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Repórter do Evidências fez viagem Pemba –Mocímboa 
por terra e retrata o que viu, viveu e ouviu

Reconstrução continua uma incógnita e destruição é nítida 
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PUBLICIDADE

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.
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ACTIVA

General Hama Thai dá uma machadada final à propalada “vez do Centro”

Depois de ouvir “bocas”, Chissano evita abrir novas feridas e fala de unidade nacional

Hama Thai resgata Estatutos da Frelimo para colocar travão ao regionalismo
“São percepções de algumas pessoas (…) não se elege algúem por ter nascido no lugar A ou B”

“Não existe   
vez do Centro 

nos Estatutos”

É “ridículo” não concordar com o “Messias”
Nyusi chama Chissano, Gamito 
e Castigo Langa de hipócritas

PAG 05

“São as mesmas pessoas que ontem nem aceitavam a descentralização” - PR
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Gorada a possibilidade do terceiro mandato 
para Filipe Jacinto Nyusi, uma vez que a ideia 
encontrou opositores dentro da própria Frelimo 
e algumas forças vivas da sociedade civil, 
cresce de tom o debate sobre a possibilidade 

do sucessor do jovem do planalto dos macondes ser do 
Centro do País, naquela que é chamada de “vez do Centro”. 
No entanto, o veterano da luta de libertação nacional e 
respeitado general, António Hama Thai, defende que em 
nenhum momento os estatutos da Frelimo preveem uma 
sucessão com base regional e diz não haver candidatos do 
Centro, Sul ou Norte.  

Numa altura em que já rolam 
alguns nomes de prováveis su-
cessores de Filipe Nyusi, alguns 
dos quais já tem montados, in-
clusive, gabinetes de campanha, 
uma das principais dúvidas con-
tinua a ser se será desta que o 
poder se deslocará para o Cen-
tro do País ou não, depois de 
ter estado longamente no Sul e 
agora no Norte, concretamente 
nas mãos da ala maconde.

No entanto, o veterano da 
Luta de Libertação Nacional, 
académico e destemido general, 
António Hama Thai, uma voz 
com autoridade no partido Fre-
limo, acaba de dissipar qualquer 
equívoco sobre a propalada vez 
do Centro. 

Segundo Hama Thai, que 
respondia a uma pergunta do 
Evidências, na praça dos heróis,  
à margem das celebrações do 
dia dos heróis moçambicanos, a 
vez do Centro não existe, pois 
não há uma linha sequer nos Es-
tatutos do partido Frelimo que 
preconiza a eleição de um can-
didato com base na sua região.

“O que posso dizer é que 
essas são as percepções que as 
pessoas têm”, começou por 
dizer Hama Thai, para depois 
acrescentar que “em nenhum 
momento, nos Estatutos está 
estabelecido que há candida-
to de Sul ou Centro. O critério 
para ser membro da Frelimo é 
aderir aos Estatutos. São as pes-
soas que têm essas percepções. 
Eu não tenho essa percepção, 
continuo a ter ideia de que é 
eleito presidente de Rovuma ao 
Maputo e do Zumbo ao Índico, 
não porque nasceu no lugar A 

ou B. Esta é a minha convic-
ção”.

O general e académico bas-
tante respeitado nas hostes do 
partido no poder vai mais longe 
ao enumerar aqueles que são os 
requisitos pré-estabelecidos nos 
Estatutos do partido.

“Quando um cidadão se can-
didata a membro da Frelimo 
sabe quais são os requisitos, ser 
cidadão moçambicano, aceitar 
o programa e os Estatutos da 
Frelimo. Estas são as condições 
para ser membro do partido, 
porque a ideia é que os Estatu-
tos estabelecem a unidade na-
cional. Portanto, não existe vez 
do Centro. Nos Estatutos da 
Frelimo não há sucessão por re-
giões”, defende.

Defensor ferrenho dos ideais 
de Eduardo Mondlane e Samo-
ra Machel, sobre quem inclusive 
já exteriorizou a admiração em 
livros, Hama Thai entende que, 
apesar da prevalência do ter-
rorismo em Cabo Delgado e a 
aparente tensão que se vive no 
seio do partido no poder, o lega-
do de Eduardo Mondlane ainda 
está presente e que o terrorismo 
não é resultado da ausência da 
unidade nacional.

“O que posso dizer é que 
este legado está presente. Este 
legado chama a responsabilida-
de de todos nós e que a unidade 
nacional sempre foi e continua 
a pedra angular.  O conflito em 
Cabo Delgado não tem como 
causa o elemento unidade na-
cional, tem outros elementos 
que ainda não estão completa-
mente claros. Os distintos focos 
de insatisfação concorrem e po-

DESTAQUE

“Não existe vez do Centro. Nos Estatutos da Frelimo 
não há sucessão por regiões”

General Hama Thai dá uma machadada final à propalada vez do Centro

Duarte Sitoe 

Hama Thai resgata Estatutos da Frelimo para colocar travão no regionalismo
“São percepções que algumas pessoas têm”

Nyusi anuncia uma novidade que já era do conhecimento de todos
Com ar de grande novidade e com direito a todas as sole-

nidades, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, anun-
ciou que o líder dos grupos armados que, desde Outubro de 
2017, semeiam luto e terror na província de Cabo Delgado 
responde pelo nome de Abura Sorraca, sobejamente conheci-
do por Bin Omar. Não é a primeira vez que o líder é identifi-
cado. Aliás consta da lista vermelha americana. 

dem ter dado azo ao desenvolvi-
mento do terrorismo. Portanto, 
não é uma ligação causa-efeito 
daquilo que se passa nos dias de 
hoje, porque acredito que todos 
nós estamos a lutar em prol da 
unidade nacional e da paz”, des-
tacou.

Chissano evita abrir ferridas 
e prefere falar de unidade 

nacional 
 

 Longe de querer imiscuir-se 
no debate sobre a transição re-
gional do poder, o antigo estadis-
ta moçambicano, Joaquim Chis-
sano disse apenas que o partido 
tem lutado no sentido de preser-
var a unidade nacional, uma vez 
que durante a luta que culminou 
com a proclamação da indepen-
dência nacional construiu-se a 
identidade dos moçambicanos 
de Rovuma ao Maputo, tendo 
igualmente referido que Mo-
çambique tem a paz com pro-
genitora da unidade nacional. 
“Foi um sucesso combate a luta 
contra o tribalismo, contra o et-
nicismo e regionalismo, isso não 
foi uma pequena vitória porque 
posso dizer que Moçambique 
teve um processoalguns países 
não conseguiram em tão pouco 
tempo, que é criar uma nação.  
Quando a gente fala da unidade 

nacional significa que todo mo-
çambicano tem uma identidade. 
Temos a paz como o pai e a mãe 
desta unidade, desta determi-
nação de lutar para que a nossa 
nação permaneça uma nação”, 
declarou em parcas palavras, 
evitando entrar num debate 
fracturante numa semana em 
que viu uma contribuição sua a 
ser rotulada de ridícula.

Uma machadada à vez 
do Centro?

Fundada na base da união 
entre três antigos movimentos 
(MANU, UDENAMU e UNA-
MI), as questões étnicas, tribais 
e regionais sempre acompanha-
ram a Frelimo ao longo dos anos 
e gerações. Depois dentre 1975 
e 2014, o partido ter sido lidera-
do por homens da zona Sul, ou 
seja, Samora Machel (11 anos), 
Joaquim Chissano (18 anos) e 
Armando Guebuza (10), de for-
ma tímida, o Norte e Centro rei-
vindicavam oportunidades para 
dirigir os destinos do partido e 
consequentemente do País. 

A longa espera terminou em 
2014 quando, contra todas ex-
pectativas, Filipe Nyusi, sobri-
nho de Alberto Chipande e ex-
-ministro da Defesa no último 
mandato de Armando Guebu-

za, foi confirmado candidato 
do partido, tendo sido mais 
tarde eleito o quarto Presidente 
da República de Moçambique.

Por Nyusi, o Norte teve fi-
nalmente a oportunidade de 
dirigir os destinos do País e 
do partido. Entretanto, tudo 
aponta que a vez Norte já está 
com os dias contados, uma vez 
que a ideia do terceiro manda-
to, que vem sendo ensaiada, 
não reúne consenso no seio 
dos militantes do partido, so-
bretudo, os da ala Sul que, nos 
últimos 8 anos, viram-se rele-
gados para o segundo plano.

Antes mesmo do término do 
mandato do Presidente Nyusi, 
há já alguns membros conhe-
cidos do Centro do País que 
desfilam entre os potenciais 
candidatos à sucessão. Alguns 
já tem até montados gabinetes 
de candidatos.

Contudo, as declarações do 
general Hama Thai podem co-
locar tudo por água abaixo, ou 
seja, reabrem um debate por 
muito tempo retardado sobre 
a base que sustenta a referida 
vez do Centro, mas mais do 
que isso, cria uma expectativa 
sobre a reação dos militantes 
desta região do País que já es-
tavam preparados para assumir 
o poder.
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A reconstrução de Cabo Delgado continua uma incógnita. Fora aos discursos oficiais, 
no terreno, a movimentação de reconstrução está mais voltada para Palma. Aldeias 
outrora povoadas permanecem completamente vazias sem sinais de vida civil, 
acolhendo apenas posições militares das Forças de Defesa e Segurança (FDS). 
O retrato de horror é palpável de Macomia a Awasse, onde a travessia ao longo 

da estrada N380 é condicionada a escolta de coluna militar, num troço de perto de 100 km. Os 
ataques de Meluco, semana passada, obrigaram a extensão da cobertura da escolta, neste troço 
em mais de 50 km, até Quissanga. Nos distritos de Macomia e Mocímboa da Praia, há uma 
tendência de retoma que iniciou em finais do ano passado, mas a incerteza é visível, com as 
tropas nacionais e estrangeiras completamente em alerta, nas sedes dos distritos flagelados pelo 
terrorismo. Longe das vilas onde as comunidades convivem com os militares, relatos de focos 
de ataques são contínuos e criam novas ameaças.

Numa aventura inédita, ou 
quase não reportada, pelo me-
nos desde que a situação de 
insegurança intensificou-se 
no Norte de Cabo Delgado, a 
nossa reportagem fez recente-
mente o troço Pemba – Mo-
címboa da Praia e vice-versa. 
Uma viagem descrita como se-

gura até Macomia. São 400 km 
que precisaram de oito horas 
para serem percorridos. A via-
gem foi por meio de transpor-
te público, pelo menos de Ma-
comia até Mocímboa da Praia. 

Dada a insegurança, para 
esse troço não há em Pemba 
agentes de rent a car (aluguer 

de viaturas) que aceitem dis-
ponibilizar suas viaturas. A 
equipa do Evidências decidiu 
a conta risco próprio percor-
rer por terra e nas mesmas 
condições em que é transpor-
tado o povo, fazer um percur-
so sinuoso, cheio de paragens, 
revezamento de escoltas e 

Destruição mantém-se nítida e intensificação de ataques 
desconstrói narrativas oficiais 

Reconstrução de Cabo Delgado continua uma incógnita

DESTAQUE

Nelson Mucandze, em Cabo Delgado

Travessia em coluna escoltada (antes Macomia-Awasse) foi estendida para 150 Km depois de novos ataques
Chai, o berço do primeiro tiro, mais para um quartel do que uma aldeia
Administrador de Quissanga continua refugiado em Macomia, mas deslocados arriscam o retorno

Renamo denuncia regresso dos Esquadrões da Morte
A Renamo acusa agentes da Unidade de Intervenção Rápida de 

assassinar um dos seus membros na província de Tete. O partido 
afirma existirem evidências de que se trata de mais um crime dos 
esquadrões da morte que estão institucionalizados no País para si-
lenciar pessoas que pensam de forma diferente. A última vez que 
actuaram calou-se a voz de Anastácio Matavele e descobriu-se que 
eram agentes de elite da PRM.

2X VOOS
SEXTA-FEIRA MAPUTO - 11:30      XAI-XAI - 12:10    

SEGUNDA-FEIRA XAI-XAI - 16:00      MAPUTO - 16:40  

LIGUE PARA 1737 VISITE LOJAS LAM, AGÊNCIA DE VIAGENS OU WWW.LAM.CO.MZCompre já

VISITE

UM DESTINO TROPICAL RICO EM PRAIAS, PARQUES E LAGOS.

VOO PERMITE CONEXÃO PARA BEIRA

PUBLICIDADE

com as matas ainda a cheira-
rem a pólvora.

A viagem de oito horas co-
meça ainda cedo. A previsão 
de viagem é de oito horas – 
informamo-nos ainda na bi-
lheteira do autocarro que nos 
levaria a experimentar a incer-
teza e o extremo da fronteira 
entre o medo e a coragem. 
Pelo meio, tivemos longos 100 
km percorridos a mais de 100 
km por hora, numa escolta mi-
litar que minimiza o risco do 
infortúnio encontro com os 
terroristas a meio do percurso.

Há dois meses, apoiando-se 
no seu discurso triunfalista, 
o Governo teria suspendido 
escolta, mas não tardou para 
que os terroristas atacassem 
e queimassem viaturas, o que 
veio forçar a introdução da 
coluna, num único troço que 
garante a ligação dos distritos 
de Norte de Cabo Delgado 
com o resto do País. É uma 
coluna caracterizada por pou-
cas viaturas particulares, des-
tacando-se movimentação de 
camiões de grande porte, car-
regados de diversos materiais 
na sua maioria de construção, 
com destino a Palma.

Já a quantidade dos carros 
para transporte de passageiros 
não cobre os dedos de uma 
mão, destacando-se dois auto-
carros da Nagi, um vindo de 
Nampula com destino a Palma 
e outro de Pemba com destino 
a Mueda. O resto são dois e 
no máximo três transportado-
res semicolectivos que mesmo 

conscientes de riscos, prevale-
cem com vontade de garantir 
um dia de trabalho. 

Geralmente os autocarros 
da Nagi trocam de passageiros 
quando chegam em Awasse, 
os que vão a Mueda entram 
num outro e os que vão a Mo-
címboa da Pria/Palma vice-
-versa e cada machimbombo 
segue a sua viagem. A enchen-
te que mostra a procura de 
transporte para zonas de risco 
é de arrepiar, mas infelizmente 
a maioria dos transportadores 
de passageiros só aceitam se-
guir de Pemba até Macomia, 
onde está posicionada a tro-
pa de Africa do Sul, com suas 
máquinas de guerra posiciona-
das no centro da vila.

