
Registo: 011/GABINFO-DEP/2020
DIRECTOR:   Nelson Mucandze   |  EDITOR:   Reginaldo Tchambule  |  Terça-Feira,  31 de Janeiro de 2023  |  Edição nº: 94  |  Ano: 03 

60
 M

et
ic

ai
s

“Calvário TSU” completa um ano de trapalhadas, 
politiquices e esperteza 

Os FAE voltaram a receber o que ganhavam na TSA

Académico diz que se Nyusi estivesse a governar bem não precisaria de bajuladores

“Este país está num beco sem 
saída” - Sérgio Chichava
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Ganha 8 GIGAS no pacote
inicial ou na troca do cartão
3G por 4.5G e muitos GIGAS 
nas OFERTAS para exagerares
nos teus posts.

 
   OFERTAS
*123# OPÇÃO 2 

*136#

ACTIVA

Depois das palavras incendiárias, ala Nyusi ataca

Guebuza guarda mágoa do seu antigo delfim e já o escorraçou da sua casa por duas vezes

Associação de Nyusi à perseguição do seu antecessor fez transbordar o copo 
Palavras de Guebuza eram também dirigidas ao camarada “traidor” Celso Correia

RM, TVM e Notícias receberam ordens para não falar de Guebuza

Há ordens
para silenciar 
Guebuza 
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Após as palavras incendiárias do antigo 
Presidente da República, Armando Guebuza, 
no simpósio de celebração dos seus 80 anos, 
no passado dia 20 de Janeiro, que não foram 
acolhidas de bom grado por parte do actual 

Presidente da República, Filipe Nyusi, seus conselheiros e 
quadros seniores do partido Frelimo, os órgãos públicos e 
participados (RM, TVM e Notícias) - e alguns capturados - 
receberam ordens para não veicularem discursos ou qualquer 
conteúdo que vise enaltecer acções ou feitos de Armando 
Guebuza. Jornalistas destes órgãos confidenciaram-nos que 
algumas peças que foram preparadas no dia 20 de Janeiro e 
nos dias seguintes foram barradas, ficando assim a saber da 
ordem do silenciamento do antigo Chefe de Estado.

Muitos podem ainda não se 
ter apercebido, mas desde o 
passado dia 21 de Janeiro, um 
dia depois de ter proferido um 
desabafo em que se queixava 
de perseguição dos camaradas 

actualmente no poder, deixa-
ram de ser veiculados discur-
sos e notícias sobre Armando 
Guebuza nos órgãos públicos 
e participados pelo Estado, à 
excepção da Televisão de Mo-
çambique, onde um dos seus 
homens fortes, Armindo Cha-
vana, foi PCA. 

Na Rádio Moçambique e 
Jornal Notícias, incluindo al-
guns órgãos privados captu-

rados, há ordens expressas de 
não se passar nada relaciona-
do com Guebuza. Na Rádio 
Moçambique e os respectivos 
emissores provinciais, os jor-
nalistas ouviram o comando 

do silenciamento de Guebuza 
da voz do director do canal, o 
decano José Durberque, que 
disse ter recebido ordens su-
periores para não se veicular 
nada sobre Armando Guebu-
za.

Por exemplo, um dia depois 
do Simpósio que serviu de 
palco e plateia para Guebuza 
desabafar e apontar os canos 
ao seu sucessor, houve um 

DESTAQUE

Há uma ordem para silenciar Guebuza nos 
órgãos públicos

Depois das palavras incendiárias

Evidências

Para além de Nyusi, as palavras de Guebuza eram dirigidas ao camarada “traidor” Celso Correia

Comissão não identificou suposto deputado traficante de drogas 
Quando faltam escassos dias para a Comissão Parlamentar 

de Inquérito apresentar o seu relatório, sem grandes surpresas, 
já correm rumores de que esta não apurou nenhuma informa-
ção e nem mesmo suspeitas sobre um deputado que seria “ba-
rão de drogas” na Zambézia, como denunciou o deputado da 
Renamo, Venâncio Mondlane, sustentando-se numa denúncia 
do SERNIC, posteriormente refutada.

Recorde-se que depois das 
declarações de Armando 
Guebuza, a ala de Filipe 
Nyusi, que, nas primeiras 
horas do aniversário de 
Guebuza chegou a endereçar 
uma mensagem de felicitação, 
que foi entendida nalguns 
círculos como uma tentativa 
de reaproximação, partiu 
também para o ataque com 
parte dos seus emissários nas 
redes sociais a escreverem 
textos extensos para 
ridicularizar AG. 

torneio de Futebol organizado 
na região de Nditxe, no inte-
rior do distrito de Marracuene, 
a cerca de 40 quilómetros de 
Maputo, em homenagem a Ar-
mando Guebuza. 

Todo o material jornalísti-
co produzido neste evento foi 
barrado no serviço público de 
radiodifusão e o Jornal No-
tícias produziu a última peça 
sobre o antigo estadista na 
manhã do passado dia 21 de 
Janeiro, uma peça produzida 
no dia anterior, tal pode verifi-

car o Jornal Evidências.
Nem mesmo o concorrido 

Festival Armando Guebuza, 
que foi antecedido do encerra-
mento do torneio de Futebol, 
mereceu atenção. Aliás, alguns 
jornalistas receberam um “ok” 
para irem fazer cobertura, mas 
as peças não passaram, cum-
prindo-se assim a ordem de 
silenciar Guebuza. 

Recorde-se que, depois das 
declarações de Armando Gue-
buza, a ala de Filipe Nyusi, que, 
nas primeiras horas do aniver-

sário de Guebuza chegou a 
endereçar uma mensagem de 
felicitação, que foi entendida 
nalguns círculos como uma 
tentativa de reaproximação, 
partiu também para o ataque 
com parte dos seus emissários 
nas redes sociais a escreverem 
textos extensos para ridiculari-
zar AG. 

Um dos textos é assinado 
por Gustavo Mavie, curiosa-
mente antigo defensor acér-
rimo de Guebuza, que ago-
ra usou da astrologia para o 
atacar de forma veemente, 
chamando-o de ganancioso, 
teimoso, verbalmente agressi-
vo, conflituoso, irredutível nas 
suas convicções, entre outros 
epítetos.

É o novo capítulo nas rela-
ções entre o actual Presidente 
da República e seu antecessor, 
numa altura em que o debate 
sobre o terceiro mandato co-
meça a perder força, sobretu-
do depois do Congresso da 
Frelimo e das trapalhadas da 
TSU, que acabaram afectando 
grandemente a imagem de Fi-
lipe Nyusi e do seu Governo.

Naquela que é tida como a 
nova fase de uma guerra sem 
quartel entre Filipe Nyusi e seu 
antecessor, este último que se 
queixa de estar a ser persegui-
do, uma perseguição que inclui 
a sua família, coube a Armando 
Guebuza dar o pontapé de saí-
da às hostilidades, quando  - de 
viva voz e no seu estilo caracte-
rístico – desabafou, associando 
a morte de Valentina à mesma 
conspiração de alguns “cama-
radas” que colocou Ndambi na 
cadeia

Num discurso que mostra 
que as feridas abertas no calor 
da batalha judicial e política das 
dívidas ocultas ainda estão fres-
cas, o antigo estadista, sem citar 
nenhum nome, atirou-se contra 
alguns camaradas que estarão a 
conspirar contra a sua família. 

“Temos o Ndambi, que a 
Justiça não explica porquê está 
lá. Mas fizeram de propósito, 

para ele não estar cá connosco. 
A Valentina foi nos arrancada 
nesta confusão que levou ago-
ra o Ndambi à prisão. Mas nos 
aguentamos. Somos fortes. Se 
o colonialismo português não 
conseguiu calar-nos, vencer as 
nossas convicções, não são os 
nossos camaradas que vão con-
seguir isso”, sentenciou Gue-
buza, num discurso que depois 
foi replicado nas redes sociais, 
onde mantém uma legião de se-
guidores muito forte.

A mensagem é claramente 
dirigida ao Presidente Nyusi 
e Celso Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, a quem Armando Gue-
buza culpa por uma série de 
tragédias, incluindo a detenção 
do seu primogénito Armando 
Ndambi Guebuza, recentemen-
te condenado a 12 anos de pri-
são em conexão com o caso das 
dívidas ocultas.

Celso Correia, que foi um 
dos jovens delfins de Arman-
do Guebuza durante a sua go-
vernação, é tido, nos círculos 
próximos do antigo estadista, 
como um traidor, com o agra-
vante de ter sido o “master mind” 
que esteve por detrás do espec-
táculo das dívidas ocultas, es-
colhendo quem devia ir preso 
ou ser amnistiado, tal como ele 
próprio vincou num áudio gra-
vado clandestinamente pela an-
tiga secretária particular de Ar-
mando Guebuza, Inês Moiane.  

Por essa razão, Armando 
Guebuza não o quer ver nem 
sequer pintado, tendo já o es-
corraçado por, pelo menos, 
duas ocasiões quando tentou 
uma aproximação um pouco 
antes do julgamento, o que 
sugere que o antigo Chefe do 
Estado pode ainda guardar 
uma enorme mágoa de Celso 
Correia. 

Conheça o outro camarada destinatário das palavras de Guebuza
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No próximo dia 14 de Fevereiro, vai se assinalar 
a passagem de um ano desde a publicação no 
Boletim da República do primeiro e principal 
instrumento normativo da Tabela Salarial 
Única, a Lei n.º 5_2022 de 14 de Fevereiro 

que estabelecia as regras e os critérios para a fixação de 
remuneração dos serviços públicos, dos titulares ou membros 
de órgão público e dos titulares e membros dos órgãos da 
Administração da Justiça. Este acontecimento marcava o início 
de uma marcha titubeante, marcada por discursos políticos 
que inflamaram expectativas, que depois se viram goradas 
à medida que o tempo ia passando. Entre avanços e recuos, 
erros básicos de cálculos e até algumas trapalhadas, “pariu-
se” um projecto de revisões intermináveis que já causou 
muitas doenças e até morte de alguns funcionários públicos 
que viram reflectir na conta um valor que não condiz com o 
nível de expectativa criada. Hoje, desiludidos, muitos FAE, 
que chegaram a receber um valor incrementado entre Outubro 
e Dezembro, sobretudo licenciados, tem de se contentar com 
um salário igual ou ajustado ao que recebiam antes. 

A Tabela Salarial Única foi 
aprovada por lei, em Dezem-
bro de 2021, pela Assembleia 
da República, tendo sido poste-
riormente promulgada pelo Pre-
sidente da República, Filipe Nyu-
si, a 21 de Janeiro de 2022. Em 
Abril, o Conselho de Ministros 
aprovou o respectivo regulamen-
to. Entretanto, a implementação 
daquele instrumento que gerou 
expectativas falsas no seio dos 
Funcionários e Agentes de Es-
tado foi marcado por avanços e 
recuos. 

Depois de um ensaio ata-
balhoado em Julho, que tinha 
como propósito último sacudir 
a pressão social, que já estava a 
resvalar em pequenos focos de 
manifestações de rua, aliado a 
pré-campanha para o Congresso 
que se realizaria em Setembro, o 
Governo recuou da implemen-
tação da TSU, devido a alegadas 
irregularidades. Nessa altura, os 
números divulgados animaram 

muitos FAE, mas nada passou, 
aparentemente, de uma estratégia 
de gestão de massas. 

Depois de um período de cor-
recções, entre Outubro e Dezem-
bro, o Governo pagou salários 
na base da Tabela Salarial Única, 
mas a tabela estava embrenhada 
de imprecisões, injustiças e trata-
mento desigual entre os profis-
sionais de mesma classe, o que 
originou uma onda de agitação, 
com muitas classes profissionais 
a entrarem em greve, com desta-
que para médicos e professores.

Mas enquanto se encontra-
vam a digerir as imprecisões que 
o Governo prometeu regulari-
zar caso a caso, os funcionários 
foram surpreendidos com uma 
comunicação do Presidente da 
República, Filipe Nyusi do púl-
pito da Assembleia da República 
informando que não haverá 13º 
salário e o golpe veio na justi-
ficação. O Governo não tinha 
capacidade para abonar os seus 

“Calvário TSU” completa um ano de trapalhadas, 
politiquices e esperteza à mistura

No fim de tudo, os FAE voltaram a receber o que tinham na TSA

DESTAQUE

Evidências

Tabela Salarial Única (TSU) está longe da expectativa criada pelos discursos políticos

Frelimo pede destituição de Manuel de Araújo 
Manuel de Araújo é considerado por muitos um Edil “turis-

ta” devido as suas frequentes viagens para o exterior. A Frelimo, 
oposição na autarquia de Quelimane, submeteu, recentemente, 
apoiando-se nas frequentes ausências de Araújo, um ofício ao 
Ministério de Administração Estatal e Função Pública a pedir a 
sua destituição do cargo ao qual foi eleito pela lista da Renamo.
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funcionários devido ao impacto 
orçamental da TSU que se torna-
ra insustentável.

Houve murmúrios em to-
dos os cantos e quando os FAE 
pensavam que haviam já aguen-
tado todos os golpes possíveis, 
eis que, contra todas as proba-
bilidades, alguns Funcionário e 
Agentes de Estado viram os seus 
salários fixados pela Lei 51/2022 
de 14 de Outubro, a serem redu-
zidos drasticamente ficando com 
um ordenado igual ou ajustado 
ao que auferiam antes.

Humilhados, abandonados 
e desolados, os FAE ainda tive-
ram que aguentar calados a uma 
semana de uma agressiva propa-
ganda governamental nos prin-
cipais órgãos de comunicação e 
nas redes sociais. É que, sem o 
mínimo de “pudor”, o Governo, 
despachou alguns dos seus prin-
cipais propagandistas, para dize-
rem aos FAE que, embora alguns 
passassem a receber o mesmo 
que recebiam antes, houve um 
aumento em termos de percenta-
gens que variam de 144% para o 
especialista a 87% para o salário 
mínimo.

No caso dos técnicos superio-
res N1 difundiu-se a ideia de que 
saíram de 17 mil meticais para 37 
mil meticais, no que seria um in-

cremento de 115%, mas cálculos 
feitos pelo Evidências baseados 
nas informações de profissionais 
indicam que retirados os impos-
tos, os FAE N1 restam somente 
com 32 mil meticais, um venci-
mento igual ao que recebiam an-
tes da entrada em vigor da TSU, 
quando somados os diversos 
subsídios, incluindo o técnico, 
que deixou de existir agora. Ou 
seja, alguns continuam receber o 
correspondente à TSA.

As promessas de aumento 
que terminaram com a 

redução de salários 

O ensaio dos cortes na Tabela 
Salarial Única começou quan-
do na sua primeira sessão, este 
ano, o Conselho de Ministros 
disse ter recebido uma proposta 
da Comissão de Enquadramen-
to de Implementação da Tabela 
Salarial Única de   redução das 
remunerações e regalias dos diri-
gentes do Estado e dos órgãos de 
soberania.

A proposta da Comissão de 
Enquadramento de Implementa-
ção da Tabela Salarial Única foi 
deferida pelo Conselho de Minis-
tros e o Governo anunciou que 
queria reduzir em 20% o salário 
do Presidente da República e os 

restantes dirigentes do Estado e 
dos órgãos de soberania. 

Se por um lado, as correcções 
que foram feitas pela Comissão 
de Enquadramento de Imple-
mentação da Tabela Salarial Úni-
ca reduziram reduzir em 20% o 
salário do Presidente da Repú-
blica e os restantes dirigentes do 
Estado e dos órgãos de sobera-
nia. Por outro, alguns funcioná-
rios ficaram a saber, uma semana 
depois que os salários que rece-
beram entre Outubro e Dezem-
bro serão reduzidos, alguns para 
níveis iguais ao que recebiam na 
TSA, quando retirados todos os 
impostos.

A postura do Governo foi cri-
ticada pelo Sindicato da Função 
Pública. Os médicos e os pro-
fessores denunciam uma insatis-
fação generalizada por causa da 
redução dos salários na esteira da 
Tabela Salarial Única, uma vez 
que aquando da implementação 
o Executivo garantiu que o ins-
trumento visava incrementar os 
salários ao invés de reduzir. 

Aliás, num dos seus discursos 
de auto-promoção, Filipe Nyusi 
chegou a dizer que a TSU visava 
“Valorizar, Reter e Atrair”, o que 
está longe de ser real. Um espe-
cialista continua a receber abai-
xo de mil dólares, os licenciados 
com o equivalente a 500 dólares 
e as demais classes muito menos, 
o que dificilmente poderá “Valo-
rizar, Reter e Atrair”.

Contra factos não há argu-
mentos, depois de três meses, a 
Tabela Salarial Única (TSU) está 
longe da expectativa criada pelos 
discursos políticos, e os políticos 
estão escondidos no conforto de 
uma mentira colossal, traduzida 
nas percentagens que não se re-
fletem nas contas.
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ciedade moçambicana e como 
vai contribuir para a redução da 
exclusão social e económica? 
Ninguém sabe. Ninguém sabe 
o que Moçambique vai ganhar 
concretamente com a explo-
ração do gás natural. Os que 
mandam no País é que sabem o 
que o País vai ganhar e os res-
pectivos impactos”, analisa.

Anotando que, no grosso 
dos países africanos, a explora-
ção dos recursos naturais per-
petuou a situação da pobreza, 
aumentou os conflitos e a cor-
rupção. O terrorismo em Mo-
çambique é um dos exemplos 
mais visíveis da maldição dos 
recursos.

Para não passar por expe-
riências de países como Ango-
la e Nigéria, o pesquisador do 
IESE observa que Moçambi-
que deve pautar pela transpa-
rência das receitas provenientes 
da exploração de gás natural.

“É preciso saber quanto é 
que se está a explorar e quanto 
dessa exploração vai ficar com 
Moçambique e o que vai se fa-
zer com esse dinheiro. Vai para 
onde? Vai se fortalecer o sector 
da saúde e fortalecer o sector da 
educação? O que Moçambique 
ambiciona ser? Moçambique 
ambiciona ser um Dubai, uma 
Arábia Saudita, uma Noruega, 

o que ambiciona ser? Essas coi-
sas devem ser discutidas aber-
tamente sem tabus, mas o que 
está a acontecer é que tudo está 
envolto a mistérios. É provável 
que essas elites tenham de facto 
uma vontade de usar estes re-
cursos para desenvolver o País. 
Mas como a história do nosso 
País é marcada por corrupção 
e o enriquecimento das elites, a 
falta de transparência do bem 
público, nada me diz que desta 
vez será diferente”, anota.

Chichava não tem dúvidas de 
que Moçambique não depende 
de gás natural para catapultar a 
economia, uma vez que, obser-
va, tem tudo para dar certo e 
ter uma economia bastante di-
versificada, embora lembre que 
o gás seria muito importante 
para o desenvolvimento. 

Segundo ele, Moçambique 
tem o sector do turismo, terras 
férteis para produzir produtos 
de alta qualidade. tendo em 
conta que já foi grandes produ-
tores de café.

