
Sitoe e Mbanda Henning, che-
garam a movimentar o dinheiro 
proveniente da Prinvivest, mas 
referiu que das provas colhidas 
durante a investigação, instrução 
preparatória, contraditória e ou-
tras etapas, não ficou provado o 
seu envolvimento directo ou até 
indirecto no caso e os mesmos 
não serão responsabilizados.

Por outro lado. Efigênio Bap-
tista declarou que o Tribunal 
tem provas mais que suficien-
tes que provam o envolvimento 
de António Carlos do Rosário, 
Teófilo Nhangumele, Gregório 
Leão Cipriano Mutota, Arman-
do Ndambi Guebuza, Bruno 
Langa, Fabião Mabunda, Ângela 
Leão, Inês Moiane, Sérgio Nam-
burete e Renato Matusse na con-
tratação das Dividas Ocultas.
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Outro avião que esteve a 
circular ontem foi o Embraer 
ERJ 145 da subsidiária 
da LAM, MEX, que 
também funciona de forma 
condicionada, com apenas 
um dos seus três aviões da 
mesma marca, pois um está 
também a fazer Check C em 
Namíbia, enquanto o outro 
está fora de operação, em 
reparação num dos hangares 
da empresa desde que sofreu 
um incidente em Quelimane, 
deslizando para fora da pista.

CIP alerta para risco de corrupção no sector de oil & gas
O Centro de Integridade Pública, no seu mais recente relató-

rio, observou que o desequilíbrio de forças entre o Governo e as 
multinacionais constitui um risco de corrupção nos sectores de 
petróleo e gás no país. Embora não tenha sido possível provar a 
magnitude dos lobbies na aprovação da legislação, o CIP diz que 
as multinacionais serão a parte mais beneficiada na exploração 
dos hidrocarbonetos.

Reginaldo Tchambule

Os aeroportos nacionais voltaram, ontem, a viver 
um dia de caos que lembra a primeira semana 
de Julho de 2018, quando o governo decidiu 
exonerar todo Conselho de Аdministração das 
Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), então 

liderado pelo falecido António Pinto, devido à incapacidade 
técnica de levar passageiros ao destino, obrigando ao 
cancelamento e reprogramação de diversos voos, chegando 
mesmo a deixar o antigo primeiro-ministro em terra. 
Desta vez, a companhia de bandeira, acordou com apenas 
um dos seus cinco aviões (todos alugados) e um outro da 
sua subsidiária MEX, o que obrigou ao cancelamento e 
reprogramação massiva de voos. A empresa reconheceu 
a situação que comprometeu a agenda de centenas de 
passageiros, tendo prometido regularizar a situação.

Depois de anos sendo em-
purrada com a barriga, a com-
panhia de bandeira, LAM, vol-
ta a dar sinais claros de estar 
numa situação de falência téc-
nica. Esta segunda-feira, cente-
nas de passageiros que tinham 
voos programados para vários 
destinos dentro e fora do país 
viram as suas agendas compro-
metidas na sequência de repro-

gramação e cancelamento de 
muitos voos.

Sem um serviço de comu-
nicação B2C eficiente, muitos 
passageiros só ficaram a sa-
ber do cancelamento dos seus 
respectivos voos já nos aero-

portos, o que criou enormes 
constrangimentos a quem ti-
nha agendado algum trabalho, 
evento, reunião e até mesmo a 
lazer.

Até ao princípio da tarde 
desta segunda-feira, a LAM ha-
via somente conseguido fazer 
voos de Maputo para Nampu-
la, Nacala, Quelimane e Joa-
nesburgo e a empresa dava ga-

rantias de que iria transportar 
todos os passageiros aos seus 
destinos no mesmo.

Ao todo, foram reprogra-
mados nove voos nos seguin-
tes destinos: Inhambane, Vi-
lankulo, Beira, Tete, Chimoio, 

Um dia de caos nos aeroportos nacionais com a companhia 
de bandeira em quase switch off

Apenas um avião da LAM e outro da Mex é que estiveram disponíveis ontem 

Nampula e Pemba. No caso da 
Beira e Tete estavam previstos, 
até ao fecho desta edição, qua-
tro e dois voos respectivamen-
te.

A reprogramação de voos 
deveu-se a avaria simultânea de 
quatro aviões, dos cinco aviões 
alugados, neste momento ope-
rados pela LAM, sendo um 
Boeing 737 -700 e três Bom-
bardiers Q400, todos com co-
res nacionais e matrículas mo-
çambicana. Trata-se de aviões 
em leasing.

Para garantir operações em 
serviços mínimos, ontem, a 
LAM tinha somente disponível 
um único avião da sua frota. 
Trata-se de um Bombardier 
CRJ, alugado há cerca de três 
meses na África do Sul para 
substituir, temporariamente, 
um dos dois Boeings operados 
pela LAM que neste momento 
encontra-se na África do Sul, 
numa manutenção de vulto de-
nominada Check C.  

O Check C é uma revisão 
que ocorre a cada 12 a 18 me-
ses, que implica que o avião 
deixe de operar durante um 
largo período de tempo, in-
fluenciando a própria operação 
corrente da companhia aérea, 
e efectuada num hangar de um 
centro de manutenção. Neste 
caso, o Boeing já está há alguns 
meses na revisão na África do 
Sul.

Outro avião que esteve a 
circular ontem foi o Embraer 
ERJ 145 da subsidiária da 
LAM, MEX, que também fun-
ciona de forma condicionada, 

com apenas um dos seus três 
aviões da mesma marca, pois 
um está também a fazer Check 
C em Namíbia, enquanto o ou-
tro está fora de operação, em 
reparação num dos hangares 
da empresa desde que sofreu 
um incidente em Quelimane, 
deslizando para fora da pista.

Por onde andam o Conselho 
Fiscal e o IGEPE?

A situação técnica da LAM 
tem estado numa deterioração 
progressiva nos últimos anos, 
numa altura em que já se co-
meça a questionar a apatia do 
Instituto de Gestão de Partici-
pações do Estado (IGEPE) e 
do Conselho Fiscal da Própria 
companhia de bandeira.

Evidências apurou que este 
último órgão praticamente 
nem sequer funciona devido a 
ausência constante do respec-
tivo presidente, Sheik Abu Ba-
car, que, de acordo com fontes 
da empresa,  sequer coloca os 
pés lá. Cenário similar verifica-
-se também em relação a Au-
gusto Mateus, presidente da 
Mesa da Assembleia Geral.

Mas o problema não pára 
por aí. Na sua última reestru-
turação, a LAM mudou a sua 
estrutura de gestão, passando 
a ser administrada executiva-
mente por uma direcção geral, 
liderada por Pó Jorge, enquan-
to o Conselho de Administra-
ção está adstrito ao IGEPE, o 
que pode estar a comprometer 
a sua actuação enquanto repre-
sentante do Estado, ou seja, o 

IGEPE está numa posição de 
jogador e árbitro.

A título de exemplo, em 
Julho de 2018, quando a com-
panhia de bandeira registou 
uma crise similar, o Governo, 
através do IGEPE, interveio e 
demitiu o último Conselho de 
Administração que a empresa 
teve antes da reestruturação, na 
altura liderado pelo já falecido 
António Pinto. 

Foi numa situação similar 
em que a empresa ficou sem 
aviões para assegurar opera-
ções por falta de dinheiro para 
pagar dívidas de combustível, 
o que obrigou a  cancelamen-
tos e reprogramações de voos 
durante uma semana. Entre os 
passageiros que ficaram por 
terra, na ocasião, o destaque 
vai para o antigo primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, que tinha uma viagem 
de trabalho a Lichinga.

Refira-se que a LAM des-
mantelou, há cerca de quatro 
anos, três aviões próprios sob 
alegações de que estavam de-
sactualizados. Trata-se de um 
Boeing 737 – 700, vendido 
abaixo do seu valor de merca-
do, e dois Embraer 190, que 
estão a cair aos pedaços no 
Quénia, sem comprador, numa 
operação em que a LAM tem 
que pagar mensalmente mais 
de 40 mil dólares de parquea-
mento. Os aviões já estão com-
pletamente desvalorizados e já 
se pensou em vender em peças, 
mas sem sucesso. Até hoje nin-
guém foi responsabilizado por 
esta operação. 

Falência técnica da LAM já é indisfarçável
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DESTAQUE PRM aborta tentativa de recrutamento de 28 jovens 
A Polícia da República de Moçambique (PRM) abortou, 

na ultima semana, uma tentativa de ingresso de 28 jovens nas 
fileiras dos terroristas. De acordo com as autoridades, os cida-
dãos foram detidos depois do rio Lúrio, no distrito de Chiure, 
em Cabo Delgado, quando saíam da província de Nampula 
com destino ao distrito de Mocímboa da Praia.

Aliás, o titular 
do pelouro dos 
Transportes e 
Comunicações no 
Governo de Nyusi 
explicou que, em caso 
do Governo avançar 
com o subsídio ao 
passageiro, vai priorizar 
apenas as classes mais 
vulneráveis.

Em Julho do ano em curso, apoiando-se 
na subida do preço dos combustíveis, 
os transportadores reuniram-se com o 
Conselho Municipal de Maputo e decidiram 
agravar a tarifa de transporte público de 

passageiros. Para travar o agravamento daquele serviço 
cujo a qualidade continua a inquietar os moçambicanos, 
o governo convenceu o Banco Mundial a disponibilizar 50 
milhões de dólares para subsidiar os transportadores entre 
Julho e Dezembro. Ao seu estilo de promessas de gestão de 
crises, o Executivo avançou que, ao invés do transportador, 
pretendia passar a subsidiar o passageiro através da 
Bilhética Electrónica ao nível nacional, mas, na última 
semana, o ministro dos Transportes e Comunicações, 
Mateus Magala, declarou que a decisão está refém do 
custo de vida. Quem olha para esta hesitação do Governo 
como uma soberana oportunidade de agravar a tarifa 
dos transportes são os transportadores encabeçados pela 
Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários.

Falando à margem do XL 
Conselho Coordenador do 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações, Mateus Magala 
reconheceu que Moçambique 
deve fazer reformas estruturais 
no sector dos transportes, uma 
vez que este sector é vital para 
o funcionamento de outras ac-
tividades económicas.

Os transportadores vão, no 
corrente mês de Dezembro, re-

ceber a última tranche dos 50 
milhões de dólares desembol-
sados pelo Banco Mundial para 
travar o agravamento da tarifa 
do transporte de passageiros.  

O ministro dos Transportes 
e Comunicações, Mateus Ma-
gala, mesmo não detalhando, 
avançou que a continuação das 
compensações aos transporta-

dores depende da reunião que 
o pelouro por si dirigido terá 

Depois de meses de promessas, Magala mostra dúvidas 
sobre subsídio ao passageiro 

Subsídio ao passageiro pode ser mais uma promessa falsa do Governo 

Duarte Sitoe 

Transportadores ameaçam agravar a tarifa em Janeiro de 2023 

com o Executivo.
“Dezembro é o último mês 

em que este arranjo tem fim, 
depois vamos nos sentar com 
o Governo para ver qual é a 
situação actual, se os combus-
tíveis continuam altos ou a si-
tuação muda, e na base disso 
vamos decidir como continuar 
a desempenhar o nosso papel 
dentro do contrato social que 
temos com a sociedade”, reve-
lou Mateus Magala.

A compensação aos trans-
portadores foi iniciativa do 
Banco Mundial para conter o 
elevado custo de vida que se 
faz sentir no país. Findo o pe-
ríodo em que aquela instituição 
da Brecht Wood se prontificou 
a subsidiar os transportadores, 
seria o Governo a procurar so-
luções para travar o agravamen-
to da tarifa.

Na sua carteira de soluções, 
o Executivo, ao invés do trans-
portador, pretendia passar a 
subsidiar o passageiro através 
da Bilhética Electrónica, ins-
trumento que caminha a pas-
sos largos de entrar no rol dos 
projectos falhados. Contudo, 
Mateus Magala declarou que o 
Governo ainda não sabe se vai 
proceder com essa proposta.

Aliás, o titular do pelouro 
dos Transportes e Comunica-
ções no Governo de Nyusi ex-
plicou que, em caso do Gover-
no avançar com o subsídio ao 

passageiro, vai priorizar apenas 
as classes mais vulneráveis.

“O que é certo é que alguns 
grupos mais vulneráveis, como 
os idosos, os estudantes e defi-
cientes, vão continuar a benefi-
ciar-se do subsídio”, sublinha.

No seu entender, a solução 
para o crónico problema de 
transportes no país passa por 
uma reforma estrutural. Na 
ocasião, reconheceu a baixa 
qualidade da oferta do serviço 
de transporte no segmento ur-
bano, distorcendo o funciona-
mento de todas as outras activi-
dades económicas e sociais.

“Ao nosso ver, a solução 
passa pela reforma profunda 
sobre como este serviço tem 
vindo a ser prestado, passando 
do informal para a profissio-
nalização dos transportadores, 
integração dos diversos mo-
dos de transporte (rodoviário, 
ferroviário, marítimo, fluvial e 
lacustre), incremento de trans-
porte de massas, ao mesmo 
tempo que intervimos na ma-
lha rodoviária para a extensão 
e melhoria da rede e qualidade 
das vias de acesso”, destacou.

Transportes já ensaiam 
agravamento da tarifa de 
transporte de passageiros

Perante o impasse com o 
Governo em relação às com-
pensações, os transportadores 

encabeçados pela Federação 
Moçambicana das Associações 
Rodoviários (FEMATRO ad-
vertem que, em caso do Gover-
no não continuar com a medi-
da, a tarifa dos transportes vai 
subir nos próximos meses.

“Que se pronuncie o pró-
prio Governo, ou se continua 
com o subsídio ao passageiro 
por meio do transportador ou 
nós agravamos a tarifa em sete 
Meticais que foram acordados 
e aprovados pela Assembleia 
Municipal de Maputo, uma das 
duas hipóteses deve aconte-
cer”, declarou Castigo Nhama-
ne, presidente do FEMATRO.

Por outro lado, Nhamane 
denunciou que a distribuição 
da verba disponibilizada pelo 
Banco Mundial não agradou 
aos transportadores.

A agremiação diz também 
que a compensação aos trans-
portadores não obedeceu aos 
requisitos que pudessem satis-
fazer os operadores.

“O valor a ser compensado 
pela capacidade de cada meio 
não nos agrada, porque o jus-
to seria exactamente o subsí-
dio ao passageiro transportado 
por dia, mas não é o que está a 
acontecer”.

Refira-se que, em Julho do 
ano em curso, a Assembleia 
Municipal da Cidade de Ma-
puto, com voto exclusivo da 
bancada da Frelimo, aprovou 
uma nova tarifa de transporte 
público de passageiros na re-
gião metropolitana de Maputo 
fixada em 07 meticais, ou seja, 
para distância até 10km a tarifa 
vai passar dos actuais 12 meti-
cais para 19 meticais, enquanto 
a distância acima de 10 km pas-
sa de 15 para 22 meticais.

Na altura, para tranquilizar o 
povo que já vive com a corda 
no pescoço devido ao elevado 
custo de vida, o Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Maputo 
referiu que os novos preços do 
transporte de passageiros não 
iriam sufocar o munícipe, uma 
vez que o Governo vai apoiar 
através do cartão, uma solução 
que desde o início nunca se 
mostrou viável. Agora, o mi-
nistro veio confirmar o que já 
se suspeitava. 
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Como dar credibilidade a quem aprova 
leis e depois não cumpre? 