E antes do primeiro ant 
titulo usa este texto Numa 
aventura inédita, ou quase não 
reportada, pelo menos desde 
que a situação de inseguran-
ça se intensificou no Norte 
de Cabo Delgado, a nossa re-
portagem fez recentemente o 
troço Pemba – Mocímboa da 
Praia e vice-versa. Uma via-
gem descrita como segura até 
Macomia. São 400 km que 
precisaram de oito horas para 
serem percorridos. A viagem 
foi por meio de transporte 
público, pelo menos de Ma-
comia até Mocímboa da Praia.  
  Dada a insegurança, para esse 
troço não há em Pemba agentes 
de rent a car (aluguer de viatu-
ras) que aceitem disponibilizar 

Continua na pag  04

Camiões de carga com destino a Palma
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DESTAQUE Lei das organizações sem fins lucrativos vai a auscultação pública 
A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Huma-

nos e de Legalidade (CACDHL), na Assembleia da República, 
em coordenação com organizações da sociedade civil, iniciou, na 
segunda-feira 05 de Fevereiro, um périplo às capitais provinciais 
para realizar auscultação pública em torno das propostas de Lei das 
Organizações Sem Fins Lucrativos e de Promoção e Protecção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência.

suas viaturas. A equipa do Evidências 
decidiu a conta e risco próprio percor-
rer por terra e nas mesmas condições 
em que é transportado o povo, fazer 
um percurso sinuoso, cheio de para-
gens, revezamento de escoltas e com 
as matas ainda a cheirarem a pólvora. 
  A viagem de oito horas começa ainda 
cedo. A previsão de viagem é de oito 
horas – informamo-nos ainda na bi-
lheteira do transporte que nos levaria 
a experimentar a incerteza e o extremo 
da fronteira entre o medo e a coragem. 
Pelo meio, tivemos longos 100 km 
percorridos numa média de 100 km 
por hora, numa escolta militar que mi-
nimiza o risco do infortúnio encontro 
com os terroristas a meio do percurso. 
  Há dois meses, apoiando-se no seu 
discurso triunfalista, o Governo teria 
suspendido escolta, mas não tardou 
para que os terroristas atacassem e 
queimassem viaturas, o que veio for-
çar a introdução da coluna, num único 

troço que garante a ligação dos distri-
tos de Norte de Cabo Delgado com o 
resto do País. É uma coluna caracte-
rizada por poucas viaturas particula-
res, destacando-se movimentação de 
camiões de grande porte, carregados 
de diversos materiais na sua maioria 
de construção, com destino a Palma. 
  Já a quantidade dos carros para 
transporte de passageiros não cobre 
os dedos de uma mão, destacando-se 
dois autocarros da Nagi, um vindo de 
Nampula com destino a Palma e outro 
de Pemba com destino a Mueda. O 

resto são dois e no máximo três trans-
portadores semicolectivos que mesmo 
conscientes de riscos, prevalecem com 
vontade de garantir um dia de trabalho.  
  Geralmente os autocarros da Nagi 
trocam de passageiros quando che-
gam em Awasse, os que vão a Mue-
da entram num outro e os que vão a 
Mocímboa da Praia/Palma vice-versa 
e depois cada machimbombo segue a 
sua viagem. A enchente que mostra a 
procura de transporte para zonas de 
risco é de arrepiar, mas infelizmente 
a maioria dos transportadores de pas-
sageiros só aceitam seguir de Pemba 
até Macomia, onde está posicionada 
a tropa de Africa do Sul, com suas 
máquinas de guerra posicionadas no 
centro da vila.

Os 100 km de escolta por uma 
zona militarizada a cada metro

De Macomia até o cruzamento de 

Awasse, em Mocímboa da Praia, um 
troço de mais de 100 km, a travessia foi 
sempre feita em coluna, desde finais de 
Dezembro, sob escolta de um aparato 
policial e militar. Ao longo desse per-
curso da estrada nacional N380, são 
notórias barricadas improvisadas de 
postos de controlo, pneus, tambores e 
chapas de carros destruídos.

É logo na saída da vila sede de Ma-
comia que funciona a primeira barri-
cada improvisada pelas forças locais 
denominadas Naparamas. O resto são 
posições das Forças de Defesa e Se-

gurança, uns fixos e outros em cons-
tantes movimentações nos blindados 
bem equipados. Não é aconselhável a 
travessia sem escolta, por isso os que 
perdem a escolta pernoitam em Maco-
mia e seguem no dia seguinte. 

A coluna em escolta está limitada 
a uma viagem por dia em cada senti-
do, embora decorram os dois sentidos 
em simultâneo. Geralmente inicia as 
9horas, em Awasse, no sentido Norte 
a Sul, e as 12 horas em Macomia, no 
sentido oposto. Do meio, foi possível 
visualizar umas vinte viaturas na fren-
te. 

A escola precisa garantir a seguran-
ça da Nagi, por isso que a coluna não 
avança antes que estes cheguem. “A 
ordem é seguir quando Nagi chegar, 
temos de proteger os autocarros”, co-
menta um dos polícias destacados na 
escolta ao ser abordado pelo jornalista. 

O mesmo agente deixa claro que não 
são permitidas fotografias, principal-
mente nas posições militares.

Explica que esta é uma ordem de 
cima, veio directamente do comando. 
Fica nítida a visão do Governo: ele cria 
meios para as vítimas de guerra (na sua 
maioria deslocados) que queiram vol-
tar às suas zonas de origem. No caso 
de distrito de Palma, fala-se até de in-
centivos financeiros, numa estratégia 
que visa povoar Palma para ornar os 
apelos à TotalEnergies, com argumen-
tos de que o distrito já está reconstruí-
do. 

Em Macomia e Mocímboa da Praia, 
não existem esses incentivos e em 
Quissanga o administrador nem se-

quer tem coragem de voltar. Vários 
relatos de ataques são ouvidos em 
Meluco, Muidumbe, Quissanga, como 
bem se documentou semana passada. 
Nem a fortalecida Mueda escapa des-
ses focos de ataques, embora seja nas 
aldeias periféricas. No último sábado, 
ouviram-se relatos de raptos na aldeia 
de Chapa, cerca de 25 km da vila sede.

Chai, o berço da luta 
em escombros

Chai, um dos quatro postos admi-
nistrativos de Macomia, é o berço da 
Luta de Libertação Nacional, o local 
do polémico primeiro tiro, um símbolo 
da nossa moçambicanidade que neste 
momento se encontra em escombros. 
Foi em Chai que se fez ouvir o fragor 
do primeiro tiro a 25 de Setembro de 
1964, data que marca o início da guer-

ra contra o colonialismo português, 
segundo a história oficial muitas vezes 
contestada.

Passados exactos 59 anos, hoje o 
posto administrativo está em escom-
bros, abandonado, sem sinais da vida 
civil, servindo apenas de posição mili-
tar. É o rasto nítido da macabra força 
terrorista, um inimigo invisível, sem 
alma e sem rosto, e nem o patriotismo 
de respeitar a vida de inocentes e nem 
o berço da história. 

De longe, ao longo da estrada N380 
são visíveis as trincheiras protegidas 
por barreiras de sacos de areia, em 
pronto alerta contra os terroristas, en-
quanto segue a coluna escoltada por 
polícias e militares.

Continuação da pag  03

Coluna de escolta numa paragem em Chai

Tambores improvisadas para servir de um posto de controlo

Posto Administrativo de Chai em escombros

Rasto da destruição ao longo da estrada N380
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DESTAQUE

Lançámos um debate 
que corre em torno da 
nossa continuidade para os 
distritos, não dissemos que 
devia parar, dissemos que 
é preciso reflectir, apesar 
de que alguns nem querem 
reflectir, sobretudo por 
serem as mesmas pessoas 
que ontem nem aceitavam 
que as províncias fossem 
descentralizadas. É ridículo.

Chume destaca apoio das “forças amigas” 
O ministro da Defesa, Cristóvão Chume, destacou, à mar-

gem da Cimeira Extraordinária da Troika do Órgão para a 
Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança da Co-
munidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) na 
capital da Namíbia, Windhoek, que o apoio das forças estran-
geiras foi imprescindível para Moçambique alcançar progres-
sos assinaláveis na luta contra o terrorismo.

Reginaldo Tchambule

PR lançou uma reflexão, mas não está disposto a ouvir opiniões contrárias 

F ilipe Nyusi lançou, em Dezembro último, na 
casa do povo, uma reflexão e debate sobre a 
sustentabilidade ou não das eleições distritais 
a partir de 2024, no entanto parece que não 
está disposto a ouvir opiniões contrárias. Ao 

posicionamento do antigo estadista, Joaquim Chissano; 
do antigo presidente do Conselho Constitucional, 
Hermenegildo Gamito e do antigo ministro de Energia, 
Castigo Langa, que declararam não ver nenhum 
impedimento para a realização das eleições provinciais, 
respondeu de forma vil e sem contemplações. Chamou 
de “ridículo” defender a realização de eleições distritais 
a partir de 2024.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, continua impla-
cável na defesa do seu pro-
jecto pessoal que visa, a todo 
o custo, forçar uma revisão da 
Constituição da República para 
adiar as eleições distritais em 
2024. Trata-se de uma reflexão 
que tem estado a defender des-

de 2021 e que já é vista nalguns 
corredores como uma estraté-
gia que visa acomodar algumas 
alterações no texto constitu-
cional que lhe possam conferir 
um terceiro mandato.

Depois de Joaquim Chis-
sano, Hermenegildo Gamito 
e Castigo Langa, destintos 
membros do partido no po-
der, terem defendido não ha-
ver espaço para se rasgar um 
compromisso assumido e que 

está plasmado na Constituição 
da República, o Presidente da 
República mostrou-se irritado 
com a confrontação.

No dia em que empossou 
os novos secretários de Esta-
do de algumas províncias, Fi-
lipe Nyusi não teve palavras a 
medir e rotulou de “ridículo” 

o posicionamento de quem se 
mostra contrário ao adiamento 
das eleições distritais.

“Lançámos um debate que 
corre em torno da nossa con-
tinuidade para os distritos, não 
dissemos que devia parar, dis-
semos que é preciso reflectir, 
apesar de que alguns nem que-
rem reflectir, sobretudo por 
serem as mesmas pessoas que 
ontem nem aceitavam que as 
províncias fossem descentrali-

Nyusi chama Chissano, Hermenegildo Gamito e Castigo 
Langa de hipócritas

É “ridículo” não concordar com o “Messias”

zadas. É ridículo”, disse Nyusi, 
numa clara resposta a camara-
das seniores do partido que co-
locam em causa a reflexão por 
ele lançada, oficialmente, a 20 
de Dezembro, depois de meses 
de insistência intransigente no 
assunto.

Para Filipe Nyusi é uma es-
pécie de hipocrisia os camara-
das do partido criticarem o de-
bate por si levantado, quando 
sempre se mostraram contra 
o processo de descentraliza-
ção, que só foi possível no seu 
mandato. 

Recorde-se que Joaquim 
Chissano, antigo Chefe de Es-
tado, em entrevista ao Grupo 
Soico, disse não ver nenhum 
problema na realização das 
eleições distritais a partir de 
2024. Aliás, disse claramente 
que não há motivos claros que 
impeçam que Moçambique 
possa avançar com este passo.

“São viáveis. Eu não vi ne-
nhum impedimento para que 
as eleições tenham lugar da-
qui a mais um ano. Os órgãos 
e as estruturas devem ser res-
peitados. Já começaram a ser 
preparadas um pouco antes. O 
que eu desejo é sucesso àquelas 
instituições que foram desig-
nadas para a organização das 
eleições. Que o povo participe 
nelas conforme as condições 
que forem criadas. Não é cada 
um pensar nas suas próprias 
condições. Vamos fazer o jogo 
naquele campo, as balizas são 
iguais de um lado e de outro. 
Não é para perderem o jogo e 
depois dizerem que uma baliza 
era maior que a outra”.

Suspeita-se que pode estar 
em causa interesse do 

terceiro mandato

Seguindo no mesmo diapa-
são, Hermenegildo Gamito, 
antigo presidente do Conse-
lho Constitucional, reagindo a 
proposta de Filipe Nyusi, que 
anunciou a criação de uma Co-
missão para uma auscultação 
pública sobre as eleições distri-
tais de 2024, diz que não deve 
haver espaço para debater so-
bre uma questão que deve ser 
executada em cumprimento da 
Constituição da República. 

Aliás, enfatiza que é incon-
tornável e sentencia: “Está na 
Constituição. Façam-se as elei-
ções como reza a Constitui-
ção”.

Já para Castigo Langa, an-
tigo ministro e militante da 
Frelimo, as eleições distritais 
são um imperativo da Consti-
tuição da República, que deve 
ser seguida escrupulosamente. 
Castigo Langa foi quem em 
Setembro último, confrontou 
directamente Filipe Nyusi so-
bre a ideia de terceiro mandato 
e há receio que este debate vise 
essencialmente criar uma bre-
cha para a revisão da Consti-
tuição e acomodar um terceiro 
mandato, através de uma elei-
ção directa.

A ideia de revisão da Consti-
tuição vem sendo ensaiada des-
de 2021. O primeiro tiro deste 
debate foi dado por Celso Cor-
reia, em sede da quarta sessão 
do Comité Central da Frelimo 
realizada em Maio de 2021, 

quando defendeu pela primei-
ra vez a inviabilidade daquela 
eleição.

Curiosamente, foi também 
na mesma sessão que foi levan-
tada pela primeira vez a ques-
tão do terceiro mandato, quan-
do Felizarda Paulino, membro 
do Conselho de Estado e an-
tiga deputada da Frelimo, ge-
lou a sala ao propor que Filipe 
Nyusi seja confiado mais man-
datos até 2030.

Nyusi está irredutível e 
Assembleia da República 

agendou debate sobre 
o assunto

Ainda não foi indicada a 
composição da Comissão que 
vai se encarregar da reflexão 
em torno da viabilidade das 
eleições distritais em 2024, no 
entanto, a Assembleia da Re-
pública já agendou o debate do 
tema na presente sessão.