“A questão do Fundo 
Soberano por si só não é 

uma varinha mágica”

Em Dezembro do ano pas-
sado, o Conselho de Ministros 
apreciou e aprovou a proposta 

de lei que cria o Fundo sobe-
rano. No rol das explicações, 
o Governo disse que aquele 
instrumento visa assegurar que 
as receitas provenientes da ex-
ploração dos recursos minerais 
estimulem o desenvolvimento 
social e económico do país.

O pesquisador do IESE 
aplaude a criação do Fundo 
Soberano, mas entende que 
o mesmo deve ser gerido por 
pessoas idôneas para que não 
seja antro de corrupção ou en-
riquecimento ilícito.

“A ideia do Fundo Soberano 
é positiva. É prematuro para 
mim dizer como é que vai fun-
cionar esse Fundo Soberano, 
mas são poucos os casos em 
África em que o tal Fundo So-
berano serviu para o propósito 
pelo qual foi criado.  A ques-
tão do Fundo Soberano por si 
só não é uma varinha mágica, 
é preciso que as pessoas que 
vão gerir esse fundo sejam de 
facto pessoas íntegras e mo-
vidas de uma vontade de bem 
servir. É preciso pessoas que 
saibam gerir para que o Fundo 
Soberano não seja um antro de 
corrupção ou enriquecimento 
ilícito. Francamente, não sei o 
modelo que vai se adoptar, mas 
num contexto como o nosso é 
que a tendência para tudo estar 

DESTAQUE

Duarte Sitoe 

“Se fizesse parte da Comunidade Internacional, não dava dinheiro para eleições porque não 
servem para nada”
“Se o Presidente da República estivesse a governar bem não precisava de tanta bajulação”
“Se o campo político moçambicano fosse caracterizado por uma concorrência perfeita, em que só 
ganha aquele vende o melhor produto, a Frelimo já tinha acabado”

Continua na pag  05

África do Sul adia audiência do suposto mandante dos raptos 
em Moçambique  

A justiça sul-africana adiou para a próxima quinta-feira a au-
diência sobre liberdade condicional sob fiança de um empresário 
moçambicano detido há três semanas na África do Sul suspeito 
de liderar sequestros em Moçambique. Esta é terceira vez que o 
Tribunal de Magistrados de Tembisa adia a audiência.

Moçambique é rico e com potencialidades 
capazes de catapultar a sua economia 
sem precisar depender da indústria 
de petróleo e gás. É uma sentença 
do pesquisador Sérgio Chichava, 

director do Instituto de Estudos Sociais e Económicos 
(IESE), que, em conversa com Evidências, para além 
de abordar desafios económicos, onde questiona o papel 
das instituições de Bretton Woods, retrata uma oposição 
atada à inércia. “A Renamo e o MDM nunca vão fazer 
uma coligação, se fizessem seriam inteligentes, uma coisa 
que não são. Uma oposição coesa faz melhores resultados 
do que uma oposição fragmentada, mas não vai haver 
coligação, não estão preparados”, observa. Num outro 
desenvolvimento, aponta o dedo a Frelimo, assumindo que 
numa concorrência honesta, esta não teria sobrevivido: 
“Se fosse num País sério a Frelimo seria esmagada, essa 
coisa de Tabela Salarial Única é uma trapalhada. Este País 
está num beco sem saída. O único que dava um pouco de 
esperança aos moçambicanos morreu, Dhlakama morreu, 
embora ele tenha muita culpa do que esteja a acontecer na 
Renamo”. É uma conversa que não deixou de analisar os 
municípios, onde o investigador olha com optimismo os 
municípios da Beira e Nampula.

Entre 2020 e 2021, a pan-
demia da Covid-19 e a situa-
ção do terrorismo na provín-
cia de Cabo Delgado foram 
apontados como factores que 
contribuíram para o fraco de-
sempenho da economia mo-
çambicana. Em 2022, com 
o levantamento das medidas 
restritivas no âmbito da pande-
mia viral, o abrandamento dos 
ataques na província de Cabo 
Delgado e o regresso das ins-
tituições da Bretton Woods, 
Moçambique reentrou na rota 
do desenvolvimento.  

Entretanto, quando parecia 
que o início da exportação de 
gás natural e os factores acima 
supracitados iriam catapultar a 
economia nacional no ano em 
curso, advinha-se mais um ano 
difícil para o moçambicano.

Contra todas as expectati-
vas, mesmo com o regresso dos 
doadores e início da exploração 
de gás natural, os moçambica-
nos terão que, mais uma vez, 
apertar o cinto. Chivava obser-
va que o país está cada vez mais 
dependente e que há anos que 
trabalha com o Banco Mundial 
e Fundo Monetário Internacio-

nal, mas nunca foi estável.
“Não acredito que com 

a volta do FMI e do Banco 
Mundial haverá melhores dias 
para a economia moçambica-
na. Moçambique tem estado a 
trabalhar com estas instituições 
há muito tempo, mas nunca es-
teve estável. Quando é que já 
esteve? O que está a aconte-
cer é que o fosso está cada vez 
maior entre ricos e pobres. O 
País está cada vez mais depen-
dente, cada vez mais endivida-
do. Não sei o que vai entrar na 
economia moçambicana com 
o início da exploração e o im-
pacto que isto vai ter na própria 
economia, assim como na vida 
das pessoas, é um mistério”, 
disse Chichava para depois re-
ferir que ninguém sabe o que o 
País vai ganhar com exploração 
de gás natural.

O investigador defende uma 
discussão aberta para se mos-
trar e explicar que impacto isso 
vai ter para a vida dos moçam-
bicanos. “Como a exploração 
vai contribuir para acabar com 
a dependência do défice orça-
mental? O que vai contribuir 
para os diversos sectores da so-

Sérgio Chichava: “Este País está num beco sem saída”



54 31 DE JANEIRO DE 2023 31 DE JANEIRO DE 2023

DESTAQUEGoverno interdita congregações religiosas duvidosas
O Governo, através do Ministério Justiça Assuntos Consti-

tucionais e Religiosos, confiscou, recentemente, na província de 
Manica, a licença da congregação religiosa denominada Johane 
Marange, por alegadamente promover o casamento infantil e des-
respeitar questões de saúde. Sem adiantar números, o Executivo 
avançou, por outro lado, que interditou outras seitas religiosas 
com fins obscuros em Inhambane.

centralizado em alguns grupos, se for 
este o caminho a se adoptar, o Fun-
do Soberano não vai servir o motivo 
pelo qual foi criado ou está para ser 
criado”.

“Os doadores são cúmplices 
da fantochada”

Em Outubro do presente ano, o 
País vai realizar as eleições autárqui-
cas, mas a Comissão Nacional de Elei-
ções já demonstrou sérias limitações 
financeiras para a organização das 
mesmas. Chamado a comentar sobre 
as incógnitas que giram em torno des-
tas eleições, Sérgio Chichava referiu 
que, se fosse da Comunidade Interna-
cional, não se dignava a dar dinheiro a 
Moçambique, porque as eleições não 
servem para nada.

“As eleições estão para dizer a co-
munidade internacional que aqueles 
que estão a governar foram eleitos 
através de um processo democrático, 
livre, mas sabemos que tudo é fanto-
chada. É brincadeira, essas eleições 
para se realizarem temos que pedir es-
mola. Os doadores são cúmplices em 
tudo isso, se fizesse parte da Comu-
nidade Internacional não dava dinhei-
ro para eleições, porque não servem 
para nada, mudam o quê? Honesta-
mente falando, não servem para nada, 
pior agora que morreu oposição, mas 
mesmo com isso, haverá fraude, não 
haverá transparência, mas a Frelimo 
tem todas as condições para varrer em 
muitos municípios, mas como quer 
varrer tudo mesmo nos locais que é 
quase impossível não quer deixar nada 
para ninguém, vai fazer de tudo para 
que este processo não seja transparen-
te”.

Em Dezembro de 2022, o Conse-
lho de Ministros aprovou a proposta 
de lei que cria 12 novas autarquias. Al-
gumas organizações da sociedade civil 
questionaram o facto de o Executivo 
criar novos municípios numa altura 
em que o grosso dos que já existem 
se debate com problemas financeiros, 
sendo que alguns não conseguem pa-
gar salários.

Para Sérgio Chichava, os critérios 
usados para escolha das novas autar-
quias não passam de conversa para o 
“boi dormir”. Aliás, o nosso entrevis-
tado refere que, a par do Governo, os 
municípios não são auto-suficientes.

“O próprio País não é auto-sufi-
ciente, qual é o município auto-sufi-
ciente? Os novos municípios talvez 
tenham condições piores em relação 
aos locais que não são municípios. 
Escolha de municípios está por detrás 
de interesses. Esse País vive de doa-
ções, vive de empréstimos. Não pro-
duz nada, tudo vem de fora. Tudo não 
devia ser. Se o País vive de doações 
e não é auto-suficiente como é que 

você vai exigir ao município que seja 
auto-suficiente? Esses todos critérios 
para escolha de município são conver-
sas para o “boi dormir”. Estas com a 
RENAMO e MDM que não criticam 
nada, você não tem oposição”. 

Frelimo não está em condições de 
sobreviver num jogo transparente

Em Outubro, para além de manter 
os municípios que estão sob sua ges-
tão, os partidos da oposição vão ten-
tar roubar alguns municípios ao par-
tido no poder. Questionado se, com 
as condições actuais, a Renamo e o 
MDM estariam preparados, declarou 
que a oposição foi engolida pela inér-
cia, mas aposta que Albano Carige e 
Paulo Vahale podem renovar os man-
datos na Beira e Nampula, respectiva-
mente.

“A oposição tem condições para 
manter alguns municípios. Não co-
nheço a situação de todos, mas, pelo 
menos, por aquilo que tenho ouvido 
falar na opinião pública me parece 
que em Beira e Nampula estão em 
melhores condições. Em Quelimane, 
as coisas não parecem agradáveis. O 
Vahale parece que é bastante apre-
ciado, começou mal, mas quando se 
compara com os anteriores governos, 
exceptuando o Mamudo Amurane, as 
pessoas sentem que alguma coisa está 
a acontecer e não me parece que ele 
esteja em perigo. A situação de Naca-
la é complicada, é difícil ganhar uma 
eleição nesse País não sendo do par-
tido no poder, mas agora vão (os par-
tidos da oposição) ser esmagados por 
inércia, não existe oposição”.

Sem papas na língua, Sérgio Chi-
chava não tem dúvidas que, se Mo-
çambique fosse um País onde reina a 
concorrência perfeita quando se trata 
de eleições, a Frelimo já teria sido es-
magada, tendo igualmente apontado o 
dedo ao líder da Renamo pelo actual 
estágio do maior partido da oposição 
no País. 

“Se fosse num País sério, a Frelimo 
seria esmagada, essa coisa de Tabela 

Salarial Única é uma trapalhada. Se o 
campo político moçambicano fosse 
caracterizado por uma concorrência 
perfeita, em que só ganha aquele que 
vende o melhor produto, a Frelimo 
já tinha acabado. Num país normal 
onde há eleições democráticas e livres, 
achas que esse partido iria sobreviver? 
Eles sabem que não vão chegar ao po-
der porque as eleições não são justas, 
eles não têm a capacidade, não tem 
ideias. Esse País está num beco sem 
saída. O único que dava um pouco de 
esperança aos moçambicanos morreu, 
Dhlakama morreu, embora ele tenha 
muita culpa do que está a acontecer na 
Renamo. Não institucionalizou o par-
tido, aquilo era um partido pessoal, até 
chamava-se partido Dhlakama, bastou 
morrer está do jeito que está. Morreu 
Dhlakama e morreu com partido”.

A Renamo e MDM abriram espa-
ço para uma possível coligação nas 
próximas Eleições Gerais com vista 
a tirar do poder, os que actualmente 
estão a desgovernar o País. De acordo 
com o pesquisador do Instituto dos 
Estudos Económicos e Sociais, mes-
mo chamando o Congresso Nacio-
nal Africano (ANC), os dois partidos 
com assentos na Assembleia na Repú-
blica não seriam capazes de destronar 
a Frelimo. 

“Vai ser uma humilhação. Não é 
nada, eles podem se coligar e chama-
rem a avó ou tia, mas a Frelimo vai 
passear a sua classe, não porque é o 
melhor partido mas porque não existe 
ninguém para lhe fazer frente. Se qui-
serem podem chamar a ANC, mas vão 
perder. A Renamo e o MDM nunca 
vão fazer uma coligação, se fizessem 
seriam inteligentes, uma coisa que não 
são. Uma oposição coesa faz melhores 
resultados do que uma oposição frag-
mentada, mas não vai haver coligação, 
não estão preparados”, sentencia.

Incluir o filho na comitiva 
presidencial é “arrogância”

No balanço do terceiro ano do seu 
ciclo de governação, o Presidente da 

República referiu que o terrorismo é 
um facto universal e que “ninguém 
pode dizer que é legado combater o 
terrorismo, porque não sabe em que 
metamorfose ele vai surgir amanhã”.

Com essas palavras, parecia que o 
Comandante-em-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança estivesse a 
atirar a toalha ao chão, reconhecen-
do que o terrorismo não será erra-
dicado no seu mandato. Entretanto, 
Chichava observa que Nyusi queria 
dizer que existe uma outra forma de 
acabar com a insurgência armada na 
província de Cabo Delgado.

 “Combater é outra coisa, vencer é 
outra coisa. Acho que ele não queria 
atirar a toalha ao chão, mas ele que-
ria reconhecer que para, além da via 
militar, também existem uma forma 
de chegar ao acordo com os grupos 
terroristas. É preciso privilegiar ou-
tras formas. A Nigéria enfrenta o ter-
rorismo há muitos anos, isso mostra 
que é muito difícil combater o ter-
rorismo, sobretudo, em contextos 
onde há exclusão social que leva que 
haja um campo fértil para o recruta-
mento de jovens para estes grupos 
terroristas. Não me lembro de um 
País com as condições económicas 
de Moçambique que tenha derrotado 
o terrorismo”, disse Chichava para 
depois criticar o silêncio da oposição 
em relação o facto do Presidente da 
República incluir o filho na comitiva 
para as viagens presidenciais no es-
trangeiro.

“Isso mostra a arrogância. Num 
País normal, seria uma grande crítica 
e o Chefe de Estado teria muitos pro-
blemas ao fazer isto abertamente. Se 
o Presidente da República estivesse a 
governar bem não precisa de tanta a 
bajular. Nos últimos anos, Guebuza 
era criticado porque a imagem estava 
desgastada houve enorme campanha 
para limpar a imagem, mas com Nyu-
si as pessoas não importam com ele, 
só gozam, acham que ele nem sabe o 
que está a fazer ali”.

Nas entrelinhas, Sérgio Chivava 
considera que o País tem quadros 
competentes para mudar o actual es-
tágio do país.

“Este País tem pessoas capazes, 
tem quadros capazes e inteligentes, 
mas ainda há falta de vontade e am-
bição desmedida. As pessoas que-
rem levar as coisas e meter no bolso, 
não há visão para o desenvolvimen-
to da sociedade no seu todo. Não há 
interesses dessas elites políticas em 
haver inclusão social, política e eco-
nómica. Se não mudar a forma que 
estar a ser gerido o país vai andar de 
conflito em conflito. Você vai elimi-
nar o al shaabab e vai surgir outro, 
porque as raízes estão lá. Eles lutam 
por alguma coisa, estão insatisfeitas 
com alguma coisa”.

Continuação da pag  04
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DESTAQUE Época chuvosa 2022/2023 já matou 75 pessoas 
De acordo com dados tornados públicos pelo do Institu-

to Nacional de Gestão e Redução de Desastres (INGD), 75 
pessoas já perderam a vida no país, na presente época chu-
vosa e um total de 45.819 foram afectadas de várias formas. 
Manica (20) e Zambézia (18) são as províncias com maior 
número de óbitos. 

Tal como prometera em finais do ano passado, 
a Total Energies poderá retomar, dentro de 
dias, as obras de construção do seu complexo 
industrial em Afungi, interrompidas em 
Março de 2021, após um ataque ao distrito 

de Palma, dentro do perímetro de 25 quilómetros que 
havia sido acordado com o Governo. Mas porque não há 
almoços grátis, a Total poderá impor várias condições na 
mesa, dentre as quais a continuação das forças do Ruanda, 
país que, para além de lucrar com a “guerra”, tem estado a 
facturar com alguns contratos na área de óleo e gás.

A informação é avançada 
pelo portal Africa Intelligence, 
que adianta que o CEO da To-
tal Energies, Patrick Pouyanné, 
deverá escalar, dentro de dias, 
a província de Cabo Delgado, 
onde irá anunciar a retoma 
daquele que é considerado o 
maior investimento directo es-
trangeiro em África, avaliado 
em mais de 23 mil milhões de 
dólares.

Durante a sua visita ao país, 
concretamente a Cabo Delga-
do, onde prevê-se que escale 
a península de Afungi, Patrick 
Pouyonné irá anunciar o reiní-
cio dos trabalhos, cerca de dois 
anos depois de ter accionado a 
cláusula de força maior, após o 
maior ataque nas proximidades 
do seu canteiro de obras.

Antes do ataque que obri-
gou o abandono das operações 
da Total Energies, seus par-
ceiros no negócio e empresas 
subcontratadas, o Governo 
havia anunciado a criação de 
uma Task Force de elite espe-
cializada das Forças de Defesa 
e Segurança que iria proteger 
o perímetro de 25 quilómetros 
do projecto. Contudo, no seu 
primeiro teste, a referida força 
falhou ao permitir o ataque dos 
insurgentes a 24 de Março de 
2021, que chegaram a ocupar 
a vila sede do distrito de Palma 
por alguns dias.

Após o abandono das ope-
rações, o Governo, que num 
primeiro momento se opôs à 
vinda de “botas” estrangeiras, 
admitiu a vinda das tropas do 
Ruanda e da SADC, que em 
pouco tempo, em coordena-
ção com as Forças de Defesa e 
Segurança moçambicanas, con-
seguiram estabilizar a situação 
pelo menos no eixo entre Mo-

címboa da Praia e Palma.
Neste eixo, considerado 

relativamente mais seguro, em 
relação aos demais distritos do 
norte de Cabo Delgado, está 
posicionada a Força do Ruanda 
que opera como uma espécie de 
força mercenária, num pacote 
que inclui pagamentos vindos 
da França e até de toda a União 
Europeia, que recentemente 
desembolsou à Kigali um paco-
te de 20 milhões de euros para 
apoiar as Forças Ruandesas em 
Cabo Delgado.

Para além da Guerra, 
Ruanda está envolvido 

em negócios em 
Cabo Delgado

Neste momento, decorre 
a reconstrução de infra-estru-
turas socioeconómicas, com 
destaque para a reposição de 
energia, água e reabertura de al-
gumas estradas. As Forças ruan-
desas, com mais de dois mil ho-
mens no terreno, concentram 
maior parte do seu contingente 
para proteger a zona económi-
ca estratégica de Palma, mas 
para além do negócio da guer-
ra, os ruandeses estão a facturar 
com outros negócios.