Não é a primeira vez que o go-
verno tem apostado em compro-
missos sem a mínima responsa-
bilidade de honrar, limitando-se a 
discursos políticos de praxe para 
uma sociedade sem cultura de co-
brar aos servidores públicos para 
que materializem as suas promes-
sas, transformando em favor os pe-
quenos feitos.

É perante essa inércia que os go-
vernantes conseguem mentir com 
uma simplicidade ridícula, convic-
tos de que as promessas de hoje, 
amanhã não importam, até porque 
já descobriram que os moçambica-
nos têm uma memória curta. Por 
isso, cientes de que ninguém vai 
fiscalizar, os governantes mentem 
de forma descarada para empurrar 
com a barriga os desafios do mo-
mento, que deveriam merecer uma 
resposta pontual.

E este resultado da degradação 
ética dos governantes influencia 
uma nova postura social, principal-
mente na Administração Pública, 
responsável por assegurar a pro-
ficiência dos recursos humanos e 
materiais para qualidade dos servi-
ços básicos, como educação, saúde, 
justiça e transporte. Mas, como um 
chefe sem consciência de respon-
sabilidade colectiva, e pior menti-
roso, pode cobrar a proficiência e 
ética dos seus subordinados?

Para incautos, é surpresa quando 
os resultados são inversos, resulta-
do este que acelera a degradação 
dos alicerces mínimos de qualquer 
sociedade. Basta olhar para a edu-
cação, saúde e transporte para ver 
como o país retrocedeu sobre a 
gestão do actual consulado.

O Governo não teve problemas 
em prometer subsídio a passagei-
ros sem capacidade de cumprir, não 
teve receios em adiar a redução de 
combustíveis prometido para Ou-
tubro, não teve peso de consciên-
cia em prometer, nas reuniões que 

teve com os funcionários públicos, 
acomodar as sugestões “justas”, as-
sim como não teve dificuldades em 
assinar um acordo com os médicos 
para depois, num “quarto”, maqui-
nar o seu acordo que anula em 75% 
o acordado. Uma esperteza que nos 
remete à eleição dos membros do 
CC, no XII Congresso da Frelimo, 
onde o escrutínio decorria numa 
sala e noutra, à porta fechada, cria-
vam-se novos resultados que defi-
niam quem deveria merecer o título 
de mais votado.

A greve dos médicos veio expor 
um Executivo que está a vulgarizar 
o Estado e os seus servidores. “Não 
se percebe como é que o Governo 
assume um compromisso por es-
crito e no final aprova um decre-
to com uma redução em 75% em 
relação ao acordado”, remataram 
os médicos, uma das poucas clas-
ses sociais que já provou, por várias 
ocasiões, não ter memória curta e 
que não tem meias medidas quan-
do o assunto é exigir seus direitos. 

Estranhamos o facto de não exis-
tir nenhuma transparência na for-
ma como os salários dos médicos 
estão a ser processados. É inconce-
bível que estejam a ocorrer tantos 
“erros” no processamento destes 
salários e que até ao momento ne-
nhum médico saiba quanto deve 
auferir e quanto é que o Estado o 
está a dever”, expuseram os mé-
dicos, que lembram a dificuldade 
que qualquer moçambicanos tem: 
“como dar credibilidade a quem 
aprova leis e depois não cumpre? 
Como acreditar num Governo que 
assina um acordo e depois não 
cumpre e nem se digna a informar 
a outra parte sobre a dificuldade 
em cumprir? Como permanecer 
serenos com tantos erros e com ta-
manha falta de transparência?”.

Talvez num outro campo, mas 
estas são as questões que, hoje, 
qualquer moçambicano faz.
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SOCIEDADE Contrabando lidera a lista dos processos nos Tribunais Aduaneiros 
De acordo com dados tornados públicos pelo Tribunal 

Administrativo (TA), à margem do Seminário de Capacita-
ção de Jornalistas, o contrabando lidera a lista dos processos 
julgados nos Tribunais Aduaneiros em Moçambique. Dados 
da TA apontam que em 2021 foram tramitados cerca de 279 
processos referentes a contrabando de mercadorias.

“Sabem onde está Carlos Cardoso?” – indagou António Charumar

Filhos de pensionistas recebem apoio do INSS em Marromeu

Na sequência da publicação de uma série de re-
portagens, por vários órgãos de comunicação 
social, incluindo o Evidências, baseadas em 
denúncias de funcionários, que confirmam 
dados do último Barómetro de Governação 

Municipal BGM, publicado pelo Instituto de Estudos Sociais 
e Económicos (IESE), que aponta falta de transparência na 
gestão municipal no Município de Nhamatanda, o edil daquela 
autarquia, António Charumar, ameaçou de morte os jornalis-
tas que publicaram a matéria, chegando a perguntar se “sabem 
onde está Carlos Cardoso”. 

Um grupo de 107 filhos de pensionistas do 
Sistema de Segurança Social, residentes no 
distrito de Marromeu, beneficiou-se, no 
passado dia 25 de Novembro, de um apoio 
em material escolar, no âmbito do Progra-

ma de Acção Sanitária e Social.

Na sua edição n°89, o Evi-
dências publicou um artigo 
relacionado com a má gestão, 
nepotismo e indícios de cor-
rupção no município de Nha-
matanda, baseado numa série 
de denúncias de funcionários 
através de uma carta anónima, 
que corroboram com dados 
do Barómetro de Governação 
Municipal do IESE. 

O referido Barómetro da 
Governação Municipal, que 
observa critérios como efi-
cácia, responsabilização dos 
serviços públicos, participa-
ção, engajamento cívico e 
equidade, concluiu, por exem-
plo, que apenas os familiares 
do actual edil de Nhamatanda 

conseguem vagas de emprego 
quando se lança um concurso 
público.

Tal como o Evidências, 
vários outros jornais tiveram 
acesso às fontes, tendo tam-
bém publicado matérias sobre 
o assunto. Um destes jornais é 
o semanário Profundos, sedia-
do em Nhamatanda, e dada a 
proximidade, o edil António 
Charumar solicitou a directora 
daquele periódico comunitá-
rio, Luisa Franque, e proferiu 
ameaças de morte.

As ameaças foram feitas 
na presença do pai desta, que 
também foi intimado pelo edil 
para fazer parte do encontro 
que teve lugar no seu gabine-

A entrega do apoio aos 
petizes foi feita pelo Dele-
gado Distrital do INSS de 
Marromeu, Rachide Abdala 
Ussumane, na presença de 
membros do governo distrital, 
parceiros sociais, representan-
tes de pensionistas, bem como 
outros convidados de diferen-
tes contextos a nível daquela 
região do centro do país.

Intervindo no acto, a ad-
ministradora do distrito de 
Marromeu, Henriqueta Firmi-
no Custódio, congratulou-se 
com a iniciativa do INSS, de 
apoiar os filhos de pensionis-

tas, tendo na ocasião destaca-
do a importância de aderir ao 
Sistema de Segurança Social. 
Aliás, o INSS tem apelado às 
entidades empregadoras no 
sentido de inscreverem os 
seus trabalhadores e de hon-
rarem com a canalização das 
contribuições, com vista a que 
estes usufruam dos benefícios 
que o Sistema oferece, tanto 
no presente como no futuro, 
como é o caso deste apoio de 
Marromeu.

No âmbito das actividades 
previstas no Programa de Ac-
ção Sanitária e Social, o INSS 

Edil de Nhamatanda ameaça jornalistas de morte

Jossias Sixpence- Beira  

Após reportarem suposta corrupção no município

te de trabalho, no qual num 
tom intimidatório manifestou 
a sua indignação com as in-
formações que os jornais têm 
vinculado sobre a governação 
municipal.

"O que vocês querem comi-
go? Querem para que eu seja ti-
rado do cargo de presidente?”, 
perguntou o edil à directora 
do Profundos e prosseguindo 
questionou “sabem onde está 

Jordan Nhane?” (detido em 
Dondo), dando a entender que 
estes actos podem os levar a 
prisão, visto que o Nhane en-
contra-se a cumprir uma pena 
no centro prisional do Dondo.

Sempre com um tom ar-
rogante, António Charumar 
partiu para uma ameaça mais 
velada, dando a entender que 
os jornalistas que denunciarem 
supostos casos de corrupção 

naquele ponto do país poderão 
ter o mesmo destino de Carlos 
Cardoso, ou seja, a morte. 

"Sabem onde está Carlos 
Cardoso?", perguntou o edil, 
para depois acrescentar "você 
é muito criança, ouviu? Deve 
se cuidar muito mesmo. Já que 
vocês são capazes, continuem 
a publicar qualquer coisa so-
bre mim, não falo mais nada", 
ameaçou visivelmente alterado.

tem sido parte da vida dos 
pensionistas, ajudando-os a 
minimizar as dificuldades que 
alguns deles enfrentam, em re-
conhecimento ao seu trabalho 
enquanto estiveram no activo 
e, por conseguinte, pela im-

portância e o significado social 
das contribuições que canali-
zaram ao Sistema de Seguran-
ça Social.

As iniciativas de reconhe-
cimento e valorização dos do-
nos do Sistema de Segurança 

Social, inseridas no Programa 
de Acção Sanitária e Social, 
têm como destinatários os be-
neficiários, pensionistas e os 
seus dependentes, na perspec-
tiva de garantir a melhoria da 
sua qualidade de vida.
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SOCIEDADE72 mil já regressaram a Mocímboa da Praia
Um total de 72 mil pessoas já regressaram ao distrito de 

Mocímboa da Praia desde Agosto, depois de fugirem, nos últimos 
anos, devido aos ataques terroristas no Norte de Moçambique, 
segundo dados das autoridades e operação humanitária, que 
apontam que a maioria das famílias conseguiram voltar às suas 
aldeias de origem após uma curta estadia na vila sede.

Mesmo depois de anos de luta pela elimi-
nação da violência baseada no género, o 
número de casos não reduz de forma sa-
tisfatória, e não se pode garantir ainda a 
eliminação total deste mal.

No caso particular de Mo-
çambique, de acordo com os 
dados disponíveis, em 2019 
foram registados 21.517 ca-
sos, dos quais 2.510 contra 
homens, 11.487 contra mu-
lheres e 7.046 contra crian-
ças. Já no ano seguinte, 2020, 
houve registo de 18.554 ca-
sos, subdivididos em 1.979 
contra homens, 9.754 con-
tra mulheres, 6.129 contra 
crianças e 692 contra idosos. 
Estes dados, correspondem 
a uma redução de 13.8% de 
um ano para o outro. Mes-
mo com esta redução, a si-
tuação ainda é alarmante, 

pois considero haver muitos 
casos não denunciados ou 
não divulgados ainda que 
denunciados. E para mim, 
é discutível a perspectiva de 
redução de casos anos após 
ano!

A atenção especial dada 
aos casos contra mulheres 
e raparigas justifica por es-
tarem em situação de maior 
vulnerabilidade no mundo, 
assim como as crianças e 
idosos. São, neste caso, as 
maiores vítimas.

Porém, a dimensão de gé-
nero  nos leva ao entendi-
mento de que a vítima pode 

Serão as interseccionalidades percebidas no debate sobre 
a Violência Baseada no Género?

ser de outros géneros, tendo 
uma orientação sexual dife-
rente, que muitas vezes não 
é reconhecida tanto na di-
mensão social, assim como 
na jurídica, quando se apre-
sentam casos de violência. E 
considero este um dos gran-
des desafios para o alcance 

de metas satisfatórias para 
eliminação da Violência Ba-
seada no Género.

O outro desafio é o con-
junto de interseccionalidades 
que compõem as vítimas, 
para além do género, que 
muitas vezes geram falta de 
zelo ou atenção necessária 

para elas por parte de quem 
pode ou deve apoiar, ou 
mesmo as reprime de denun-
ciar a violência que sofrem, 
ainda que seja algo que ocor-
ra publicamente ou não. E 
por vezes não há dados es-
pecíficos em relação a outras 
características importantes, 
como, por exemplo, as defi-
ciências, a raça, etnia, classe 
social, localização, profissão, 
imigração, grupo, sendo que 
estes aspectos levam a vítima 
a experimentar esafios parti-
culares. A título de exemplo, 
uma vítima civil em campo 
de guerra, deslocada ou refu-
giada, imigrante, em trabalho 
de sexo, negra em ambientes 
racistas, de etnia não aceite, 
com limitações físicas e ou 
mentais para se defender, 
tem vulnerabilidades adicio-
nais, pois não possui.

PUBLICIDADE

Evidências
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POLÍTICA Reduziu taxa aduaneira de materiais destinados às obras públicas
A Assembleia da República aprovou, na quinta-feira, 01 de 

Dezembro, a proposta de lei da nova taxa aduaneira. Com a 
aprovação do instrumento que surge na sequência das medidas 
de aceleração econômica anunciadas em Agosto último pelo 
Chefe de Estado, a importação de equipamentos para obras 
públicas passa a ter isenção.

Evidências

Médicos cumpriram a promessa de greve e baralham consultas

Pelos corredores 
estavam alguns 
pacientes reclamando 
não terem sido 
atendidos mesmo tendo 
chegado na unidade 
sanitária quando o 
galo ainda sequer 
tinha cacarejado e pior, 
ninguém dava uma 
satisfação plausível.

Tal como prometeram na última sexta-feira, os 
médicos iniciaram esta segunda-feira, uma 
greve de 21 dias, que termina precisamente 
no dia 26 de Dezembro. Sem os médicos es-
pecialistas em alguns sectores, grande parte 

dos hospitais na cidade de Maputo estiveram a funcionar 
em serviços mínimos, com o atendimento assegurado por 
enfermeiros, enquanto os que procuravam um atendimen-
to mais especializados eram mandados voltar. A triagem 
nalguns dos principais hospitais, com destaque para o Ge-
ral José Macamo, onde os seguranças tinham orientação 
para fazerem “entrevistas” aos doentes antes de acederem 
ao recinto do hospital. Essencialmente perguntavam para 
onde cada utente ia e que serviços buscava, dando a saber 
que alguns serviços não estavam disponíveis. O ministro 
da Saúde, Armindo Tiago visitou vários hospitais e tentou 
desdramatizar a ausência dos médicos nos hospitais.

A equipa do Evidências, 
fez, esta segunda-feira, uma 
pequena ronda em alguns 
hospitais ao nível da capital 
do país, onde constatou que 
grosso modo estão a funcio-
nar em serviços mínimos, na-
quele que foi o primeiro dos 
21 dias da greve dos médi-

cos convocada pela Associa-
ção Médica de Moçambique 
(AMM), em reivindicação 
contra o seu enquadramen-
to na Tabela Salarial Única 
(TSU).

Embora as autoridades 

de saúde procurem desdra-
matizar a situação, Evidên-
cias apurou no terreno, que 
os serviços funcionam a 
meio gás garantidos muitas 
vezes por enfermeiros, mas 
quem precisava de tratamen-
to especializado não teve ou-
tra opção senão voltar para 

casa.
Ao chegar no Hospi-

tal Geral José Macamo, tal 
como os cobradores dos 
“chapas” perguntam aos 
passageiros para saber onde 
vão antes de embarcar, esta-

MISAU introduz entrevistas à porta dos hospitais para 
evitar o caos 

vam lá posicionados na en-
trada principal dois seguran-
ças devidamente instruídos 
para perguntar para onde 
cada utente ia e que serviços 
buscava dando a saber que 
alguns serviços não estavam 
disponíveis.   

Pelos corredores estavam 
alguns pacientes reclaman-
do não terem sido atendidos 
mesmo tendo chegado na 
unidade sanitária quando o 
galo ainda sequer tinha caca-
rejado e pior, ninguém dava 
uma satisfação plausível. 