O assunto consta como a 
25.º matéria agendada da séti-
ma sessão ordinária da Assem-
bleia da República, a arrancar 
no dia 22 até final de Maio. 
Caso a matéria seja realmente 
debatida, haverá meio caminho 
andado para por ditadura da 
maioria a Frelimo declarar in-
viável o processo.

A posição do Presidente 
Nyusi, cujos interesses são 
questionáveis, tem estado sob 
forte contestação da oposição 
e da sociedade civil, mas ao 
que tudo indica, a decisão ca-
berá tão somente aos deputa-
dos da Frelimo, com maioria 
qualificada.
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DESTAQUE Cabo Delgado vai contratar mais de 380 novos professores

A província de Cabo Delgado, que ainda vive a situação 
de deslocamento de vários intervenientes do processo de en-
sino e aprendizagem devido aos ataques terroristas, vai con-
tratar para o presente ano lectivo 386 novos professores com 
vista a fazer face ao rácio aluno-professor que está longe de 
ser efectivado à semelhança de outros pontos do país.

Membros da Associação Pu Hsein acusam 
três indivíduos de nacionalidade chinesa 
de usar a associação para a lavagem de 
dinheiro e fuga ao fisco. Ao Evidências, 
os denunciantes apontaram que os três 

indivíduos, que respondem pelos nomes de Pu Hsein, Yi 
Hsu e Chen Mim Tsung, importam material diverso em 
nome da associação para posterior venda nas ferragens. 
Igualmente, teriam usado o Bilhete de Identidade de 
uma cidadã moçambicana para adquirir um apartamento 
avaliado em 15 milhões de meticais, pertencente a um 
deputado da Frelimo.

Em Dezembro do ano 
passado, a União Europeia 
incluiu Moçambique na lista 
de jurisdições de países con-
siderados de alto risco devido 
a deficiências estratégicas nos 
seus regimes de combate ao 
branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo. 
Enquanto o Executivo 

aperta o cerco, Organizações 
Sem Fins Lucrativos baseadas 
no País proporcionam des-
mandos sob o olhar impávido 
das autoridades da lei e ordem 
e da Autoridade Tributária de 
Moçambique.

No Distrito de Dondo, 

província de Sofala, há relatos 
de uma associação sem fins lu-
crativos usada para lavagem de 
dinheiro, fuga ao fisco e para 
facilitar a entrada de imigrantes 
ilegais de nacionalidade chine-
sa. Trata-se da Associação Pu 
Hsein que foi denunciada por 

membros descontentes de na-
cionalidade moçambicana.

Criada em 2017 com intui-
to de ajudar as pessoas mais 
carenciadas, a referida associa-
ção nunca perseguiu os objec-
tivos para os quais foi fundada. 
Logo depois da sua fundação, 
os patronos declararam falta 
de fundos para manter as por-

Chineses acusados de usar ONG para lavagem de dinheiro 
e fuga ao fisco em Sofala

Jossias Sixpence 

tas abertas, só foram reabertas 
no ano passado.

Ao contrário de 2017 em 
que não foram realizadas as 
actividades por falta de fundos, 
em 2022, segundo os denun-
ciantes, os três líderes andavam 
na posse de avultadas somas 
de dinheiro, o que gerou, de 
certa forma, preocupação aos 
demais membros.

Inconformados com o mo-
dus operandi da Associação Pu 
Hsein, os referidos associados 
dirigiram-se à Autoridade Tri-
butária ao nível da Cidade da 
Beira onde constataram que 
os três indivíduos de nacio-
nalidade chinesa gozaram das 
isenções fiscais concedidas a 
associação para importar bens 
como viaturas, máquinas, me-

dicamentos e materiais de 
construção, tudo avaliado em 
mais de 20 milhões de meti-
cais, sendo que parte do ma-
terial importado em nome da 
associação era vendido numa 
ferragem pertencente a um 
deles.

De acordo com Isac Fa-
rai, antigo contabilista da as-
sociação, Pu Hsein, Yi Hsu e 
Chen Mim mobilizaram finan-
ciamento na China, Canadá, 
Taiwan e Malásia, mas quando 
chegava o dinheiro mandavam 
o contabilista cambiar o mes-
mo para metical e em seguida 
faziam transferência para as 
contas pessoais dos três impli-
cados no esquema de fuga ao 
fisco.

“Quando recebíamos di-

nheiro da associação, eu era 
mandado para negociar o 
câmbio e de seguida o chinês 
orientava para transferir di-
nheiro para sua conta parti-
cular”, disse Farai, que aponta 
que transferiu mais de 100 mi-
lhões de meticais para as con-
tas dos chineses, para depois 
referir que desconfia que o 
valor seja usado para financiar 
o extremismo violento na pro-
víncia de Cabo Delgado.

“Estou a ter medo porque 
estamos num momento em 
que o terrorismo em Cabo 
Delgado tem estado a ganhar 
terreno. Eu já fiz transferên-
cia de mais 100 milhões de 
meticais sem no entanto sa-
ber a finalidade da aplicação”, 
desconfia.

Para além de transferir o 
grosso dinheiro que entrava nas 
contas da Associação Pu Hsein 
para as suas contas, na tentativa 
de ocultar a identidade do verda-
deiro comprador de um imóvel 
avaliado em 15 milhões de me-
ticais, usaram a identidade da 
presidente da associação, de na-
cionalidade moçambicana, para 
celebrar contratos de compra 
e venda com um deputado da 
bancada parlamentar da Frelimo. 

No entanto, a referida pre-
sidente foi suspensa do cargo 
depois de efectuar última pres-
tação no acto da compra do 
imóvel.

“Eu era presidente da as-
sociação e fui orientada para ir 
negociar a compra de aparta-
mentos que culminaram com 
assinatura de contratos de ven-
da ainda mais em meu nome. 
Depois das negociações, fez-se 
o pagamento de uma parte do 

valor e em seguida mandaram-
-me embora, sem no entanto 
saber porquê”, frisou a Nancy 
Armando.

O Evidências tentou a todo 
custo ouvir a versão dos cida-
dãos chineses ora acusados de 
lavagem de dinheiro e fuga ao 
fisco, mas, debalde. Nenhum 
dos três indiciados aceitou dar a 
sua versão, apesar da nossa in-
sistência durante pouco mais de 
duas semanas a nossa equipa.

Associação Pu Hsein pode ser uma “lavandaria”

Usavam isenções aduaneiras concedidas à associação para comprar produtos para posterior venda  
Moçambicana usada para adquirir um imóvel de 15 milhões de meticais que pertencia a um 
deputado da Frelimo 

Estou a ter medo 
porque estamos num 
momento em que o 
terrorismo em Cabo 
Delgado tem estado 
a ganhar terreno. Eu 
já fiz transferência 
de mais 100 milhões 
de meticais sem 
no entanto saber 
a finalidade da 
aplicação.

Um imóvel de 15 milhões de meticais que pertencia a um deputado da Frelimo 
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A maldição do gás: Há condições para 
retoma da TotalEnergies e não para os 

deslocados de guerra
As riquezas de Cabo Delgado amaldiçoa-

ram-nos em dois níveis. Primeiro, levaram a 
criação de um inimigo sem causa e sem rosto 
e depois precipitam-nos a fazer vista grossa às 
vítimas da guerra, cegando-nos para redobrar 
todos os esforços a convencer os suspeitos 
investidores de uma calmaria cada vez mais 
distante para os que abandonaram as suas 
residências devido a maldita insurgência. As 
reais vítimas estão na condição de deslocados 
e temem em voltar às suas casas. Os que estão 
na sede de Macomia ou Mocímboa da Praia, 
devido a presença fixa de militares, aceitam o 
desafio, apesar das incertezas.

Para estes deslocados, o Governo não deu 
garantias para voltar e nem para não voltar. 
Está preocupado em garantir a segurança até 
onde a visão de franceses consegue enxergar, 
porque a preocupação é mesmo ver a riqueza 
a ser explorada, não importa as condições em 
que isso ocorre, quando podíamos nos ocu-
par a extinguir os terroristas que, de acordo 
com os discursos oficiais, estão fragilizados e 
viraram nómadas. Mas não, a semelhança das 
dívidas ocultas, o objectivo é agradar os de lá, 
fechar-se aos daqui e não mexer na raiz do 
problema.

A evolução no Teatro Operacional Norte 
permitiu que distritos completamente inabi-
táveis experimentassem uma relativa calma, o 
que levou a retoma dos deslocados que, não 
encontrando melhores condições nos campos 
de acolhimento, olharam para trás, e, nos es-
combros, tentaram reiniciar a vida. Coincide, 
no entanto, que o perímetro das áreas seguras, 
onde o Governo através das FDS, com auxílio 
de Ruanda e SADC, apertou o cerco e criou 
uma espécie de Estados Militares, limita-se as 
sedes destas vilas, deixando as aldeias periféri-
cas sem mínimas condições para a retoma dos 
deslocados. Com a excepção de Palma, os de-
mais distritos têm um perímetro de segurança 
limitado, oferecendo apenas uma estabilidade 
parcial e incerto, como se assiste em Mocím-
boa da Praia, arrancado dos insurgentes há 
dois anos, mas ainda com aldeias praticamen-
te inabitáveis, como é caso de Chitolo.

O mesmo se assiste nos distritos de Melu-
co, Quissanga e Ancuabe, que consta de áreas 
seguras, ignorando-se o facto de existir aldeias 
completamente desprotegidas, por causa da 
incapacidade de cobertura. No caso de Quis-
sanga, nem seu administrador conseguiu reto-
mar, trabalhando a partir de Metuge. 

O que o Governo e seus aliados fizeram 
foi criar condições de segurança nas zonas 
que lhe interessa, naquele triângulo que cobre 
Mueda, Palma e Mocímboa da Praia, desta-
cando seus amigos ruandeses distribuídos em 
lugares estratégicos e com acesso exclusivo ao 
alto mar (onde não se vê qualquer barco de 
patrulha nacional), ao porto e total controlo 

de Aeródromo de Mocímboa da Praia, que 
funciona mais como extensão de Ruanda em 
Cabo Delgado, acolhendo sua base militar e 
policial, com mais homens de lá e alguns po-
lícias de cá.

É a clara ilustração de que todos esforços 
empreendidos são para salvar os interesses 
económicos, enquanto as vítimas não podem 
voltar para casa. Razão pela qual não há comu-
nicação oficial para que os deslocados aban-
donem os campos de acolhimento, mas tam-
bém não proibição, apenas imposição para os 
funcionários de Estado nas zonas libertadas. 
As condições precárias dos centros de Acolhi-
mento acabam pressionando aqueles que têm 
residências nas sedes ou nas aldeias próximas 
das sedes a optar por retoma, desafiando a in-
certeza de um novo ataque.

O mesmo silêncio de volta ou não volta 
não se verifica quando o assunto é a TotalE-
nergies, que condiciona a sua retoma a segu-
rança para seus homens e infra-estruturas. O 
Executivo disse explicitamente a este que há 
condições para a retoma dos trabalhos, de-
pois de vender uma narrativa de planos de 
reconstrução que na prática só existe em Pal-
ma, enquanto a administração de Mocímboa 
da Praia funciona em contentores, uma clara 
indicação de que a preocupação é mesmo de 
impressionar a TotalEnergies no lugar de re-
solver a problemática de insurgência em todos 
níveis e criar condições de retoma.

Infelizmente, um voo de Pemba a Palma 
não permite nem visualizar as ameaças que os 
camiões que transportam carga para constru-
ção em Palma se submetem. É preciso aceitar 
o desafio de percorrer os 400 km de estrada, 
a mesma que é usada para transporte de car-
ga. É na mesma estrada N380, que, semana 
passada, foram reportados três, enquanto em 
Mueda, o troço que liga aquele fortificado 
distrito com Mocímboa da Praia/ Palma ou 
Pemba, encontra-se desde sábado em total si-
lêncio devido ao medo.

Esta é a maldição dos nossos recursos, que 
fazem o Governo concentrar todos os esfor-
ços de segurança até aonde a visão dos france-
ses consegue enxergar, quando V Congresso, 
Chai, Litamanda, Nhingaleua, Muala, Nantan-
dola, Xitaxi permanecem em escombros. É a 
maldição dos recursos quando, na semana, em 
que o CEO da TotalEnergies visita Moçam-
bique, sem qualquer aviso prévio, os terroris-
tas decidem intensificar ataques e anunciam 
nas suas plataformas o horror que causaram 
em Meluco. É a inteligência e a propaganda a 
tentar fazer chegar aos investidores de que a 
situação não está controlada, deixando claro 
que a insurgência está inteiramente ligada a 
riqueza de Palma. Mas por enquanto, há que 
reflectir sobre as condições das comunidades, 
preteridos no lugar da TotalEnergies.
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SOCIEDADE Pessoas com deficiência insatisfeitas com proposta de Lei
A proposta de Lei sobre Promoção e Protecção dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência não responde às necessidades deste 
grupo em Moçambique. O posicionamento é do Fórum das As-
sociações Moçambicanas de Pessoas Deficientes (FAMOD), que 
exige medidas concretas em resposta a proposta de Lei aprovada 
pelo Conselho de Ministros em Setembro do ano passado.

Ainda na 
cerimônia de 
lançamento III 
Subvenção de 
Combate à Malária 
nos três países 
(MOSASWA), 
o ministro da 
Saúde adiantou 
que, depois 
de evidências 
científicas 
internacionais 
e geradas 
intramuros, vai 
lançar, em 2024, 
a vacina contra a 
malária.

A directora executiva da Livaningo, Sheila 
Rafi, defendeu, durante o diálogo sobre a 
formalização dos direitos da terra e as suas 
implicações na segurança e posse para a 
mulher e meios de vida, a priorização das 

mulheres nos processos de atribuição do Direito e Uso 
de Aproveitamento da Terra (DUAT), uma vez que as 
mesmas são colocadas em segundo plano quando se 
trata de registo de terras.

Falando à margem do even-
to, que foi realizado no âmbito 
da implementação do Projecto 
de Privatização de Terras Cos-
tumeiras e Implicações para a 
Segurança e Meios de Vida das 
Mulheres na África Austral, Shei-
la Rafi referiu que, actualmente, 
estão a ser introduzidos mecanis-
mos para garantir que haja terra 
para todas pessoas, independen-
temente do sexo.