A assinatura de múltiplos 
acordos secretos entre o Pre-
sidente de Moçambique, Filipe 
Nyusi e o seu homólogo ruan-
dês, Paul Kagame, em Setem-
bro de 2021, tem estado a gerar 
muita desconfiança na socie-
dade moçambicana, um receio 
que agora ganhou mais força, 
depois da empresa ruandesa 
Radar Scape ter sido anunciada, 
em Dezembro, sem concurso 
público, como parceira o Insti-
tuto de Formação Profissional 
e Estudos Laborais Alberto 

TotalEnergies próxima de anunciar retoma de 
actividades em Palma 

Reginaldo Tchambule

Cassimo para a reabilitação de 
casas na vila de reassentamen-
to de Quitunda, em Palma, 
próximo a Afungi, em Cabo 
Delgado.

Através de um memorando, 
o IFPELAC, um centro de for-
mação vocacional do Governo, 
que pouco ou nada tem a ver 
com o sector das obras públi-
cas, contratou a empresa ruan-
desa Radar Scape para reabi-
litação de 76 casas, que foram 
vandalizadas por deslocados e 
militares que ocuparam a vila 
logo depois do ataque de larga 
escala em Março de 2021.

No projecto, a Radar Scape 
vai substituir a italiana CMC, 
que foi encarregue de construir 
a cidade próxima ao acampa-
mento de Afungi. A italiana fu-
giu do local em Março de 2021, 
logo depois do maior ataque 
protagonizado pelos terroristas 
próximo do perímetro do can-
teiro de obras da Total.

Pelo trabalho, a referida 
empresa que foi registada em 
Moçambique no BR Nº 209 de 
29.11.21, Boletim da República 
- III Serie, com o nome Radar 
Scape Mozambique, Limitada, 
vai ganhar USD 800.000 pagos 
pela TotalEnergies. 

O registo da empresa em 
Moçambique foi formalizado 
em 29 de Novembro de 2021, 
cerca de dois meses depois da 
assinatura de acordos secretos 
entre Filipe Nyusi e Paul Kaga-
me, a 24 de Setembro de 2021, 

numa instância turística no dis-
trito de Mecúfi, a 50 quilóme-
tros de Pemba, nas vésperas das 
celebrações do dia das Forças 
Armadas de Moçambique.

Na altura, o teor dos acor-
dos não foi tornado público, 
apenas foi dito que se inseriam 
nos domínios da segurança, 
cooperação económica, com 
destaque para as áreas de recur-
sos minerais e energia e indús-
tria e comércio. 

Internamente, Nyusi está 
sob pressão para revelar o con-
teúdo dos múltiplos acordos de 
cooperação que o Governo tem 
estado a assinar com o Ruanda 
em vários domínios e a socieda-
de moçambicana “não perdoa” 
o facto da União Europeia estar 
a pagar directamente ao Ruan-
da para defender o nosso país. 

Mas, ao que tudo indica, 
para além da ajuda que recebe 
em nome de Moçambique, o 
Ruanda está envolvido em ou-
tros negócios, com destaque 
para a área de construção civil. 
A Radar Scape não é a primei-
ra empresa que ganha negó-
cios milionários no ramo da 
construção.

Há alguns meses, a empre-
sa construtora NPD, uma das 
maiores do Ruanda e tida como 
próxima de Kagame, foi asso-
ciada como favorita de uma lis-
ta de um concurso público in-
ternacional para a realização de 
trabalhos preparatórios no pro-
jecto de gás em Moçambique.

O envolvimento de empre-
sas ruandesas precisamente nos 
circuitos de negócios ligados ao 
bloco da área 1 da bacia do Ro-
vuma é visto como uma espé-
cie de pagamento indirecto por 
parte da TotalEnergies, líder do 
consórcio, pelo trabalho que as 
tropas ruandesas estão a fazer 

com vista a restabelecer a paz 
em Cabo Delgado.

Quase dois anos depois

Mas o Ruanda pode “comer” boa parte dos ganhos da área 1

Internamente, 
Nyusi está 
sob pressão 
para revelar o 
conteúdo dos 
múltiplos acordos 
de cooperação 
que o Governo 
tem estado a 
assinar com 
o Ruanda em 
vários domínios 
e a sociedade 
moçambicana 
“não perdoa” 
o facto da 
União Europeia 
estar a pagar 
directamente 
ao Ruanda para 
defender o 
nosso país.
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Não é só uma questão moral, há 
problemas de legalidade na importação 

do Rolls Royce
Estão a brincar com a nossa inte-

ligência, com direito a lavandarias de 
imagem. Estão a ridicularizar a indig-
nação pública, a negar-nos o direito de 
questionar e a tentar confundir-nos.

O afortunado empresário Salimo 
Abdula importou, em Dezembro, uma 
viatura Rolls Royce que, apesar de ter 
custado 25 milhões de meticais, pagou 
apenas 1559 meticais ao Estado. Sim, 
somente uns míseros 1559, benefi-
ciando-se de uma estranha isenção de 
pagamento de direitos aduaneiros na 
totalidade, no mesmo Estado em que 
importar um dubaizinho chega a cus-
tar os olhos da cara ao pacato cidadão, 
que por vezes chega a pagar aproxima-
damente 100% do valor da compra em 
direitos e demais imposições aduanei-
ras.

Sem a intervenção bondosa do Esta-
do, o empresário devia ter pago cerca 
de 12 milhões aos cofres do Estado. 
A postura do Governo, que tem aper-
tado o cerco quando se trata dos mais 
fracos, criou uma onda de indignação 
no seio dos moçambicanos que apon-
tam que, afinal, existem filhos e entea-
dos na “pátria amada”.

Tirando as trapalhadas dos que ten-
tam insanamente limpar a imagem do 
empresário, não se sabe a troco de quê, 
o que vemos é o resultado claro e cris-
talino que Salimo Abdula foi o benefi-
ciário de uma isenção com contornos 
promíscuos e de máxima expressão de 
um Estado forte para com os fracos e 
brando para com os fortes. 

Documentos vazados com objecti-
vo claro de distanciar o Rolls Royce 
de Florindo Nyusi que as redes so-
ciais o associavam a viatura, apontam 
que a isenção é usufruto do direito 
e regalia do deputado concedido em 
2015. O documento tenta informar 
aos moçambicanos que, de 1994 a 
esta parte, Salimo Abdula, dono de 
uma frota invejável de brinquedos de 
luxo que ele e seus filhos fazem pas-
sear na cidade, não importou qual-
quer viatura e guardou o seu direito 
e regalia de isenção de importar uma 
única viatura por mais de duas déca-
das, para, chegados 28 anos depois, 
colocar a sua luxuosa Rolls Royce 
nas estradas de Maputo. Tudo bem, é 
mesmo um homem de visão!

Mas, porque quem mente se perde, 
os mensageiros dos bons ofícios de 
lavagem de imagem perdem-se em ar-
gumentos e chegam, eles próprios, a 
se confundir ao sugerirem que a via-
tura importada com uma “imaculada” 
isenção de deputado de primeira legis-
latura, no século passado, antes da era 
2000, concretamente entre 1994-1999, 
afinal, é para ser usada na qualidade 
de Cônsul da Malásia, com matrícula 
amarela e tudo. Uma cartola bem tira-
da num País de incautos, não é!?

Trata-se de uma mentirinha pron-
tamente desmentida pela Autoridade 
Tributária que, através de um despa-
cho exarado pelo director geral das 
Alfândegas, Taurai Tsama, tentou ex-
plicar os contornos da promiscuidade, 
adiantando que se tratou da obediência 
ao pedido da Assembleia da República 
que argumenta, na sua declaração, que 
esta foi atribuída no âmbito de usufru-
to de direito e regalia como deputado.

Um outro facto que concorre para 
indiciar uma relação promíscua entre 
o Estado e Salimo Abdula é o facto do 
primeiro ter dado 100% de isenções a 
uma viatura cujas características ultra-
passam o tecto definido no Estatuto, 
Segurança e Previdência do Deputado 
aprovado pela nr 31/2014, de 30 de 
Dezembro. É que a lei só permite a 
aquisição duma viatura até 4500 cc3. 
No caso do Rolls Royce estamos dian-
te de uma cilindrada bastante superior. 
Em média, uma Rolls Royce tem mo-
tor V12 e com 6592 cc3. Nos casos em 
que a cilindrada é maior, o Estado não 
atribui a isenção a 100% por cento, o 
que não foi o caso do sortudo do Sali-
mo Abdula.

Claramente, estamos perante um 
problema moral, de um Governo 
que vai se superando em escândalos 
que expõem a promiscuidade entre 
o Executivo e os empresários que 
vivem nas tetas do Estado. Mais do 
que isso, estamos perante um atro-
pelo a Lei, o que significa que não é 
apenas um problema de Estado, mas 
do próprio Salimo Abdula, que se 
aproveitou da sua relação promíscua 
com o Estado para fazer vista grossa 
a legislação. Este é o cumprimento 
em pleno da receita para empobrecer 
um país e asfixiar os fracos.
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SOCIEDADE Estudantes da UP Maputo contestam novas taxas 
A Universidade Pedagógica de Maputo decidiu agravar as 

taxas de renovação de matrículas, mensalidades e exames de 
recorrência, com o objectivo de melhorar o funcionamento da 
instituição. Quem não gostou das inovações para o presente 
ano académico foram os estudantes que exigem a revisão das 
novas taxas.

Transportadores nacionais paralisam 
ligação na rota Maputo-Durban 

Os combatentes da Luta de Libertação Nacio-
nal, no distrito de Nangade, norte de Cabo 
Delgado, alguns dos quais abandonaram o 
conforto das suas casas para se juntarem aos 
esforços da luta contra o Terrorismo, estão 

agastados com as autoridades locais, que as acusam de não 
estar a fazer grande esforço para o restabelecimento de ser-
viços bancários.

Transportadores moçambicanos da rota Ma-
puto - Durban na África do Sul paralisaram 
suas actividades no domingo. A razão? Os 
contínuos ataques e assaltos que causam in-
segurança na África do Sul. Já se contabili-

zam várias viaturas privadas, entre ligeiras e pesadas, que 
foram vandalizadas e incendiadas, com destaque para um 
luxuoso autocarro da transportadora Majugar, que foi re-
duzido a cinzas na semana passada.

Desde a retirada dos fun-
cionários do Banco Comer-
cial e de Investimentos - BCI, 
devido à insegurança naquele 
distrito, os combatentes, fun-
cionários públicos, agentes 

do estado, comerciantes e a 
população local, recorrem à 
vila de Mueda, que dista 100 
quilómetros, para operações, 
transacções e outros serviços 
bancários.

De acordo com a Agência 
de Informação de Moçambi-
que, o membro da Comissão 

de Transportes da Junta, Jo-
nas Fumo, disse que devido 
aos ataques “os motoristas de 

Combatentes agastados pela falta de serviços 
bancários em Nangade

Onda de ataques na África do Sul

Os combatentes que fala-
ram em anonimato ao "Evi-
dências" vincaram que o facto, 
além de estar a pôr em riscos 
de acidentes e ataques terroris-
tas, está a criar constrangimen-
tos devido aos elevados custos.

Destacaram que, pelo fac-
to dos bancos de Mueda re-
gistarem enchentes, porque, 
além de utentes locais, devem 
atender os de Mocímboa da 
Praia, Muidumbe e Nangade, 
são obrigados a gastar com 
despesas de alimentação, aloja-
mento, além de transporte ida 
e volta.

Contudo, não entendem os 
motivos pelos quais as auto-
ridades locais, não mobilizam 
os responsáveis do banco a 
regressar, uma vez que outras 
instituições estão em funcio-
namento e que no distrito se 
instalaram as forças de Tan-
zânia e Lesotho no âmbito da 
missão conjunta da SADC que 
luta contra o terrorismo em 
Moçambique. (Evidências)

chapas de matrícula nacional 
receiam deslocar-se à África 
do Sul, usando a fronteira da 
Ponta do Ouro”.

O acordo para paralisar as 
actividades surge dias depois 
do ataque, protagonizado no 
último sábado, contra uma 
coluna de viaturas nacionais 
por um grupo de malfeitores 
não identificados no lado sul-
-africano.

Os malfeitores não iden-
tificados incendiaram seis 
viaturas, dentre elas estava 
um autocarro de passagei-
ros, com destino a Cidade de 
Durban que levava mais de 30 
passageiros. 

Os malfeitores levaram 
parte dos bens dos passagei-
ros, entretanto, não houve 
feridos, os passageiros foram 
assistidos pelas autoridades 
sul-africanas e levados de vol-
ta a Moçambique.

Com o objectivo de servir mais e melhor os be-
neficiários do Sistema de Segurança Social, 
o Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) actualizou, com efeitos a partir do dia 
28 de Dezembro de 2022, o valor do subsídio 

de funeral de 5 mil para 10 mil meticais, um incremento na 
ordem de 100 %.

O subsídio de funeral é 
uma das prestações (benefí-
cios) do Sistema da Segurança 
Social, que é paga pelo INSS 
para subsidiar as despesas fú-
nebres, em caso de morte dos 
beneficiários (trabalhadores) 
e pensionistas.

Este subsídio foi instituí-
do no Sistema de Segurança 
Social por Diploma Ministe-
rial nº 143/93, de 8 de De-
zembro, no âmbito do alar-
gamento material do Sistema 
e era suportado pelo Fundo 
Especial dos Trabalhadores 
(Fundo Especial). O mesmo 
conheceu sucessivos ajusta-
mentos, tendo o anterior au-
mento, no valor de 5 mil me-
ticais, sido registado no ano 
de 2013.

Face à conjuntura econó-
mica do país, caracterizada 
pelo aumento generalizado 
dos preços de bens e serviços, 
constatou-se uma redução do 
poder de compra das famí-
lias. Com a recente actualiza-
ção do valor do subsídio de 

funeral, que resultou de um 
estudo que teve como base o 
levantamento de custos para 
realização de um funeral ao 
nível das províncias, o INSS 
decidiu contribuir para a me-
lhoria das condições de vida 
dos utentes do Sistema de Se-
gurança Social.

O subsídio de funeral, a 
par do subsídio por morte e 
da pensão de sobrevivência, 
faz parte das prestações por 
morte, previstos no artigo 40 
do Regulamento de Seguran-
ça Social Obrigatória (RSSO), 
aprovado pelo Decreto n° 
51/2017, de 9 de Outubro.

Nos termos do artigo 46 
do RSSO, o subsídio de fu-
neral é atribuído na sequên-
cia da morte dos titulares das 
pensões por velhice e por 
invalidez ou do beneficiário 
que a data da morte, tenha, 
pelo menos, três meses com 
entrada de contribuições no 
Sistema de Segurança Social, 
assim como pela morte do ti-
tular da pensão reduzida.

INSS actualiza valor do subsídio de 
funeral para 10 mil meticais



98 31 DE JANEIRO DE 2023 31 DE JANEIRO DE 2023

SOCIEDADERecenseamento piloto arranca no dia 01 Fevereiro 
em três províncias

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) acaba de tornar 
público que o recenseamento eleitoral piloto, que terá a duração 
de 20 dias, vai arrancar a 01 de Fevereiro em  Nampula, Manica e 
Maputo província, com o objectivo de testar o material a ser usado 
na fase derradeira do censo, no âmbito das VI eleições autárquicas. 

Há cerca de uma semana, a cidade de Maputo 
parou, literalmente, para testemunhar a en-
vergadura e exuberância de uma incomum 
viatura da marca Rolls Royce Cullinan, mo-
delo 2022. De pronto, as redes sociais ficaram 

inundadas de fotos e houve quem associou “a máquina” ao 
badalado Florindo Nyusi, mas, afinal, o carro não pertence ao 
filho do Presidente Nyusi. É do empresário moçambicano Sali-
mo Abdula. Foi importada em Dezembro passado e, apesar de 
ter custado 25 milhões de meticais, pagou apenas 1559 meticais 
ao Estado, beneficiando-se de uma estranha isenção de paga-
mento de direitos aduaneiros. Sem a intervenção bondosa do 
Estado, o empresário devia ter pago cerca de 12 milhões. Dada 
a indignação social, começaram a ser conjecturadas campa-
nhas de lavagem de imagem, mas a investigação do Evidências 
encontra lacunas que mostram que pode haver muitas ilegali-
dades escondidas por detrás desta isenção.

A postura do Governo, que 
tem apertado o cerco quando se 
trata dos mais fracos, criou uma 
onda de indignação no seio dos 
moçambicanos que apontam que 
ainda existem filhos e enteados 
na “pátria amada”.

É que enquanto o Estado 
se mostra, por um lado inflexí-
vel para desbloquear doações 
de bens para benefício comum 
como é o caso do material de 
ginástica doado à Federação Mo-
çambicana de Ginástica pela Fe-
deração Internacional de Ginásti-
ca, o mesmo não teve esforços a 
medir para conceder uma isenção 
fiscal ao renomado empresário, 
Salimo Abdula.

A referida isenção alfandegá-
ria foi emitida pelo Ministério da 
Economia e Finanças em estreita 
colaboração com a Autoridade 
Tributária, no valor de mais de 12 
milhões de meticais (12,547, 822) 
na importação de uma viatura da 
marca Rolls Royce, avaliada em 
25 milhões de meticais.

O extracto da importação da 
viatura posto a circular nas re-
des sociais aponta que a luxuosa 
viatura, proveniente da África do 
Sul, chegou ao Terminal Inter-
nacional da Machava com rótulo 
de Importação de Mercadorias 
com Isenção Total de Direitos 
e demais Importações, mas não 
específica em que circunstâncias 
o Estado foi obrigado a subsidiar 
o luxo de um dos cidadãos mais 
ricos do País.

O documento em alusão re-
fere somente que Abdula devia 
pagar cinco milhões de meticais 
de direitos aduaneiros e cerca de 
sete milhões e quinhentos e vin-
te e oito mil meticais de Impos-
to Sobre Consumo Especifico. 

Entretanto, o empresário apenas 
pagou a incestuosa quantia de 
1559 meticais, sendo 1500 para 
TSA- Importação Com Isenção e 
59 meticais da Taxa de Radiodifu-
são, para levantar a viatura.

Depois da denúncia públi-
ca que gerou indignação, não 
demoraram muito aparecerem 
alguns quadros renomados da 
praça a tentarem lavar a imagem 
do empresário, dando a entender 
que este beneficiou da isenção na 
qualidade de antigo deputado e 
que a mesma irá ser usada na qua-
lidade de Cônsul da Malásia, duas 
qualidades, que segundo estes 
confere direito ao benefício fiscal.

Evidências apurou que Salimo 
Abdula foi deputado na primeira 
legislatura, ou seja, entre 1994-
1999, tendo apresentado para 
efeitos de isenção uma declaração 
passada em 2015. O documento 
tenta informar aos moçambi-
canos que, de 1994 a esta parte, 
Salimo Abdula, dono de uma 
frota invejável de brinquedos de 
luxo que ele e seus filhos fazem 
passear à cidade, não importou 
qualquer viatura e guardou o seu 
direito e regalia de isenção por 28 
anos e só agora accionou-a para 
importar o Rolls Royce.