No Centro de Saúde de 
Chamanculo, a chefe da se-
cretaria disse que todo pes-
soal técnico e médico esta-
va a trabalhar sem qualquer 
problema, tendo jurado de 
pés juntos que  ninguém 
daquela unidade participou 
da greve. Mas o cenário nos 

corredores ia em contramão 
com as suas palavras. Era 
notória a lotação de doentes, 
mas a chefe da secretaria dis-
se que o aglomerado era por 
conta da quadra festiva. 

E na maior unidade sa-
nitária do país, Hospital 
Central de Maputo, tivemos 
informações que alguns mé-
dicos não se fizeram presen-
tes, dando a entender que 
aderiram à greve, mas que 
até então estaria tudo sob 
controlo da direcção do hos-
pital. E tal facto era compro-
vado por alguns utentes que 
disseram ao Evidências que 
os serviços nesta segunda-
-feira estavam mais morosos 
que o normal.

Por seu turno, quando 
perguntada sobre o ambien-
te vivido no primeiro dia da 
greve dos médicos, a directo-

ra clínica do Hospital Geral 
de Mavalene, Maria Helena 
garantiu que tudo está sendo 
feito para garantir os servi-
ços mínimos para que o hos-
pital funcione e os utentes 
não saiam prejudicados.

“Os serviços de urgência 
estão a funcionar bem como 
os cuidados intensivos e cui-
dados intermediários. Esta-
mos ainda a ver quem faltou, 
quem não faltou. Tivemos 
algumas ausências, mas os 
serviços mínimos estão as-
segurados neste momento”, 
disse para depois assumir 
que, afinal, as consultas estão 
a ser remarcadas: “quando o 
paciente vem a consultas ex-
ternas ou está descompensa-
do nós analisamos caso por 
caso é depois é remarcado 
para outro dia. Está tudo 
assegurado”.   

Ministro da Saúde visitou hospitais no primeiro dia de greve dos médicos
“Tivemos ausências, mas os serviços mínimos estão assegurados” – Mavalane

Ministro tenta desdramatizar o caos
Em vários hospitais, cen-

tenas de pessoas, aguarda-
vam atendimento nos corre-
dores dos hospitais, contudo, 
o ministro da Saúde, Armin-
do Tiago de visita a três hos-
pitais de maior referência na 
cidade de Maputo (Central, 
José Macamo e Mavalane 
tentou desdramatizar a greve 
dos médicos. 

“Nós estamos extrema-

mente satisfeitos com aqui-
lo que observamos. Fomos 
a três hospitais e nos pare-
ce que o funcionamento até 
agora é normal. Queremos 
que continue assim”, disse 
Tiago, numa declaração que 
contrasta com a realidade no 
terreno.

Perguntado sobre como 
se pode parar com a greve 
dos médicos, Tiago respon-

deu, “como Governo, nós 
fizemos de tudo para que a 
greve não ocorresse, e nós 
vamos atempadamente dar a 
comunicação da posição do 
Governo a dizer aquilo que 
esteve na mesa de negocia-
ções e nessa altura acho que 
vamos dar um pouco mais 
de clareza a essas zonas de 
penumbra que ainda existem 
neste momento”.
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Orçamento destina-se aquisição de equipamento e a manutenção de vias aéreas

Explosão de botijas de gás mata 2 crianças na Beira
Duas crianças morreram carbonizadas, na última sex-

ta-feira, na cidade da Beira, em Sofala, na sequência da 
explosão de botijas de gás numa residência.

Na altura do incidente os menores de dois e três anos 
estavam com a mãe que sofreu queimaduras graves.

A União Europeia (UE) adoptou, semana pas-
sada, medidas de assistência militar, incluin-
do uma verba de 20 milhões, para a força de 
defesa ruandesa deslocada em Cabo Delega-
do. O orçamento destina-se a aquisição de 

equipamento e a manutenção de vias aéreas estratégicas 
para apoiar a deslocação ruandesa no Teatro Operacional 
Norte (TON). A medida coincide com o anúncio de mais 
militares ruandeses para Cabo Delegado, onde o grupo mi-
litar vem reportando sucesso da missão, ao mesmo tempo 
que os terroristas vêm abrindo uma nova frente.

Segundo um comunicado da 
UE, foi adoptada uma medida 
de canalizar 20 milhões de eu-
ros para apoiar a manutenção da 
Força de Defesa do Ruanda na 
província de Cabo Delgado, no 
norte do país, onde se têm regis-
tado ataques terroristas.

A UE adoptou ainda medi-
das de apoio a operações mili-
tares na Bósnia-Herzegovina, 
Geórgia, Mauritânia e Líbano.

A par dos primeiros mil 
militares destacados em 2021, 
número que viria subir para 
dois mil militares, o governo do 
Ruanda voltou a destacar recen-
temente tropas adicionais para 
a província de Cabo Delgado, 
onde as Forças de Defesa e Se-
gurança moçambicanas e ruan-
desas lutam contra terroristas 
desde Julho de 2021.

O anunciou foi feito pelo 
Presidente de Ruanda, Paul 
Kagame, que destacou que os 
esforços empreendidos pelo 
seu país surgem em resposta ao 
pedido do governo de Moçam-

bique. Kigali destacou inicial-
mente 1000 soldados da Força 
de Defesa do Ruanda (RDF) e 
da Polícia Nacional do Ruanda 
(RNP) para Moçambique em 9 
de Julho de 2021, para combater 
grupos terroristas que operam 
desde 2017 em Cabo Delga-
do. As tropas aumentaram para 
quase 2.000 até ao fim do ano de 
2021.

Falando semana passada em 
Kigali, na cerimónia de tomada 
de posse de novos ministros, 
Kagame disse que as tropas 
ruandesas em Cabo Delgado 
chegaram a ultrapassar 2.500 e 
que outro contingente chegou a 
Moçambique no início da sema-
na passada. Referiu ainda que a 
operação inicial foi um sucesso 
e agora Ruanda e Moçambi-
que concordaram em perseguir 
os terroristas para onde eles 
se mudaram desde o início da 
ofensiva.

 “Aumentámos as tropas 
porque desde a nossa chegada a 
Moçambique muitos problemas 

UE aprova 20 milhões de euros a militares ruandesas 
destacada em Cabo Delgado

foram resolvidos, em colabo-
ração com os moçambicanos. 
Nas áreas em que operamos, o 
problema foi completamente 
resolvido. Mas porque os terro-
ristas fugiram para outras áreas 
de Cabo Delgado, não consegui-
mos chegar a todas as regiões”, 
disse Paul Kagame.

A Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) também destacou tro-
pas para Cabo Delgado.

Kagame acrescentou: “apa-
rentemente, os terroristas fugi-
ram para outras áreas, fora da 
nossa zona operacional. Acordá-
mos com o governo moçambi-
cano em perseguir os terroristas 
onde eles estão agora. É isso que 
vamos fazer.”

Na ocasião, disse que todas 
as operações das tropas ruande-
sas em Cabo Delgado são inte-

gralmente financiadas pelo orça-
mento do Ruanda. “Para deixar 
claro, estamos a aumentar as tro-
pas desde a nossa chegada. Não 
há um único país ou organização 
que nos tenha dado uma única 
moeda para usar nessas opera-
ções. É o dinheiro do nosso país 
que usamos”, afirmou Kagame.

“Com os poucos recursos 
que temos, dividimos com os 
outros. Algumas pessoas disse-
ram que nos vão apoiar e nós 
estamos à espera. Se eles nos 
ajudarem, nós agradeceremos. 
Deveria ter acontecido ontem, 
mas nunca é tarde para ajudar. 
Eu queria esclarecer isso por-
que algumas pessoas acham que 
alguém pode nos ter enviado 
dinheiro secretamente. Contri-
buímos com os poucos meios 
que temos e sacrificamos a vida 
dos nossos filhos e dos moçam-

bicanos”, disse o Presidente 
Kagame.

A província de Cabo Delga-
do enfrenta há cinco anos uma 
insurgência armada com alguns 
ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma 
resposta militar desde julho de 
2021 com apoio do Ruanda 
e da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos 
junto aos projetos de gás, mas 
surgiram novas vagas de ataques 
a sul da região e na vizinha pro-
víncia de Nampula.

O conflito já fez um milhão 
de deslocados, de acordo com o 
Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados, e 
cerca de 4.000 mortes, segundo 
o projeto de registo de conflitos 
ACLED.

Deputados colhem subsídios em Maputo sobre a proposta 
de Lei que cria novas Autarquias Locais

Um grupo dos deputados das Comissões da 
Administração Pública e Poder Local (CAP-
PL) e dos Assuntos Constitucionais, Direitos 
Humanos e de Legalidade (CACDHL) da 
Assembleia da República escalou esta segun-

da-feira, 05 de Dezembro, a Província de Maputo, concre-
tamente o Posto Administrativo da Matola Rio, com o claro 
propósito de colher subsídios no que a Proposta de Lei que 
Cria Novas Autarquias Locais no País diz respeito.

Sob a liderança da Pre-
sidente da CAPPL, Lucília 
Nota Hama, o grupo de par-

lamentares aos reuniu-se com 
os membros do Conselho 
Consultivo da Matola Rio, 

Membros da Assembleia Pro-
vincial da Vila, representantes 
dos Partidos Políticos, Agen-
tes Econômicos, represen-
tantes das Organizações da 
Sociedade Civil, Líderes Co-
munitários, Líderes Religiosos 
e representantes das Associa-
ções Profissionais para ouvir 
a posição dos mesmos sobre a 
Proposta de Lei que Cria No-
vas Autarquias Locais no País.

Depois da Província de 

Maputo, o grupo dos depu-
tados das Comissões da Ad-
ministração Pública e Poder 
Local (CAPPL) e dos Assun-
tos Constitucionais, Direitos 
Humanos e de Legalidade 
(CACDHL) da Assembleia da 
República vai, na terça – fei-
ra (06), trabalhar na Cidade 
de Maputo, tendo agendado 
uma interação conjunta com 
os Conselhos Executivo Pro-
vincial e dos Serviços de Re-

presentação do Estado, Mem-
bros da Mesa da Assembleia 
Provincial e Representantes 
das Bancadas.

Refira-se que encontro na 
capital moçambicana será 
antecedida de encontros de 
cortesia com a Secretária 
de Estado, Governador da 
Província e Presidentes da 
Assembleia Provincial, do 
Conselho Municipal e da As-
sembleia Municipal. 
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CENTRAIS EUA melhora saneamento na zona Norte do país 
O Governo norte-americano lançou, recentemente, 

um novo programa de apoio aos distritos da zona norte 
do país na melhoria do saneamento e do acesso à água 
potável, bem como encorajá-los na melhoria de práticas 
de higiene. O programa, que será implementado através 
da USAID, terá a duração de quatro anos.

O drama das mulheres que foram violadas e obrigadas a abraçar o silêncio 

“Não consigo perceber como aquele senhor continua livre”

Helena Manuel e Margarida Langa (nomes fictícios) fazem parte do rol 
de muitas mulheres que vivem traumatizadas por terem sido violadas 
sexualmente ainda na tenra idade. O tempo passou, mas quando as duas 
sobreviventes olham para o passado não conseguem segurar as lágri-
mas. Se por um lado, o Governo reconhece que há um longo caminho 

a percorrer para acabar com todo tipo de violência contra a mulher, as organizações da 
sociedade civil apontam que há uma necessidade de punir os prevaricadores para prote-
ger mais as mulheres.

A Assembleia da Repúbli-
ca aprovou a Lei nº 29/2009 
de 29 de Setembro, sobre a 
violência doméstica praticada 
contra a mulher em Moçam-
bique com o objectivo de pre-
venir, sancionar os infractores 
e prestar às vítimas de vio-
lência doméstica a necessária 
protecção, garantir e intro-
duzir medidas que fornecem 
aos órgãos do Estado os ne-
cessários para a eliminação de 
todas as formas de violência 
contra a mulher. 

Entretanto, volvidos 13 
anos depois da aprovação 
daquele instrumento ainda 
persistem casos de violência 
contra as mulheres, com des-
taque para a violência sexual. 
De acordo com dados torna-
dos públicos pelo Governo, 
através da Secretaria de Esta-
do na Cidade de Maputo, en-
tre Janeiro e Setembro do ano 
em curso foram registados, na 
Cidade de Maputo, cerca de 
1.048 casos de Violência Ba-
seada no Género.

Embora não esteja direc-
tamente relacionada com es-
tas estatísticas mais recentes, 
Helena Manuel é um dos ros-
tos que espelham o drama de 
quem já foi vítima de violação 
sexual e a justiça nunca foi 

feita.
Foi violada sexualmen-

te pelo tio quando tinha 14 
anos de idade, mas não con-
tou o que lhe aconteceu por 
ter sido ameaçada de morte. 
Hoje, com 24 anos de idade, 
Manuel ainda guarda sequelas 
daquela fatídica tarde.

“Por ter o mesmo nome 

da minha tia, desde criança o 
meu tio sempre me chamou 
de esposa. Quando perdi a 

minha mãe, com apenas 10 
anos, a minha tia decidiu que 
tinha de passar a viver na casa 
dela. Aceitei porque ela tinha 
condições de custear os meus 
estudos, mas quando comple-
tei 14 anos, e por ter um porte 
físico acima da minha idade, o 
meu tio começou a me olhar 
como mulher. No início, ele 

me acariciava os seios e me 
apalpava as partes íntimas, 
mas sempre tive medo de 

Margarida Langa, por sua vez, 
foi violada sexualmente pelo vi-
zinho, mas mesmo depois da 
denúncia o implicado continua 
impune porque os exames, su-
postamente adulterados, não 
comprovaram a penetração. Vol-
vidos sete anos, Langa ainda cla-
ma por justiça.

“Até hoje não consigo perce-
ber como aquele senhor continua 
livre depois de ter me violado. Fi-
cou provado que ele me violou, 
mas quando chegamos à esqua-
dra disseram que os exames não 
provam que fui violada porque 
antes a minha mãe me deu ba-

nho”, relata, desconfiando que os 
resultados possam ter sido adul-
terados.

Inconformada pelo sucedido, 
Margarida Langa pensou em fa-
zer a justiça pelas próprias mãos, 
mas tal facto não se concretizou 
porque o violador acabou por 
mudar de residência devido à 
pressão dos vizinhos.

“Foi frustrante o que aconte-
ceu. Mesmo com todas as provas 
o violador foi inocentado. Por 
estar traumatizada pensei em fa-
zer a justiça pelas próprias mãos, 
mas felizmente aquele senhor 
foi mandado embora pelos meus 

Duarte Sitoe 

contar a minha tia o que aconte-
cia na sua ausência”, disse Helena 
Manuel, sem conseguir segurar as 
lágrimas nos olhos.

O silêncio acabou sendo o ga-
tilho para mais abordagens inde-
centes por parte do tio, que certo 
dia aproveitando-se da ausência da 
tia, a dominou e forçou-a a manter 

relações sexuais.
“Na presença da minha tia, o 

meu tio fazia de tudo para pare-
cer uma boa pessoa, mas quando 
ela não estivesse a história era ou-
tra. Não consigo esquecer o que 
aconteceu naquela tarde. Nunca 
tinha me envolvido com nenhum 
homem, mas mesmo sabendo que 

Entretanto, volvidos 13 anos 
depois da aprovação daquele 
instrumento ainda persistem 
casos de violência contra as 
mulheres, com destaque para a 
violência sexual. De acordo com 
dados tornados públicos pelo 
Governo, através da Secretaria 
de Estado na Cidade de Maputo, 
entre Janeiro e Setembro do ano 
em curso foram registados, na 
Cidade de Maputo, cerca de 
1.048 casos de Violência Baseada 
no Género.
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CENTRAISPRM apreende uma tonelada de medicamentos em Tete 
A Polícia da República de Moçambique apreendeu, na úl-

tima semana, cerca de uma tonelada de medicamentos supos-
tamente desviados do Sistema Nacional de Saúde na provín-
cia de Tete. Em conexão com o caso, um indivíduo, por sinal 
proprietário da casa onde estavam armazenados os fármacos, 
encontra-se a ver o sol aos quadradinhos.