“Este é um diálogo para dis-
cutir a formalização de terra em 
Moçambique. O que nós quere-
mos discutir essencialmente são 

os direitos das mulheres, especi-
ficamente para aquelas mulheres 
que não tem direitos formais e 
que dependem de direitos costu-
meiros”, referiu Rafi para depois 
falar do estímulo que a Livaningo 
tem dado as mulheres de Nha-
matanda em matérias de advoca-
cia sobre direitos costumeiros.

A directora executiva da Li-
vaningo declarou, por outro lado, 
que um dos grandes desafios é 
incluir a mulher no processo de 
atribuição do Direito do Uso e 
Aproveitamento da Terra.

“A formalização da terra 

Livaningo defende priorização da mulher na 
atribuição de DUATs

A erradicação da malária continua uma prioridade em Moçambique. Para o efeito, 
o Ministério da Saúde (MISAU) em parceria com os pelouros da saúde da África 
do Sul e eSwatini vai, em 2024, introduzir a vacina contra a malária. Este facto foi 
tornado público pelo titular do Pelouro da Saúde durante o lançamento da III Sub-
venção de Combate à Malária nos três países (MOSASWA).

Segundo o ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, a iniciati-
va MOSASWA visa fortalecer 
a colaboração transfronteiriça 
para acelerar a pré-eliminação 
da malária no sul de Moçam-
bique e acelerar a eliminação 
desta doença em eSwatini e na 
África do Sul, a fim de atingir 
zero transmissão local.

Tiago referiu que, através 
do programa lançado em 2017, 
o MISAU tem trabalhado “de 
forma colaborativa como sec-
tor público e privado, para 
implementar a Pulverização 
intra-domiciliária (PIDOM); 
Vigilância entomológica e de 
casos; Informação, Educação 
e Comunicação para saúde 
(IEC), de modo a acelerar e 
intensificar a transição da fase 

do controlo à pré-eliminação 
no sul de Moçambique, com 
o objectivo de atingir zero 
transmissão local da malária 
em eSwatini, África do Sul e 
Província de Maputo”

Falando da primeira e se-

gunda fase do MOSASWA, o 
governante destacou que as 
mesmas melhoraram a pre-
venção da malária na Provín-
cia de Maputo, tendo reforça-
do a vigilância nos três países, 
demonstrando um impacto 

Moçambique vai introduzir vacina contra a 
malária em 2024

Duarte Sitoe 

Duarte Sitoe 

positivo da extensão do con-
trolo vectorial.

Ainda na cerimónia de 
lançamento III Subvenção de 
Combate à Malária nos três 
países (MOSASWA), o mi-
nistro da Saúde adiantou que, 
depois de evidências científi-
cas internacionais vai lançar, 
em 2024, a vacina contra a 
malária.

“Recentemente, introdu-
zimos a quimioprevenção pe-
renal e iremos introduzir, em 
2024, a vacina para malária, 
nas áreas de alta endemici-
dade”, disse Armindo Tiago 
para depois destacar que “este 
esforço e recursos empreendi-
dos pelo Governo e seus par-
ceiros deve ser capitalizado e 
valorizado por todos os ac-
tores, incluindo pelos utentes 
dos nossos serviços, que são 
uma peça chave na luta contra 
a malária”

Refira-se que, com o apoio 
injectado pelos parceiros do 
projecto, a Fundação Bill e 
Melinda Gates, bem como 

os investimentos dos Fundos 
Globais, o financiamento ao 
projecto foi elevado para cer-
ca de 30 milhões de dólares.

tem sido feita em nome do ma-
rido. Mesmo que seja uma mu-
lher académica quando se trata 
de formalizar a terra ela pega 
nos documentos e deixa na mão 
companheiro ou em nome do 
filho mais velho. Um dos gran-
des componentes do nosso pro-
grama é estimular a mulher para 
ela perceber que pode tratar do 
seu DUAT e que existem meca-
nismos na nossa actual lei apesar 
de já termos feito a revisão da 

política”.
Ainda na sua intervenção, 

Sheila Rafi declarou que a ins-
tituição por si dirigida não está 
contra a formalização da terra, 
mas defendeu que a mesma deve 
respeitar as formas de usar a terra 
no País.

Na qualidade de representan-
te do Ministério da Terra e Am-
biente, Olga Chivambo, decla-
rou que o Executivo criou uma 
iniciativa com o intuito de dar 

primazia as mulheres no acto de 
registo de terra

“O Estado elaborou uma ini-
ciativa com o objectivo de registar 
os direitos de norma de práticas 
costumeiras para poder dirimir 
os conflitos de terra que tem 
surgido ao nível das zonas rurais. 
Sabemos que é a mulher que usa 
a terra e para diversos fins, mas 
quando chega a fase do registo 
esta mulher não é priorizada para 
registar a terra. O Governo criou 
uma forma de dar mais primazia 
as mulheres no registo de terras”.

Dados apresentados por Chi-
vambo apontam que, em todo 
território, há mais de dois mi-
lhões de registos para a atribuição 
do Direito de Uso e Aproveita-
mento da Terra, sendo 45% estão 
registados a favor das mulheres.

Refira-se que a Livaningo é 
uma Organização Não-gover-
namental virada para a Advo-
cacia e Educação Ambiental, 
Desenvolvimento Sustentável e 
Justiça Social.
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POLÍTICA Presidente da Suíça visita Moçambique 
O presidente da Confederação Suíça, Alain Berset, es-

tará de visita oficial a Moçambique, por três dias, a partir 
de 8 de Fevereiro em curso. Esta será, por sinal, a pri-
meira visita de um presidente daquele país helvético a 
Moçambique e acontece numa altura em que a Europa 
procura alternativas ao gás russo.

Ainda não há consenso sobre o estado da justiça

M antendo-se fiel à sua marca dos últimos 
tempos em que aproveita os comícios 
públicos para responder aos críticos, o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
usou o púlpito do Centro de Conferên-

cias Joaquim Chissano, desta vez, para mandar recados aos 
mais cépticos em relação ao estado actual do sistema de 
administração de justiça. Por mais de 10 ocasiões no seu 
discurso, defendeu que o judicial moçambicano conheceu 
um crescimento significativo, dando como exemplo a ex-
pansão dos serviços pelos distritos, através da construção 
de edifícios modernos. No entanto, deixou duras críticas 
ao Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) 
por falta de agilidade no esclarecimento de vários crimes. 
Enquanto isso, o Bastonário da Ordem de Advogados de 
Moçambique, Duarte Casimiro, criticou os elevados pode-
res do Chefe de Estado.

Discursando à margem 
do acto solene da Abertu-
ra Judicial 2023, o Chefe de 
Estado destacou o aumento 
exponencial dos tribunais 
desde 1981, ou seja, época 
da implementação gradual da 

primeira Lei de Organização 
Judiciária em que o País con-
tava apenas com 31 tribunais, 
dos quais 10 populares e 21 a 
nível de distrito.

“Hoje, o País conta com 
182 tribunais judiciais cria-

dos, dos quais 166 em fun-
cionamento, para além de 
12 tribunais administrativos, 
incluindo a sede, seis tribu-
nais fiscais e três aduaneiros. 
As procuradorias estão pre-
sentes em todos os distritos. 

Portanto, o direito à Justiça 
está a ser levado ao povo até 
a base”, referiu Nyusi.

O Presidente da Repúbli-
ca não tem dúvida de que o 
sistema judiciário moçam-
bicano ainda tem um longo 

Nyusi destaca aumento dos tribunais, mas OAM exige 
reformas e separação de poderes

caminho por percorrer, mas 
acredita que os tribunais ju-
diciais e juízes granjeiam, ac-
tualmente, confiança no seio 
dos moçambicanos.

“Embora haja um longo 
caminho a percorrer, alguns 
ajustamentos a fazer, muitas 
imperfeições por corrigir, o 
balanço dos 45 anos da justi-
ça moçambicana é positivo e, 
sobretudo, encorajador. Hoje 
encaramos o futuro com con-
fiança e esperança nos nossos 
juízes e tribunais judiciais, em 
particular, também no apa-
relho judiciário no seu todo, 
que a cada etapa se robus-
tece”, salientou o Chefe de 
Estado.

O modus operandi do Servi-
ço Nacional de Investigação 
Criminal, sobretudo quando 
se trata do esclarecimento 
dos raptos, tem inquietado 
sobremaneira a sociedade ci-
vil. Filipe Nyusi reconheceu a 
falta de agilidade do SERNIC 
no esclarecimento de alguns 
casos, mas mostrou optimis-
mo quanto ao futuro da ins-
tituição dirigida por Nelson 
Rego.

“Estamos a trabalhar no 
sentido de sofisticar o Servi-
ço Nacional de Investigação 
Criminal, porque as vezes não 
é aquilo que vemos ou aquilo 

que queremos. Há alguns cri-
mes que devem ser esclareci-
dos com alguma perfeição e 
sofisticação como nos outros 
países. Nós precisamos de 
chegar a esses níveis e vamos 
chegar lá”.

OAM quer que titulares de 
Órgãos da Justiça parem 
de ser nomeados pelo PR

Olhando para o sector da 
Justiça, o Bastonário da Or-
dem dos Advogados de Mo-
çambique defendeu a separa-
ção de poderes em alusão aos 
elevados poderes do Chefe 
de Estado.

“O facto de ser da com-
petência do Presidente da Re-
pública nomear o presidente 
e vice-presidente do Tribunal 
Supremo, presidente do Con-
selho Constitucional, presi-
dente do Tribunal Adminis-
trativo, nomear, exonerar e 
demitir o Procurador-geral e 
vice-procurador geral da Re-
pública é uma marca que, no 
nosso ponto de vista, ainda 
exige que se aprimore a se-
paração de poderes, sendo o 
nosso entendimento que es-
tes devem ser eleitos por seus 
pares e investidos pelos pre-
sidentes dos seus conselhos 
de magistratura”, defendeu 

Casimiro.
O anúncio da Tabela Sala-

rial Única (TSU), que foi cria-
da na base da Lei n.º 5_2022 
de 14 de Fevereiro que esta-
belecia as regras e os critérios 
para a fixação de remunera-
ção dos serviços públicos, 
dos titulares ou membros de 
órgão público e dos titulares 
e membros dos órgãos da 
Administração da Justiça, foi 
marcada por discursos políti-
cos que geraram expectativas 
no seio dos Funcionários e 
Agentes do Estado.

 Entretanto, quando che-
gou a vez da sua implemen-
tação pariu decepção no 
grosso dos funcionários pú-
blicos. Para o Bastonário da 
Ordem dos Advogados de 
Moçambique, Duarte Casi-
miro, é inaceitável a forma 
como a Tabela Salarial Única 
está a ser implementada pelo 
Executivo.

“Todo o trabalhador tem 
o direito à justiça e a uma 
remuneração justa (…).  As 
várias manifestações de re-
púdio por parte dos diversos 
sectores da Função Pública, 
principalmente os mais sen-
síveis, como a Saúde, Educa-
ção e Justiça, revelam que o 
Estado está a violar direitos 
fundamentais”, declarou.

Duarte Sitoe 

Advogados querem que PR deixe de nomear titulares dos Órgãos da Justiça 

O facto de ser da 
competência do Presidente 
da República nomear o 
presidente e vice-presidente 
do Tribunal Supremo, 
presidente do Conselho 
Constitucional, presidente 
do Tribunal Administrativo, 
nomear, exonerar e demitir 
o Procurador-geral e vice-
procurador geral da República 
é uma marca que, no nosso 
ponto de vista, ainda exige 
que se aprimore a separação 
de poderes, sendo o nosso 
entendimento que estes devem 
ser eleitos por seus pares e 
investidos pelos presidentes dos 
seus conselhos de magistratura.
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CENTRAIS Impacto da chuva e do vento ainda é fraco – refere o INGD 
Em comparação aos danos registados entre Outubro e Fe-

vereiro dos anos passados, de acordo com dados do Instituto 
Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), 
o impacto da chuva e do vento ainda é fraco na presente época. 
Entretanto, o INGD apela à retirada voluntária da população 
das zonas propensas a inundações

Por causa da 7ª classe, Escolas Secundárias voltam a ter problemas de vagas
Alunos que no ano passado estudavam de dia forçados a ir ao curso nocturno
Pais e encarregados de educação defendem manutenção do anterior modelo

“Inovação” do Governo empurra milhares de crianças para o curso nocturno

Nos últimos 15 anos, o Governo vinha reduzindo, de forma gradual, o número 
de turmas no curso nocturno. Pelo menos na cidade de Maputo, algumas 
escolas chegaram a extinguir o período pós-laboral por falta de alunos. To-
davia, a introdução da nova Lei do Sistema Nacional de Educação, apro-
vada em 2018, que, dentre várias inovações, transfere a 7ª classe do ensino 

primário para o secundário, começa a dar sinais de que o Executivo deu, mais uma vez, 
alguns passos para trás. Em consequência da alteração, as escolas secundárias voltaram a ter 
graves problemas de vagas, o que vai empurrar milhares de crianças ao curso nocturno. É o 
caso da pequena Ágada Tembe, de 16 anos, que embora tenha feito a 9ª classe de dia em 2022, 
este ano vai fazer a 10ª classe de noite, porque a Escola Secundária da Ka-Tembe está com 
uma grande sobrecarga de alunos devido a introdução da 7ª classe, que não foi acompanhada 
pelo aumento de número de salas de aulas. A direção da escola reconhece e diz estar de mãos 
atadas. Este é apenas um exemplo do cenário que se verifica um pouco por todo o País.

A partir do presente ano 
lectivo, a 6ª classe passa a 
ser a última classe do ensino 
primário e a 7ª classe a pri-
meira do ensino secundário, 
no âmbito da implementa-
ção da Lei do Sistema Na-
cional de Educação (SNE). 
Entretanto, a inovação do 
Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano 
(MINEDH) pode significar 
um forte revés numa das 
importantes conquistas dos 
últimos anos. 