Existe um tecto e limite de 
cilindrada para concessão 

de isenções

Igualmente, os defensores de 
Salimo Abdul tentam provar que 
a viatura vai ser usada na qualida-
de de Cônsul da Malásia, mas esta 
tese caiu por água baixo quando 
foi divulgado um despacho exara-
do pelo director geral das Alfân-
degas, Taurai Tsama, referindo 
que a isenção foi dada em obe-

Há um poço de ilegalidades na importação do Rolls Royce 
de Salimo Abdula

Evidências

Director-geral das Alfândegas ignorou limite de cilindrada para concessão de isenções

diência ao pedido da Assembleia 
da República que argumenta, na 
sua declaração, que esta foi atri-
buída no âmbito de usufruto de 
direito e regalia como deputado.

Entretanto, o Evidências ano-
tou que mesmo se se aplicasse a 
qualidade de deputado, Salimo 
Abdula não teria direito à isenção 

total como aconteceu. É que foi 
lhe dado 100% de isenções a uma 
viatura cujas características ultra-
passam o tecto definido no Es-
tatuto, Segurança e Previdência 
do Deputado aprovado pela Lei 
31/2014, de 30 de Dezembro.

É que a lei só permite a aqui-
sição duma viatura até 4500 cc3. 

No caso do Rolls Royce, estamos 
diante duma cilindrada bastante 
superior. Em média, uma Rolls 
Royce tem motor V12 e com 
6592 cc3. Nos casos em que a 
cilindrada é maior, o Estado não 
atribui a isenção a 100% por cen-
to, o que não foi o caso do sortu-
do do Salimo Abdula.

PUBLICIDADE

Matrículas para 2023
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados 
de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos 

ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classes por 700 meticais.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do 
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através 
dos telemóveis: 826864465 e 871232355.

 



1110 31 DE JANEIRO DE 2023 31 DE JANEIRO DE 2023

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

POLÍTICA EUA aptos a trabalhar com Moçambique no CS da ONU  
Os Estados Unidos da América (EUA) destacaram, na 

quinta-feira (26), a vontade de trabalhar com Moçambi-
que no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Este 
facto foi avançado pela embaixadora norte-americana 
na organização, durante uma visita de trabalho à capital 
moçambicana.

EMME diz que tem falta de reboques

Estacionei meu carro em 
frente ao campo do Ferroviário 
e, quando voltei, o carro não 
estava no local. Pensei que 
tivessem roubado o meu carro, 
mas fui informado que foram 
as pessoas do município que 
retiraram a viatura. Quando 
cheguei ao escritório da 
EMME disseram que tinha 
uma multa de 2700 meticais.  
Tive que pagar para ter o 
meu carro de volta, mas o 
município não pode criar taxas 
desnecessários para extorquir 
o cidadão. Ainda bem que 
parece que a empresa faliu.

O Conselho Municipal de Maputo, através da 
Empresa Municipal de Mobilidade e Esta-
cionamento (EMME), introduziu, em Junho 
de 2019, o sistema electrónico de pagamen-
to do estacionamento rotativo remunerado, 

denominado M-Estacionamento. Entretanto, passados 
quatro anos, a empresa que foi criada com o propósito de 
aumentar as receitas da edilidade da capital moçambicana 
depara-se com alguns problemas que condicionam, sobre-
maneira, as suas actividades e as receitas prometidas estão 
a chegar a conta-gotas. Numa entrevista concedida ao Evi-
dências, o PCA da EMME, João Ruas, explicou que o siste-
ma não está parado no tempo, mas reconheceu que, actual-
mente, não está a operar em pleno e culpa a insuficiência 
de reboques para retirar automóveis em situação irregular.

Quando o sistema elec-
trónico de pagamento do 
estacionamento rotativo re-
munerado foi anunciado, há 
cerca de quatro anos, o  Mu-
nicípio de Maputo, através da 
EMME, projectava colectar 
por dia entre 175 mil a 250 
mil meticais por dia em pa-
gamentos de estacionamento 
e multas. A empresa esperava 
apreender e sancionar pelo 

menos 100 viaturas por dia.
Contudo, volvidos quatro 

anos desde o arranque do M-
-Estacionamento, a situação 
é simplesmente desoladora. 
A EMME só tem capacidade 
para rebocar entre cinco e 10 
viaturas por dia e gerar uma 
receita que ronda entre 8.750 
e 17.500 meticais, o que pode 
ser sinónimo do fracasso 
de mais uma iniciativa do 
município.

Mas, apesar deste quadro 

sombrio, João Ruas ainda 
acalenta expectativas, in-

Empresa municipal só factura 17.500 meticais por dia contra 
os 250 mil previstos

clusive tem a justificação de 
ocasião. Diz que a empresa 
que dirige não dispõe de re-
boques suficientes para blo-
quear veículos por não terem 
efectuado o pagamento. 

Quem celebra o fracasso 
de mais uma iniciativa que era 
vista como tendo único pro-
pósito extorquir os muníci-
pes é António Pires, que não 
tem dúvidas de que o sistema 
de estacionamento rotativo 
pode ter parado no tempo, 
uma vez que tem estacionado 
a sua viatura durante longas 
horas na Avenida 24 de Julho, 
mas nunca a mesma foi blo-
queada ou rebocada por falta 
de pagamento.

“Estacionei meu carro 
aqui na Av. 24 de Julho desde 
as 10h e agora são 12h, não 
paguei e ninguém me blo-
queou. Acho que a empresa 
que foi criada para cobrar ta-
xas de estacionamento faliu. 
Como automobilista fico fe-
liz com isso, porque é menos 
uma taxa a pagar”, celebra.

Mas nem todos têm a 
mesma sorte. Há, entre os 
automobilistas, quem se quei-
xe das altas multas cobradas 
pela edilidade em caso de ir-
regularidade. Eliseu Arman-
do já foi multado por não ter 
não efectuado o pagamento 
do estacionamento rotativo.

“Estacionei meu carro em 
frente ao campo do Ferroviá-
rio e, quando voltei, o carro 
não estava no local. Pensei 
que tivessem roubado o meu 
carro, mas fui informado que 
foram as pessoas do municí-

pio que retiraram a viatura. 
Quando cheguei ao escritório 
da EMME disseram que ti-
nha uma multa de 2700 meti-
cais.  Tive que pagar para ter 
o meu carro de volta, mas o 
município não pode criar ta-
xas desnecessários para ex-
torquir o cidadão. Ainda bem 
que parece que a empresa 
faliu”, desabafou Mário, para 
depois criticar o actual está-
gio das estradas na Cidade de 
Maputo.

“As estradas estão uma 
lástima, mas todos os dias o 
município cobra taxas. É ver-
gonhoso o que está a aconte-
cer na nossa cidade. Ao invés 
de cobrar taxas, o Conselho 
Municipal deve melhorar as 
infra-estruturas, porque há 
dinheiro para o efeito”.

Os 12 silos prometidos 
ainda não saíram do papel

Enquanto os automo-
bilistas e a opinião pública 
celebram o fracasso de mais 
uma iniciativa municipal que 
lesava o bolso dos munícipes, 
o PCA da Empresa de Mo-
bilidade e Estacionamento, 
João Ruas diz que o projec-
to não faliu, apenas enfrenta 
escassez de reboques para 
sancionar automobilistas em 
situação irregular, o que, no 
seu entender, de certa forma, 
contribui para a redução das 
receitas. 

“Umas das maiores preo-
cupações da empresa é con-
seguir trazer mais reboques 
para sancionar os automobi-

listas que não efectuam o pa-
gamento. Agora, isso torna-
-se impossível devido à falta 
de reboques. Num Município 
que não há munícipes con-
tribuintes, não há receitas e, 
por consequência, nossas es-
tradas continuam com bura-
cos”, disse Ruas.

Ruas ainda explicou que, 
por dia, entram mais de 20 
mil carros na Cidade de Ma-
puto, mas a EMME só tem 
capacidade para estacionar 
apenas 12 mil. Para suprir o 
défice, a edilidade prometeu 
construir mais 12 silos.

Dos 12 silos prometidos 
em Junho de 2021, na zona 
da baixa da cidade de Mapu-
to, com uma capacidade indi-
vidual para acolher 600 via-
turas, a Empresa Municipal 
de Mobilidade e Estaciona-
mento (EMME) apenas con-
seguiu construir um silo, que 
por sinal ainda está em obras.

Questionado sobre o des-
tino das receitas cobradas no 
âmbito do estacionamento 
rotativo, João Ruas referiu 
que “a Empresa Municipal de 
Mobilidade e Estacionamen-
to construiu um galpão do 
Mercado Grossista do Zim-
peto, construiu um edifício 
para estacionamento de via-
turas no mercado central da 
baixa, pintou pavimentos nas 
vias públicas e reabilitou a es-
trada da Av. da OUA”.

Mostrando-se optimista, 
o PCA da EMME diz não ter 
dúvidas de que o estaciona-
mento rotativo veio resolver 
os problemas da insegurança 
na capital moçambicana.

“Os automobilistas que 
antes confiavam a segurança 
das suas viaturas nos estacio-
namentos aos jovens que la-
vam carros, agora depositam 
todo o trabalho de controlo e 
segurança no sistema rotativo, 
assim sendo a EMME deve 
responder as preocupações 
dos automobilistas. Em todas 
áreas de estacionamento ro-
tativo remunerado está uma 
equipa que zela pela segurança 
das viaturas, bem como a dos 
automobilistas”, disse.

Milagrosa Manhique 

Dos 12 silos prometidos apenas 1 está em construção, já atrasado
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CENTRAIS Nyusi pede 2,9 mil milhões para investir em infraestruturas agrárias
O Presidente da República, Filipe Nyusi, declarou, na última 

semana, durante uma conferência em Dakar, capital do Sene-
gal, que o sector público do país precisa de 2,9 mil milhões de 
meticais para investir em infraestruturas agrárias, num período 
de cinco anos. Nyusi destacou, por outro lado, que o privado 
carece de 1,6 mil milhões de Meticais para investimentos.

Escassez de água chega a forçar abandono nos condomínios luxuosos
Muita água, poucas infra-estruturas hídricas e défice de manutenção
Há relatos de que técnicos não implementam plano de abastecimento para vender facilidades

Barragem de Nampula, responsável por abastecer a cidade

Abundantes rios do Norte não abrandam escassez de água em Nampula, o que denuncia crise de gestão

São três horas da madrugada. O sol sequer deixa sua luz espreitar, mas já há agitação 
e um barulho que soa igual a tambores no populoso bairro Nampaco, arredores da 
superpovoada cidade de Nampula, a capital do Norte. Em pouco tempo, as ruas 
são tomadas por pessoas de todas idades, maioritariamente mulheres e crianças, 
com bidões em direcção ao poço. É o reflexo do dia-a-dia dos munícipes da cidade 

de Nampula, onde as limitações da barragem responsável por cobrir a cidade mostram-se 
contínuas, aliada à falta de infra-estruturas hídricas auxiliares e deficiente manutenção das 
já existentes. As autoridades só conseguem prover apenas um quarto (¼) da necessidade 
da urbe, deixando milhares na penúria. A escassez abrange também os condomínios que, 
apesar de recorrerem ao fornecimento assegurado por camionistas que vendem água em tan-
ques cisternas, assistem ao abandono dos clientes que, para além do luxo, querem o básico, a 
água de forma regular. É aqui onde existe um esquema montado pelos técnicos, que consiste 
na não implementação do plano de abastecimento alternado, a fim de vender facilidades.

Em termos oficiais, a insu-
ficiência no abastecimento de 
água está sendo minimizada 
através da distribuição alterna-
da por bairros, que, apesar de 
se verificar todos os meses do 
ano, é formalmente anunciada 
nos meses de pico, como se ve-
rificou em Outubro passado. 

Mas, apesar das autoridades 
garantirem que tem “bomba-
do” a água para os bairros nos 
dias estabelecidos, existem lo-
cais em que os consumidores 
registam meses sem água. Ao 
Evidências narram o dramático 
quotidiano de ter de acumular 
mensalmente facturas, quando 
precisam de madrugar às 3 ho-
ras, todos os dias, para comprar 
água do poço, antes que esta se 
agite e se torne imprópria para 
o consumo. 

Numa madrugada típica do 
mês de Outubro, a nossa equi-
pa de reportagem procura do-
cumentar o frenesim matinal 
causado pela busca de água. 
Estamos no coração do bairro 
de Nampaco, há uns 10 Km do 
centro da cidade de Nampula.

Pelas ruas mal parceladas, 
chama atenção o estado de 
abandono da torneira de uma 
residência. Era a casa de Ema-
nuel Elias. A torneira estava 
sem arejador, sem qualquer de-
pósito e sem tranca, o que não 
tem sido comum. E o contador 
com aspecto de que foi vanda-
lizado aumentava a curiosidade. 
Foi quando a equipa do jornal 
Evidências interpelou o dono 
de casa que ficou a saber que o 

aspecto reflectia o pior drama 
dos últimos tempos.

De acordo com Emanuel 
Elias, que não vê jorrar qual-
quer gota de água na sua tornei-
ra há seis meses, é preciso acor-
dar as três horas para conseguir 
água limpa. 

“A água não demora ficar 
suja nos poços e, para conse-
guir água limpa, é preciso ma-
drugar”, conta, especificando 
que tem a sorte de ter o poço 
a 10 minutos da sua casa, ha-
vendo, no entanto, pessoas que 
vem de lugares mais distante e 
precisam madrugar ainda mais.

É o caso de Maria Mussera, 
residente no mesmo bairro, que 
cedo teve de abandonar o ma-
rido e o conforto da sua cama 
para prover água à sua família. 
Naquele dia, teve o azar de, ao 
acordar, despertar também a 
sua criança que teve de a levar 
ao colo, um peso que vai se 
acrescentar aos 20 litros de água 
que vai carregar de cada vez até 
encher o seu recipiente.

“Estamos a dever cinco mil 
meticais de água que 

não consumimos”

A água não jorra há seis me-
ses nas torneiras de muitos mu-
nícipes, mas em nenhum desses 
meses a factura do Fundo de 
Investimento e Património de 
Abastecimento de Água – FI-
PAG (agora a gestão passou 
para Administração Regional 
de Águas do Norte - Ara-Nor-
te) falhou, embora as autorida-

des tenham sido comunicadas 
da falta deste líquido precioso.

A resposta dos técnicos que 
entregam as facturas é de que 
este é um assunto de outros de-
partamentos. Mas é um proce-
dimento interno da Ara-Norte 
que quem acumula facturas 
sem ter consumido a água não 
compreende.

“Estamos a dever cinco mil 
meticais de água que não con-
sumimos”, protesta Emanuel 
Elias, com um sorriso sarcás-
tico, enquanto exibia algumas 
facturas que conseguiu juntar e 
levar à nossa reportagem.

A escassez de água não foi 
repentina. “Não é um proble-
ma novo, para nós. Mas nem 
sempre foi assim. No princípio 
(há vinte anos atrás) saía todos 
os dias, pelo menos, nos meses 
de chuva. Depois, começou a 
não sair com regularidade, mes-
mo quando chegassem estes 
meses (Novembro à Janeiro) de 
época chuvosa, mas saía”, ex-
plica o jovem.

No sair e não sair, o facto 
é que tudo foi piorando até se 
chegar aos níveis actuais. “Esta-
mos a acumular facturas e para 
nós é, de facto, irónico ter de 
pagar algo que não consumi-
mos. E o mais engraçado é que 
as facturas nunca falham”, con-
tinuou Elias.

Mais para o interior do bair-
ro, foi possível apurar que, em-
bora as autoridades digam que 
fornecem água em dias alter-
nados, no terreno a realidade é 
outra. A escassez de água tem 

Nelson Mucandze

Consumidores com mais de sete meses sem água, mas recebem facturas mensalmente

sido contínua e piora a cada ano, 
evidenciando o fracasso das várias 
iniciativas que, em eventos pompo-
sos, têm sido lançadas, muitas delas 
apadrinhadas pelo Banco Mundial, 
como parte da resposta para os de-
safios da urbe e da região norte em 
geral.

Enquanto os consumidores nar-
ravam o drama que enfrentam para 
conseguir água há mais de seis me-
ses, a Administração Regional de 
Águas do Norte (Ara-Norte) e o 
Fundo de Investimento e Patrimó-
nio de Abastecimento de Água (FI-
PAG) anunciavam restrições no for-
necimento de água à urbe, alegando 
estiagem que se verifica na provín-
cia de Nampula, como se o assunto 
fosse novidade. 

“Pedi para tirarem torneira da 
minha casa”

A dona Sofia Abudo, residente 
no bairro de Namutequeliua, não 
acredita que a indisponibilidade de 
água seja mesmo por incapacida-
de do fornecedor, o FIPAG (agora 
Ara-Norte). Ela explica que sempre 
que a comunidade se organiza e vai 
pressionar pela solução acaba jor-
rando por um ou dois dias. 

“Quando fomos reclamar eles 
abriram a água por dois dias”, sen-
tenciou, completando que o que 
a comunidade quer é uma solução 
definitiva.

“Eles trazem facturas e dizem 
que é da taxa única de 150 meticais, 
porque tenho torneira na minha 
casa, então pedi para virem retirar a 
torneira da minha casa. Cinco me-
ses a pagar 150 é dinheiro suficiente 
para comprar saco de farinha”, de-
sabafou Sofia, secundada pelas vizi-
nhas que a acompanhavam.

O problema não está apenas no 
acesso. A água do poço também 
tem seu preço, ou seja, no fim do 
mês tem uma factura dupla: a cobra-
da pelo FIPAG e o peso do dinhei-
ro que diariamente paga para poder 
comprar água no poço.

“Temos que pagar a taxa única 
do FIPAG e depois pagar cinco me-
ticais por recipiente de 20 litros pela 
água que consumimos”, queixa Ca-
tarina Mussera. As mesmas queixas 
são ouvidas dos residentes dos bair-
ros de Muahivire, Napipine, Nami-
copo, Muatala, entre outros onde as 
torneiras estão apenas para enfeitar 
a casa.

O presidente do Conselho Muni-
cipal, Paulo Vahanle, disse ao Evi-
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CENTRAISMoçambique terá Observatório de Segurança Cibernética 
Tendem a crescer os crimes, sobretudo burlas, no ciber – espaço 

nas principais cidades do País. Para combater os crimes com recurso 
aos dispositivos electrónicos, o Instituto Nacional de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (INTIC) vai criar este ano um Observa-
tório de Segurança Cibernética. Por outro lado, o INTIC avançou que 
está a preparar propostas de lei para travar as burlas online.

Escassez de água chega a forçar abandono nos condomínios luxuosos
Muita água, poucas infra-estruturas hídricas e défice de manutenção
Há relatos de que técnicos não implementam plano de abastecimento para vender facilidades

Barragem de Nampula, responsável por abastecer a cidade

Abundantes rios do Norte não abrandam escassez de água em Nampula, o que denuncia crise de gestão

dências que reconhece o martírio 
que os munícipes vivem para ter 
acesso ao precioso líquido, assumin-
do, no entanto, que a sua interven-
ção é limitada, não só em termos de 
fundo, como também em termos 
de atribuições. Mas mesmo assim, 
numa tentativa de auxiliar a empresa 
pública, disse que abriu 20 furos de 
água, reconhecendo que isto é “uma 
gota no oceano”. 