O drama das mulheres que foram violadas e obrigadas a abraçar o silêncio 

“Não consigo perceber como aquele senhor continua livre”

“As mães não podem lavar a criança 
depois da violação”

vizinhos devido ao seu compor-
tamento, porque além de violar 
crianças se envolvia com as mu-
lheres dos outros. O tempo pas-
sou, mas até agora não consigo 
esquecer o que aconteceu naque-
le dia. Tenho namorado, mas por 
vezes, quando ele me toca, lem-
bro daquela agressão”, desabafa.

Quando o violador é quem 
devia proteger

Esse é o drama de Esselina 
Mangue, que foi violada pelo 
próprio pai e foi obrigada a não 
denunciar o caso porque o pai era 

quem colocava o pão na mesa na 
casa dela. Actualmente, com 31 
anos e mãe de dois filhos, Man-
gue ainda não conseguiu perdoar 
a mãe por ter sido conivente. 

“Tinha 16 anos de idade quan-
do tudo aconteceu. Fiquei trau-
matizada porque fui violentada 
pelo meu próprio pai. Contei o 
que aconteceu à minha mãe, mas 
ela ficou indiferente e disse que 
não podia denunciar porque o 
meu pai era quem colocava a co-
mida na mesa. Perante aquela si-
tuação perdi o amor pela vida e 
por vezes pensava em tirar a mi-
nha própria vida, mas felizmente 

Das três vítimas entrevis-
tadas pelo Evidências, apenas 
uma é que teve coragem para 
denunciar. O medo de amea-
ças ou perder o provedor e a 
pressão familiar muitas vezes 

leva as vítimas a ficarem no 
silêncio. Para a activista so-
cial Berta de Nazareth, as 
vítimas da violência sexual 
tendem a ficar em silêncio 
porque não encontram am-
paro dentro da família. 

“A educação sexual não é 
uma pauta ao nível da família. 
Quando a rapariga é violada 
tem dificuldades para parti-
lhar a informação. O aumento 
do número de denúncias nos 
últimos anos reflecte o traba-
lho que a sociedade civil está 
a fazer para explicar que as 
pessoas devem denunciar este 
tipo de crime, mas ainda assim, 
muitas vítimas de violência se-
xual continuam em silêncio”.

Nas entrelinhas, Berta de 
Nazareth defendeu que as or-
ganizações da sociedade civil 
devem apostar na formação 
da rapariga, tendo apontado 
que graças à iniciativa “Eu sou 
Nthavas” mais de 10 casos de 
violação sexual foram julgados 
no ano passado.

Por sua vez, na qualidade 
de representante do Ministé-

rio do Gênero, Criança e Ac-
ção Social, reconheceu que no 
grosso das vezes os violadores 
ficam impunes por falta de 
provas, uma vez que as mães 
lavam as crianças antes de ir 
fazer a denúncia.

“A impunidade é que faz 
com que os índices de vio-
lência sexual aumentem. No 
grosso das vezes, os violado-
res acabam ficando impunes. 
Sinto como mãe e como pro-
fissional o que está a aconte-
cer dentro das comunidades, 
mas quem pode responder 
essa e outras questões é o mi-
nistério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos. 
As mães não podem lavar a 
criança depois da violação se-
xual porque destroem todos 
vestígios e os violadores aca-
bam ficando impunes”.

isso não aconteceu”, desaba-
fa.

Esselina contou ao Evidên-
cias que ficou grávida como 
resultado da violação do pró-
prio pai, mas foi obrigada a 
abortar porque não podia dar 
à luz ao próprio irmão.

“Um mês depois de ser 

violada percebi que estava 
grávida, mas tive que tirar 
porque fui engravidada pelo 
meu próprio pai. É uma si-
tuação que até hoje me cus-
ta acreditar, sobretudo pelo 
comportamento da minha 
mãe. Hoje sou mãe de dois fi-
lhos, mas raramente falo com 

os meus pais por culpa daqui-
lo que aconteceu no passado. 
Ainda não os perdoei pelo 
facto do meu pai ter me viola-
do e a minha mãe defendê-lo 
porque era quem colocava o 
pão na mesa da minha casa”, 
relatou com uma lágrima no 
canto do olho.

era menor de idade o meu tio abu-
sou de mim. Hoje tenho 24 anos 
de idade, mas nunca me envolvi 
com nenhum homem e achei me-
lhor mudar a minha orientação 
sexual porque quando um homem 
se aproxima de mim, mesmo com 
as melhores intenções, penso que 
o mesmo quer me violentar”, rela-

tou a jovem.
A sobrevivente conta que 

mesmo com a ajuda de psicólo-
gos e orações na igreja ainda não 
conseguiu superar os traumas do 
passado e que ainda guarda má-
goas do tio que faleceu em 2019, 
vítima de acidente de viação na 
África do Sul. 

A educação 
sexual não é uma 
pauta ao nível da 
família. Quando 
a rapariga é 
violada tem 
dificuldades 
para partilhar 
a informação. 
O aumento 
do número 
de denúncias 
nos últimos 
anos reflecte o 
trabalho que a 
sociedade civil 
está a fazer para 
explicar que as 
pessoas devem 
denunciar este 
tipo de crime, 
mas ainda assim, 
muitas vítimas de 
violência sexual 
continuam em 
silêncio.
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226 milhões de meticais em 2022

Ernst & Young firma parceria com AIESEC
A Ernst & Young (EY) assinou, semana finda, um memorando 
de entendimento com a AIESEC - Associação Internacional de 
Estudantes de Economia e Ciências Comerciais, nas instalações 
da EY, em Maputo. Esta parceria tem como principal objectivo 
capacitar os jovens dos 14 aos 17 anos, através de visitas aos de-
partamentos da empresa, palestras e conversas com profissionais 
de diversas áreas.

Absa vai absorver parte dos jovens que 
cumprem estágio 

Parte dos 15 graduados de diversas áreas, desde 
engenharia à comunicação, que terminam em 
breve o seu programa de estágio profissionali-
zantes oferecido pelo Absa Bank Moçambique, 
poderão ter oportunidade de fazer parte dos qua-

dros do banco em definitivo.

Desde 2016 que o Absa Bank 
Moçambique implementa o seu Pro-
grama de Graduados, estando neste 
momento a instituição bancária a 
chegar ao final da 6ª edição depois 
de ter formado mais de 110 jovens 
universitários, dos quais cerca de 
60% foram integrados nos quadros 
do Banco. 

Na prática, o programa tem a 
duração de 10 meses, e depois de 
formados há a possibilidade destes 
jovens integrarem as equipas dos vá-
rios departamentos do banco. Em-
bora o programa esteja na sua recta 
final, este ano, existem cerca de 15 
jovens pertencentes ao programa 
que ainda estão em estágio. 

“O melhor recurso de uma em-
presa, seja ela qual for, são as pes-
soas. Por acreditarmos no potencial 
dos nossos jovens e conscientes dos 
desafios do mercado de trabalho, 
criámos este programa, que ainda 
hoje dá frutos. Ao longo destes seis 
anos temos investido na formação 
de jovens recém licenciados, dando-
-lhes a primeira oportunidade de 
emprego e há muitos formandos 

que entraram para a primeira edição 
em 2016 e ainda cá estão”, destacou 
a responsável pela Área de Forma-
ção e Retenção de Talentos do Ban-
co, Michele Peres. 

Por seu turno, Kelly Tembe, uma 
das participantes do programa de 
Graduados, afirmou com entusias-
mo que: “O que mais me marcou 
foi ter conseguido materializar um 
projecto de automatização na segun-
da área por onde passei, graças ao 
aprendizado que colhi na primeira 
área por onde passei. Isso demons-
trou que as áreas por muito que dis-
tintas estão entre si co-relacionadas. 
Tem sido uma experiência interes-
sante onde conseguimos colocar 
em prática, a teoria que trazemos do 
mundo académico”.

Para 2023, a organização realizará 
novamente um programa completo 
de captação de novos graduados, e 
dependendo das suas necessidades e 
do desempenho dos mesmos pode-
rão vir a ser incorporados nos qua-
dros do Banco, reafirmando, assim, 
o seu compromisso com a capacita-
ção dos jovens moçambicanos.

Inserido no seu programa de graduados 

A nova unidade de produção fábrica de garrafas 
Plásticas de Polietileno Tereftalato (PET) da 
Coca-Cola SABCO (Moçambique), num inves-
timento de USD 14 milhões, inaugurada esta 
terça-feira, em Nampula, poderá impulsionar a 

geração de empregos e desenvolvimento económico na região 
e atenderá a preferência do consumidor por garrafas plásticas 
que são mais leves e fáceis de transportar do que as de vidro.

A referida unidade produz 
cerca de 14.400 garrafas PET 
de 200ml por hora, reduzindo 
assim  os custos de transporte 
e as emissões de CO2. Antes da 
construção da nova fábrica, a 
região Norte era abastecida por 
garrafas fabricadas na região 
Centro, a mais de 1.000 km de 
distância.

"Acreditamos que com a 
instalação da nova linha ha-
verá maior disponibilidade e 
diversidade de produtos para 
os nossos consumidores. Irá 
também eliminar os problemas 
logísticos básicos de transporte 
de produtos de outras fábricas 
para a fábrica de Nampula," 
disse o director-geral da Coca-
-Cola, Duncan Wyness.

Para atender a demanda dos 
consumidores daquela região, 
houve necessidade de ampliar 
os escritórios, bem como um 
novo armazém.

"Além de ampliar a cadeia 
de produção e distribuição na 
empresa, este investimento irá 
também gerar empregos na re-
gião, trazendo ganhos não só 
para a nossa organização, mas 
também para o País", explicou 
Wyness.

O evento de inauguração da 
Linha PET teve lugar na Fábri-

Coca-Cola investe 14 milhões de dólares em 
Nampula numa nova linha de garrafas PET

ca CCSM de Nampula e contou 
com a presença de autoridades 
locais, parceiros, colaboradores 
e imprensa.

Na sua intervenção, o Go-
vernador de Nampula, Manuel 
Rodrigues, congratulou a Coca-
-Cola pelo investimento e tec-

nologia adoptada, o que consi-
dera um gesto de confiança da 
CCSM no mercado moçambi-
cano e particularmente na Pro-
víncia de Nampula, tendo des-
tacado que a empresa contribui 
para empregabilidade e geração 
de renda através da sua extensa 
cadeia de valor.

Águas de Maputo cobra valor histórico 

A empresa Águas da Região Metropolitana de 
Maputo (AdRMM) alcançou, de Janeiro até 
Novembro último, uma cobrança de 226 mi-
lhões de meticais, uma meta considerada his-
tórica, num ano em que todos os objectivos 

estabelecidos foram integralmente cumpridos. A empresa 
Águas da Região Metropolitana de Maputo (AdRMM) al-
cançou, de Janeiro até Novembro último, uma cobrança de 
226 milhões de meticais, uma meta considerada histórica, 
num ano em que todos os objectivos estabelecidos foram 
integralmente cumpridos.

No mesmo período, os níveis 
de facturação situaram-se nos 
100%, à semelhança das metas de 
produção, distribuição e manu-
tenção, apesar de ainda persistir a 
necessidade de mais investimen-
tos, de modo a assegurar uma 
resposta cabal às exigências dos 
clientes e consumidores da Re-
gião Metropolitana de Maputo.

Apesar destes resultados, 
conforme explicou o presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) da AdRMM, Castigo Ál-
varo Cossa, a empresa ainda en-

frenta alguns desafios, tais como 
a mitigação do consumo ilegal, a 
vandalização dos órgãos do sis-
tema, entre outros, embora haja 
um esforço redobrado para a sua 
erradicação, através do Programa 
Acelerado e Integrado de Redu-
ção de Perdas (PAIRP).

"Os resultados, em 2022, re-
forçam a importância da nossa 
empresa, mesmo em situações 
de extrema adversidade. Manti-
vemos, com êxito, a continuidade 
do negócio, assegurando que fa-
mílias, empresas, hospitais, mer-

cados e outras instituições fossem 
servidos com maior nível de ex-
celência", disse Castigo Álvaro 
Cossa, que falava sexta-feira, 2 de 
Dezembro, na cidade de Maputo, 
na cerimónia de abertura do Co-
lectivo de Direcção Alargado da 
empresa.

Durante o ano prestes a findar, 
a AdRMM apostou na capacita-
ção e desenvolvimento de com-
petências dos seus colaborado-
res, dentro e fora do País, assim 
como na promoção do género, o 
que permitiu um crescimento do 
número de mulheres em funções 

de gestão, que aumentou 23% em 
relação à média dos últimos anos.

"Foi, também, possível esta-
belecer melhores condições de 
trabalho, através da melhoria do 
ambiente laboral, meios e incenti-
vos no sentido de estimular os re-
cursos humanos", concluiu. FDS
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ECONOMIAMetical vai apreciar 3,1% em 2023 
Um recente relatório da consultora Fitch Solutions pre-

vê que o Banco de Moçambique mantenha a taxa de juro 
de referência em 17,25% durante o próximo ano, sustentada 
num crescimento económico de 6,5%. Por outro lado, aque-
la prestigiada agencia de notação financeira observa que no 
próximo ano o metical terá uma apreciação de 3,1%.

Oposição vota contra 

Aquando do anúncio das medidas de acelera-
ção económica, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, anunciou que o Governo pre-
tendia reduzir o Imposto Sobre o Valor Acres-
centado (IVA), mas para a medida entrar em 

vigor estava refém da aprovação das três bancadas com as-
sentos na Assembleia da República. Volvidos três meses, 
a Assembleia da República aprovou, na última semana, a 
proposta de Lei que altera o Código do IVA de 17 para 16%. 
Com a aprovação deste instrumento, ao contrário dos ante-
riores 5%, o sector privado passa a pagar o IVA de 16% nas 
áreas de Educação e Saúde.

A redução do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado 
constava do rol do pacote 
das 20 medidas de aceleração 
económica tornadas públicas 
pelo Chefe de Estado para 
alavancar a economia nacio-
nal e reduzir o alto custo de 
vida que se faz sentir no país.

Visivelmente satisfeito 
pelo “sim” das três bancadas 
em relação a revisão da pro-
posta da lei que reduz o IVA 
de 17% para 16%, o minis-
tro da Economia e Finanças, 
Max Tonela, declarou que 

a revisão do código vai me-
lhorar a actuação do sector 
privado.

“O pacote de medidas de 
reforma pretende colocar o 
sector privado no centro da 
transformação económica, 
promover a alargamento e 
diversificação da actividade 

produtiva em Moçambique, 
bem como garantir o apro-
veitamento do potencial não 
explorado oferecido por esta 
rica e bela pátria. Este paco-
te contempla ainda medidas 
que visam aprofundar a es-
tabilidade macro-económica 
a médio e longos prazos, 
assegurar a melhoria da ges-
tão das finanças públicas e 
o fortalecimento das acções 
focadas na promoção da boa-
-governação, transparência 
e do combate à corrupção”, 
disse Tonela, para depois re-

ferir que a revisão do código 
vai igualmente aumentar a 
produção e competividade 
na agricultura e promover 
investimentos nas energias 
renováveis.