É que o Ensino Secundá-
rio Geral do Sistema Nacio-
nal de Educação nunca con-
seguiu responder a demanda 
das vagas em todo o terri-
tório nacional, sendo que o 

turno nocturno sempre foi a 
alternativa. Mas, nos últimos 
anos, este subsistema de en-
sino estava a ficar para a his-
tória, havendo casos em que 
estava totalmente encerrado 
nalgumas escolas.

No entanto, a retirada da 
7ª classe do ensino primário 
para o secundário veio so-
brecarregar às Escolas Se-
cundárias que já vinham se 
debatendo com um número 
limitado de vagas devido a 
indisponibilidade de salas de 
aulas. Como solução, muitas 
escolas em todo País, com 
maior prevalência nas zonas 
rurais, estão a obrigar mui-
tos alunos com menos de 18 
anos a estudarem no curso 

nocturno.
Trata-se de uma situação 

que, em 2022, o Movimen-
to Educação para Todos 
(METP) já tinha criticado, 
alertando que as escolas, os 
professores, os pais e en-
carregados de educação não 
estavam preparados para 
responder às exigências da 
nova lei do Sistema Nacio-
nal de Educação.

Nalgumas escolas visita-
das pelo Evidências, na ci-
dade e província de Maputo, 
a nova Lei do Sistema Na-
cional de Educação está a 
gerar uma onda de descon-
tentamento e desespero por 
parte de pais, encarregados 
de educação e alunos.

Duarte Sitoe/Redacção 

7ª classe no secundário coloca Sistema de Educação à beira do colapso

Um dos desafios do País nos 
últimos anos é a retenção da ra-
pariga nas escolas, mas esta luta 
parece estar também comprome-
tida, pois nem todas as crianças 
têm condições para estudar a noi-
te.

Ágada Tembe, de 16 anos, é 
disso um exemplo. A fazer 10ª 
classe este ano na Escola Secun-
dária da Ka-Tembe, desde que 
foi comunicada que irá estudar de 
noite, tem estado a fazer as con-
tas a vida e já pensa em desistir 
de estudar por medo de percorrer 
mais de quatro quilómetros a pé a 
caminho da escola.

“Fiquei chocada quando tive a 
informação de que devo estudar 
de noite. Eu vivo a cerca de qua-
tro quilómetros da escola e o meu 
bairro ainda não está urbanizado, 
por isso tenho medo de ser vio-

lada. Há alguns anos, minha irmã 
abandonou a escola e migrou 
para África do Sul para trabalhar, 
depois de escapar a uma tentati-
va de violação quando voltava da 
escola”, relatou a menor que vem 
de uma família pobre e que foi a 
primeira dos 10 irmãos a chegar a 
10ª classe.

Ancha Cossa (nome fictício), 
de 17 anos, é outra estudante da 
mesma escola que, na transição 
da 11ª para a 12ª classe, se viu 
transferida do curso diurno para 
o nocturno. Fez todo o ensino 
desde a 8ª a 11ª classe de dia e diz 
até hoje não compreender o que 
mudou para que passasse a estu-
dar a noite.

“É incompreensível que al-
guém que estudava de dia, hoje 
seja obrigado a estudar de noite. 
Eu vivo no bairro de Nguide, a 

Algumas raparigas já pensam em desistir
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CENTRAISQuatro membros da mesma família perdem a vida devido a intoxicação 

Quatro membros da mesma família perderam a vida, na últi-
ma semana, no distrito de Monapo, província de Nampula, víti-
mas de intoxicação alimentar por terem consumido uma farinha 
de milho que continha droga para matar ratos. O facto foi con-
firmado pelo porta-voz da Polícia da República de Moçambique 
(PRM), Zacarias Nacute.

Por causa da 7ª classe, Escolas Secundárias voltam a ter problemas de vagas
Alunos que no ano passado estudavam de dia forçados a ir ao curso nocturno
Pais e encarregados de educação defendem manutenção do anterior modelo

“Inovação” do Governo empurra milhares de crianças para o curso nocturno

cerca de cinco quilómetros da 
escola e não sei como farei para 
continuar os estudos. Tenho 
medo de um dia ser violada pelo 
caminho. Não acho justo que nos 
obriguem a estudar a noite. A 7ª 
devia ter continuado no ensino 
primário, porque aqui sempre 
houve problemas de vagas”, de-
sabafou.

Quem também está a fazer as 
contas entre desistir ou continuar 
a perseguir o seu sonho de ser 
engenheira civil é Tatiana Miguel, 
de 15 anos de idade, que vai, no 
presente ano lectivo, experimen-
tar uma nova realidade, ou seja, 
frequentar a oitava classe no cur-
so nocturno. Miguel até tentou 
abandonar os estudos, mas prefe-
riu se sacrificar em prol dos seus 
sonhos.

“Ninguém gostaria de estar no 

curso nocturno. Este será o meu 
primeiro ano numa escola secun-
dária e gostaria que fosse no curso 
diurno, mas, infelizmente, estarei 
no curso nocturno. Pensei em de-
sistir, porque a directora disse que 
já não tinha vagas no curso diur-
no, mas percebi que ainda tenho 
muitos sonhos por realizar. Neste 
ano, o curso nocturno será fre-
quentado por crianças. Os nossos 
dirigentes não pensaram no bem 
das crianças quando introduzi-
ram as suas inovações”, atirou a 
pequena.

Cresce desconfiança de 
venda de vagas

A escassez de vagas para o cur-
so diurno despertou, mais uma 
vez, escândalos de corrupção. Na 
Escola Secundária da KaTembe, 

Reagindo às acusações 
dos pais e encarregados de 
educação, a direcção da Es-
cola Secundária da KaTembe 
reconheceu a falta de vagas 
em virtude da transferência 
da 7ª classe para o ensino se-
cundário, mas jurou de pés 
juntos que nenhuma criança 
estará no curso nocturno en-
quanto tem idade para estar 
no diurno. No entanto, entra 
em contradição muitas vezes 
quando assume que há crian-
ças de 16 anos que vai man-
dar para estudarem a noite.

“Neste ano, a 7ª classe 
passou para o ensino se-
cundário e algumas coisas 
mudaram. Contudo, garan-
timos que nenhuma criança 
estará no curso nocturno 
enquanto tem idade para es-
tar no diurno. No passado, 
tínhamos alunos de 18 anos 
a frequentarem a 8ª classe 
no curso diurno, mas ago-
ra não há como ficarem no 
curso diurno. Na 8ª classe, os 

alunos com 16 anos estarão 
igualmente no curso noctur-
no. Não posso permitir que 
um aluno de 18 anos esteja 
na mesma sala com outro de 
12 anos”, declarou Natália 
de Conceição Gueche, direc-
tora da Escola Secundária da 
KaTembe.

Gueche reconheceu que, à 
semelhança das outras esco-
las da capital moçambicana, 
a escola por si dirigida não 
tem vagas, tendo referido 
que os pais e encarregados 
de educação ficaram presos 
no modelo anterior e que a 
situação da venda de vagas 
não corresponde à verdade.

“Dizer que vendemos va-
gas não corresponde à ver-
dade.  Quem me conhece 
sabe que isso é uma grande 
mentira. Os pedidos de va-
gas são submetidos na direc-
ção distrital e nós recebemos 
as pessoas que foram apura-
das para fazer a matrícula”, 
salientou.

Nas entrelinhas, Natália 
da Conceição Gueche apon-
ta o ensino a distância como 
uma das opções para os alu-
nos que não estiverem dis-
postos e/ou em condições 
de estudar a noite. 

“Ninguém vai ficar de 
fora, porque alargamos o 
período das matrículas até 
dia 10 de Fevereiro a pedido 
dos pais e encarregados de 
educação. Estamos a fazer o 
nosso máximo para que to-
das as crianças tenham aces-
so ao ensino”, sublinhou.

Contactado pelo Evidên-
cias, há mais de duas sema-
nas, para prestar esclareci-
mentos sobre o imbróglio 
criado pela nova lei do Sis-
tema Nacional de Educação, 
o Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano 
prometeu retonar-nos para 
marcar a entrevista, mas até 
o fecho da presente edição 
não havia mostrado disponi-
bilidade.

Direcção da Escola reconhece distúrbios criados pela 7ª classe

Algumas raparigas já pensam em desistir

há denúncias de alunos mais 
velhos que tiveram vagas 
no curso diurno, enquanto 
crianças são empurradas para 
a incerteza da noite. A co-
munidade estudantil acusa os 
membros da direcção peda-
gógica de estarem envolvidos 
em negociatas.

“Há pais e encarregados 
de educação cujos nomes dos 
filhos tinham saído no curso 
nocturno, mas do nada pas-
saram para o curso diurno. 
Percebemos que no nosso 
País o dinheiro fala mais alto, 
mas não é assim que as coisas 
deviam acontecer.  Quando 
pedimos vagas, a direcção da 
escola diz que já não existem, 
mas quando chegam os que 
tem capacidade de pagar pela 
vaga a resposta tem sido ou-
tra”, denunciou Aníbal Mala-
te, um aluno que também não 
compreende a razão de ser 

obrigado a estudar de noite 
sem ter chumbado.

Já Celeste Manjate, encar-
regada de educação e resi-
dente no Distrito Municipal 
da KaTembe, viu a sua filha 
da 9ª classe, com 15 anos, a 
passar do curso diurno para 
o curso nocturno no presente 
ano.

Inconformada, contac-
tou a escola na esperança de 
conseguir reverter a situação. 
Alimentava ainda a expectati-
va de encontrar uma vaga no 
curso diurno para a sua edu-
canda, uma vez que a mesma 
vive longe, mas, debalde. As 
suas aspirações foram por 
água abaixo.

“Nos outros anos não era 
necessário estar aqui para im-
plorar por uma vaga. Hoje, 
os pais e encarregados de 
educação navegam no mar da 
incerteza devido a inovação 

colocada em prática pelo Mi-
nistério da Educação. Estão a 
dizer que a minha filha de 15 
anos deve passar para o curso 
nocturno. Não consigo en-
tender o que está acontecer, 
porque se trata de uma crian-
ça”, explicou Manjate, para 
depois criticar as reformas 
levadas a cabo pelo Ministé-
rio da Educação e Desenvol-
vimento Humano.

“As reformas sempre são 
bem-vindas se forem para fa-
cilitar a nossa vida, mas esta 
não sei a quem vai beneficiar. 
O Governo deve deixar de 
inventar e apostar em refor-
mas verdadeiras para melho-
rar a nossa educação. Entre a 
década 90 e 2000, tínhamos 
um ensino de qualidade, mas 
agora só ficaram as lembran-
ças do passado porque os 
nossos governantes têm ou-
tras agendas”, desabafou.
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NEGÓCIOS Moçambique será maior produtor de gás na 
África subsaariana 
A consultora Fitch Solutions prevê um aumento na produção de 
gás, na África Subsaariana, de 80,5 mil milhões de metros cúbicos 
para 135,2 mil milhões em 2032. As projecções da Fitch colocam 
Moçambique como um dos principais produtores e exportadores 
do recurso.

Banco Mundial classifica Porto da Beira como o 
mais eficiente da África Austral

O Banco Mundial publicou, recentemente, o 
novo Índice de Desempenho de Terminais 
de Contentores, no qual o Porto da Beira 
se destaca, ao alcançar a classificação mais 
alta de todos os terminais de Contentores, ao 

nível da África Austral, passando a estar à frente de portos 
como Durban, Cidade do Cabo, Dar Es Salaam e Walvis Bay.

O bom desempenho do 
Terminal é resultado do forte 
investimento que a Cornelder 
de Moçambique tem feito em 
recursos humanos, infraestru-
turas, equipamentos e siste-
mas, bem como na melhoria 
da eficiência do Porto da Beira. 

Apesar desta proeza, o ad-
ministrador delegado da Cor-
nelder de Moçambique, Jan 
De Vries, sublinha que o Porto 
da Beira continuará a envidar 
esforços no sentido de "me-
lhorar o seu desempenho de 
produtividade".

"A nossa ambição é com-
petir não só com os portos da 
região, mas também com os 
terminais mais eficientes do 
mundo. Por isso, vamos con-
tinuar a investir na formação 
do nosso capital humano, em 
novos e modernos guindastes 

e equipamentos de manusea-
mento  mais rápidos. Estamos 
também orgulhosos do nosso 
desenvolvimento interno de 
plataformas e sistemas que 
tornam o nosso terminal cada 
vez mais eficiente", frisou Jan 
De Vries.

O Índice de Desempenho 
de Terminais de Contentores 
é produzido pelo Banco Mun-
dial e classifica os portos numa 
abordagem estatística, tendo 
como base o tempo de espera 
do navio no porto. 

Em 2021, foi avaliado um 
total de 370 portos a nível 
mundial. O Porto King Ab-
dullah, na Arábia Saudita, é 
actualmente o porto mais bem 
classificado a nível mundial. 
As classificações são baseadas 
numa variedade de factores de 
eficiência.

A selecção nacional de judo, composta por 
três atletas, nomeadamente, Kevin Loforte 
(66 kg), Narciso Matos (73 kg) e Ayrton Si-
quir (73) participaram em dois torneiros de 
qualificação, Grand Pix de Almada (Portu-

gal) e Grand Slam de Paris (França) para os Jogos Olím-
picos entre 27 e 05 de Fevereiro. A presença do combi-
nado nacional naquelas duas competições é patrocinada 
pela Acess Bank Moçambique.

Acess Bank patrocina judocas nacionais na 
qualificação para os Jogos Olímpicos Paris-2024

este foi mais uma oportuni-
dade para a instituição ban-
cária por si dirigida mostrara 
o compromisso que tem com 
o desporto moçambicano, 
melhorando as condições dos 
atletas e elevando o nome de 
Moçambique além fronteiras.

“A possibilidade de Mo-
çambique participar no mais 
importante evento despor-
tivo do mundo catalisa toda 
a atenção do banco nesse 
tema. Acreditamos que esta-
mos bem representados por 
atletas altamente dedicados e 
esperamos, por isso, conse-
guir a qualificação dos nossos 
judocas que, de certeza, terão 
uma prestação condigna e 
representativa da força e da 
resiliência do país”, referiu 
Abalroado.

O treinador dos três ju-
docas, Edson Madeira, por 
sua vez, agradeceu o apoio 
da Acess Bank, uma vez que 
o mesmo fez a diferença e 
motivou os atletas para al-
cançarem o objectivo de se 
qualificarem para os Jogos 
Olímpicos.