A falta de água influencia nas re-
ceitas da edilidade, na medida em 
que esta não consegue recolher a 
taxa de saneamento. É que à luz de 
um memorando entre o FIPAG e 
o Município de Nampula, cabe ao 
primeiro fazer a cobrança da taxa de 
saneamento para depois canalizar a 
edilidade. Mas as facturas aos muní-
cipes nunca falha, pelo que é descul-
pa de mau pagador. 

Uma escassez com 
contornos criminosos

Um dos negócios que vem carac-
terizando a cidade de Nampula nos 
últimos anos é o imobiliário. Nos 
condomínios que nascem como 
penas em aves em Nampula, o con-
sumo de água é notório, o que ge-
rou uma oportunidade para alguns 

técnicos da Administração Regional 
das Águas do Norte, ou mesmo FI-
PAG enquanto aquele não se assu-
me como distribuidor de água, faze-
rem florescer os seus negócios.

A nossa reportagem visitou, na 
cidade de Nampula, o condomínio 
Milénio, no bairro de Namicopo. 
Por ali, o Evidências assistiu o mur-
char das plantas, em frente às casas 
bem concebidas e na sua maioria 
pertencentes a figuras bem posicio-
nadas a nível nacional.

Não eram só as flores a denun-
ciar a falta do essencial, as piscinas 
também estavam vazias e secas. É a 
falta de água a desconfigurar a bele-
za das residências, um cenário que 
se replica nos demais condomínios 
e moradias cuja localização não per-
mite abertura de furos.

Em conversa com a represen-
tante do Condómino Milénio, que 
pediu para falar na qualidade de re-
sidente, este reconheceu que a crise 
de água chega a afugentar inquilinos, 
quando descobrem que é preciso 
outra ginástica para conseguir água. 
No entanto, a administração do 
condomínio tem estado em cons-
tantes conversações com o FIPAG, 
para gerir esta crise que prevalece há 
anos e não tem fim à vista.

Alguns condomínios como a 
Serra da Mesa acabaram aban-
donando o FIPAG, logo que 
tiveram sucesso na abertura de 
furos de água.

O Evidências apurou que 
a falta de um plano de abas-
tecimento em muitos bairros 
é, nalguns casos, propositada, 
porque os técnicos acabam se 
aproveitando da situação para 
disponibilizarem a água me-
diante pagamentos ilícitos.

Num dos bairros visitados, 
um dos moradores entrevista-
dos denunciou a nossa reporta-
gem que pagou dez mil meticais 
a um dos técnicos do FIPAG 
para passar a ter água, o que 
tem acontecido desde então. 
Curiosamente, o seu vizinho de 
lado nem uma gota, o que su-
gere um esquema de montagem 
de válvulas por residências pe-
los técnicos desonestos. O fac-
to acaba por comprometer toda 
a administração, na medida em 
que estes não têm mapa orga-
nizado das válvulas montadas 
clandestinamente.

Por outro lado, há consumi-
dores que associam as constan-
tes limitações do provedor pú-
blico de água com o negócio da 
venda de água. 

Cidade tem défice de 10,2 
mil milhões 

As autoridades só conse-
guem prover apenas um quatro 
(¼) da necessidade da cidade 
de Nampula, quando a barra-
gem de Nampula, construída 
no tempo colonial, está a 100 
porcento do seu actual encaixe. 
Dados da Administração das 
Águas da Região Norte indicam 
que a barragem responsável por 
abastecer a cidade  tem capaci-
dade para 3.8 mil milhões me-
tros cúbicos, muito abaixo de 
cobrir uma cidade que necessita 
de 14 mil milhões metros cúbi-
cos.

Em Outubro, altura em que 
a nossa equipa esteve no terre-
no, a barragem estava abaixo da 
sua capacidade, o que forçou o 

anúncio das restrições para dis-
tribuição por bairro. No entan-
to, nem com a implementação 
na íntegra do abastecimento 
alternado, seria possível co-
brir a cidade que, com base no 
seccionamento (restrição) de 
válvulas, carece de 120.000m³/
dia, estando em situações “nor-
mais” a dar 40.000m³/dia, o 
que significa, entretanto, que 
Nampula regista um défice de 
80.000m³/dia.

Numa tentativa de imprimir 
uma nova dinâmica na distri-
buição de água, o Governo re-
modelou o papel do FIPAG e 
criou as sociedades comerciais 
regionais de água, enquadradas 
na sua estratégia para melhorar 
a eficiência, fiabilidade e sus-
tentabilidade dos sistemas bem 
como da expansão dos servi-
ços que serão suportados pelo 
Programa de Investimentos 
2022-2032. Lançadas em Outu-
bro, estas estão distribuídas em 
Águas da Região Norte, Águas 
da Região Centro, Águas da 
Região Sul e Águas da Região 
Metropolitana de Maputo, sen-
do todas elas Sociedades Anó-
nimas.

A ideia por detrás das refor-
mas que obrigaram, no caso 
da Região Norte, a exoneração 
de toda antiga administração 
regional, sedeada em Nampu-
la, parte do princípio de que o 
FIPAG foi criado para gerir o 
fundo e património das águas e, 
com a descentralização, espera 
trazer outra dinâmica, melho-
rar a gestão e controlo de for-
ma transparente e fomentar a 
concorrência na melhoria de 
prestação de serviços entre es-
tas instituições que se esperam 
sustentáveis.

Das três regiões do país, 
dados públicos apontam que 
a área de jurisdição da ARA-
-Norte é a região com maior 
disponibilidade de água no país 
e o grande Calcanhar de Aquiles 
é a disponibilidade do sistema 
de abastecimento de água, devi-
do a falta de infraestruturas de 
armazenamento deste precioso 

líquido, dependendo, no caso 
de Nampula, da única infra-
-estrutura construída no tempo 
colonial.

Foi possível constatar que, 
praticamente, todas as casas 
nesta região acabam construin-
do os seus próprios depósitos 
de água, transferindo essa pro-
blemática para uma solução 
“doméstica” que tem resultado 
ou poderia resultar melhor com 
a divulgação e cumprimento de 
um plano de abastecimento.

Porém, internamente, há 
quem ousa traçar um perfil de 
gestores indicados por mera 
acomodação política, facto que 
acaba originando desconten-
tamento e actos de sabotagem 
coordenadas até com algumas 
chefias igualmente insatisfeitas 
por não merecerem reconheci-
mento. 

A longa espera pela 
disponibilidade da 

Ara Norte

Internamente, são comuns 
relatos de casos de meios cir-
culantes da instituição que che-
gam a ficar meses na manuten-
ção, porém não levantados por 
alegada falta de fundos, denún-
cias de rompimento de furos 
não concertados pontualmente 
e águas turvas que jorram das 
torneiras.

Solicitada para falar desta 
problemática e sua visão para 
tirar a região da crise, a Ara-
-Norte pediu que a nossa repor-
tagem mandasse as questões e 
aguardasse pelas respostas. No 
entanto, passaram-se três meses 
e a administração nada disse.

Na insistência, depois de se 
alegar ausência do PCA da Ara 
Norte, em viagem para fora do 
País, fomos informados que a 
equipa da administração é nova, 
que ainda se estava a inteirar 
dos desafios da instituição.

Não é possível deixar de 
questionar de quê a equipa se in-
teirar, sendo que os problemas, 
decorridos meses, qualquer ci-
dadão comum pode relatar.
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NEGÓCIOS Standard Bank promove empreendedorismo para mulheres

No âmbito das iniciativas de apoio e promoção da inclusão do gé-
nero, a Incubadora de Negócios do Standard Bank, em parceria 
com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ), através 
do programa E4D, promoveu, entre os dias 13 e 17 de Fevereiro 
de 2023, a vigésima quarta edição do programa de estímulo ao em-
preendedorismo designada iDeate, destinado somente a mulheres.

Campanhas de sensibilização reduzem acidentes 
ferroviários no Corredor de Nacala

A realização de campanhas de sensibilização 
para a mudança comportamental das comu-
nidades contribuiu para a redução dos aci-
dentes ferroviários (atropelamentos e abal-
roamentos) no Corredor de Nacala na ordem 

de 23% no ano de 2022.

Segundo o representante da 
Nacala Logistics, Celso Muta-
diua, a redução do número de 
acidentes, em todo o Corredor, 
resulta do esforço contínuo da 
empresa na sensibilização da 
sociedade para a mudança com-
portamental e atesta o compro-
misso da empresa com a segu-
rança das comunidades.

“Infelizmente, ainda se re-
gistam acidentes devido à con-
dução imprudente por parte 
de alguns automobilistas, que 
fazem a travessia das passagens 
de nível (PNs) sem se certificar 
da presença ou não do comboio 

e em alguns casos em estado de 
embriaguez”, disse Mutadiua, 
que acrescentou que, “para este 
grupo, temos intensificado as 
campanhas nas escolas de con-
dução e terminais de transporte, 
reforço à sinalização rodoviária 
nas proximidades das PNs, e 
diálogo com condutores”.

Com objectivo de alcançar a 
meta de zero acidentes, a Na-
cala Logistics realiza, também, 
diálogos comportamentais, 
roadshows, palestras nas escolas 
primárias e secundárias tudo 
em prol da segurança das co-
munidades.

A Nova Democracia vai capacitar, no próximo 
dia 02 de Fevereiro, agentes de comunica-
ção em matérias de comunicação e uso das 
redes sociais. A capacitação, que terá lugar 
na sede do partido, será ministrada pelo de-

legado da Nova Democracia na Dinamarca, Rui Rita.

Nova Democracia capacita agentes de comunicação 
sobre uso de redes sociais   

De acordo com o par-
tido liderado por Salomão 
Muchanga, a capacitação 
tem como objectivo capaci-
tar agentes de comunicação 
no uso e melhor aproveita-
mento das Redes Sociais no 
marketing e promoção de 
actividades políticas e so-
ciais no quadro dos desafios 
das eleições 2023/4.

“A capacitação focar-se-
-á na utilidade das Redes 
Sociais (SoMe/ReSo), as 
suas vantagens na comuni-
cação e interação com o ci-
dadão, incluindo membros 
e os demais interessados 
nas actividades da organiza-
ção”, refere a ND.

Ministro dos Transportes e Comunicações reconhece 
progressos nas operações da LAM

O ministro dos Transportes e Comunicações, 
Mateus Magala, reconheceu, semana passa-
da, que a empresa Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM) está a registar progressos nas 
suas operações, com destaque para a estabi-

lidade da sua frota de aeronaves.

As melhorias constatadas 
resultam de um processo de 
reformas que está a ser im-

plementado pela companhia, 
o que, para Mateus Magala, é 
um sinal de que ainda se pode 
sonhar com melhores resul-
tados. "Há um sentimento de 
que as melhorias estão a acon-
tecer. E isso encoraja-nos e dá-
-nos esperança de que a LAM 
pode ser aquilo que sonhamos. 
Espero que seja o começo de 
uma nova forma de estar da 
nossa companhia de bandei-
ra", referiu o ministro, que fa-
lava durante uma visita à em-
presa.

Entretanto, o governante 
chamou à atenção para a neces-

sidade de se olhar para alguns 
aspectos que ainda precisam 
de ser aprimorados com vista 
ao alcance de melhores resul-
tados. Apelou, por exemplo, à 
proactividade, assim como à 
melhoria das infraestruturas e 
da gestão de processos.

Na ocasião, Mateus Magala 
reiterou que o Governo man-

tém a sua decisão de introduzir 
reformas profundas na LAM, 
tendo avançado que a primeira 
já foi concluída e consistiu no 
levantamento de aspectos que 
enfermam a empresa.

 "O relatório foi-me entre-
gue em Dezembro de 2022 e, 
neste momento, estamos no 
processo de revisão, reavaliação 

e validação. Penso que até Mar-
ço estaremos em condições de 
tomar uma decisão sobre o fu-
turo da LAM. O que pretende-
mos é ter uma companhia que 
nos orgulha, sustentável, com-
petitiva, que não representa um 
custo para o Governo e que 
capitalize o mercado nacional, 
onde detém quase o monopó-
lio", sublinhou.

Em relação à opção esco-
lhida pelo Governo, Mateus 
Magala afirmou que todas 
estão na mesa. "Vamos esco-
lher a melhor opção com uma 
mente empresarial. Não pos-
so avançar se vamos privati-
zar ou transformar a empresa 
numa sociedade. O que posso 
garantir é que, neste exercício, 
estamos a envolver pessoas de 
topo na região e no mundo em 

matérias de aviação e reformas. 
Esperamos ter uma solução 
sustentável e que nos orgulhe".

Por seu turno, o director-
-geral da LAM, João Carlos Pó 
Jorge, revelou que a companhia 
está a avaliar todos os proces-
sos que conduzam à redução 
de custos e à oferta de tarifas 
mais baixas, sendo um deles a 

automatização das operações. 
Inclui-se, ainda, a introdução 
de aviões com maior capacida-
de, o que está dependente da 
expansão dos aeroportos e res-
pectivas pistas.

Num outro desenvolvimen-
to, João Carlos Pó Jorge escla-
receu que as avarias registadas, 
recentemente, nas aeronaves 
não comprometem a segurança 
dos voos, daí a necessidade de 
separar estes dois aspectos.

"Nunca comprometemos a 
segurança. Aliás, os nossos pi-
lotos são treinados com base 
nos melhores padrões inter-
nacionais e jamais aceitariam 
operar as aeronaves se estas 
não reunissem condições de se-
gurança. Estamos a trabalhar e 
os resultados estão a aparecer. 
O nosso objectivo é manter e 
melhorar a fiabilidade das nos-
sas operações", enfatizou.
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ECONOMIAPIB vai crescer 5% no presente ano – perspectiva a ONU 
A Organização das Nações Unidas (ONU), no seu rela-

tório, denominado World Economic Situation and Prospects 
Report 2023’, prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) na-
cional cresça 5% este ano, sendo que este será o maior cres-
cimento entre os Países Africanos de Língua Oficial Portu-
guesa (PALOP). 

A operadora estatal do terminal flutuante de 
regaseificação de gás natural liquefeito 
(FLNG), Croatia LNG, recebeu este mês 
a sua primeira carga de gás natural lique-
feito (GNL) vindo de Moçambique, que 

começou a exportar este produto em Outubro passado.

A carga de GNL foi entre-
gue a bordo do navio-tanque 
britânico Mentor LNG, que 
chegou à Unidade Flutuante 
de Regaseificação de Armaze-
namento (FSRU) de 140.000m 
3 no dia 23 de Janeiro, com o 
Croatia LNG notando que esta 
é a primeira carga de GNL a 
chegar de Moçambique.

O navio-tanque britâni-
co Mentor LNG pertence e é 
operado pela empresa de agen-
ciamento de navios Kmarin e 
fretado pela BP. A carga foi car-

regada na plataforma flutuante 
Coral Sul FLNG, situada na 
Bacia do Rovuma, pertencente 
à italiana Eni que se espera que 
venha a produzir 3,4 milhões 
de toneladas por ano.

O primeiro carregamento 
de LNG produzido na platafor-
ma Coral Sul foi exportado em 
Novembro de 2022, colocan-
do assim Moçambique à lista 
de países produtores de GNL, 
numa altura em que há um o 
aumento da demanda de GNL 
desde o ano passado, após a 

Moçambique entrega primeira carga de GNL para 
GNL na Croácia

O Comité de Política Monetária (CPMO) do 
Banco de Moçambique decidiu, na última 
semana, manter a taxa de juro de política 
monetária (Taxa MIMO) em 17,25%. Por 
outro lado, o Banco Central referiu que, em 

comparação ao último mês de 2022, em Janeiro do corrente 
ano, a Dívida Pública Interna de Moçambique situa-se nos 
288,7 mil milhões de meticais, o que significa um aumento 
de 13,6 mil milhões de meticais.

Para justificar a manuten-
ção da taxa de juro da política 
monetária, também conhecida 
por Taxa MIMO, o Comité de 
Política Monetária (CPMO) do 
Banco de Moçambique referiu 
que “decorre da prevalência 
de elevados fiscos e incertezas 
subjacentes às projecções da 
inflação com ênfase do im-
pacto da liquidez gerada na 
economia, resultante da pres-
são sobre a despesa pública e 
do prolongamento da tensão 
geopolítica na Europa, não 
obstante as perspectivas da 
infração num digito, a médio 
prazo”.

A dívida pública contraída 
dentro do País tende a aumen-
tar a cada ano que passa, sendo 

que o Banco de Moçambique 
reconhece que a mesma con-
tinua elevada. Em comparação 
com os dados apresentados 
em Dezembro do ano passado, 
com os que foram tornados 
públicos nesta quarta-feira, 25 
de Janeiro, a dívida pública in-
terna teve um incremento de 
13,6 mil milhões de meticais, 
situando-se no presente nos 
288,7 mil milhões de meticais.

No que diz respeito à pre-
visão de crescimento econó-
mico a médio prazo, o Banco 
Central referiu que foram re-
vistas ligeiramente em baixa, 
sendo que “esta revisão decor-
re da maior restritividade das 
condições financeiras a nível 
global e consequentemente 

Dívida Pública (interna) aumentou 13,6 mil milhões de 
meticais no primeiro mês de 2023

Duarte Sitoe 

abrandamento da actividade 
económica dos principais par-
ceiros comerciais do país com 
potencial para redução da pro-
cura externa”.

Entretanto, a nível inter-
no, o Banco de Moçambique 
aponta que a implementação 
de projectos energéticos conti-
nuará a favorecer o crescimen-
to económico, mas, por outro 
lado, garante que se mantém as 

perspectivas de desaceleração 
da inflação no curto e médio 
prazo.

“Em Dezembro de 2022, a 
inflação, que comporta as cida-
des de Maputo, Beira e Nam-
pula, desacelerou para 10,29% 
após 10,62 em Novembro, a 
reflectir sobretudo o contínuo 
abrandamento dos preços dos 
produtos alimentares e a redu-
ção do preço doméstico”.

Ainda no primeiro comuni-
cado tornado público no pre-
sente ano, visando absorver a 
liquidez excessiva no sistema 
bancário, com tendência de 
gerar uma pressão inflacioná-
ria, o Comité de Política Mo-
netária (CPMO) do Banco de 
Moçambique decidiu aumen-
tar os coeficientes das reservas 
obrigatórias para os passivos 
em moeda nacional de 10,5% 
para 28,0% e a moeda estran-
geira de 11,5% para 28,5%.

“Os riscos e incertezas as-
sociados às projecções de in-
flação agravaram-se. A nível 
interno, salientam-se as incer-
tezas quanto ao impacto do 
excesso de liquidez sobre os 
indicadores macroeconómi-
cos, bem como dos prováveis 
efeitos dos choques climáticos 
na oferta e comercialização de 
bens. A nível externo, prevale-
cem as incertezas em relação 
aos efeitos do prolongamento 
do conflito entre a Rússia e a 
Ucrânia e os riscos de recessão 
económica global”, lê-se na 
mesma nota de imprensa.

invasão da Ucrânia pela Rússia 
em Fevereiro de 2022, que fez 
com que países europeus pro-
curassem aliviar a dependência 
do gás russo.