“A primeira medida visa 
a redução gradual da carga 
tributária, para dinamizar a 

AR aprova proposta de Lei que altera o Código do 
IVA de 17% para 16%

Duarte Sitoe 

economia e melhorar o poder 
de compra das famílias, pas-
sando a taxa do IVA de 17% 
para 16%; a isenção do IVA 
na importação de factores de 
produção para a agricultura e 
a electrificação, com vista a 
aumentar a produção e com-
petitividade da agricultura e a 
promover mais investimento 
nas energias renováveis e as-
segurar mais energia para a 
população moçambicana”.

Por outro lado, o minis-

tro da Economia e Finanças, 
que avançou que o Governo 
vai perder mais de 5,5 mil 
milhões de Meticais por ano 
com a redução do IVA, apon-
tou que o Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado poderá 
ter maior redução a longo 
prazo.

“O Governo entende ser 
prudente que a redução da 
taxa para os níveis desejáveis 
seja feita de forma gradual e 
responsável, face aos sistemá-

ticos deficits do Orçamento 
do Estado e o elevado grau 
de contribuição deste impos-
to para as receitas globais – 
superando, actualmente, os 
30%. Uma redução drástica 
da taxa resultaria, igualmente, 
numa diminuição expressi-
va da receita fiscal, o que iria 
comprometer a capacidade do 
Governo em realizar progra-
mas essenciais de desenvolvi-
mento que visam promover o 
bem-estar social”, disse.

O Movimento Demo-
crático de Moçambique 
(MDM) sempre defendeu 
que o Governo devia redu-
zir o IVA de 17% para 14% 
e, por isso, votou contra a 
revisão do código por en-
tender que o mesmo preju-
dica o sector privado.

“Esta redução não vai 
gerar o efeito desejado de 
estímulo ao sector priva-
do e representar algum si-
nal positivo ao mercado e 
aos empresários e influir 
no custo de vida dos mais 
pobres. Sendo esta uma 
medida transitória, o mais 
sensato seria a redução 

para 14%, de modo a estar 
em conformidade com a 
média da região da SADC, 
por outro lado, permitir o 
alargamento da base tribu-
tária”, declarou Fernando 
Bismarques.

Por sua vez, o maior 
partido da oposição em 
Moçambique observou que 
as medidas anunciadas pelo 
Presidente da República 
não criaram nenhum es-
timulo ao sector privado, 
justificando que a revisão 
do código “não garante o 
desenvolvimento integral 
de um povo já sofrido pela 
exclusão e pelo baixo poder 

de compra, o que significa 
que o nível acentuado de 
pobreza em Moçambique 
continuará estacionário”.

Para a Frelimo, a redu-
ção do Imposto Sobre o 
Valor Aplicado para além 
de reduzir o custo de vida 
vai galvanizar a economia 
nacional.

Refira-se que, recen-
temente, os empresários 
queixaram-se da falta de 
implementação daquela 
lei, ressalvando que o sec-
tor privado estava refém 
da aprovação do instru-
mento pela Assembleia da 
República.

Visivelmente satisfeito 
pelo “sim” das três 
bancadas em relação 
a revisão da proposta 
da lei que reduz o IVA 
de 17% para 16%, o 
ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela, 
declarou que a revisão 
do código vai melhorar 
a actuação do sector 
privado.
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Tendo surgido a partir de uma Manisfestação 
Intelectual em resposta ao Estado 
confessional, à Monarquia Absolutista e ao 
direito Divino dos Reis, no decurso do tempo 

o Liberalismo foi edificando um elaborado sistema de 
crenças que redundou numa autêntica religião de carácter 
universalista, apetrechando-se de uma intrincada liturgia 
pautada por um abrangente conjunto de normas que 
servem de guia moral para os seres humanos e que são 
proselitamente promovidas por um verdadeiro  Clero 
Fanatizado, instalado nos Estabelecimentos de Ensino, 
no Jornalismo ou no Mundo do Entretenimento, que 
secunda uma Classe Política que reage furiosamente 
face a qualquer opinião divergente — imediatamente 
apelidada de discurso de ódio — não hesitando em lançar 
para a Pira Inquisitorial Liberal todos quantos ousarem 
sair do esquema mental gizado, sempre em nome do 
sacrossanto progressismo. 

Dentre os MITOS fundacionais do vigente Liberalismo 
interseccionam-se aspectos essencialmente morais e 
antropológicos, como a esterilização da Família (ideologia 
de género, LGBTismo, Feminismo, etc., etc.), a restrição 
da Religião (Laicismo), o enfraquecimento da Soberania 
Nacional (Mundialismo) e a eliminação da Identidade 
Ética e Cultural dos Povos (multiculturalismo e 
mesticismo). Subjacente a esse processo encontra-se 
a escatológica ideia de que o Mundo Passado “é um 
somatório de pecados cometidos pela Raça Branca” 
e que esta deverá forçosamente expiar os mesmos e, para 
esse efeito, importa construir um Mundo Novo no qual 
os Brancos cultivem o sentimento de culpa, um ódio de 
si próprios traduzido num etnomasoquismo conducente 
ao seu desaparecimento físico, encarado como derradeira 
remição.

A constituição de Sociedades  Multiculturais e 
Multirraciais em solo Europeu ou Africano — sem 
excluirmos os Estados Unidos da América e os Países 
Asiáticos —, adquire assim uma relevância dupla: “purgar” 
a Raça Branca do seu Racismo Congénito e, por via da 
promoção da Miscigenação generalizada, dar origem a 
uma massa humana Mestiça que concludentemente será 
impoluta e liberta do Mal.

O Multiculturalismo adquiriu um carácter dogmático 
e no seu corpo axiológico entronca-se o culto da 
diversidade, que em bom rigor manifesta-se através de 
uma redentora Xenofilia, a admiração pelo estrangeiro, 
pelo OUTRO, o qual está revestido de uma histórica 
aura crística de sofrimento e exclusão e cuja exasperada 
protecção oferece-nos a purificação da consciência. Assim, 
em detrimento dos nativos europeus, intrinsecamente 
maus, as reivindicações dos sujeitos pertencentes às 
demais raças que habitam no nosso Planeta, oprimidos 
e rejeitados desde o Nascimento, devem ser priorizadas 
em penitente genuflexão pelos Zelotas do Progressismo.  

GÉNESE DA IDEOLOGIA
MULTICULTURALISTA

Com o eclipse da era Imperial e o fim da Epopeia 
Colonial Europeia, o chamado Velho Continente  

conheceu um influxo populacional constituído tanto por 
europeus como por africanos e asiáticos. Desde então 
a Europa passou a ser a Terra Prometida para milhões 
de Descolonizados. A partir do Maio de 68, uma 
ampla fatia dos Intelectuais Marxistas voltou à URSS, 
percebendo que o tão louvado “paraíso operário” era na 
verdade um INFERNO concentracionário. Esta deriva 
assinala o sucesso do Esquerdismo, que ultrapassou 
o Comunismo pela Esquerda. Entre esses Sumo 
Sacerdotes do Esquerdismo encontrava-se o estupor 
Jean-Paulo Sartre — que eu conheci infelizmente e que 
é o Autor da ignóbil sentença “Abater Um Europeu é 
matar dois coelhos com uma cajadada, é suprimir 
um opressor e o homem que ele oprime ao mesmo 
tempo: sobra um homem morto e um homem Livre”, 
bem como, ademais doutros, Herbert Marcuse, o qual, 
desencantado com o Proletariado por este renunciar a 
ser a Classe Revolucionária e aspirar ascender à Classe 
Média, entreviu nas Minorias (homossexuais, prostitutas, 
toxicodependentes, imigrantes...) os substitutos para 
assumirem o papel de Classe Social Revolucionária... 

Se ambos tivessem ido DAR UMA VOLTA AO 
BILHAR GRANDE PARA “AREJAR AS IDEIAS” 
ou IDO ÀS UTIGAS, teriam feito melhor figura, estes 
imbecis da treta, em vez de abrirem a boca para dizer 
asneiras!!!...

Este é o momento em que se opera a transmutação 
do Mito revolucionário e o âmbito académico é tomado 
de assalto pelas teorias da desconstrução, as quais 
exaltam as subculturas, a marginalidade, o desvio, o 
roubo, e, claro está, a condição de minoria, assumindo o 
Multiculturalismo um papel determinante na narrativa de 
Esquerda e Socialista incluída, que entretanto, “mutatis 
mutandis”, deixara de criticar a Sociedade Capitalista e 
as questões económicas para dedicar-se à crítica Cultural, 
tendo por objectivo último da transformação social já 
não a abolição das injustiças sociais, mas a eliminação 
das causas psicológicas, culturais, jornalísticas em 
termos de opinião — como muito bem referiu o colega 
Alexandre Chiúre na sua habitual crónica semanal, do 
passado mês de Novembro — e também antropológicas 
da infelicidade humana. 

Ora, é precisamente uma ideia de felicidade que 
entrecruza a actual Esquerda — por vezes dita 
Socialista com o Liberalismo — e a faz operar 
dentro deste e não contra este. “A Revolução contra 
o Capitalismo foi substituída por algo semelhante a 
uma tentativa de transformar  a condição humana. O 
Socialismo passou, assim, a identificar-se com uma 
forma de tratar as pessoas, mais do que com um Modelo 
Institucional e Político” (Stephen Bronner). 

Não tardou que os principais Marxistas fossem 
olvidados pela Esquerda, que passou a arvorar-se como 
a Guarda Suíça da DemocracÍa Liberal, da Economia 
de Mercado e do Progressismo Transnacional, essa 
ORDEM REVELADA onde a desconstrução 
das identidades enraizadas por via da engenharia 
social permite nascer novas identidades através da 
Miscigenação, para que, desse modo, desapareça o factor 
mais visível da Desigualdade entre os seres humanos: A 

DIFERENÇA RACIAL.

OS PARADOXOS DO
MULTICULTURALISMO
TORNAM-NO INVIÁVEL 

O projecto para a instituição de uma Sociedade 
Multicultural onde as Culturas e as Religiões diferentes 
dialoguem e convivam harmoniosamente, enriquecendo-
se com a sua diversidade, veio substituir o anterior intento 
de assimilação de quem vinha de fora, considerado 
agora pelo Prelado progressista como uma imposição 
RACISTA inaceitável. Porém, a experiência Histórica 
demonstra que todas as Sociedades Multiculturais em vez 
de UNIR os seus diversos componentes REDUNDAM 
invariavelmente na fragmentação e na constituição de 
comunidades separadas e conflituantes. Um exemplo 
paradigmático na Europa foi o Império Austro-
Húngaro, que albergava povos de origem germânica, 
eslava e magiar, todavia no topo da hierarquia encontrava-
se a elite germânica que subalternizava as outras etnias 
desse confronto interétnico resultou a Primeira Grande 
Guerra Mundial. 

Uma Sociedade Multicultural depressa torna-se uma 
Sociedade Multiracista, dado que a coexistência, no mesmo 
espaço, de populações cujos modos de vida chocam é 
sempre de elevada tensão e a coabitação somente pode ser 
regulada por meio de um quadro jurídico antidemocrático 
de cariz repressivo e totalitário. Por vezes, entre pessoas 
da mesma raça africana, a inveja impera. Basta por os 
olhos nos Moçambicanos e nos Portugueses menos 
afortunados. A isso acresce (também) a comprovada 
falência do princípio igualitarista que começa com a 
introdução de quotas (discriminação positiva) e termina 
sistematicamente na sobreposição de uma comunidade 
sobre as demais, vitimando a tão apregoada diversidade.

Malgrado os decénios de experiência, as evidências da 
impraticabilidade do Multiculturalismo são teimosamente 
negadas pelos fiéis sectários da Religião Liberal, os quais, 
negadores da Realidade, sacrificam a Verdade no Altar do 
progressismo ao confiscarem a Democracia, cerceando o 
Debate Público de forma a erradicar o Mal da Sociedade, 
entenda-se, aqueles que não participam no Culto da 
chamada “diversidade”.

Elevado à condição de doutrina de Estado, o Multi-
culturalismo é encarado como o Destino Último da Hu-
manidade, pese embora tal visão revelar-se absurda para 
os Povos de culturas enraizadas como são os Asiáticos 
e os Africanos (Moçambique e Angola, incluidos). A 
imposição do Multiculturalismo pelas “elites” culturais 
e mediáticas é entendida como uma marca definitiva de 
tolerância e abertura de espírito que irá alumiar as massas 
ignaras  europeias, mesmo que isso signifique a amputa-
ção da sua especificidade identitária. O Culto Multicultur-
alista faz tábua-rasa da nossa própria Cultura, despojan-
do-nos do estatuto de cultura de referência para não ferir 
a sensibilidade dos OUTROS e reduz-nos à condição 
de Comunidade Étnica entre outras dentro do reino da 
Diversidade. Por outras palavras, a Cultura acaba onde 
começa o Multiculturalismo.

O multiculturismo, preceito 
da religião liberal

Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO

Os Sectários Sacrificam a Verdade ao Confiscarem a Democracia, cerceando o Debate Público
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Ao longo deste ano, assistimos, 
em dois países africanos lusófo-
nos, a duas tentativas de golpe 
de estado falhadas. A boa notí-

cia é que elas falharam, a má (ou, melhor, a 
suspeita) é que elas não foram exactamen-
te golpes... A referência é a Guiné-Bissau, 
no início do ano, e São Tomé e Príncipe. E 
a suspeita é que tenham sido os dirigentes 
máximos dos respectivos estados a arrumar 
estas tentativas.

Os golpes de estado institucionais não re-
presentam novidade nenhuma no panorama 
da ciência política. Em tempos recentes, os 
exemplos não faltam: um pouco em toda 
a Europa, a partir dos finais da década de 
1960 até o início da década de 1980 o “pe-
rigo vermelho” (comunismo) levou organi-
zações secretas, de tipo paramilitar e ligadas 
aos Estados Unidos, a enveredar para uma 
estratégia da tensão, de forma a favorecer 
soluções ditatoriais em regimes que já eram 
democráticos, mas em que as esquerdas ti-
nham uma forte expressão eleitoral. Se tra-
tou de uma estação trágica da história eu-
ropeia, com atentados sobretudo na Itália 
(o país de fronteira entre o Ocidente filo-
-americano e o Oriente filo-soviético, com o 
maior partido comunista da Europa), a par-
tir da bomba em Piazza Fontana em Milão 
(17 mortos e 88 feridos), da outra em Piazza 
della Loggia em Brescia durante um comício 
sindical em 1974 (8 mortos e 102 feridos), 
ou do ainda mais trágico atentado na esta-
ção de Bolonha, em 1980, que provocou 85 
mortos e feriu cerca de 200 pessoas. Quem 
realizou este projecto foram grupos da ex-
trema direita – como os processos contra os 
seus expoentes  demonstraram -, ligados a 
organizações clandestinas, como Gladio (a 
Stay Behind italiana, que procurava treinar 
tropas especiais com a ajuda americana e 
inglesa em previsão de um possível ataque 
soviético), a CIA e serviços secretos italia-
nos desviados e ligados à P2 (uma maçona-
ria não reconhecida, guiada por Licio Gelli), 
que despistaram muitas das investigações 
para encontrar os culpados de atentados 
que provocaram centenas de mortos em 
todo o país. A mesma estratégia foi usada 

na Bélgica – com atendados em três super-
mercados – e na então Alemanha Ocidental, 
com o atentado na Oktoberfest de Mona-
co em 1980, matando 13 pessoas e ferindo 
mais de 200. Objectivo: despertar na popu-
lação apavorada a necessidade de um regime 
forte, autoritário que pudesse enfrentar esta 
onda de violência propositadamente pro-
vocada, sem nenhuma explicação racional. 
Um projecto que deu certo na Grécia (com 
o golpe de estado dos coronéis, em 1967, 
que se mantiveram no poder até 1974), e 
que estava para ser bem-sucedido mesmo 
na Itália, que sofreu pelo menos duas tenta-
tivas de golpe de estado da extrema direita 
naquela época: o plano-Solo em 1964, e em 
1970 o golpe-Borghese. Na Espanha, em 
1981, houve uma tentativa parecida (golpe-
-Tejero) por parte de militares ainda ligados 
ao regime de Franco, que tinha terminado 
em 1975, com a morte daquele ditador.