Refira-se que mais de mil 
atletas oriundos de 80 paí-
ses participaram no Grand 
Prix de  Almada e Grand 
Slam de Paris.

Nyusi galardoado com mais um prémio de gestão desastres 

Em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
na gestão do risco dos desastres naturais em 
Moçambique, a revista Banca & Seguros atri-
buiu ao Presidente da República o Prémio Na-
cional de Gestão de Risco de Desastres, Am-

biente e Mudanças Climáticas. 

De acordo com o director 
da Banca & Seguros, José Bel-
miro, a escolha do Chefe de 
Estado não partiu de uma de-
cisão exclusiva do projecto edi-
torial, mas sim como resultado 
de uma consulta multiossecto-
rial a vários actores relevantes, 
desde universidades, gestores 
de calamidades e pessoas de 
reputado mérito.

Belmiro referiu ainda que 
a liderança de Filipe Jacinto 
Nyusi na gestão de risco de 
desastres em Moçambique é 
notável.

Discursando depois de re-
ceber o prémio, o Presiden-

te da República apontou que 
as mudanças climáticas são 
uma realidade indesmentível 
cujos efeitos são vistos todos 
os dias, tendo inteirado que 
as intempéries ou fenómenos 
climáticos adversos estão cada 
vez mais frequentes e intensos 
com impactos devastadores. 
“Isso nos deixa conscientes 
sobre a necessidade de sermos 
mais criativos e inovadores 
nos instrumentos de protec-
ção e recuperação”, declarou o 
Chefe de Estado, para depois 
lançar um alerta sobre a pre-
servação do meio ambiente, 
uma vez que, com a degrada-

ção da biodiversidade, os even-
tos climáticos tornam-se mais 
severos, aumentado a vulnera-
bilidade das populações.

“Depois dos ciclones Idai 
e Kenneth, em resposta aos 

dados ou perdas causadas, ti-
vemos, essencialmente, duas 
fontes para o financiamento. 
O Orçamento de Estado que 
como sabemos é exíguo e as 
contribuições dos parceiros 

que nem sempre aparecem de 
forma atempada”.

O Chefe de Estado decla-
rou, por outro lado, que o Pré-
mio Nacional de Gestão de 
Risco de Desastre, Ambiente e 
Mudanças Climáticas enche-o 
de orgulho por reconhecimen-
to do seu Executivo, junta-
mente com todos moçambica-
nos, que tem estado a fazer em 
prol da humanidade.

“O nosso apresso ganha 
valência por ser atribuído por 
uma entidade jovem nacional 
pois ninguém conhece melhor 
o desempenho das nossas ins-
tituições do que os moçambi-
canos”, concluiu.

Importa lembrar que este 
é o segundo Prémio, depois 
ter sido nomeado pela União 
Africana, em 2022, Campeão 
Africano de Gestão de Riscos 
de Desastres em África.

Os judocas moçambicanos 
partiram para Portugal no pas-
sado dia 24 de Janeiro, onde 
entre 27 e 29 participaram do 
Grand Prix da Almada. De-
pois das terras de Camões, 
Kevin Loforte, Narciso Matos 
e Ayrton Siquir seguiram para 
França com o objectivo de 
competir no Grand Slam de 
Paris de 03 a 05 de Fevereiro.

Depois da prova que teve 
lugar na cidade da luz, os ju-
docas nacionais realizaram um 
estágio de 10 dias em Lisboa 
e Paris, tendo aproveitado a 
oportunidade para conviver 
com os campeões mundiais 
de judo.

Segundo o administrador 
delegado da Acess Bank Mo-
zambique, Marco Abalroado, 



1514 07 DE FEVEREIRO DE 2023 07 DE FEVEREIRO DE 2023

ECONOMIAPrime rate mantem-se nos 22,6% em Fevereiro 
O Banco de Moçambique (BdM) e a Associação Moçam-

bicana de Bancos (AMB) fixaram, recentemente, o indexante 
único, o prémio de custo e a prime rate a vigorar nas ins-
tituições de crédito para este mês de Fevereiro em 22,6%, 
mantendo-a inalterada, numa altura em que vários sectores 
se queixam do custo do dinheiro.

A Confederação das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), através do 
Pelouro da Política Fiscal, Aduaneira e 
Comércio Internacional, referiu que o Go-
verno deu um passo significativo com a 

redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
e Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC), mas defendeu que ainda há impostos que de-
vem ser revistos.

Com pompa e circunstância, 
o Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, anunciou, em Agos-
to do ano passado, um pacote 
constituído por um leque de 20 
medidas de estímulo à economia 
nacional, designado Pacote de 
Medidas de Aceleração Económica 
(PAE). Das medidas anunciadas 
pelo Chefe de Estado destaca-
-se a redução do IVA de 17 para 
16% e o IRPC de 32% para 10 
% nas áreas da agricultura, aqua-

cultura e transporte público de 
passageiros, como forma de ali-
viar o sector privado.

Entretanto, à margem da 
reunião de reflexão e planifica-
ção, o responsável pelo Pelou-
ro da Política Fiscal, Aduaneira 
e Comércio Internacional na 
CTA, Felix Machado, defendeu 
que ainda há alguns impostos 
que devem ser revistos.

“O Governo deu um passo, 
mas não é o suficiente. Temos 

CTA defende que ainda há impostos que devem ser revistos

Depois da visita do seu PCA a Cabo Delgado

Contra todas as expectativas, não foi desta que a 
multinacional francesa Total Energies anunciou 
o reinício do seu projecto interrompido por força 
maior, desde o ataque de larga escala em Março de 
2021. Pelo menos, por agora, o anúncio da decisão 

final fica adiado até Março do ano em curso, mas está depen-
dente de um relatório detalhado sobre a situação humanitária a 
cargo do francês Jean-Christophe Rufin, especialista em Direi-
tos Humanos. Todavia, nem tudo são notícias más, apesar de 
não ter anunciado a retoma, o PCA da Total, Patrick Pouyanne, 
que visitou vários pontos na placa giratória do projecto do gás, 
fez um balanço positivo dos progressos alcançados no terreno. 
Animado, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que 
vai aguardar pela decisão final e que não há necessidade de 
pressionar a multinacional.

A TotalEnergies não respon-
deu de imediato as expectativas 
de milhares de moçambicanos 
que esperavam que finalmente, 
esta sexta-feira, o PCA da Total 
iria anunciar a retoma do projec-
to. Não aconteceu, mas o anún-
cio pode estar próximo. O novo 
calendário aponta que a decisão 
pode sair em Março.

No dia em que visitou a pro-
víncia de Cabo Delgado, em Mo-
çambique, para avaliar a situação 

humanitária e de segurança, esca-
lando a zona industrial de Afun-
gi, a aldeia de reassentamento 
de Quitunda, as vilas de Palma e 
Mocímboa da Praia, num percur-
so feito de carro, o CEO da Tota-
lEnergies, Patrick Pouyanne, deu 
sinais de ter gostado do que viu.

“Desde 2021, a situação na 
província de Cabo Delgado me-
lhorou significativamente, graças 
em particular ao apoio presta-
do pelos países africanos que se 

TotalEnergies adia anúncio da retoma do 
projecto para Março

Reginaldo Tchambule

Duarte Sitoe 

comprometeram a restabelecer a 
paz e a segurança. O levantamen-
to do caso de força maior e o rei-
nício das actividades no local do 
projecto Mozambique LNG exi-
gem, nomeadamente, o restabele-
cimento da segurança na região, a 
retoma dos serviços públicos e o 
regresso à vida normal das popu-
lações da região”, disse.

Na ocasião, à saída de um en-
contro com o Chefe de Estado 
Moçambicano, Pouyonné anun-
ciou que TotalEnergies encarre-
gou Jean-Christophe Rufin, es-
pecialista em Direitos Humanos 
para avaliar a situação humanitá-

ria na província.
O especialista deverá avaliar 

as acções tomadas pela Mozam-
bique LNG e propor eventuais 
acções adicionais a implementar, 
caso seja necessário. 

“O relatório desta missão será 
entregue no final de Fevereiro e as 
suas conclusões serão partilhadas 
com todos os parceiros do Mo-
zambique LNG, que decidirão se 
estão reunidas as condições para 
retomar as actividades do projec-
to”, disse a TotalEnergies em co-
municado partilhado depois.

A missão confiada a Jean-
-Christophe Rufin deverá permi-

tir aos parceiros do Mozambique 
LNG avaliar se a situação actual 
permite o reinício das activida-
des no respeito pelos Direitos 
Humanos.

Interpelado por jornalistas 
em Maputo, a margem de um 
encontro partidário, Filipe Nyusi 
rejeitou qualquer pressão sobre 
a multinacional francesa sobre a 
sua previsão de regresso.

“Temos sempre o cuidado de 
não inquirir quando é que vem ou 
não porque esse é  interesse co-
mum. A razão pela qual saiu toda 
a gente sabe, mas uma das coisas 
que ele (CEO da Total) viu e apre-
ciou é o retorno da população à 
vila de Palma. Também viu que 
a população está gradualmente 
a retornar a Mocímboa da Praia, 
não na dimensão de Palma. O que 
me pediu muito é que a popula-
ção voltasse e tivéssemos mais 
serviços e temos estado a garan-
tir isso”, sublinhou Filipe Nyusi, 
vincando que a estabilidade está a 
regressar a Cabo Delgado, tendo 
destacado a bravura das FDS e as 
forças estrangeiras que apoiam no 
combate ao terrorismo.

que ser claros, não é o suficiente 
e também temos taxas que so-
brepõem alguns impostos, que 
são altos, não há dúvidas. Eu 
posso dizer que o próprio IRPC 
32% sobre os rendimentos não 
é fácil se repararmos para aquilo 
que é a robustez das nossas em-
presas; não é possível pagar isso. 
Então, temos que fazer uma re-
flexão geral para que possamos 
trazer uma proposta concreta 
ao Estado, pode ser aceite essa 
proposta, como não”, declarou 
Machado.

Até a passada sexta-feira, ha-
via muita expectativa do anún-
cio de retoma da Total Energies 
a Afungi, o que não aconteceu 
na visita do CEO da Total na 
passada sexta-feira, embora te-
nha se mostrado satisfeito com 
a normalização da situação, pelo 
menos no eixo Mocímboa da 

Praia – Palma.
Mesmo assim, o sector pri-

vado mostrou-se entusiasmado 
com a avaliação positiva deixada 
pelo CEO da Total, uma vez que 
muitas empresas investiram para 
fornecer serviços naquele é con-
siderado o maior investimento 
directo estrangeiro da história 
do continente africano.

“Esta retoma traz um oxi-

génio para o sector privado da 
possibilidade de essas dívidas se-
rem finalizadas e provavelmente 
eles iniciarem as suas activida-
des, afinal fizeram investimen-
tos, outras fizeram empréstimos 
bancários e estão hoje sufoca-
das”, referiu o responsável pelo 
Pelouro da Política Fiscal, Adua-
neira e Comércio Internacional 
na CTA.

Decisão final está nas mãos Jean-Christophe Rufin, especialista em Direitos Humanos 
contratado pela Total
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Este artigo é daqueles que, embora di-
vertido, como habitualmente ensaio, 
tem um sabor amargo, uma vez que, 
se pudesse escolher, gostaria de não 

o ter escrito. Seria um melhor prenúncio e pres-
ságio para todos nós, portugueses.

A razão é simples, o assunto em apreço é 
demasiado caro e, de que maneira, tem saído 
recorrente e diariamente do nosso bolso, e de 
forma completamente injustificada, já que a jun-
tar à “bacoquice” das mordomias dos adminis-
tradores desta Empresa que já delapidaram mi-
lhões em inutilidades,  pairam no ar, agora, cada 
vez mais dúvidas quanto ao modo como esta 
Empresa é (di)gerida a um ritmo frenético e alu-
cinante, fazendo-nos questionar, legitimamente, 
se a sua situação actual é uma contingência e um 
fatalismo do mercado e das condições atípicas 
de restrições ao tráfego aéreo colocadas durante 
o tempo da pandemia, ou se estamos de facto 
perante  algo mais deliberado e premeditado que 
roça o dolo e a incúria, dada a total incapa-
cidade de rentabilizar um activo que, à partida, 
e tendo em conta os ordenados auferidos e o 
enorme potencial, sobretudo de localização, de-
veria estar numa situação bem diferente da que 
se encontra actualmente, não só ao nível da ges-
tão operacional, mas, também e sobretudo, da 
saúde financeira e económica.

No entanto, anos depois e alguns milhares de 
milhões injectados, em que já foi assumido por 
um dos seus directores que nunca os iremos 
ver, temos agora a notícia que não só a saúde 
financeira da Empresa merece especial cuida-
do, como foram voando indiscriminadamente a 
cada despedida por parte dos seus administra-
dores umas centenas de milhares de Euros para 
indemnizar não se sabe bem o quê, muito me-
nos por qual motivo.

A comissão de inquérito e a audição bilíngue 
da actual CEO da companhia na Assembleia 
da República deu, a quem assistiu, pistas nes-
te sentido, mostrando que o caso de Alexandra 
Reis era, na verdade, prática recorrente e não 
excepção naquela Empresa, deixando assim 
quem assistiu completamente atónito ao reve-
lar continuamente que a Empresa foi pagan-
do indemnizações, umas após outras, aos seus 
administradores cessantes e (de)missionários, 
mesmo aqueles a que o Gabinete de Comuni-
cação, nos seus comunicados, tinha por várias 
vezes negado essa realidade.