Como tal, a Croácia anun-

ciou planos para aumentar a 
capacidade do seu terminal de 
importação de 2,5 mil milhões 
de metros cúbicos por ano para 
6,1 mil milhões de, o que in-
cluirá a construção de um novo 

oleoduto desde a aldeia de Zlo-
bin até à aldeia de Bosiljevo em 
nordeste da Croácia.

O navio-tanque britânico 
Mentor LNG deixou o termi-
nal Krk LNG em 25 de Janeiro.
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OPrimeiro-ministro António Costa tem 
acusado repetidamente os seus adversá-
rios políticos de criarem “casos e casi-
nhos”. 

Dada a sua “fuga para parte incer-
ta” desde a turbulência política origina-
da pelo assunto da indemnização milionária a 
Alexandra Reis, admite-se que entenda a situa- 
ção como irrelevante, ou seja, apenas mais um “casi-
nho” entre tantos outros. E ainda falam de Moçambi-
que, hem?!...

Sim, por cá temos agora o “casinho” do TSU e 
de dezenas Autarquias espalhadas pelo nosso País que 
tem estado a provocar muitas “dores de cabeça” a 
muito boa gente... A FRELIMO e os seus (des)Go-
vernantes que o digam!

Contudo, não se procura nestes casos e em particu-
lar neste texto, todavia, debater e repisar estes casos 
(“casinhos”) — quer entre nós, quer em Portugal —, 
na perspectiva política, já sobejamente abordada por 
inúmeros analistas e jornalistas, mas tão só colocar al-
gumas questões e hipóteses decorrentes da análise à 
luz dos princípios da gestão de recursos humanos nas 
organizações.

E começamos não exactamente por Alexandra 
Reis, mas por Manuel Beja, o Presidente do Conse-
lho de Administração da TAP, no cargo desde Junho 
de 2021.

No topo da pirâmide organizacional, atendendo a 
um âmbito estritamente profissional, Manuel Beja 
tem passado entre os pingos da chuva em todo este 
“casinho”. E o Presidente moçambicano Filipe 
Nyusi também não lhe fica atrás, embora num caso 
(ou em diversos casos!) de outra natureza...

Voltando ao caso da TAP, qual foi o seu verdadei-
ro papel na situação criada com Alexandra Reis? 
Quais as suas responsabilidades directas e/ou indi-
rectas. Estará Manuel Beja devidamente apto a ge-
rir uma organização como a TAP? E Filipe Nyusi 
igualmente capaz de continuar a dirigir os destinos 
de Moçambique...?Sem beliscar as capacidades inte-
lectuais e as obras profissionais de um e de outro, a 
verdade é que os critérios profissionais, normalmente 
exigíveis para a nomeação de um “Chairman” para 
uma companhia como a TAP, não estavam consubs-
tanciados na pessoa do primeiro. A sua experiência de 
14 anos em “marketing”, de três anos em desenvolvi-
mento corporativo e de seis anos e meio em Direcção 
de Pessoal não o configurariam como o candidato 
ideal para a posição que actualmente ocupa, pelo fac-
to da sua experiência se focar única e exclusivamente 
no Sector das Tecnologias de Informação e dos seus 
contactos com a Aviação Civil resultarem apenas das 
suas viagens de avião, como qualquer outro normal 
cidadão.

Poderemos, eventualmente, aqui admitir que a sua 
experiência em Gestão de Recursos Humanos tenha 

sido vincadamente valorizada, atendendo ao quadro 
que se antecipava de redução do quadro humano da 
TAP. Mas também não consta que alguma vez tenha 
levado a cabo uma tão Profunda Reestruturação im-
plicando a saída de 3.000 trabalhadores, como ocor-
reu recentemente na transportadora aérea portuguesa. 
Para este tipo de intervenção, quando executada com 
meios internos, necessita-se de um(a) testa de ferro, 
alguém que depois do trabalho realizado fica defini-
tivamente “queimado” na organização e que tem de 
ser devidamente recompensado pelo facto… e nunca 
poderia ser o próprio “Chairman”.

Alexandra Reis é admitida na TAP, após quase 
20 anos de experiência profissional prévia no sector 
das Telecomunicações, com funções essencialmente 
relacionadas com o “procurement”, que se entende 
como todas as actividades directa e indirectamente re-
lacionadas com compras.

Um ano e oito meses antes de entrar na TAP teve 
a sua primeira experiência com o sector da aviação na 
“Netjets Europe”, com funções de Direcção neste 
mesmo domínio profissional.

A sua admissão na TAP, onde começou como 
“Chief Procurement Officer” e onde esteve três anos, 
pode, pois, ser entendida como um processo normal 
e aceitável de transição profissional. Dentro da TAP 
evoluiu rapidamente para “Chief Corporate Officer”, 
ocupando um dos lugares do Conselho de Adminis-
tração onde pontificam ONZE(???) Administradores, 
CINCO dos quais não executivos.

Admitamos que a sua competência profissional, 
corroborada por outros profissionais na rede profis-
sional “Linkedin”, e que o seu perfil pessoal volunta-
rioso/empreendedor e caracterizado por uma vincada 
ambição profissional tenham sido aproveitados para 
o desenvolvimento de um cargo “multi-task”, onde 
se destacou a sua intervenção preponderante no pro-
cesso de negociação da saída de 3.000 funcionários 
e que levantou da parte destes e dos Sindicatos acesas 
críticas sobre o seu excesso de directividade.

Nesta altura, há que colocar algumas questões para 
reflexão, porque perguntar não ofende, não é verda-
de, Senhores? Assim:

1ª — A quem prestava contas Alexandra Reis? Ao 
“Chairman” Manuel Beja, atenta até a experiência 
deste no domínio da gestão de pessoas? Ou à CEO 
francesa, Christine Widener? Ou a ambos, numa re-
lação hierárquica bicéfala e sempre muito complexa de 
gerir?

2ª — Será neste campo estritamente profissional 
Alexandra Reis a “Kilas, a má da fita”, ou a vítima 
de uma estratégia de redução rápida de custos da TAP, 
em que era necessário um(a) “kamikaze”?

3ª — De quem partiu a ordem de despedimento de 
Alexandra Reis (parece não haver qualquer dúvida de 
que a rescisão contratual não partiu da sua parte)… da 
CEO ou do “Chairman”?

4ª — Qual o estado actual das relações profissionais 
entre o “Chairman” e a CEO?

5ª — A quem reporta verdadeiramente a CEO? 
Ao “Chairman”, via Conselho de Administração, ou 
ao Governo, na pessoa do ex-Ministro Pedro Nuno 
Santos e /ou do Ministro das FinançasFernando 
Medina?

A indemnização a Alexandra Reis, aparte a difi-
culdade de aceitação social que a mesma implica, pa-
rece ser devida… e a base de partida foi o valor de 
1.479.250,00 euros! Mas acabou por levar “limpi-
nhos” Meio Milhão de Euros.

Face ao valor envolvido e pelo trabalho desenvolvi-
do por Alexandra Reis ter sido delicado e implicado 
variáveis complexas que a conduziram ao conheci-
mento de informações que escapam ao comum dos ci-
dadãos, houve necessidade de envolver na negociação 
da sua saída dois importantes gabinetes de advogados 
portugueses.

Como é habitual nestes casos, a pessoa que fica 
“queimada” no processo é compensada, não ape-
nas monetariamente, mas também doutras formas, 
mormente na sua carreira profissional, e daí a sua no-
meação para a NAV, cinco meses depois de ter deixa-
do a TAP. Esta nomeação poderá ter sido negociada 
previamente à assinatura que aceitou fazer da carta de 
renúncia ao cargo de Administradora, que foi entregue 
na Conservatória do Registo Comercial.

Porque Alexandra Reis sabe muito sobre o que 
se passa no difícil quadro de vida da TAP, este cargo 
na NAV também só poderá ter sido uma antecâmara 
para poder, com mais legitimidade, ser chamada para 
funções governativas como Secretária de Estado do 
Tesouro e comprometê-la ainda mais com o sigilo e a 
confidencialidade.

Mas, pelo que se constata, terá sido um erro de cál-
culo de Fernando Medina? Ou do próprio António 
Costa?

O que fará Alexandra Reis com o que sabe? Ou o 
que fará o Governo com Alexandra Reis proxima-
mente para que a mesma se mantenha recatada? 

Já em relação ao Presidente da República de Mo-
çambique, Sua ExceLência Filipe Nyusi, as razões são 
bem diferentes, desde ter do seu lado “maus conse-
lheiros” e ministros incompetentes — os “tais lambe-
-botas” de que falam alguns jornalistas da nossa praça 
—, aos escândalos das Dívidas Ocultas, ao TSU, 
aos defalques ocorridos na Edilidade de Tetee de 
outras Província do País e à falta de Pagamento de 
Vencimentos de centenas de trabalhadores por esse 
País fora. E isto para não incluir (também!) a maior 
parte dos nossos Deputados que estão na Assembleia 
da República simplesmente a verem os “navios pas-
sar” ou a“deliciarem-se” com a sonolência que os ca-
racteriza, por razões de presença quase obrigatória?!

Enfim! Hoje, ficamos por aqui, pois o espaço de que 
dispomos não nos permite alongar mais, infelizmente...

Assim vai a política 
portuguesa (e também 

a moçambicana...)Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO
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As condições socioeconó-
micas da África não são 
boas. Pobreza, corrupção, 
falta de liberdades funda-

mentais em vários cantos do conti-
nente, desigualdades sociais gritantes 
representam elementos bem conheci-
dos da realidade diária de muitos paí-
ses africanos.

Nisso tudo, um dos aspectos que faz 
mais falta é a capacidade e, sobretudo, 
a vontade de inovação, nos diferentes 
campos do saber. Inovação tecnoló-
gica ao serviço das populações locais, 
mas também inovação nas políticas 
públicas e sociais, no mundo acadé-
mico e na administração pública, cada 
vez mais elefantiaca e ineficiente, além 
de arrogante...Se é verdade que nem 
sempre a inovação é praticada pelos 
mais jovens, também é preciso realçar 
que, no geral, a força propulsiva para 
inovar e mudar vem da população 
mais jovem e, hoje, mais instruída. 

A história mundial confirma quan-
to o acima dito: quem levou a cabo a 
revolução francesa foi um grupo de 
jovens, com Robespierre que acaba-
va de completar 35 anos quando foi 
eleito líder do Comitê de Salvação Pú-
blica. Mussolini ainda não tinha com-
pletado 40 anos quando marchou, 
em 1922, sobre Roma, conquistando 
o poder. Kennedy não tinha ainda 45 
anos quando se tornou o presidente 
mais icônico da história americana, ao 
passo que os grandes revolucionários 
africanos, incluindo entre eles Samora 
Machel, Julius Nyerere, Kwame Nkru-
mah eram todos jovens esperançados 
e cheios de energias quando assumi-
ram o poder dos seus respectivos paí-
ses.

O mundo, e particularmente a Áfri-

ca, conseguia olhar para o futuro. Cla-
ro que nem tudo correu bem, como 
demonstra o caso moçambicano; 
entretanto ninguém pode negar que 
existiam projectos políticos de longo 
prazo, com ideais e ideias que consti-
tuíam o fulcro da edificação dos no-
vos estados independentes. E havia 
tanto entusiasmo quanto vontade de 
oposição.

Depois desta geração o mecanismo 
bloqueou-se. Provavelmente, tinha 
razão o sociólogo conservador Tal-
cott Parsons quando dizia que as re-
voluções, depois de um certo tempo, 
se institucionalizam, tendendo a se 
tornarem conservativas e regressivas. 
Parsons falava a propósito da revolu-
ção soviética, mas provavelmente este 
exemplo é válido mesmo para as revo-
luções africanas.

Hoje, diante de uma população de 
mais de 1,2 mil milhões de habitantes, 
apenas 48 milhões estão na faixa etá-
ria 65-89, a faixa que concentra a larga 
maioria dos actuais presidentes africa-
nos. Os únicos dois, salvo erro, abai-
xo dos 50 anos são Traore do Burkina 
Faso, que assumiu o poder há pouco 
tempo depois de um golpe militar, e 
Rajoelina do Madagascar, que passou 
pela mesma experiência em 2009, de-
fenestrando Ravalomamana. Um dado 
talvez casual, mas interessante, uma 
vez que parece confirmar a ideia de 
que os jovens, no contexto africano, 
tenham de usar meios ilícitos e for-
tes para ascender ao poder. Um po-
der monopolizado por figuras como 
Biya, presidente dos Camarões, com 
83 anos, Teodoro Obiang, o “eterno” 
presidente da Guine-Equatorial,ou 
Nguesso, o outro imortal presidente 
do Congo Brazaville, ou Guelleh, de 

Djubuti.
O debate em volta da sucessão ao 

Presidente Nyusi, uma vez que, so-
bretudo depois dos pronunciamentos 
da União Africana, a ideia do terceiro 
mandato parece abandonada, reflecte 
quanto dito para o contexto geral afri-
cano. Moçambique é um país jovem 
que gosta de olhar para o passado. Os 
nomes que o próprio jornal Evidên-
cias publicou há poucos dias como 
possíveis sucessores de Nyusi repre-
sentam a história do país, dificilmente 
seu futuro. Quanto gloriosa ou nefasta 
tenha sido esta história pouco interes-
sa aqui: o que vale a pena destacar é 
que ela não deixa de ser história, e o 
leque de nomes emergentes não irão 
garantir nem a representatividade de-
mográfica de uma população em larga 
maioria jovem, nem as necessidades 
de inovação de que Moçambique pre-
cisa. Continuaremos a assistir a lutas 
fratricidas dentro do principal partido 
do país, com antigos e novos ranco-
res, e com os jovens, mais uma vez, 
a assistirem passivos e resignados ao 
digladiar-se desta guerra entre gigan-
tes, ou supostos tais.  

Uma coisa é o respeito para os mais 
velhos, que é um valor absoluto, outra 
coisa a passividade diante de um país 
em evidente dificuldade e até decom-
posição, a que os  mais jovens deve-
riam dar um contributo bem maior do 
que têm feito até agora.

Se a este quadro se acrescenta um 
breve olhar para as lideranças das 
principais oposições (Momade na Re-
namo, Lutero Simango para o MDM), 
a situação não muda, reduzindo quase 
a zero as possibilidades concretas de 
mudanças e inovação dentro do qua-
dro político moçambicano actual.

OPINIÃO

África, um 
continente que olha 

para o passadoLuca Bussotti

A esquina do sociólogo
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OPINIÃO

Cada dia que passa surpreendo-
-me com coisas que aconte-
cem no meu País. Assisto com 
preocupação à degradação 

contínua de valores morais na socieda-
de. A forma de ser e estar choca com a 
maneira como fomos educados e, mo-
desta à parte, bem-educados, lá na mi-
nha aldeia.

Crescemos, por exemplo, a saber que 
a morte é muito séria. Quando alguém 
perdia a vida, a notícia circulava apenas 
entre os adultos. As crianças não deviam 
saber. Eram protegidas e, por isso, reco-
lhidas para longe da casa onde ocorreu 
a infelicidade. 

Era assim como a sociedade geria ca-
sos de falecimento. Havia muito mistério 
à volta do assunto. Talvez por essa razão 
que a morte na comunidade, sobretudo 
entre as crianças, era muito temida. 

Todo o mundo sabia valorizar e pre-
servar a vida humana. As pessoas res-
peitavam-se mutuamente. Casos de sui-
cídios eram bastante raros, incluindo 
assassinatos por motivos banais, como 
acontece hoje nos bairros, aldeias, distri-
tos e províncias do País.

Hoje, há uma forte tendência de bana-
lizar a morte. É que as crianças se envol-
vem em tudo que é cerimónia fúnebre. 
Vão à capela. Participam nas missas de 
corpo presente na igreja ou na residência 
do finado. Frequentam os cemitérios na 
companhia dos seus pais ou familiares, 
alegadamente para pisarem as campas.

Outras crianças, sob a capa da pobre-
za ou na busca de sobrevivência, ven-
dem água nos cemitérios em recipien-
tes de cinco litros para quem queira 
regar plantas ou flores junto às campas. 
Algumas fazem o negócio por iniciati-
va própria e outras a mando dos seus 
parentes para o ganha-pão.

Como consequência da degradação de 
valores, a vida deixou de ter importância 
na sociedade. Alguém pode ser morto 
a qualquer momento por uma coisinha 
de nada. Pode ser assassinado por de-
ver 100 meticais a alguém, no lugar de 
encontrar formas de o obrigar a pagar. 
Pode ser morto por roubar pato ou ga-
linha no lugar de o denunciar à Polícia.

Na política, alguém pode ser sacrifi-
cado por ter uma opinião diferente ou 
própria. Por pertencer a um ou outro 
partido político. Pode ser morto por ser 
honesto, exemplar ou por não pactuar 
com actos de corrupção num ambiente 
em que a compra de favores é o modus 
vivendi na sociedade.

Por falar da política, estou surpreendi-
do e tanto e quanto decepcionado com 
alguns dirigentes políticos do meu País 
pela sua capacidade de ter duas caras. 
Quando convém, sobretudo nos perío-
dos eleitorais, são aparentemente aten-
ciosos e próximos do eleitor. Parece que 
se preocupam com os problemas das 
populações.

Ao que tudo indica é uma falsa preo-
cupação, pois, logo a seguir, distanciam-
-se dos eleitores. Somem nos momentos 
cruciais em que o seu papel pode ser de-
terminante para aliviar a dor ou salvar 
vidas. Não dizem nada ante ao desam-
paro dos seus potenciais eleitores, nem 
que seja para uma simples manifestação 
de solidariedade.

A prova disso, por exemplo, é que nos 
momentos críticos de propagação de 
coronavírus em Moçambique, tirando 
um e outro caso, os partidos políticos 
pouco ou nada fizeram para educar os 
cidadãos, entre membros, simpatizan-
tes das suas formações políticas e o pú-
blico em geral, a saberem prevenir-se 
contra a doença.

Poucos investiram na protecção dos 
que votam neles regularmente, de cin-
co em cinco anos. Não se preocuparam 
com a vida de quem lhes garante a sua 
manutenção em alguns centros de po-
der. O País atingiu o pico da doença en-
tre 2020 e 2021e os políticos continua-
ram num sono profundo como simples 
espectadores. Perderam a ocasião de 
identificar-se com a causa nacional e de, 
com actos concretos, dizer: “Estamos 
Juntos”.

Os políticos estão a cometer os mes-
mos erros em relação ao grave problema 
humanitário que se vive em Cabo Del-
gado como resultado dos ataques ter-
roristas. Mais de 500 mil pessoas estão 
deslocadas e vivem nas piores condições 
de vida noutras zonas da província, ou-
tras em Nampula.