Em épocas mais recentes provavelmente 
o presidente turco Erdogan adotou a mes-
ma estratégia para eliminar muitos dos seus 
inimigos políticos: em 2016, um grupo de 
militares supostamente ligados a Gulen, o 
maior opositor de Erdogan, exilado nos 
Estados Unidos, tentou derrubar o presi-
dente turco, mas muitos analistas acreditam 
que foi justamente este último a organizar 
a tentativa de golpe, com o objectivo de se 
livrar dos seus inimigos, restringindo cada 
vez mais as liberdades constitucionais.

No contexto africano existem exemplos 
de golpes institucionais: além dos dois aci-
ma recordados na Guiné-Bissau e em São 
Tomé e Príncipe (naturalmente sempre com 
o benefício da dúvida, pois as dinâmicas não 
são claras e evidentes, como no caso acima 
mencionado da Itália), eles se concretizam, 
geralmente, mediante ações não violentas. 
Tais ações assentam na alteração da cons-
tituição dos respectivos países, permitindo 
ao presidente que está no cargo de conti-
nuar a exercer as suas funções de forma 
aparentemente legítima, mediante alteração 
constitucional. Nos últimos 20 anos, de 54 
africanos 20 passaram por esta experiência. 
Casos relativamente recentes foram o de Al-
pha Condé na Guiné-Conakry (82 anos no 

momento da terceira eleição), que depois de 
um ano foi por seu turno derrubado por um 
golpe militar, e Alassane Outtara (78 anos), 
na Costa de Marfim. Museveni, na Uganda, 
fez a mesma coisa, conseguindo um terceiro 
mandato depois de 35 anos no poder em 
2021, e depois de ter alterado a Constitui-
ção.

Diante da “mania do terceiro mandato” 
e o enfraquecimento das democracias afri-
canas, muitas vozes têm-se levantado: por 
exemplo, o antigo presidente americano, 
Barack Obama, num famoso discurso junto 
à União Africana em 2015, apelou para que 
os estados africanos deixassem de praticar 
a corrupção, assim como condenou os pre-
sidentes daquele continente que se agarram 
ao poder, tornando-o vitalício. A própria 
União Africana, uma instituição geralmente 
próxima aos regimes do dia nos vários países 
membros, adotou, a 25 de Abril deste ano, 
uma Declaration on Unconstitutional Changes of  
Government in Africa, em que se “condenam 
todas as formas de mudanças inconstitu-
cionais dos governos em África, golpes e 
manipulações dos processos democráticos 
para efectuar emendas constitucionais ou 
revisões para fortalecer o poder dos regimes 
do dia, em violação dos princípios demo-
cráticos nacionais”. Na mesma Declaração 
os países africanos que ainda não tenham 
limites aos mandatos presidenciais (como a 
Guiné Equatorial) são convidados a intro-
duzi-los, de forma a implementar processos 
internos mais democráticos. O que está cla-
ro é que tais golpes institucionais – segun-
do as próprias palavras da União Africana 
– se tornam possíveis em razão da fraqueza 
institucional da maioria dos países do con-
tinente. 

Em suma, cui prodest estas mudanças ins-
titucionais? Evidentemente, apenas para 
quem quiser prolongar o poder de quem já 
o exerceu por um tempo mais que suficien-
te, limitando as liberdades fundamentais 
dos indivíduos e das organizações da so-
ciedade civil. Encontrar formas legais para 
limitar este fenómeno é uma obrigação de 
todos os países africanos e das suas ainda 
frágeis democracias. 

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
Golpes de Estado 

institucionais: Cui Prodest?
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O governo, na qualidade de ór-
gão com iniciativa de lei, está 
a ganhar, pouco a pouco, o 
hábito não aconselhável de, 

em alguns casos, trabalhar, como que às 
escondidas, na concepção e produção de 
algumas propostas de lei com vista a re-
metê-las à apreciação e aprovação da As-
sembleia da República.

De quando em vez, a julgar pela lingua-
gem usada e pela violência verbal, fica-se 
com a impressão de que há, por detrás da 
necessidade de legislar, alguma maldade e 
demonstração de força por parte do legis-
lador (governo), ao estilo de que “quem 
manda sou eu”, como se, para além da 
simples intenção de regulação, haja outros 
objectivos a atingir.

A opção de se ostracizar contraria aqui-
lo que tem sido prática corrente no país, 
em que a produção de uma lei passa, ne-
cessariamente, pela consulta pública, em 
particular a audição das partes interes-
sadas, para a recolha de contribuições e 
correcções consideradas pertinentes, de 
modo a melhorar ou enriquecer o texto.

Este exercício tem por finalidade, igual-
mente, evitar que as leis que se pretendem 
introduzir no ordenamento jurídico mo-
çambicano não entrem em choque com 
outros instrumentos legais em vigor, par-
ticularmente a Constituição da República 
(CR), que não ponham em causa os direi-
tos e as liberdades dos cidadãos.

Infelizmente, a sociedade tem sido 
apanhada, vezes sem conta, de surpresa 
aquando do debate e aprovação de certas 
leis na AR, cuja elaboração não contou 
com a sua participação.

O pior de tudo é que quando chegam às 
mãos de quem tem a obrigação de as cum-
prir, descobre-se que contêm uma miríade 
de erros ou incongruências. Alguns dos 
seus artigos são uma autêntica aberração 
e chocam com princípios constitucionais.

Outras leis põem, claramente, em causa 
alguns direitos como de associação, aces-
so à informação e à liberdade de impren-
sa, o que se configura inconstitucional.

Geralmente, estes problemas levantam-
-se numa altura em que as leis já terão sido 
chanceladas pela AR e preenchem todos 
os requisitos para a publicação no BR e 
posterior implementação.

Fica-se com a ideia de que algumas leis 
são impostas pelo legislador, como quem 
diz “eu, governo, produzo as leis e vocês, 
os governados, têm que as cumprir, doa a 
quem dor”.

Em Setembro passado devia ter entra-
do em vigor o novo Código Comercial, 
mas tal não aconteceu porque a socieda-
de o rejeitou por estar inquinado. É um 
dos produtos legislativos do governo, cuja 
elaboração não obedeceu aos critérios ha-
bituais. A Ordem de Advogados de Mo-
çambique (OAM), por exemplo, assevera 
que não foi consultada.

Segundo defende a instituição, a lei de-
nota falta de harmonia dos conceitos téc-
nicos-jurídicos no ordenamento jurídico 
moçambicano, terminologia imprecisa, 
bem como erros de técnica legislativa.

O código reza, no seu artigo 17, que um 
menor de 18 anos pode se tornar empre-
sário ou fazer parte de órgãos de socie-
dades, através do seu representante legal, 
facto que entra em contradição com o 
Código Civil, que no seu artigo 122 es-
tabelece que a maioridade civil, no orde-
namento jurídico moçambicano, se atinge 
com 21 anos.

Caso o referido dispositivo estivesse em 
vigor, com as contradições que apresen-
ta, afectaria o ambiente de negócios, pois 
criaria incertezas e causaria um descon-
forto no seio do empresariado nacional e 
estrangeiro. Deste modo, terá de ser revis-
to com o envolvimento da magistratura, 
OAM e sociedade civil em geral.

Concomitantemente, surge a lei sobre as 
ONG's, agora na AR, elaborada, de igual 
forma, sem se consultar as partes interes-
sadas. A avaliar pelo teor da legislação e 
pela aspereza com que foi redigida, parece 
que não se destina propriamente a regular 
as actividades destas, mas, isso sim, “tra-
mar” as organizações e, em alguns casos, 

pôr em causa a sua existência.
É que não me parece sensato exigir ou 

obrigar as ONG's a investigar o passado e 
o presente dos seus financiadores. Primei-
ro, porque o resultado seria tendencioso, 
pois elas são as beneficiárias do dinheiro. 
Segundo, não é sua tarefa proceder des-
te modo, mas do Banco de Moçambique, 
que é a porta de entrada dos fundos exter-
nos no país.

A lei em questão, no seu artigo 12, não 
estabelece o prazo para que a entidade 
competente responda ao requerimento 
para a entrada em funcionamento de uma 
ONG. Esta lacuna pode dar azo a que o 
governo não autorize as actividades de al-
gumas organizações.

O artigo 41, por exemplo, que versa 
sobre doações, proíbe as ONG's de le-
var a cabo o desvio de aplicação dos seus 
fundos, sob pena de responderem civil e 
criminalmente, o que sugere tratar-se de 
departamentos que funcionam com o di-
nheiro do  Orçamento Geral de Estado e, 
acima de tudo, configura uma interferên-
cia em assuntos de interesse de institui-
ções de direito privado.

O terceiro exemplo é o da proposta de 
lei de radiodifusão, que aguarda a apro-
vação da AR. Apesar de ter passado pelo 
debate público, ainda não é consensual 
a nível da classe jornalística. Numa das 
passagens preconiza que os canais estran-
geiros, sobretudo os de televisão, devem 
transmitir em circuito fechado. Quer di-
zer que quem não tem dinheiro não vai 
poder aceder à sua transmissão, o que é 
uma afronta à Constituição da República, 
pois viola o direito do cidadão à informa-
ção.

Há um ditado popular que recomenda 
o seguinte: “Se queres andar depressa, vai 
sozinho. Mas se queres chegar longe, vai 
acompanhado”. Eis as provas de que o 
governo, ao insistir em trabalhar isolada-
mente na elaboração das leis, pondo de 
lado as partes interessadas, não chegará 
longe, mas se enveredar pela sinergia com 
a OAM e Cia, sim. 

As leis, as aberrações, 
as reações

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Níger almeja reduzir pobreza para um terço da 
população até 2026

O Níger quer reduzir a taxa actual de pobreza 
de 43% para 35% até 2026, através de um pla-
no de desenvolvimento 2022-2026 no valor de 
30 mil milhões de euros, apresentado na se-

gunda-feira, 05 de Dezembro, em Paris, pelo Presidente 
Mohamed Bazoum.

Participando na mesa re-
donda que reúne vários interes-
sados e investidores no Plano 
de Desenvolvimento Económi-
co e Social na capital francesa, 
Paris, Mohamed Bazoum refer-
iu que é ambição do país por 
si presidido reduzir a taxa de 
pobreza de 43%, em 2022, para 
35%, em 2026, e para alcançar 
esse objectivo serão implemen-
tadas várias estratégias destina-
das à transformação estrutural 
da economia.

"Os recursos financeiros 
necessários para implementar 
este plano estão estimados em 
29,62 mil milhões de euros, in-
cluindo 13,35 mil milhões de 
euros dos recursos próprios do 
Estado, 10,28 mil milhões de 
euros esperados dos parceiros 
técnicos e financeiros e 5,99 
mil milhões de euros do sector 
privado”.

O plano, segundo Bazoum, 

foca-se em três prioridades, 
nomeadamente “o desenvolvi-
mento do capital humano, in-
clusão e solidariedade; a con-
solidação da governação, paz e 
solidariedade; e a transforma-
ção estrutural da economia”.

Actualmente, o Níger en-
frenta vários desafios, particu-
larmente a nível climático e 
de segurança, com uma pre-
sença muito forte de rebeldes 
ligados à Al-Qaida e ao grupo 
extremista Estado Islâmico na 
região do Sahel, bem como 
grandes fluxos de refugiados. 

O Banco Mundial refere ai-
nda que a economia é, contudo, 
pouco diversificada, pouco in-
dustrializada e “dependente da 
agricultura para 40% do seu 
PIB”, de acordo com o Banco 
Mundial.

"Mobilizando recursos sufi-
cientes, criaremos as condições 
para a diversificação e modern-

ização da economia do Níger, o 
desenvolvimento do capital hu-
mano, a consolidação da gover-
nação, a paz e a segurança", as-
segurou o Presidente Bazoum.

O Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD) pre-
tende, por sua vez, financiar 
o plano no valor de 2,36 mil 
milhões de euros. "A economia 

do Níger é resiliente e cheia 
de oportunidades em todas as 
áreas. Não percam o comboio 
do Níger", disse a vice-presi-
dente do BAD, Marie-LaureA-
kin-Olugbade, dirigindo-se aos 
investidores privados.

Segundo o Banco Mundial, 
o Níger espera “taxas médias 
de crescimento anual de 8,5%" 

até 2026, enquanto que uma 
combinação de choques e crises 
de saúde, clima e segurança têm 
dificultado o crescimentoda sua 
economia nos últimos anos.

"Apesar de um contexto de 
grande incerteza, o crescimen-
to poderá atingir 10% até 2024 
graças ao boom na produção 
de petróleo", afirmou.

ÁFRICA 

Redacção/ Agências 

Professores angolanos iniciam segunda fase de greve
O Sindicato Nacional de Professores (SINPROF) inicia 

na terça-feira e até 11 de dezembro uma nova fase de greve, 
depois de falhar um acordo com o Ministério da Educação, 
anunciou a organização sindical. A greve faseada tinha sido 
suspensa na passada quinta-feira, mas não houve consenso 
na mesa de negociações com o governo.

Inundações repentinas matam 14 pessoas na África do Sul 

Pelo menos 14 pessoas morreram na súbita inun-
dação de um curso de água em Joanesburgo, 
atingida no sábado (03) por violentas tempes-
tades, enquanto prosseguem as buscas para 

detetar diversos desaparecidos, indicaram os serviços de 
emergência da cidade sul-africana.

O balanço aumentou de nove 
para 14 mortos com a descobe-
rta de mais cinco corpos, indicou 
a agência noticiosa AFP Robert 
Mulaudzi, porta-voz dos ser-
viços de emergência da cidade, 
que não conseguiu fornecer da-
dos mais precisos sobre as pes-
soas desaparecidas.

“Na noite de [sábado], um 
grupo de pessoas participava em 
rituais religiosos no rio quando 
eclodiu a tempestade", indicou 
previamente, precisando que 
33 fiéis se encontravam junto à 
margem do pequeno rio Jukskei, 
no momento da enorme inunda-

ção.
"Quando começou a tem-

pestade, muitos estavam de pé 
no leito do rio, promovendo 
rituais, baptismos. Foram ar-
rastados pela força da corrente", 
acrescentou, para precisar que o 
pastor que presidia a cerimónia 
sobreviveu.

“Duas pessoas foram ar-
rastadas, as suas mortes foram 
confirmadas nesse mesmo dia, 
no local", adiantou o porta-voz. 
As equipas de socorro, com o 
apoio dos bombeiros, retoma-
ram as buscas e identificaram 
mais 12 corpos.

Robert Malaudzi declarou, 
por outro lado, que as subidas re-
pentinas de água são frequentes 
neste bairro periférico de Joanes-
burgo, onde as tempestades, que 

surgem quase todas as tardes du-
rante o verão austral, são muitas 
vezes repentinas e violentas.