Sem querer entrar em grandes elucubrações 
quanto ao modo como esta verdadeira san-

gria tem sucedido, ou o porquê da mesma, o 
facto é que, contas feitas até à data, o Governo 
Português, depois de uma atabalhoada rena-
cionalização, injectou 1.200 Milhões de Euros 
em 2020, 360 Milhões em 2021, seguido de um 
novo pacote de 990 Milhões em 2022. Somado, 
dá 2.550 Milhões de Euros para a “reestrutu-
ração” da Empresa. A este valor é preciso so-
mar-se a “ajuda Covid”, com 462 Milhões de 
compensação a operações de tesouraria pelo 
primeiro semestre de 2020, mais 107 Milhões 
referentes ao segundo semestre. Para o pri-
meiro semestre de 2021, a Comissão Europeia 
aprovou ainda outra injecção de 71,4 Milhões. 
Totalizando assim, a módica quantia de 3,2 Mil 
Milhões de Euros, pagos por todos os contri-
buintes, em menor ou maior grau consoante a 
sua capacidade de contribuição, sem que pos-
sam retirar qualquer retorno, senão aquele que 
só existe na cabeça dos governantes e da admi-
nistração, que prosseguem a sua idílica e dema-
gógica argumentação de vantagens competiti-
vas, quando, na realidade, a Empresa da TAP 
se encontra a breve trecho praticamente a ser 
preparada para ser adquirida por abutres que 
já “salivam” pela imagem de uma (em)presa 
demasiado titubeante e claudicante para se er-
guer da morte certa que paira sobre si.

O golpe de misericórdia, e o salto à jugular, 
será o próximo passo, perpetrado por preda-
dores internacionais, que à data já se identifica-
ram como potenciais interessados desta mori-
bunda, mas, ainda assim, “suculenta carcaça”, 
à espera de ser (ab)sorvida pelos mercados a 
preço da chuva.

E tudo isto depois de um Governo sem 
qualquer legitimidade, já que por um arranji-
nho circunstancial e uma quadratura do círculo 
“carrazeda” de polémica, último reduto para 
salvar a face depois de uma derrota nas urnas, 
ter vindo criticar as opções de privatização por 
parte do anterior Governo de Passos Coelho e 
revertido levianamente a mesmíssima operação 
que agora se preparam para executar, esgrimin-
do a demagogia e a hipocrisia habitual que lhes 
são características e que todos conhecemos de 
ginjeira, pantominas e volte faces já bem co-
nhecidos a que este Governo já tão bem nos 
habituou.

Para rematar, percebe-se, assim, de tudo o que 
tem vindo a público nos últimos meses, que na 
TAP, para além da incompetência gritante de 
quem dirige e a incompreensibilidade das de-
cisões e  de uma gestão tipificada e sobrevalo-

rizada para os resultados apresentados, existe 
também uma navegação à vista onde o capital 
fácil, angariado sem grande esforço, proveniente 
de contribuintes, mascara amplamente a falta de 
visão que grassa pela Empresa, sendo este usa-
do de forma absurdamente leviana — para não 
lhe chamar outra coisa — em que muitos dos 
portugueses que pagam este regabofe constante 
(sem nunca colocarem os pés num avião desta 
operadora, dado os preços absurdamente altos 
praticados pela Companhia num Mercado que 
se quer concorrencial, competitivo e dinâmico) 
são chamados a intervir continuamente, estando 
toda a Empresa blindada quanto ao seu risco, 
se não o reputacional, que já não é tão pequeno 
assim, que de quando em vez é atacado com as 
notícias absurdas e insanas que vêm à berlinda 
nos noticiários.

Se neste contexto não são de facto os milhões 
de portugueses que temos no nosso Páis que via-
jam e usufruem nesta Companhia de Bandeira, 
pelo menos contentemo-nos em saber que os 
nossos milhões, fruto do nosso trabalho, estão 
constantemente a “voar” continuamente dos ba-
lanços e das rubricas do activo desta Empresa, 
sobretudo os que estão em caixa, para os bol-
sos de alguns pára-quedistas que, de quando 
em vez, aterram nesta Companhia, sabendo de 
antemão que a qualquer momento poderão fa-
zer uso do seu pára-quedas dourado sem que 
necessitem de grande zelo no exercício das suas 
funções.

Quanto aos aviões e restante activos — que 
deveriam preservar estese— são entregues con-
tinuamente ao piloto próximo da fila num pro-
cesso contínuo, em que apenas “as moscas” vão 
mudando, sejam elas públicas ou privadas, como 
alguém um dia sumarizou de forma eloquente e 
brilhante. Prejuízos públicos, lucros privados, é 
este o capitalismo que advogam em Portugal e 
que urge mudar se quisermos parar de entregar o 
nosso valor e os nossos recursos mais endógenos 
a pessoas que não têm mãozinhas para os pilotar. 

Quanto a LAM, deixo a análise aos meus Co-
legas Moçambicanos que estão concerteza mais 
dentro do assunto e que podem — e devem! — 
aflorar, com seriedade, o que verdadeiramente se 
está a passar com a Companhia Aérea de Mo-
çambique e o que vai ser feito dela (e por ela) 
para que não venha a desaparecer de hoje para 
amanhã...

Enfim, estamos perante duas Companhias 
Áreas da Aviação, outrora de prestígio, hoje à 
beira da desgraça irremediável e confrangedora...

TAP e a LAM 
continuam na 

«corda bamba»Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO
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O Bastonário da Ordem 
dos Advogados expres-
sou, semana passada, 
a sua ideia sobre uma 

questão central em Moçambique: a 
relativa a divisão dos poderes, tendo 
como seu fulcro o excesso de po-
deres nas mãos de uma só figura, o 
Presidente da República.

Quanto importante seja a divisão 
dos poderes e a autonomia do judi-
ciário foi demonstrado, recentemen-
te, pelas eleições brasileiras. O Su-
premo Tribunal Federal Eleitoral -, 
o equivalente da CNE moçambicana 
– nunca quis dar um papel no pro-
cesso eleitoral aos militares, a maio-
ria deles fiéis ao antigo Presidente, 
Bolsonaro, e que teriam podido ten-
tar alterar o resultado das urnas. E 
mesmo durante o mandato anterior 
as pressões contra as instituições da 
justiça por parte do executivo fo-
ram muitas, mas elas não surtiram 
nenhum efeito. Foi assim que a de-
mocracia brasileira conseguiu sobre-
viver, de forma semelhante a quan-
to feito anteriormente nos Estados 
Unidos com Trump.

Em Moçambique, a questão sem-
pre constituiu um entrave a autono-
mia do judiciário e, portanto, a afir-
mação da democracia no seu todo. 
Entretanto, um misto de princípios 
constitucionais e de senso comum 
deixou, até hoje, a situação inaltera-
da, com um presidente-patrão com 
poderes quase que ilimitados.

O posicionamento do Bastonário 
da OAM não representa novidade 
nenhuma. De forma recorrente, este 
debate vem à tona em Moçambique, 
sobretudo nos meandros académicos 

ou judiciários. Porém, o que sempre 
tem faltado é a tradução deste deba-
te - cuja finalidade última seria uma 
mudança da Constituição no senti-
do semi-presidencialista – em agen-
da política. Nunca, dentro e fora 
do parlamento, os partidos discuti-
ram seriamente deste assunto, assim 
como as organizações mais destaca-
das da sociedade civil. As razões são 
bastante simples: do lado da Frelimo, 
a certeza da vitória nos pleitos elei-
torais sempre aconselhou em manter 
o poder numa só figura, por sinal o 
presidente da mesma Frelimo. Sem-
pre foi assim e sempre o será, pelo 
menos enquanto a Frelimo governar. 
Guebuza tinha tentado quebrar este 
hábito, mas em 2015 viu-se obriga-
do a deixar a Nyusi o cargo de presi-
dente do partido, depois de cessar de 
exercer a máxima função do Estado. 
A Renamo sempre teve uma cultu-
ra política oposta, mas ao mesmo 
tempo especular como a da Frelimo. 
A concentração do poder nas mãos 
do presidente podia significar que, 
uma vez assumido o controlo do 
País, o líder desta formação política 
(Dhlakama durante muito tempo) 
ia-se tornar o verdadeiro patrão de 
Moçambique. Portanto, uma cedên-
cia de poder não estava na ordem do 
dia da agenda da Renamo. O MDM, 
desde a sua formação, concentrou-
-se mais no poder local, com resulta-
dos inicialmente excelentes, pelo que 
uma maior divisão dos poderes do 
Estado não representava a sua prio-
ridade. Finalmente, as organizações 
da sociedade civil têm muito insisti-
do sobre práticas de corrupção, falta 
de transparência da administração 

pública e de participação por parte 
dos cidadãos a vida política, fiscali-
zação financeira das actividades do 
Governo, mas raramente propondo 
a questão da divisão dos poderes 
como um dos elementos principais 
de superação da situação actual.

Em suma, um Executivo que con-
trola o judiciário só preocupa a quem 
diariamente vê este último perder de 
prestígio e credibilidade, em detri-
mento da afirmação da democracia, 
pelo menos na sua forma liberal.

Neste momento, dentro da Freli-
mo, a questão não se coloca: Nyusi, 
pelos vistos, ainda espera pelo tercei-
ro mandato e, se assim não for, vai 
trabalhar para que o seu substituto 
possa ser homem da confiança dele...
portanto, nenhuma conveniência em 
diminuir os poderes do Presidente. 
Guebuza também espera colocar no 
lugar do Nyusi um seu fiel (ou até ele 
próprio), pelo que partilha a mesma 
preocupação do Nyusi. Os partidos 
da oposição continuam em silêncio, 
estando a janela para ver o que na 
Frelimo virá a acontecer.

Entretanto, a questão da divisão 
dos poderes é séria e merece uma 
atenção especial por parte das várias 
forças políticas, ao menos as da opo-
sição, que se dizem paladinas da de-
mocracia. Estas forças devem saber 
que sem uma nítida divisão dos po-
deres nunca Moçambique poderá ter 
uma democracia madura e credível, 
portanto a sua própria missão é des-
tinada a falir, caso o ordenamento 
do Estado continue estando assim, 
com uma figura institucional a domi-
nar todas as outras, controlando-as 
ao seu belo prazer.

OPINIÃO

A Ordem dos 
Advogados e a separação 

dos poderesLuca Bussotti

A esquina do sociólogo
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Seguir o modelo de eleição de go-
vernadores provinciais e de admi-
nistradores distritais faz parte de 
um conjunto de exigências do fa-

lecido líder da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma, que incluem a integração de alguns 
oficiais da guerrilha nas forças de defesa 
e segurança e o pagamento de pensão aos 
que seriam reintegrados na sociedade.

Os assuntos foram debatidos numa 
sala a dois, ou seja, entre o Governo e a 
Renamo, sem a presença de testemunhas, 
como seja o envolvimento de outros ac-
tores sociais e políticos. As duas partes 
chegaram a um acordo de que se devia 
avançar para a descentralização por mais 
complexo que o processo fosse. 

Houve o entendimento entre ambos de 
que se devia obedecer ao gradualismo em 
que primeiro seriam eleitos os governa-
dores provinciais, passo dado em 2019, 
e só depois, em 2024, é que teríamos ad-
ministradores eleitos. A justificação apre-
sentada foi de que o País não estava em 
condições de realizar, de uma só vez, os 
dois processos. Ninguém explicou clara-
mente os porquês disso.

Para a Renamo, esta é uma oportunida-
de que se coloca para chegar ao poder, 
pois é mais fácil por esta via do que nou-
tros pleitos eleitorais. Galvanizado com 
o facto de que em eleições legislativas ga-
nhava, habitualmente, em cinco provín-
cias, contava ter, numa sentada, governa-
dores em Sofala, Manica, Tete, Zambézia 
e Nampula, o que, infelizmente, não 
aconteceu, e uns tantos administradores 
nestas e noutras províncias do País.

O Governo aceitou abraçar o processo 
porque era o preço da paz que a Renamo 
colocou em cima da mesa que passava 
por desfazer a sua máquina de guerra, 
entregar os seus homens às autoridades 
de modo que fossem desmobilizados, 
desarmados e reintegrados na sociedade.

Os acordos alcançados nas negociações 
foram acomodados na Constituição da 
República. Todo o mundo bateu palmas 
por isso. Não houve quem apresentasse 
objecções ou algo que pudesse pôr em 
causa a aplicabilidade da lei, o que signifi-
cava que estava tudo bem. A comunidade 
internacional juntou-se às vozes internas 
saudando o Governo e a Renamo pelos 
acordos estabelecidos. Tudo bonito.

Agora que o País está nas vésperas de 
dar o segundo passo, o de eleição dos ad-
ministradores distritais em 2024, o Go-
verno, por razões pouco claras e tanto e 
quanto perigoso, está a querer desfazer o 
acordo que assinou com a Renamo a res-
peito deste assunto ao pretender reabrir 
o debate sobre o tema, já com o envolvi-
mento de todos os actores da sociedade.

Por outras palavras, o Executivo quer 
que seja a sociedade a pronunciar-se so-
bre o assunto e dizer se vale a pena ou 
não se avançar para as distritais de 2024 
de modo que não seja culpado de nada 
em caso de prevalecer o “não”, mesmo 
consciente de que o dossier está fecha-
do há quatro anos e com o selo branco 
da Assembleia da República, a aguardar 
simplesmente pela sua implementação. 

A avaliar pela situação que se vive nes-
te momento, fica a impressão de que 
não há vontade política por parte das 
autoridades governamentais em realizar 
eleições distritais. Só assim se justifica 
que na hora de cumprir com o que ficou 
combinado que é de eleger administra-
dores distritais no próximo ano, haja 
tentativas de inviabilizar o processo.

Algumas correntes de opinião dizem 
que o Governo quer refutar-se das suas 
responsabilidades assumidas com a Re-
namo. É que qualquer que seja a ne-
cessidade de reabrir o processo sobre 
eleições distritais, o debate tem que obe-
decer ao formato anterior, envolvendo 

as partes signatárias do convénio. A me-
nos que seja de comum acordo que se 
deve colher outras opiniões acerca da 
questão.

É que não me parece sensato que, por 
exemplo, entendimentos alcançadospor 
um casal, no seu quarto,tenham, mais 
tarde,  que ser submetidos a um debate 
a nível da família alargada ou da comu-
nidade em que este está inserido, por 
solicitação de uma das parte, esposa ou 
marido, sem o consentimento da outra.

Admitindo a necessidade de uma aus-
cultação pública sobre o assunto, devia 
haver termos de referência para orien-
tar o trabalho. Talvez porque não exis-
tem, atéhoje nada avançou. O governo, 
na qualidade de proponente, ainda não 
disse, claramente, quais sãos os pontos 
que devem merecer a atenção dos parti-
cipantes nos debates. 