Onde andam dezenas de partidos que 
temos visto em períodos eleitorais a ba-
terem as portas das casas de eleitores a 
pedir votos? Aqueles que inundam as 
ruas e os mercados a prometerem tudo e 
nada? Eles estão, mais uma vez, a marcar 
distância quando deviam estar mais pró-
ximos de quem necessita do seu carinho, 
da sua solidariedade, da sua atenção.

Alguns falam do assunto, mas em voz 
baixa e à distância. Ninguém se aproxi-
ma para perceber de perto o que se pas-
sa e providenciar possíveis apoios aos 
necessitados.

Acordem e façam política como deve 
ser. Política pura. Mostrem a todos nós 
que são sérios. Mexam-se, mobilizem o 
apoio, interno e externo para os afec-
tados pela guerra em Cabo Delgado. 
Mostrem que estão preocupados com a 
situação dos vossos potenciais eleitores. 
Aprendam a ter sentido de Estado para 
que os eleitores possam vos respeitar e 
continuar a confiar o seu voto.

O País em que 
vivemos

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Juiz retira-se do julgamento do caso de 
corrupção de Jacob Zuma

O juiz Piet Koen, que presidia o caso de corrup-
ção pública no negócio de armamento con-
tra o ex-Presidente sul-africano Jacob Zuma, 
decidiu esta segunda-feira retirar-se do julga-

mento do caso com cerca de vinte anos.

ÁFRICA 
Oito mortos e três feridos em ataque na África do Sul

Oito pessoas morreram e três ficaram feridas quando 
homens armados abriram fogo contra um grupo de pes-
soas numa festa de aniversário, no domingo, num muni-
cípio da África do Sul, disse esta segunda-feira a polícia. 
O dono da casa estava a comemorar o aniversário quando 
dois desconhecidos, armados, entraram e abriram fogo.

Rebeldes tomam mais uma cidade  na República 
Democrática do Congo 

O grupo rebelde M23, que o regime de Kinsha-
sa diz ser apoiado pelo Ruanda, continua a 
avançar na província de Kivu do Norte, leste 
da República Democrática do Congo (RDC), 

tendo capturado uma nova localidade, da qual o Exército 
reconheceu esta sexta-feira ter feito uma retirada "tácti-
ca" para poupar civis.

Os rebeldes passaram a 
controlar Kitshanga, no ter-
ritório de Masisi, na quinta-
feira à noite, depois de terem 
conquistado várias aldeias na 
estrada que liga esta locali-
dade de cerca de 60 mil habi-
tantes a Goma, que fica assim 
privada de uma nova rota de 
abastecimento.

Goma, capital da provín-
cia com mais de um milhão 
de habitantes, situa-se na 
fronteira com o Rwanda e já 
estava sem acesso a norte, 
através da Estrada Nacional 
2, à qual os rebeldes chega-
ram durante a sua ofensiva de 
Outubro-Novembro de 2022.

O Movimento 23 de 
Março (M23), predominante-

mente tutsi, derrotado em 
2013, mas apoiado pelo Ru-
anda segundo várias fontes 
voltou a pegar em armas no 
final de 2021 e desde então 
tomou parte dos territórios 
de Rutshuru e Nyiragongo, 
ao norte de Goma.

Sob o efeito de iniciati-
vas diplomáticas e a super-
visão da força regional da 
África Oriental implantada 
na região, os rebeldes anun-
ciaram que se retirariam em 
Dezembro e Janeiro das duas 
posições conquistadas.

Mas os confrontos con-
tinuaram noutros sectores, 
especialmente a oeste, em di-
recção a Masisi, uma terra de 
plantações e gado.

O juiz sul-africano indicou 
que pode haver "parcialidade" 
na forma como o caso foi 
tratado, acrescentando ser do 
"interesse da justiça" que se 
retire do julgamento do caso 
de corrupção pública contra 
o antigo chefe de Estado sul-
africano.

"Cheguei à conclusão, e 
não foi uma decisão fácil, 
que devo retirar-me do julga-
mento. É o que ditam a boa 
administração da justiça, os 
requisitos da Constituição e a 
minha consciência ", declarou 
o juiz Piet Koen.

Segundo o juiz, "a integri-

dade do processo judicial deve 
ser salvaguardada contra qual-
quer tentativa de suspeição, 
por forma a que o público 
e os litigantes possam ter a 
maior confiança na integri-
dade e na justiça" dos tribun-
ais, pelo que "o julgamento 
deve, por isso, ser conduzido 
por outro juiz".

A decisão do juiz sul-
africano foi anunciada esta 
manhã no Tribunal Superior 
de KwaZulu-Natal, em Piet-
ermaritzburg, sudeste do país. 
Em outubro de 2021, Koen 
rejeitou o pedido especial de 
Zuma para remover o procu-

Após três dias de com-
bates, os rebeldes entraram 
em Kitshanga, que dista cerca 
de 90 quilómetros de Goma, 
apesar da presença de forças 
governamentais e de grupos 
armados que se identificavam 
como "patriotas" que resis-
tiam ao avanço do M23.

Segundo acrescentou, "o 

M23 controla toda Kitshan-
ga" e esta manhã "os rebeldes 
começaram a avançar para 
Mweso", na direcção de Wa-
likale.

O território de Walikale, 
um dos seis da província de 
Kivu do Norte, é muito rico 
em minerais, designadamente 
cobalto, ouro e cassiterite.

Essas lutas recentes teri-
am matado pelo menos 14 
pessoas, segundo fontes de 
segurança e saúde. O media-
dor e ex-presidente queniano 
Uhuru Kenyatta expressou 
esta semana "profunda pre-
ocupação com a acentuada 
deterioração da situação". 
ANGOP

rador Billy Downer do julga-
mento do caso.

O antigo chefe de Estado 

sul-africano Jacob Zuma tem 
adiado sucessivamente o caso, 
que envolve ainda o fabri-

cante de armamento francês 
Thales, relativo à aquisição 
pública multimilionária de ar-
mamento pela África do Sul 
democrática no final dos anos 
1990.

Jacob Zuma, de 80 aos, 
e o fabricante de armamen-
to francês enfrentam várias 
acusações, incluindo fraude, 
corrupção, lavagem de din-
heiro e extorsão.

Após o anúncio, seguiu-se 
uma breve comparência pe-
rante o novo juiz Nkosinathi 
Chili. O tribunal agendou 
nova data para o julgamento 
para o próximo dia 17 de abril.

Todavia, a defesa do ex-
presidente sul-africano indi-
cou que pretende contestar 
novamente a participação do 
procurador Billy Downer no 
julgamento do caso de cor-
rupção pública contra o an-
tigo chefe de Estado.
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Nós os homens temos muitos me-
dos. Pode não parecer, mas os 
temos e os sentimos desespera-
damente. Podemos fazer pose de 

Van Damme, ou Bruce Lee, mas não andamos 
muito longe de borrar as calças feito crianças 
assustadas, sempre que temos que fazer das tri-
pas o coração e mostrar ao mundo toda a cora-
gem que as situações nos obrigam. Dos muitos 
medos que temos, o maior de todos é que o 
mundo saiba que afinal temos medos e alguns 
deles são medos ordinários e outros inofensivos 
aos olhos da maioria dos terráqueos. 

Quanto nos custa a farsa de destímidos cora-
josos? Homens que enfrentam todas as situa-
ções, feito gladiadores ou Davi. 

Não existe castigo maior do que ter de levar 
a vida sentindo medos e sem poder confessá-
-los ao mundo.  Toda vez que uma movimenta-
ção estranha se faz num quintal, há um homem 
preste a entrar em colapso nervoso, pois, tem 
de erguer o peito e caminhar destimidamente 
em direção ao perigo, mesmo pressentindo que 
a sua atitude está mais para um acto suicida do 
que homicida. 

Mas também a falta de bom senso dos inter-
venientes nestas situações, é estarrecedora. Se 
não são as esposas ou parceiras a colocarem à 
prova a destimidez dos homens, são os filhos, 
que crentes da invencibilidade dos seus heróis, 
confiam nestes o enfrentamento de todas as si-
tuações perigosas. Estas criaturas, são capazes 
de prometerem porrada às ferozes bestas que 
pesam mais de 100kg e 90kg de puro múscu-
lo em nome de um homem franzino, raquítico, 
anémico e muito malnutrido. Até aí tudo bem, 
afinal o discurso social coloca os homens como 
protectores da família. O que não dá para levar 
a sério, é a falta de sensatez de muitos de nós os 
homens, sair por aí comprando todas as lutas. 
Entendo que cabe a nós a proteção da família, 
mas muitas lutas podem ser evitadas, se os ho-
mens compreenderem que não há necessidade 
de incorrer a riscos desnecessários, apenas para 
afirmar a nossa masculinidade. Em muitos ca-
sos, uma predisposição ao diálogo, pode evitar 
traumatismos craniano, fracturas de ossos e até 
a morte. 

O que nós os homens somos capazes de fa-

zer para parecer que não temos e nem sentimos 
medo de nada é estarrecedor. Homens eu sei 
disso, sei porque já fui refém dessa necessida-
de de nos agigantarmos diante do medo. De 
procurar mostrar às mulheres ou aos homens 
o quanto pertencemos ao seleto grupo dos des-
tímidos homens.  Durante esse período, tudo 
que consegui foi muita porrada, cicatrizes, ve-
xame e a sensação de que o homem verdadeiro 
até para perder tem de dar o sangue. Ah, quem 
me dera se alguém me tivesse dito “amigo você 
não precisa provar nada a ninguém, admita os 
seus limites, se tiver medo, deixe os seus sabe-
rem disso”. 

O pai da minha mãe, não tinha alguma pre-
tensão de esconder os seus medos e por isso 
sempre que visse uma cobra gritava o nome da 
esposa e era ela, a mãe da minha mãe que se 
encarregava de as matar. Eu já admito os meus 
medos,  tenho  muito medo de me envolver em 
lutas físicas,  por isso que  quando essa possi-
bilidade se aproxima eu trato de dizer logo “ 
somos adultos, não vejo a necessidade de levar 
as coisas para esse extremo, vamos conversar, 
e desde já queira me desculpar caso tenha feito 
ou dito algo que o tenha transtornado ou ofen-
dido” e se o meu palavreado não sortir efeito, 
ainda tenho minhas pernas  para me transportar 
para bem longe da luta. 

A questão que quero trazer a reflexão neste 
texto de hoje, tem a ver com o imperativo que 
se impõe aos homens de não manifestar medo 
e nem admiti-lo. A imagem que se cria e que 
se impõe aos homens, é a de homem corajoso, 
destemido, capaz de enfrentar todos os perigos. 
E porquê nós os homens, não admitimos os 
nossos medos, e fazemos de tudo para parecer-
mos destímidos... e que prejuízos isso acarreta a 
nossa saúde física e mental?

Quando nós os homens acreditamos que ser 
corajoso é uma característica inalienável e intrín-
seca a nossa existência masculina, logo à partida 
estamos dispostos a entrar em qualquer guerra, 
até nas guerras mais banais e fúteis. Morremos 
nas lutas, e as vezes morremos para não deixar 
dúvidas sobre a nossa masculinidade. 

Neste texto quero trazer para nossa reflexão, 
dois pontos que julgo pertinente. O primeiro 
tem a ver com o medo que nós os homens te-

mos de admitir, o segundo, o que a ideia de ho-
mens destemidos nos obriga.

O medo é uma característica dos seres vivos, 
por exemplo no mundo animal, os oponentes 
sempre avaliam a possibilidade de conseguir o 
sucesso, quando essa possibilidade estiver mui-
to distante, um deles abandona a contenda, 
foge ou se deita em posição de submissão. Ora, 
se os animais, ditos não racionais, são capazes 
de avaliar o risco de uma batalha à prior perdi-
da, porquê o homo sapiens sapiens insiste em 
envolver se em lutas que à partida sem condi-
ções de vencê-la. Não quero dizer que sempre 
que tal possibilidade de vitória se verificar os 
homens devem enveredar pela contenda. Até 
porque a ideia central deste texto é que se o 
homem admitir os seus medos, primeiro estará 
se reconciliando com uma característica que é 
humana, e ao assumir os seus medos, estará em 
condições de avaliar as suas acções e em certos 
casos pedir ajuda.

Ser corajoso, já foi determinante para a so-
brevivência do homem e sua prole, no tempo 
em que os homens viviam basicamente da caça. 
Nessa altura ser destemido era importante para 
enfrentar os animais selvagens. Ora, hoje ser 
destemido perdeu a sua função inicial, é che-
gada a hora de admitirmos os nossos medos. 
Admitir os medos não significa que não pode-
mos nos desafiar a superá-los quando em causa 
está o nosso bem-estar ou da nossa família. Mas 
admitir que sentimos medos, é importante para 
desenvolvermos outras habilidades de resolu-
ção de conflitos e de enfrentamento das situa-
ções que ameaçam a nossa integridade física e 
mental.

A maior fraqueza que um ser humano pode 
manifestar é de não admitir as suas fraquezas, 
medos e limitações. Eu tenho medo de ratos, e 
nem por isso me sinto menos homem. Quando 
conhecemos os nossos medos e os admitimos, 
ficamos menos expostos aos riscos desneces-
sários, aqueles riscos que corremos por conta 
da necessidade de afirmação da nossa mascu-
linidade. 

O medo é um mecanismo importante de 
preservação da espécie, não admitir o medo 
é o mesmo que abrir mão da sensatez e
da prudência.

Os medos 
dos homens!

Por: Honório Isaías 
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Devido a falta de iluminação e prevalência de espaços baldios na Cidade de Maputo

Em 2022, Maputo voltou a não a ser uma cidade 
“amiga” das mulheres.  A prevalência de ca-
sos de violações sexuais nos bairros periféricos 
da capital moçambicana preocupa, sobrema-
neira, as Organizações da Sociedade Civil que 

denunciaram que há mulheres e raparigas que se viram obri-
gadas a abandonar os estudos por medo de cruzar o caminho 
dos violadores. As organizações que advogam pelos direitos 
das mulheres exigem reformas para tornar a Cidade de Ma-
puto um lugar seguro para as raparigas e contribuir para a 
retenção das mesmas na escola. O Conselho Municipal de 
Maputo reconhece e compromete-se a tomar medidas.

A pobreza, uniões prema-
turas e gravidezes precoces 
constam do rol dos factores 
elencados pelo Executivo para 
o abandono escolar por parte 
da rapariga. Entretanto, em al-
guns bairros periféricos, a in-
segurança, sobretudo, para as 
meninas que estudam no cur-
so nocturno é uma das causas 
do abandono escolar.

Caminhar de noite em al-
guns bairros periféricos da Ci-
dade de Maputo tem sido um 
verdadeiro martírio, sobretu-
do quando se é mulher. No 
ano passado, muitas mulheres 
tiveram o azar de cruzar o ca-
minho dos violadores. Algu-
mas sobreviveram, mas Zaida, 
uma adolescente de 14 anos de 
idade, não teve a mesma sorte, 
uma vez que foi encontrada 
sem vida e com sinais de viola-
ção sexual.

Márcia Chico, directora de 
programas da Associação Só-
cio Cultural Horizonte Azul, 
mesmo sem adiantar dados, 
olhando para os casos de vio-
lações sexuais que acontece-
ram no ano passado na capi-
tal do país, referiu que muitas 
mulheres, concretamente as 
que estudam de noite, aban-
donaram os estudos por medo 
de serem estupradas nos becos 
dos diferentes bairros periféri-
cos.

“Queremos ampliar a voz 
das mulheres que não são 
ouvidas e sofrem de violên-
cia nos espaços públicos que 
não são seguros para a rapa-
riga, principalmente para as 
meninas que vão às escolas. 

Identificamos, em Ka Maxa-
quene, espaços que não tem 
iluminação e outros baldios 
que são usados para a prática 
de crimes, o que muitas vezes 
inibe as alunas do nocturno 
de irem à escola, com receio 
de serem atacadas e abusadas. 
Queremos que a edilidade faça 
de tudo para que elas se sintam 
seguras no exercício pleno dos 
seus direitos”, disse Márcia, 
durante o Fórum Municipal 
sobre Género, Cultura, Segu-
rança, Políticas Públicas e o 
Direito à Cidade para Meninas 
e Mulheres Jovens do Municí-
pio de Maputo.

Com vista a tornar a Ci-
dade de Maputo “amiga” das 
mulheres, a directora de pro-
gramas da Associação Sócio 
Cultural Horizonte Azul de-
clarou que a sua organização 
tem trabalhado de mãos dadas 
com o Conselho Municipal e 
com líderes comunitários.

“Queremos que o Municí-
pio faça alguma coisa em rela-
ção aos espaços identificados 
como não são seguros para as 
raparigas. O que temos feito 
com o município e com os lí-
deres comunitários é a sensibi-
lização das pessoas que vivem 
nos bairros e que, suposta-
mente, agridem às mulheres”, 
destacou.

“Raparigas acabam 
abandonado os estudos 
devido a insegurança”

Por sua vez, Shaista de 
Araújo, representante do Cen-
tro de Aprendizagem e Ca-

Insegurança prejudica retenção da rapariga no curso 
nocturno nas escolas 

Enquanto os homens têm medo de ser arrancados celulares, as mulheres, para 
além do celular e carteira, têm medo de ser violadas e assassinadas

Duarte Sitoe 

pacitação da Sociedade Civil 
(CESC), não tem dúvida de 
que, em Maputo, as mulheres 
ainda não gozam dos seus di-
reitos quando se trata de aces-
so à cidade, tendo-se compro-
metido a trabalhar para que 
a capital moçambicana seja 
“amiga” da mulher.

“A cidade não pode ser 
percebida apenas na sua parte 
cimento. Enquanto as condi-
ções hiper-humanas não esti-
verem criadas em termos de 
segurança, que permitam à 
mulher o acesso às cidades da 
mesma forma que os homens, 
o nosso trabalho ainda não 
acabou. Pensar numa cidade 
amiga da mulher é, ao mesmo 
tempo, pensar numa cidade 
que seja amiga de todos, que 
propõe condições para que 
esta mulher viva livremente os 
seus direitos”, sustentou.

As violações sexuais nos di-
ferentes bairros da Cidade de 
Maputo minaram a retenção 
da rapariga na escola. Olhando 
para os dados registados no pas-
sado, Araújo não tem dúvidas 
que a segurança continua a ser o 
assunto mais preocupante para 
o movimento feminista.

“A questão das violações li-
gadas à impunidade dos crimi-
nosos e à falta de iluminação 
em algumas zonas faz com que 
algumas raparigas acabem aban-
donado os estudos. Enquanto 
os homens têm medo de ser ar-
rancados celulares, as mulheres, 

para além do celular e carteira, 
têm medo de ser violadas e as-
sassinadas. O assunto da segu-
rança tem impacto diferente 
para as mulheres. Uma lâmpa-
da pode salvar 100 mulheres e 
pode fazer a diferença. Sabemos 
que há zonas onde as mulheres 
não podem passar sozinhas”, 
lamentou.

Edilidade promete medidas 
para tornar Maputo mais 

agradável para as mulheres

Na qualidade de directora 
Municipal da Acção Social, Gil-
da Florência reconheceu que 
há casos frequentes de violação 
dos direitos das mulheres nas 
comunidades ao nível do Muni-
cípio de Maputo.  