"O acesso aos rios é livre 
neste país e as pessoas praticam 

a religião que entendem", recor-
dou Mulaudzi. "Mas devemos 
intensificar as campanhas de 
sensibilização" para evitar que se 
repitam dramas deste género.

Redacção/Agências 
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valência de HIV (17,1%), 
enquanto que a província de 
Manica registou o menor ín-
dice com uma prevalência de 
7,9%. Nas restantes regiões 
do país, o índice de prevalên-
cia está distribuído da seguinte 
maneira: 15,4% em Maputo 
Província; 16,2% na Cidade 
de Maputo; 8,0% em Niassa; 
8,4% em Tete e 10,0% na pro-
víncia de Nampula. 

Este inquérito de 2019 
mostra que a prevalência de 
HIV entre adultos em Mo-

çambique neste período foi 
de 12,5%, o que corresponde 
a aproximadamente 2.097.000 
adultos vivendo com HIV, 
com maior incidência nas mu-
lheres (15,0%) quando com-
parado aos homens (9,5%). 
Não obstante, a supressão da 
carga viral foi de 64,1%, sendo 
67,1% entre mulheres e 58,8% 
entre homens. 

Intervindo na ocasião, o 
ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, referiu que a resposta 
nacional ao HIV e SIDA no 

país é orientada por um plano 
estratégico, que tem como ob-
jectivo geral reduzir as novas 
infecções de HIV e as mortes 
relacionadas com a doença, 
abordando as desigualdades 
que impulsionam a epidemia, 
eliminando o estigma e a dis-
criminação.  

No que respeita ao sexo e 
idade entre mulheres, a preva-
lência de HIV variou de 4,5% 
na faixa etária de 15 a 19 anos 
de idade a 26,6% na faixa etá-
ria de 35 a 39 anos de idade. 
E nos homens variou de 1,6%, 
de 15 a 19 anos, a 19,6% en-
tre adultos de 40 a 44 anos. A 
prevalência de HIV foi duas 
a três vezes maior entre mu-
lheres quando comparada aos 
homens na faixa etária de 15 a 
29 anos.

Desta forma, o alcance 
da supressão da carga viral 
torna-se um desafio em qua-
se todas as faixas etárias para 
ambos sexos, principalmen-
te entre mulheres de 15 a 24 
anos, e homens de 15 a 34 
anos de idade.

SAÚDE E GÉNERO O mundo assinalou no passado dia 01 de Dezembro o 
dia Mundial da Luta contra o SIDA 

Reduziu de 13,2% para 12,4% a taxa de prevalência de 
HIV/SIDA no país, entre 2015 e 2021, segundo o Ministé-
rio da Saúde (MISAU). Entretanto, a instituição diz que o 
estigma e a discriminação ainda comprometem o tratamen-
to da doença e o acesso aos cuidados de saúde.

De acordo com os resultados do Inquérito 
Nacional sobre o Impacto do HIV e SIDA 
no país (INSIDA-19), a província de Gaza 
tem a taxa de prevalência mais alta do país, 
representando cerca de 20,9% do total dos 

casos positivos em Moçambique. 

Estes dados foram avança-
dos no passado dia 01 de De-
zembro, Dia Internacional da 
Luta contra o SIDA, durante 
o lançamento do relatório do 

INSIDA-2019 pelo Instituto 
Nacional de Saúde (INS), em 

coordenação com o Ministério 
da Saúde (MISAU), Conselho 
Nacional de Combate ao HIV 
e SIDA (CNCS) e o Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

A província da Zambézia 
tem a segunda taxa de pre-

Gaza tem a maior taxa de prevalência de 
HIV/SIDA no país 

Renato Cau

A não prevenção, as violações sexuais, negli-
gência e abandono do tratamento e suposta 
inexperiência dos adolescentes são aponta-
dos como sendo as causas por detrás do ele-
vado e crescente número de infecções por 

HIV-SIDA entre jovens e adolescentes em Moçambique.  

Jovens e adolescentes dos 14 aos 24 anos são os mais 
infectados pelo HIV-SIDA em Tete

pelo vírus. 
Felizarda Malene, activista 

social e directora executiva 
da organização juvenil Asso-
ciação Galamukani, actuante 
na área da saúde, aponta fa-
lhas notáveis na luta contra a 
doença e avança retrocesso.

″É sinal de que alguma 

coisa deve estar a falhar, tal-
vez na forma como transmi-
timos a mensagem, talvez na 
falta de acesso a serviços de 
qualidade, precisamos de uma 
enfermeira ou enfermeiro 
que possa atender os adoles-
centes e jovens sem estigma, 
nem discriminação”, anota.

Por sua vez, Marcelino 
Miguel, secretário executivo 
do Conselho Provincial de 
Combate ao HIV, defendeu 
que a taxa de incidência juve-
nil é alta porque, no seu en-
tender, esta é a camada mais 
vulnerável da população.

″É uma camada sexual-
mente activa, é uma camada 
que sai da adolescência para 
uma outra fase da vida e é 
uma fase de inventar, uma 
fase de indecisão, de insegu-
rança e de moda″, explica, 
defendendo a necessidade 
de consciencialização dos 
adolescentes nas escolas, 
por estes serem locais de 
maior concentração desta 
faixa etária. 

Dados do recém-lançado 
relatório do Conselho Na-
cional de Combate ao Sida 
(CNCS) apontam que na 
província de Tete existem 
mais de 8 mil jovens e ado-
lescentes infectados por HIV, 
só nos primeiros seis meses 
do ano.

O sector da saúde na-
quele ponto diz que este ce-
nário não é isolado daquela 
província, pois acontece em 

praticamente todo território 
nacional, com destaque para 
as zonas suburbanas, infec-
tando jovens e adolescentes 
com idades que variam dos 
14 aos 24 anos.

O aumento vertiginoso 
do número de infectados tem 
vindo a preocupar o Gover-
no moçambicano e a socieda-
de civil, que juntos dos seus 
parceiros lutam para reduzir 
e travar as novas infecções 
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DESPORTO Voleibolistas nacionais procuram consagração na Zambia
Equipas masculina e feminina da Académica, actuais 

campeãs africanas e o conjunto feminino da Universidade 
Pedagógica de Maputo, vice-campeãs, partem no próximo 
dia 10 com destino à Zâmbia onde irão disputar o “Afri-
cano” da modalidade, com os olhos postos na revalidação 
do título.

Os praticantes de drift e rally, uma disciplina do des-
porto motorizado em ascensão no país, são muitas 
vezes considerados marginais, entretanto, Nabil 
Hanif, director-geral da Gold Way, uma agremiação 
sediada na Cidade da Beira, província de Sofala, re-

futa essa tese e defende que o desporto motorizado pode ser, até, 
uma tábua de salvação para os problemas que assolam a juventude 
moçambicana no presente. Nas entrelinhas, Hanif  aponta que o 
Governo deve apostar no desporto motorizado, uma vez que o país 
já provou ter muitos talentos na modalidade.

O consumo exacerbado de ál-
cool e drogas no seio da juventu-
de constitui preocupação para as 
autoridades moçambicanas e para 
as organizações da sociedade civil, 
sendo já considerado um proble-
ma de saúde pública, responsável 
pelo aumento dos níveis de delin-
quência juvenil.

Na cidade da Beira, os níveis de 
consumo de álcool e drogas entre 
adolescentes e jovens é elevado, 
por isso, a Gold Way, uma asso-
ciação que se dedica a prática do 
desporto automóvel, tem estado 
apostada em convencer esta cama-
da social a trocar as barracas e bo-
cas de fumo pelo volante e pedais.

“O álcool é um dos catalisado-
res para algumas situações nega-
tivas que têm ocorrido na nossa 
sociedade. É deveras frustrante 
ver jovens a enveredarem por estes 
caminhos. Como Gold Way, esta-
mos com as portas abertas para 
os jovens que pretendem abraçar 
o desporto motorizado porque, 
embora a sociedade considere 
uma modalidade dos marginais, 
pode ocupar os jovens e, por via 
disso, contribuir para a redução do 
consumo de álcool e drogas”, de-
clarou Nabil Hanif, director-geral 
da Gold Way.

Nabil Hanif  clarifica que o 
desporto automóvel não pode ser 

Gold Way aposta no desporto motorizado para retirar 
os jovens das barracas e bocas de fumo

Duarte Sitoe 

A União Desportiva de Songo sagrou-se, no domin-
go, 04 Dezembro, campeã nacional de futebol. Para 
conquistarem o terceiro título nacional da sua his-
tória, os hidroelétricos bateram o Ferroviário de 
Maputo pela margem mínima e desviaram o troféu 

mais cobiçado do futebol nacional de Tchumene, uma vez que 
apesar da Associação Black Bulls ter recebido e derrotado o Costa 
do Sol com esclarecedores 3 a 0, esta só seria campeão se a UDS 
perdesse, depois de ter, a meio da semana, averbado uma derrota 
na secretaria por utilização irregular de jogadores estrangeiros no 
jogo contra o Ferroviário de Nampula. Quem perdeu o direito de 
não disputar a fina-flor do futebol nacional do próximo ano são 
as despromovidas formações da Liga Desportiva de Maputo, Ma-
tchedje de Mocuba e Incomáti de Xinavane.

Caiu no último fim-de-sema-
na o pano do Campeonato Na-
cional de Futebol. À entrada para 
a última e derradeira jornada da 
competição, apenas duas forma-
ções, ou seja, a Associação Black 
Bulls e a União Desportiva de 
Songo podiam ser campeãs.

Os Touros sabiam que ti-

nham que triunfar e esperar um 
tropeço do líder na sua desloca-
ção ao Estádio da Machava. A 
equipa de Inácio Soares entrou 
lançada ao ataque e antes do pri-
meiro quarto de hora já estava a 
liderar o marcador graças ao golo 
de Nenê à passagem do minuto 
14.

UDS conquista seu terceiro título da história 

assumido como uma modalidade 
dos ditos “fora da lei”, contudo, 
uma modalidade que visa alegrar a 
sociedade, tal como as outras.

Aliás, o director-geral da Gold 
Way entende que é possível, atra-
vés do desporto automóvel, des-
cobrir-se novos talentos que pos-
sam, depois de vários processos, 
ser um dia reconhecidos interna-
cionalmente.

“Em Moçambique temos 
muitos talentos no desporto, e o 
desporto motorizado não foge à 
regra. Com um trabalho apurado 

podemos descobrir talentos, lapi-
dá-los para que no futuro sejam 
referência a nível nacional e inter-
nacional. Hoje, Moçambique tem 
pilotos que brilham nas grandes 
provas internacionais”, anotou.

Nas entrelinhas, Nabil Hanif  
declarou que o público tem acari-
nhado essa modalidade através de 
suas participações nas bancadas, 
daí que há um interesse por essa 
modalidade que um dia pode vir 
a ser bandeira do país, desde que 
haja vontade do Governo em in-
vestir na modalidade.

“Na Cidade da Beira, o público 
tem aderido aos nossos eventos e 
isso nos motiva para continuar a 
trabalhar. Em Moçambique, o des-
porto motorizado já mostrou que 
é uma das modalidades que pode 
representar a bandeira nacional 
além fronteiras.  Como praticantes, 
esperamos que o Governo faça a 
sua parte, ou seja, investir mais na 
modalidade em todas províncias”.

Falando do estágio da moda-
lidade na província de Sofala, o 
director-geral da Gold Way apon-
tou que a mesma está num bom 
caminho e falou da prova que terá 
lugar no próximo dia 10 do mês 
em curso.

“Ao nível da província de So-
fala, o desporto motorizado está 
num bom caminho. Nos últimos 
tempos alcançamos bons resul-
tados. No próximo dia 10 de 
Dezembro teremos uma com-
petição de rally e estamos a tra-
balhar para que seja uma grande 
competição. Felizmente, temos 
adeptos que aderem aos nossos 
eventos e tudo faremos para que 
saiam daqui felizes”.

Perda de pontos da ABB por utilização irregular de jogadores fez toda a diferença

O Costa do Sol, que mais 
uma vez provou que o proble-
ma não era Semedo, não tinha 
argumentos para contrariar o 
favoritismo da Black Bulls. Com 
naturalidade, aos 43 minutos, a 
formação presidida por Junaid 
Lalgy chegou ao 2 a 0 por Victor. 
Com este resultado, as três equi-
pas saíram para o intervalo.

No reatamento, a Black Bulls 
voltou as tomar as rédeas do jogo 
e o resultado (0 a 0) que se ve-
rificava na partida entre o Ferro-
viário de Maputo e a União Des-
portiva de Songo era suficiente 
para festejar o título pela segunda 
época consecutiva.

Entretanto, à passagem do 
minuto 83 John Banda desfez a 
igualdade no Estádio da Machava 
e despejou um balde de água fria 
nas bancadas do Complexo Des-
portivo de Tchumene.

Os Touros ainda consegui-

ram fixar o resultado final em 3 
a 0 por intermédio de Stephen, 
no período de compensação, 
mas, no Estádio da Machava, o 
resultado nunca mais se alterou e 
a União Desportiva de Songo es-
creveu o seu nome na galeria dos 
campeões nacional pela terceira.

Ao cabo  de 22 jornadas, 
os Hidroelétricos somaram 50 
pontos, mais um que a Asso-
ciação Desportiva, que antes de 
disputar a derradeira jornada 
viu o Conselho de Disciplina da 
Liga Moçambicana de Futebol a 
subtrair o ponto que havia con-
quistado diante do Ferroviário 
de Nampula, por ter utilizado 
simultaneamente seis jogadores 
estrangeiros.

A Liga Desportiva de Ma-
puto, Incomáti de Xinavane e 
Matchedje de Mocuba perderam 
a oportunidade de disputar o 
Moçambola do próximo ano por 

terem terminado a prova do cor-
rente nas três últimas posições.

No final das 22 jornadas, a 
Liga Desportiva de Maputo so-
mou 15 pontos, tendo por isso 
terminado a prova máxima do 
futebol nacional na última posi-
ção, o Incomáti de Xinavane e 
Matchedje de Mocuba, com 22 
e 17, ocuparam a 10ª e 11ª posi-
ções, respectivamente.

O avançado internacional 
moçambicano Isac de Carvalho, 
que nesta época evoluiu no Fer-
roviário de Nampula, terminou 
o Moçambola destacado na lista 
dos melhores marcadores, com 
11 golos, superando a concorrên-
cia de Lau King, com nove golos. 
Entretanto, Isac de Carvalho não 
terá direito ao prémio de 100 mil 
meticais disponibilizados pela 
Liga Moçambicana de Futebol, 
uma vez que não conseguiu ultra-
passar a fasquia dos 15 golos.

Hidroelétricos terminaram o Moçambola com 50 pontos, mais um que os Touros
Liga Desportiva, Matchedje de Mocuba e Incomáti despromovidos 
Isac ganhou a “bota de ouro”, mas não será premiado pela LMF

Duarte Sitoe 
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CULTURAXiquitsi 2022 encerra temporada com nomes sonantes 
O Xiquitsi encerra, nos dias 9 e 10 de Dezembro, a Temporada 

de Música, com a 3ª Série de Concertos. Para o primeiro dia, está 
programada a Noite de Família, às 19h30, na Igreja Santo António 
da Polana. A segunda noite será o concerto de Encerramento do 
Ano Lectivo, no Cine Teatro sob comando da fundadora do Xi-
quitsi, Kika Materula.

Como muitos pintores do seu tempo, Dito Tembe foi 
daqueles que se voltou para os exemplos de mestres 
da pintura Moçambicana da segunda Metade do 
Séc. XX, na procura de uma composição equilibrada, 
cheia de ambiente e luz, muito próximo do género 

Figurativo, não obstante estar familiarizado com as correntes do 
Impressionismo que vem dignificando.