Para consciencializar os mu-
nícipes da capital moçambicana, 
Gilda Florência referiu que a 
edilidade, através da sua unidade 

orgânica, tem organizado pales-
tras para sensibilizar as lideran-
ças locais, divulgando os do-
cumentos e instrumentos que 
devem ser usados e respeitados 
pelas comunidades para a pro-
tecção da mulher da rapariga.

Por outro lado, a fonte adian-
tou que o Conselho Municipal 
de Maputo tem trabalhado com 
os parceiros de cooperação para 
tornar a cidade segura e mais 
agradável para as mulheres.

“A prevenção primária de 
qualquer tudo de violência é a 
informação. Passamos nossos 
dias levando essa mensagem, 
não só para as mulheres, mas 
também para todas comunida-
des e para os líderes locais de 
modo que as mulheres perce-
bam e reconheçam os seus di-

reitos para denunciar. Tentamos 
reverter a situação para que a 
cidade seja agradável para as 
mulheres”, concluiu.

Salários em atraso colocam funcionários de costas 
voltadas com a edilidade de Namaacha 

Há sensivelmente seis meses que os funcionários do Conselho 
Municipal de Namaacha não veem a cor do dinheiro. Como forma 
de pressionar a edilidade a pagar os salários atrasados, os funcioná-
rios paralisaram as actividades. Na sua versão dos factos, o Conse-
lho Municipal de Namaacha referiu que não pagou salários por falta 
de cabimento orçamental.
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No País de isenções para o luxo das elites e desleixo pelo interesse comum

CAF confirma prêmio de 400 mil dólares, mas FMF continua 
com ladainhas

A Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou 
que Moçambique vai receber 400 mil dólares pela passagem 
aos quartos-de-final, mas a Federação Moçambique de Fu-
tebol (FMF) diz que o dinheiro a ser disponibilizado é para 
custear os aspectos logísticos e não para premiar os jogado-
res. Esta tese não convence, numa altura em que há rumo-
res de que a casa do futebol está endividada até o pescoço.

Num País em que o Governo não pensa duas 
vezes para conceder uma isenção de mais 12 
milhões para subsidiar os luxos de um em-
presário ligado a nomenclatura na compra 
de uma viatura avaliada em 25 milhões de 

meticais, a Federação Moçambicana de Ginástica (FGYM) 
corre o risco de perder diversos materiais técnico-desporti-
vos doados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) 
por não ter dinheiro para o pagamento de pouco mais de 
um milhão de meticais em direitos e imposições. O equipa-
mento encontra-se retido no Porto de Maputo, desde 2021. 
A Federação queixa-se de fraca colaboração da Secretaria 
de Estado do Desporto (SED) para o desalfandegamento do 
material bastante essencial para o desenvolvimento e mas-
sificação de diversas disciplinas daquela modalidade des-
portiva que, nos últimos anos, tem trazido para solo pátrio 
importantes títulos internacionais.

A 07 de Outubro de 2021, 
a Federação de Ginástica de 
Moçambique foi comunica-
da sobre a chegada ao País 
de diversos equipamentos de 
diferentes disciplinas da mo-
dalidade. O equipamento foi 
doado pelo principal organis-
mo reitor da modalidade a ní-
vel mundial. Contudo, volvido 
mais de um ano, o material 
continua retido nas instalações 
do Porto de Maputo, porque a 
Federação não tem dinheiro e 

o Estado se recusa a conceder 
isenção de direitos aduaneiros.

O referido equipamento 
está embalado em dois con-
tentores e a sua retenção de-
ve-se a inflexibilidade de al-
gumas instituições do Estado, 
segundo referiu o presidente 
da Federação de Ginástica de 
Moçambique, Obed Chivon-
dza.

“Tentamos várias vezes 

contactar a Secretaria de Es-
tado de Desporto, mas não 
temos tido uma resposta sa-
tisfatória. Passaram a não res-
ponder aos nossos e-mails, li-
gávamos, não nos atendiam e 
não retornavam as chamadas. 
Chegamos a ter uma audiência 
com o próprio Gilberto Men-
des sobre o assunto e ele pro-
meteu ajudar, mas de lá para 
cá nada aconteceu. Marcamos 
mais de três audiências e não 
fomos atendidos”, disse o pre-

sidente.
Chivondza lança duras críti-

cas à SED por sua inoperância 
no assunto que já dura mais de 
um ano e refere que, quando 
o material chegou em Moçam-
bique, o então presidente da 
FGYM, Elves Tembe tentou 
sem sucesso levantar o equi-
pamento. 

Apesar de todos os esfor-
ços de mostrar a utilidade pú-

Material de ginástica doado pela Federação Internacional 
em risco de ser incinerado no Porto de Maputo

blica e o interesse nacional, 
visto que o mesmo é destina-
do a clubes e selecções, não 
foi possível demover as alfân-
degas a desembaraçar a mer-
cadoria.

E, porque pelo menos no 
papel, o Governo diz estar 
determinado no desenvolvi-
mento e massificação do Des-
porto, a FGYM expediu, pelo 
menos, três cartas à Secretaria 
de Estado do Desporto soli-
citando ajuda na articulação 
com a Autoridade Tributária, 
porém, todo o esforço resul-
tou em sucessivos fracassos. 

Porto de Maputo ameaça 
destruir ou leiloar 

o material

E, porque uma notícia tris-
te nunca vem só, no dia 5 de 
Dezembro do ano passado, a 
Federação recebeu um ultima-
to do Porto de Maputo, refe-
rindo que se o equipamento 
não for retirado será destruído 
ou leiloado.

“Desde aquele momento 
que mandaram a carta, a qual-

quer momento eles podem 

destruir, vender ou leiloar o 
equipamento, porque foi um 
ultimato. E não sabemos em 
que condições o equipamento 
está. No final da conferência 
convocada pela FGYM, a im-
prensa se deslocou até a SED 
donde veio a informação que 
o assunto será resolvido em 
breve”. 

O Evidências teve acesso 
exclusivo à carta enviada pelo 
doador com a relação comple-
ta do material retido no Por-
to de Maputo. Trata-se de 40 
tapetes de ginástica padrão, 
10 tapetes de queda, 4 tram-
polins, 6 mini-trampolins ajus-
táveis, 24 bolas rítmicas, 24 
aros rítmicos, 24 fitas rítmicas, 
4 pistas de ar e muitos outros 
materiais.

São equipamentos para gi-
nástica de competição sufi-
cientes para apetrechar, pelo 
menos, três ginásios. O as-
sunto é do conhecimento do 
Comité Olímpico de Moçam-
bique, mas foi o Fundo de 
Promoção Desportiva (FPD) 
que, dois meses após a chega-
da do material a Moçambique, 

Federação Moçambicana de Ginástica não tem dinheiro e acusa SED de abandono 
Gilberto Mendes chegou a prometer ajudar, mas já não atende o telefone

Renato Cau / Redacção 
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Faculdade de Educação Física e  
Desporto 
Av. Eduardo Mondlane, nº 955, R/C, 
Caixa  

  Postal 2107 
                    MAPUTO Moçambique 

 
Lausana, 1 de julho 2021 /obp 

Re: Seu pedido de Aparelho 

Prezado Presidente, 

Temos o prazer de informar que o presidente da FIG, Morinari Watanabe, e o presidente da União 
Africana de Ginástica, Ali Zaater, decidiram dar uma resposta favorável ao seu pedido em relação 
aos aparelhos. 

A FIG e a UAG, em estreita colaboração com Taishan, oferecem-lhe gratuitamente os seguintes 
aparelhos: 

- TQW038: 4 Pistas De Ar 1500x20x20cm 
- TQ1527: 4 Tapetes Suplementares 
- TQ2037: 6 Mini Trampolins Ajustáveis 
- TQ2077: 2 Caixas De Cofre  
- TQ1010B: 4 Trampolins 
- 40 Tapetes De Ginástica Padrão  
- TQ4562: 10 Tapetes De Queda 
- TQ1501A: 8 Esteiras De Aterrissagem 
- TQ4540: 4 Cunhas De Espuma 
- 2 Esteiras Flexíveis 
- TQ2019: 2 Feixes Baixos de Treinamento 
- TQW0118A: 24 Bolas Rítmicas 
- TQW0116A: 24 Aros Rítmicos 
- TQW0115A: 24 Fitas Rítmicas 

 

Taishan entregará o equipamento, mas por favor, note que as despesas relativas ao transporte 
do porto para o local de ginástica em Maputo, bem como todas as taxas alfandegárias, são 
por sua conta . 
 
Pedimos gentilmente que entre em contato diretamente com Taishan. o mais rápido possível, a fim 
de organizar o transporte. 
 

 
Avenue de la Gare 12, PO Box 630, 1001 Lausanne, Suíça tel. 

(+41) 21 321 55 10 – FAX (+41) 21 321 55 19     
www.fig-gymnastics.com – info@fig-gymnastics.org 
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Manuel Gregório Pereira

Ponta de Ouro vai ser palco do “Jazz ao pôr-do-sol”
Os artistas moçambicanos Jimmy Dludlu e Ótis Alípio Cruz e a 

cantora sul-africana Judith Sephuma se juntarão para levar a Ponta 
de Ouro, na província de Maputo, um evento denominado “Jazz ao 
pôr-do-sol”, que terá lugar no dia 3 de Fevereiro (sexta-feira), no 
Ponta Apart Hotel, pelas 16h00. Na sua 1ª edição, espera receber 
cerca de 300 amantes da música.

“A primeira característica de uma obra de arte é a 
de se encarnar a matéria.” São esses os primeiros 
dos mais marcantes traços com que me deparei 
aquando de um primeiro, se não o único, encontro 
com Manuel Gregório Pereira protagonizado por 

Afonso Almeida Brandão. 

Esse biógrafo assim o fez 
quando decidiu redesenhar 
a figura do seu conceituado 
amigo, usando aquele que é o 
seu mais confiado instrumento 
artístico, a palavra, a escrita. 
Pereira pintava e o fazia estron-
dosamente bem, a sua história 
é tão materialmente verídica e 
clara quanto as águas do Tejo, 
e assim tão natural também, e 
quiçá, ainda maior a ponto de 
atingir o Nilo, pois isso é pos-
sível aferir nas falas pictóricas 
de Brandão, retocando o arco-
íris que foi a sua vida e obra. 

Pereira desenhou-se através 
das artes plásticas e marcou o 
seu e todos os tempos ainda 
vindouros no campo das artes. 
Quando olhámos para aquilo 
que foi a sua acção prática, 
encontramos então a matéria 
referida pelo autor como car-
acterística primária das artes, 

matéria esta que, para um bom 
entendedor, qualquer indivíduo 
que se preze como tal deveria 
procurar tê-la como bússola da 
sua existência. Pereira e os seus 
feitos foram a matéria. A ver-
dade é que as suas obras são a 
matéria que Brandão encarna 
ao redesenha-lo, no entanto, 
a escrita de Brandão sobre 
Pereira é uma obra de arte.  

O impacto das artes no geral 
será sempre uma razão de de-
bate em várias sociedades, visto 
que, em muitas delas, como a 
nossa incontornavelmente, a 
sua importância constitui ainda 
alguma dúvida, pois cá para 
as margens do Índico, infel-
izmente, a arte é cinicamente 
chamada de Cultura e mera-
mente tratada como entreteni-
mento e, pior, exprimindo-as 
até a última gota de importân-
cia que tal entretenimento pos-

Um pintor redesenhado na voz de Brandão

sa vir a ter para os drenos nada 
saneados, lamentável. 

Pereira compreendeu o seu 
destino, quando percebeu e 
aceitou o quão a arte lho era 
importante e decidiu então dar 
mais importância aos gatafun-
hos por si carbonizados em 

relação ao balcão de uma mer-
cearia de quem quer que seja. 
É mesmo essa a concepção em 
falta, perceber a arte, aceita-la e 
dá-la a devida importância. 

Das mais variadas formas 
de interpretar os esforços para 
o alcance de quaisquer objecti-

vos, Pereira distinguiu os real-
izados ao serviço de ambições 
sérias dos impulsionados por 
mero conforto e sobrevivência, 
para este artista a arte deve rep-
resentar-se pela primeira opção, 
só assim terá a importância 
merecida, pois é, pode-se a par-
tir deste tão bem enquadrado 
fundamento afirmar que falta 
ao país da marrabenta, por ex-
emplo, transformar as artes em 
ambições sérias. 

Muito há de impression-
ante ao apreciar o tracejado de 
Brandão sobre os tracejados de 
Pereira, visto que, numa pri-
meira impressão, com esta obra 
procura-se a oportunidade de 
perceber a lógica e os significa-
dos das cores, do cubismo, do 
ritmo, da matéria, do natural-
ismo e, por ignorância do leitor 
ou melhor pela riqueza dos 
conteúdos, acaba-se mesmo 
no impressionismo, sem infe-
lizmente, ainda que bastante 
felizes, transbordar do estado 
impressionante a que esta obra 
coloca-nos. Recomenda-se a 
leitura minuciosa desta biogra-
fia, pois, mais do que prazero-
so, ser-nos-ia bastante útil.   

Por Douglas Madjila*

 
 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINÁSTICA 

 

Atenciosamente, 

 
Nicolas Buompane 
secretário geral 

 cópia de :- Morinari Watanabe, presidente da FIG 
- Comissão Presidencial da FIG 
- Ali Zaater, presidente da UAG 
- UAG 
- Taishan 

CONTACTOS 

Taishan Sports Equipment Co., Ltd 

Rua Tiyuguan nº 8, distrito de  
Taishan Dongcheng 
Pequim 100061, China 

 Tel.: + 86 10 671 024 26 
 Fax: + 86 10 671 224 88  
  E-mail: taishan@taishansports.com 
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 Fax: +258.21426678 
 E-mail: fgym.org@gmail.com  
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desembolsou cerca de 500 
mil meticais para a retirada 
do equipamento do Porto. 
Todavia, este valor não foi 
suficiente devido o acúmu-
lo de multas e taxas relativas 
ao desalfandegamento dos 
equipamentos que já ronda os 
dois milhões. Desde então, as 
duas instituições simplesmen-
te “mergulharam no vale do 
silêncio”.

Vale ressalvar que os equi-
pamentos foram doados a 
FGYM, após a visita do pre-
sidente da Federação Interna-
cional de Ginástica à Cidade 
de Maputo onde constatou 
que os ginásios que deviam 
acolher actividades de ginás-
tica estavam com equipamen-
tos danificados e indisponí-
veis para os atletas praticantes 
da modalidade. 

A Federação Internacional 
de Ginástica terá procurado 
saber da Federação se já esta-
va fazendo o uso, tendo esta 
respondido que não e explica-

do as razões.
“O doador estabeleceu 

contacto com o Comité 
Olímpico de Moçambique 
afim de intervir e resolver os 
assuntos, mas de lá para cá o 
assunto estagnou-se”, expli-
cou Chivondza.

Caso este material já esti-
vesse disponível o país pas-
saria a ser elegível a receber 
e organizar campeonatos 
internacionais de ginástica, 
bem como formar atletas de 
alto rendimento para com-
petições internacionais. Sem 
o amparo do Estado, agora a 
federação lança um apelo ao 
empresariado moçambicano. 

Por causa deste cenário, 
apurou o Evidências, a ima-
gem de Moçambique a nível 
da Federação Internacional 
de Ginástica ficou manchada. 
O organismo internacional 
investiu muito e fez muito 
esforço para ajudar o desen-
volvimento da modalidade 
no país.

Continuação da pag 22
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para os atletas 
praticantes da 
modalidade. 
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Evidências

Na última semana, um carro em que viaja-
vam cidadãos moçambicanos com destino a 
Durban foi assaltado e, em seguida, viu-se 
em chamas.  Reagindo ao facto, o Governo, 
através do Ministério dos Negócios Estran-

geiros e Cooperação, disse já estar a trabalhar com as auto-
ridades sul-africanas com vista a investigar casos dos carros 
incendiados na África do Sul.

Na última semana, cir-
cularam imagens nas redes 
sociais de um autocarro per-
tencente à empresa Majugar 

em chamas. De acordo com 
testemunhas, três pessoas 
teriam abordado um auto-
carro em que viajavam ci-
dadãos moçambicanos com 

destino a Durban, na Áfri-
ca do Sul. Segundo fontes 
no autocarro, três indiví-
duos munidos de armas de 

fogo teriam mandado des-
cer todos os passageiros e, 
de seguida, ateado fogo ao 
mesmo.

As vítimas que filmaram 

Governo está investigar casos de carros incendiados 
na África do Sul

o autocarro em chamas refe-
riram que os malfeitores pe-
diram 20 mil rands, ou seja, 
80 mil meticais. Reagindo 
ao sucedido, o presidente da 
comunidade moçambicana 
na província de Kwazulu-
-Natal, José Calcaudasse, 
declarou que não se trata de 
um acto de xenofobia, mas 
sim um acto protagonizado 
por criminosos.

Aliás, de acordo com Cal-
caudasse, para a comunidade 
moçambicana já havia sinais 
de que tal ia ocorrer, dado o 
ambiente de hostilidade em 
que os moçambicanos vivem 
naquele país vizinho. “Des-
de o ano passado, já sabía-
mos que este ano muita coi-
sa ia acontecer, porque é o 
que os sul-africanos sempre 
disseram e sabíamos que o 

Governo não ia ajudar-nos”, 
disse, para depois lamentar a 
falta de apoio dos governos 
sul- africano e moçambica-
no na luta contra a onda de 
assaltos contra cidadãos mo-
çambicanos naquele país. 

“Tem que haver uma 
grande conversa entre os 
dois governos para que haja 
mais protecção nas estra-
das. O que está a acontecer 
deve-se à falta de diálogo e 
cooperação entre os dois 
governos”.

Por sua vez, o Governo, 
através do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, adiantou nesta 
segunda-feira, 30 de Janeiro, 
que já está a trabalhar com 
as autoridades sul – africa-
nas com vista a investigar 
casos dos carros incendia-

dos na África do Sul
“Estamos a trabalhar com 

África do Sul. É nossa res-
ponsabilidade tomar conta 
dos moçambicanos e evitar 
que os moçambicanos sejam 
assaltados. Estamos a tra-
balhar com África do Sul”, 
referiu a ministra dos Negó-
cios Estrangeiros e Coope-
ração, Verónica Macamo.

Nas entrelinhas, Macamo 
declarou que ainda é pre-
maturo falar dos prazos da 
investigação, mas adiantou 
que os dois países partilham 
o mesmo desejo: garantir a 
segurança dos moçambica-
nos naquele país.

De referir que, por temer 
novos ataques, reduziu o nú-
mero de viajantes que saia 
da Cidade de Maputo com 
destino a África do Sul.

Por sua vez, o Governo, 
através do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, adiantou 
nesta segunda-feira, 
30 de Janeiro, que já 
está a trabalhar com 
as autoridades sul – 
africanas com vista a 
investigar casos dos carros 
incendiados na 
África do Sul