A composição delineada da sua 
Pintura corresponde a ritmada di-
recção do pincel de traços cruzados 
sobrepostos e o vibrante efeito de cor 
com os seus ricos contrastes e pon-
tos amarelos e laranja, além dos tons 
verdes, azuis, amarelos e acastanhado 
esbranquiçado, de técnica e harmonia 
equilibrada, de efeito cromático. 

As suas Obras são livres de todos 
os modos de perspectivas romantiza-
das, embora de raíz africana, o mes-
mo acontecendo com as Figuras que 
circunscrevem toda a área de cada 
Quadro, em termos de Tema. Ambos 
agem memorável e solenemente no 
seu isolamento, acabando por em-
prestar ao corpo humano esboçado 
uma captada amena tranquilidade.

Ao contrário dos Impressionistas, 
que procuravam registar o momento 
e por isso trabalhavam espontanea-
mente na Natureza, como Estêvão 
Macambaco, a título de exemplo, 
DITO TEMBE prepara as suas 
Obras cuidadosamente. Ele pinta ao 
“ar livre” diante do local, as Paisagens 
e as Figuras Humanas a Óleo, sobre 
tela, ou sobre Platex, em pequeno, 
médio e grande formato. Além disso, 
faz, paralelamente com estes origi-
nais, os mesmos Motivos em diversas 
áreas pictóricas, quer do Óleo s/Tela, 
ao Platex, passando pela Aguarela e 
pelo Desenho a Carvão sob Cartoli-
na. E ainda na introdução de colagem 
e aplicação com materiais vários, pas-

sando pelo arame, pelo ferro e por 
outros elementos. Ver as Duas Obras 
que reproduzimos.

No “atelier” realiza finalmente o 
grande Quadro e junta todos os estu-
dos de uma Composição equilibrada 
para um todo unificado. O Artista 
DITO dá especial importância ao 
aperfeiçoamento dos contrastes de 
claro e de escuro, que constroem, em 
todo o Quadro, o acento condutor 
e brilhante do olhar, principalmente 
dos Homens e Mulheres retratados a 
partir do seu imaginário.

Nas duas Obras que apresenta-
mos no presente texto de análise, é 
possível constatar como o Artista não 
evita os contrastes de cores fortes. Só 
as combinações verde-vermelho, ou 
seja, a tonalidade castanha-alaranjada 
é trabalhada cheia de nunces em 
todo o Quadro, à semelhança do que 
acontecia com os Mestres Noel Lan-
ga e Samate, em termos de exemplo, 
ou seja, retratar os Temas dos seus 
trabalhos num colorido intensivo e de 
Paleta variada, no que aos Quadros a 
Óleo se referem.

Todos os elementos integrantes 
da Obra, cores, formas e linhas são 
orquestrados uns com os outros 
num equilibrado conjunto pictórico. 
DITO utiliza, ainda, aqui, cores terra, 
tons ocres, castanho e azul-marinho, 
desaprovadas durante muito tempo 
pelos Impressionistas franceses do 
Séc. XIX, que proporcionavam ao 

Dito Tembe: uma pintura delineada e de rica composição

Quadro uma suave e sufocante har-
monia e transparência. Para a bela 
sincronia das cores locais, da clara 
paleta e no estabelecimento de real-
ces de luz mais penetrantes, alguns 
dos Quadros deste pintor são hoje 
verdadeiras obras-primas, como são 
os casos dos dois Quadros que ora 
publicamos a ilustrarem o presente 
texto de análise.

Breve percurso artístico

Pedro Jeremias Tembe, de seu 
nome completo, mais conhecido no 
meio Artístico simplesmente como 
DITO TEMBE, nasceu em Lou-
renço Marques, no Ano de 1960, no 
então Hospital Miguel Mombarda, 
actualmente Hospital Central de Ma-
puto, cidade onde reside e mantém 
Estúdio. 

O Pintor DITO TEMBE reali-
zou a sua primeira exposição indivi-
dual de pintura em 1983, inaugurada 
na Galeria de Arte PROSUL, e em 

1985 na Fundação Eduardo Mon-
dlane, ambas na Capital Maputo, em 
Moçambique. Seguer-se-iam outras 
oito amostras individuais e inúmeras 
participações em Exposições Colec-
tivas, designadamente na África do 
Sul, Botswana, Portugal, Alemanha, 
Suécia, Brasil, Inglaterra, Espanha, 
Dinamarca, Suíça e EUA, onde viria 
a obter assinalável êxito.

É riquíssimo o seu percurso artís-
tico, tendo frequentado, entre 1987 e 
89, o Curso de Desenho no Centro de 
Amizade de Hause der Deutsche und 
Sovietische Freudschaft (H.D.S.F.), 
na cidade de Schwerin, na Alemanha 
do Leste, no perído da Guerra Fria, 
e foi Bolseiro de um Curso de Ale-
mão no Goethe-Institute, em Ber-
lin, no Ano de 2013.

Actualmente, é Membro Efecti-
vo do Núcleo de Arte de Maputo 
desde 1979 e exerce a profissão de 
Artista Visual há 43 anos, além de 
ser também co-Fundador do Projec-
to de Intercâmbio Artístico, entre 

Alemanha e Moçambique.
De referir, paralelamente, o inte-

resse do Artista pela a aprendizagem 
e experimentação nas áreas da Cerâ-
mica, Batique, Cinema e na Música, 
tendo frequentado o Curso de Ani-
mação Cinematográfica, no Instituto 
Nacional de Cinema (INC), em Ma-
puto, no Ano de 1982. 

DITO TEMBE trabalhou e 
chegou a participar também em di-
versos workshops artísticos com 
outros consagrados Mestres da Pin-
tura Moçambicana, nomeadamente 
Malangatana Valente Ngwuenha, 
Mankeu (pai do nosso ColegaArtista 
e Repórter-Fotográfico, Albino Ma-
humana), Victor Sousa, SAMATE 
Mulungo — pintores de quem já 
destacamos no Espaço CULTU-
RAL do Jornal EVIDÊNCIAS, em 
Edições recentes. 

DITO viria a trabalhar ainda, 
numa face posterior, na Alemanha, 
com a Artista Elisabeth Hohensee, 
na área do Batique, com o conheci-
do Pintor Thomaz Ziegler e tam-
bém com a Professora de História de 
Arte, Frauf  Lint, — conhecimentos 
e ligações que lhe vieram a ser provei-
tosas e enriquecedoras na sua apren-
dizagem Artística.

A cotação média da sua Obra os-
cila entre os 200 e os 2.500 Dólares 
USD, para Pequeno, Médio e Gran-
de Formato, sendo os seus Quadros 
muito disputados pelos Colecciona-
dores de Arte e «Marchand´s» Na-
cionais e Estrangeiros.

DITO TEMBE é uma referên-
cia na actual Pintura Contemporânea 
Figurativa e Impressionista Moçam-
bicana, a partir de 1980, da Segunda 
Metade do Séc. XX, que importará 
incentivar, divulgar e apoiar. Trata-se, 
em suma, de um nome com um Fu-
turo que auguramos promissor. 

O Pintor DITO TEMBE: uma promessa já alicerçada

Afonso Almeida Brandão (texto)  Albino Mahumana (foto)

Maputo viveu, na última sexta-feira, uma noite 
badalada de emoções e animação proporcio-
nada pela IV edição do Festival Standard Bank 
Acácia Jazz, que teve como figuras de cartaz 
dois músicos norte-americanos, nomeadamen-

te o teclista Jeff  Lorber e o saxofonista Everette Harp.

A esta grandiosa festa do jazz 
juntaram-se o renomado guitarrista 
moçambicano Jimmy Dludlu e a jo-
vem artista promessa do afro-fazz 
nacional Leyna Souto, que não dei-
xaram os seus créditos em mãos 
alheias. A jovem esmerou-se na sua 
actuação, o que lhe valeu um con-
vite dos músicos norte-americanos 
para colocar a sua voz no tema que 
encerrou o show.

O festival, que teve a duração 
de um pouco mais de quatro horas, 
arrancou com a actuação da Leyna 
Souto. A jovem artista apresentou 

seis temas, com nota alta, fazendo 
jus à sua promessa: uma memorável 
exibição.

Visivelmente feliz, Leyna Sou-
to disse ter adorado fazer parte do 
festival. “O público foi receptivo 
às minhas músicas. Foi o máximo. 
Curti o momento. A banda esteve à 
altura do show. O público embalou 
nas minhas músicas, daí que posso 
concluir que actuei como se fosse 
uma veterana”.

A seguir à Leyna, foi a vez de 
Jimmy Dludlu subir ao palco. Com 
o seu estilo característico, o famo-

Festival Standard Bank Acácia Jazz: Uma memorável exibição 
de música moçambicana e norte-americana

so guitarrista moçambicano tocou, 
dançou e interagiu calorosamente 
com o público, incendiando o fes-
tival com uma excelente execução 
de diversos temas sobejamente 
conhecidos.

Momentos após a actuação, 
Jimmy disse: “Hoje eu não fiz ne-
nhum show. Os meus alunos é que 
fizeram. Parabéns à Escola de Co-
municação e Artes (ECA) da UEM. 
Parabéns ao Standard Bank e a to-
dos os artistas que fizeram parte 
do festival. Nós estamos aqui para 
representar a nossa bandeira que é o 
Festival Standard Bank Acácia Jazz 
e o País”.

O encerramento do show esteve 
a cargo do quinteto norte-america-
no, no qual destacaram-se o teclista 
Jeff  Lorber, o saxofonista Everette 
Harp, o baterista Lionel Cordew e 
o guitarrista Tony Pulizzi. O agru-

pamento marcou em grande a sua 
primeira apresentação em Moçam-
bique ao executar com maestria vá-
rios temas desenvolvidos a partir do 
hard bop, com influência do blues.

Os pouco mais de mil espec-
tadores que encheram a tenda 
instalada no Campus da Universi-
dade Eduardo Mondlane (UEM) 
em Maputo, para assistir ao show, 
deleitaram-se ao som dos músicos 
que preencheram o alinhamento do 
concerto.

Abordada no decurso do espec-
táculo a ministra da Justiça, dos Assun-
tos Constitucionais e Religiosos, Helena 
Kida, indicou que o País estava a 
precisar de espectáculos de qualida-
de com a participação de músicos 
moçambicanos. 

“Jimmy é um artista de mão 
cheia e esteve acompanhado por 
jovens, daí os meus parabéns aos 

mentores da iniciativa e que venham 
mais eventos como este”, ressalvou.

Os promotores do Festival 
Standard Bank Acácia Jazz mostra-
ram-se bastante satisfeitos com esta 
edição. O administrador delegado 
do Standard Bank, Bernardo Apa-
rício, fez uma avaliação positiva do 
evento, salientando a forte adesão 
do público, a boa organização, a boa 
qualidade do som, assim como a ex-
celente performance dos músicos.

Bernardo Aparício acrescentou 
que tem sido uma marca do Stan-
dard Bank promover eventos com 
protagonistas renomados a nível 
global: “Fizemos isso com o ténis, 
trazendo tenistas com ranking mun-
dial e temos agora o jazz e vamos 
continuar a organizar eventos que 
coloquem Moçambique na rota 
mundial, quer do desporto quer da 
cultura”, frisou.
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ÚLTIMA HORA
Importadores escrevem ao ministro da economia e AR

PUBLICIDADE

Evidências

O instrumento prevê, entre outros, a redução do IVA para 16 por cento contra os actuais 17

A Associação de Importação e Distribuição Au-
tomóvel de Moçambique (AIDAM) viu sua re-
clamação, sobre a proposta de lei que altera o 
código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), ignorada e o documento foi aprovado 

semana finda, na generalidade, pela Assembleia da Repúbli-
ca (AR), sem acomodar qualquer observação da agremiação. 
A associação tinha alertado que as viaturas de cabine dupla, 
com motor a diesel, representam cerca de 70% do volume de 
vendas do universo do sector automóvel em Moçambique e a 
introdução do IVA vai trazer enormes prejuízos para o sector 
e para a economia em geral, culminando com uma menor 
receita fiscal para o Estado.

No âmbito da implementa-
ção do Pacote de Medidas de 
Aceleração Económica, anun-
ciadas pelo Chefe de Estado, 
em Agosto passado, a Assem-
bleia da República aprovou, se-
mana passada, a proposta de lei 
que altera o Código do Impos-
to sobre o Valor Acrescentado, 
que dentre várias novidades in-
troduz este imposto na comer-
cialização de viaturas ligeiras de 
transporte de mercadoria (pick 
up).

O instrumento prevê, entre 
outros, a redução de 17 para 
16 por cento, a taxa de imposto 
sobre o valor acrescentado e a 
visão do Executivo, através do 
ministro da Economia e Finan-
ças, Max Tonela, é que a medi-

da venha aumentar o poder de 
compra das famílias moçambi-
canas, bem como a promoção 
da produção agrícola no país.

Mas bem antes da aprova-
ção, a Associação de Importa-
ção e Distribuição Automóvel 
de Moçambique (AIDAM) já ti-
nha alertado, em carta enviada à 
Max Tonela, com conhecimen-
to da Assembleia da Repúbli-
ca (AR), no passado dia 25 de 
Novembro, que se trata de uma 
“proposta desajustada”, que 
coloca em causa o sector e pe-
naliza a actividade económica, 
na medida em que o Governo 
aproveitou-se do momento da 
redução da IVA para fazer ou-
tras modificações que atentam 
contra a economia no seu todo.

Introdução do IVA para viaturas pick up vai 
penalizar a economia

No documento enviado uma 
semana antes da votação, AI-
DAM argumenta que as viatu-
ras de cabine dupla, com motor 
a diesel, por exemplo, represen-
tam cerca de 70% do volume de 
vendas do universo do sector 
automóvel em Moçambique, 
o que significa que é a base de 
sustentação do nosso sector e a 
base da mobilidade do Estado e 
das empresas.

Adiante, explica que a pre-
tensão do Governo em intro-
duzir o IVA neste sector chega 
depois de o Executivo ter revis-
to em alta o Imposto de Con-
sumo Específico (ICE) na im-
portação de viaturas de cabine 
dupla, tendo passado dos ante-
riores 5% para os actuais 25%, 
como forma de diferenciá-las 

das viaturas de cabine simples.
“É nossa convicção que esta 

diferença entre cabine simples 
e cabine dupla é já suficiente-
mente penalizadora e que a in-
trodução do IVA nesta variante 
(cabine dupla a diesel) vai tra-
zer enormes prejuízos para o 
nosso sector e para a economia 
em geral (e, consequentemente, 
uma menor receita fiscal para o 
Estado”, defende a organiza-
ção, que revela ter pago cerca 
de 3.7 mil milhões de Meticais 
em impostos ao Estado, em 
2021.

Ao implementar-se esta me-
dida, a nossa convicção é de 
que as importações de viaturas 
usadas do Japão com idades 
muito avançadas vão aumen-
tar significativamente, trazendo 

gravíssimos problemas de se-
gurança rodoviária, assim como 
enormes impactos ambientais”, 
sublinha.

Além dos comerciantes, as 
viaturas em causa têm sido ad-
quiridas, na sua maioria, pelo 
Estado para alocar aos gover-
nantes, directores nacionais e 
provinciais, administradores, 
entre outros servidores públi-
cos com cargos de chefia, assim 
como às Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS).

De referir que a aprovação 
do documento foi marcada por 
divergências entre as três ban-
cadas parlamentares, tendo sido 
viabilizada pela Frelimo, com 
147 votos, enquanto a Renamo 
e o MDM votaram contra, com 
37 votos.