Mais do que isso, não há um cronogra-
ma das actividades, com prazos estabele-
cidos e delegação de responsabilidades, 
a seguir até à decisão final. Não se sabe 
sequer qual é a entidade que vai dirigir 
as audiências públicas, se será o próprio 
Governo ou alguma comissão especiali-
zada da Assembleia da República. Estes 
aspectos têm que ser levadas em conta 
antes de iniciar o trabalho para conferir 
ao processo maior seriedade e um nível 
de organização.

Afinal porque é que se deve voltar a 
debater esta matéria se a mesma está fe-
chada há cerca de quatro anos e figura 
na Constituição da República? Que con-
dições não havia em 2019 para alargar 
eleições aos administradores distritais e 
que o País continua a não ter até hoje? 
O que foi feito para garantir que as elei-
ções distritais tenham lugar em 2024? 
Acho que as respostas a estas perguntas 
é que podem ditar se se deve ou não 
reabrir o dossier para um novo debate. 

Teremos ou não 
administradores eleitos 

em 2024?

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Milhares manifestam-se contra “passividade” 
perante ataques do M23 na RDC

Vários milhares de pessoas manifestaram-se 
nesta segunda-feira, em Goma, no leste da 
República Democrática do Congo (RDC) con-
tra a “passividade” da força da África Orien-

tal destacada na região diante dos ataques dos rebeldes 
M23, paralisando a cidade.

ÁFRICA 

Mali expulsa director da divisão de direitos humanos da ONU
O director da divisão de direitos humanos da Missão das Na-

ções Unidas no Mali (Minusma) foi declarado "persona non grata" e 
"terá de abandonar o território nacional em 48 horas". A decisão 
surge após um discurso duramente criticado pela junta de uma de-
fensora dos direitos humanos do Mali, que há 10 dias denunciou 
na ONU a situação de segurança no país e o envolvimento, segun-
do a activista, dos novos aliados russos e do exército nacional em 
violações graves.

Sobe para mais de 2.600 o número de vítimas mortais no 
sismo na Turquia

O número de mortos provocado pelo forte sismo 
que atingiu a Turquia e a Síria aumentou para 
mais de 2.600, nos dois países, com relatos de 
milhares de feridos e de prédios destruídos.

De acordo com o minis-
tro da Saúde turco, Fahrettin 
Koca, o sismo matou 1.651 
pessoas na Turquia e feriu 
pelo menos 11.159, havendo 
registo de cerca de 3.500 
prédios destruídos.

Na Síria, país também 
fortemente afectado pelo 
terramoto com epicentro na 
Turquia, as autoridades es-
timam que haja pelo menos 
mil mortos e quase 2.500 fe-
ridos.

Segundo a agência noti-
ciosa oficial Síria, SANA, 
570 pessoas morreram nas 
áreas controladas pelas for-
ças governamentais, e o 
grupo de resgate Capacetes 
Brancos fala em pelo menos 
430 mortes na área contro-

lada pelas forças rebeldes, 
no noroeste do país.

O sismo ocorreu às 04:17 
(02:17 em Luanda), a 33 
quilómetros da capital da 
província de Gaziantep, no 
sudeste da Turquia, a uma 
profundidade de 17,9 quiló-
metros.

Segundo o Serviço Ge-
ológico dos Estados Unidos 
(USGS) o tremor de terra 
que ocorreu hoje registou 
uma magnitude de 7,8 e sen-
tiram-se dezenas de réplicas.

Informações oficiais dão 
conta do colapso de edifí-
cios nas cidades sírias de 
Alepo e Hama e em Diyar-
bakir, na Turquia, neste caso 
a mais de 300 quilómetros 
do epicentro. ANGOP

“A força regional da Co-
munidade da África Oriental 
(EAC) veio lutar, mas não é 
isso que vemos”, referiu um 
dos manifestantes, Sankara 
Bin Kartumwa, membro do 
movimento de cidadãos Luta 
pela Mudança (LUCHA).

Esta força composta pre-
dominantemente pela etnia 
tutsi insistiu que se deve travar 
imediatamente os avanços do 
M23, um movimento que já 
conquistou grandes territórios 
ao norte da cidade congolesa 
de Goma nos últimos meses 
e continua a avançar a noro-
este da capital da província de 
Kivu do Norte.

Por sua vez, a RDC acusa 

o Ruanda de estar apoiando o 
M23, o que é igualmente dito 
por especialistas da ONU e 
países ocidentais, embora Ki-
gali negue as acusações.

Os cidadãos de Kivu do 
Norte paralisaram por dias a 
cidade, uma acção que resul-
tou em agressivas manifesta-
ções com pneus queimados 
pela estrada, estradas barrica-
das, lojas vandalizadas e igre-
jas frequentadas por “ruande-
ses” saqueadas, e a polícia teve 
que disparar vários tiros de 
advertência para tentar disper-
sar os manifestantes.

A EAC criou uma força 
militar conjunta de manuten-
ção de paz para o leste da 

RDC no ano passado. Estas 
chegaram a Goma em No-
vembro do ano passado e es-
tão autorizadas a usar a força 
contra o M23, mas ainda não 
o fizeram.

Durante a cimeira da EAC, 
no sábado, em Bujumbura, 
que apelou a um cessar-fogo, 

o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros congolês disse em 
uma conferência de imprensa 
sobre “os obstáculos que im-
pedem a acção da força re-
gional”. O governo da RDC, 
refere que “quer recordar que 
o mandato da força regional é, 
inequivocamente, ofensivo”.

De ressaltar que a força da 
ONU está há mais de 20 anos 
no país e é acusada de ineficá-
cia face aos grupos armados, 
e os soldados quenianos, pre-
sentes desde Novembro em 
Goma, enfrentam há algumas 
semanas uma revolta popular. 
ANGOP



2120 07 DE FEVEREIRO DE 2023 07 DE FEVEREIRO DE 2023

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

SAÚDE E GÉNERO

Salvaguarda dignidade dos professores e mantem o ambiente universitário livre do assédio 

No ano passado, o Evidências despoletou um 
dos vários escândalos de assédio sexual en-
volvendo um pesquisador da Universidade 
Eduardo Mondlane e uma estudante assis-
tente, uma situação que despoletou outros 

casos de estudantes que foram assediadas, algumas das quais 
se viram obrigadas a abraçar o silêncio, abandonar os estu-
dos ou ceder à pressão dos docentes assediadores devido as 
ameaças de repetir as cadeiras. Como que a recuperar a sua 
imagem, a maior e mais antiga instituição do ensino superior 
em Moçambique melhorou o seu mecanismo de prevenção e 
combate ao assédio sexual através da introdução de um dis-
positivo que visa incentivar a denúncias e responsabilização 
dos infractores. Contudo, as estudantes não acreditam que o 
mecanismo traga melhorias, uma vez que, no seu entender, 
o assédio sexual já foi institucionalizado naquele estabeleci-
mento de ensino superior.

O caso de Patrício Langa, 
pesquisador e antigo assessor 
de Orlando Quilambo, que te-
ria recorrido aos fundos de um 
projecto que estava sob a sua 
responsabilidade, o “Climate-
-U”, financiado pelo governo 
do Reino Unido, através da 

Global Research Fund (GRF), 
para inventar uma viagem para 
África do Sul, com uma estu-
dante, a pretexto de trabalhar 
num projecto. Mas chegado 

naquele país, que nada tinha a 
ver com o “Climate-U”, for-
çou a companheira a partilhar 
o quarto. Foi a gota de água 
que expôs a institucionaliza-
ção de uma prática que che-
gou a forçar muitas estudantes 
a abandonar o seu sonho.

A vítima denunciou o caso 
através da Universidade de 
Londres, que solicitou à reito-
ria da UEM os procedimentos 
internos para resolução dos 
casos de assédio que envolvam 
docentes e alunas e a instar a 
mesma a investigar o assunto. 
Mas, desde o ano passado, ain-
da não houve esclarecimentos.

Maria Fernando (nome fic-
tício) não teve a mesma sorte 
da sobrevivente que não acei-
tou satisfazer os desejos se-
xuais do seu docente. Por se 
ter recusado a deitar-se com 
seu docente viu-se obrigada a 
repetir uma cadeira. 

“O assédio sexual na Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne é um assunto com barbas 
brancas. Infelizmente, os asse-
diadores continuam impunes. 
Quando estava no terceiro 
ano teve um docente que fez 
de tudo para manter relações 
sexuais comigo, mas não cedi 
e sem nenhuma justificação 
plausível fui excluída da sua 
cadeira. Sabia que se tratava 
de vingança por não ter ido 
a cama como ele, tal como as 
outras fizeram para não repe-
tir de ano”, contou Maria Fer-
nando.

A vítima conta que no ano 

Estudantes desconfiam do mecanismo criado pela 
UEM para combater o assédio sexual 

Duarte Sitoe 

seguinte encontrou o docente 
que, sem nenhum pudor, dis-
se na cara da jovem que esta 
chumbou por culpa própria. 

“Aquilo doeu-me, porque 

sabia que tinha notas para ir ao 
exame. As minhas amigas dis-
seram que tinha de o denun-
ciar à direcção, mas pelo que 
ouvi a direcção não tem dado 

o acompanhamento as denún-
cias. Mesmo assediada termi-
nei o curso, mas há colegas 
que desistiram da formação 
por conta de assédio”, relata.

Moçambique regista mais casos de lepra  
O País está a registar cada vez mais casos de lepra, situa-

ção que exige das autoridades sanitárias, a implementação de 
mecanismos de controlo redobrados para conter a doença que 
constitui um perigo para a saúde pública. A Federação Inter-
nacional de Organizações Contra a Lepra (ILEP) foi quem fez 
o alerta sobre a eclosão da doença em todo território nacional.

Reconhecendo a existência de 
casos de assédio sexual, a Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 
através do Centro de Coorde-
nação dos Assuntos do Géne-
ro (CECAGE), unidade que se 
dedica à investigação, formação 
e prestação de serviços relacio-
nados com a matéria, melhorou 
o seu mecanismo de prevenção 
e combate ao assédio sexual 
através da introdução de um dis-
positivo que visa incentivar de-
núncias e responsabilização dos 
infractores.

Na qualidade de directora da 
CECAGE, Gracinda Mataveia, 
referiu que o instrumento deve 
ser amplamente divulgado nas 
unidades académicas para permi-
tir a sua assimilação pela comu-
nidade estudantil, considerando 
ser parte de uma luta contra este 
mal que compromete a forma-
ção dos estudantes.

“A UEM, através do CECA-
GE, decidiu colocar um instru-
mento de combate ao assédio 
sexual na universidade, formar 
pontos focais para implemen-
tarem este regulamento nas 

unidades orgânicas, as quais es-
peramos maior colaboração”, 
vincou, referindo depois que o 
assédio deve ser combatido com 
veemência porque é uma fonte 
de outros problemas como a de-
pressão, a perda de autoestima, e 
pode mesmo levar ao insucesso 
escolar.

O mecanismo, para além 
dos estudantes, visa proteger 
os professores, investigadores 
e funcionários, salvaguardando 
assim a sua dignidade e manter 
o ambiente universitário livre do 
assédio. 

Entretanto, os estudantes re-
conhecem que em Moçambique 
todas as leis são bonitas no pa-
pel, mas quando chega a vez da 
implementação deixam muito a 
desejar. Aliás, Sheila Domingos 
não tem dúvidas que a direcção 
da Universidade Eduardo Mon-
dlane viu-se obrigada a criar o re-
ferido mecanismo para limpar a 
imagem deixada no ano passado.

“No ano passado tivemos 
muitas denúncias de assédio se-
xual, mas, debalde, a postura da 
UEM deixou muito a desejar. 

Protegeu os professores asse-
diadores em detrimento das es-
tudantes. O mecanismo criado 
para combater qualquer tipo de 
assédio é bem-vindo, mas o mes-
mo não pode ser apenas para o 
inglês ver tal como aconteceu 
com as outras iniciativas. Que 
este dispositivo seja uma verda-
deira arma contra o assédio se-
xual porque mina a formação da 
rapariga”.

Quem não acredita no ins-
trumento que vai entrar em vi-
gor no corrente ano é Filomena 
Marrengula que observa que o 
Centro de Coordenação dos As-
suntos do Género (CECAGE) 
é departamento que está a mais 
na Universidade Eduardo Mon-
dlane.

“Não podemos estar a pin-
tar coisas de cor de rosa. Esta 
instituição nunca fez nada para 
proteger as estudantes que são 
assediadas todos os dias pelos 
docentes. Espanta-me ouvir 
que reforçou mecanismo para 
combater o assédio sexual que 
já foi institucionalizado nesta 
instituição. 

Incentivar a denúncias e responsabilização dos infractores
O assédio sexual 

na Universidade 
Eduardo Mondlane 
é um assunto com 
barbas brancas. 
Infelizmente, 
os assediadores 
continuam 
impunes. Quando 
estava no terceiro 
ano teve um 
docente que fez 
de tudo para 
manter relações 
sexuais comigo, 
mas não cedi e 
sem nenhuma 
justificação 
plausível fui 
excluída da sua 
cadeira. Sabia 
que se tratava de 
vingança por não 
ter ido a cama 
como ele, tal como 
as outras fizeram 
para não repetir de 
ano.
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Secretária de Estado visita campa e oferece 
um saco de arroz

A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margari-
da Adamugi Talapa, procedeu, nesta segunda-fei-
ra, 06 de Fevereiro, na cidade da Matola, província 
de Maputo, o lançamento da primeira pedra para a 
construção do edifício da Delegação Provincial do 

Instituto Nacional da Segurança Social (INSS). Se para Talapa 
o edifício sede do INSS a nível da província de Maputo serve de 
resposta inequívoca do compromisso do Governo em aproximar 
os serviços públicos à população, para Júlio Parruque, governa-
dor da província de Maputo, o edifício cuja construção vai levar 
15 meses diminuirá o tempo de espera no atendimento.

À margem das celebrações do dia dos heróis a 03 de Feve-
reiro, o filho mais velho do general Bonifácio Massam-
ba Gruveta mostrou-se indignado pela suposta falta de 
valorização dos feitos do seu pai por parte do Governo, 
partido e outros actores. O general foi, por sinal, um dos 

fundadores da Frelimo e um dos expoentes máximos da província. 

De acordo com a ministra 
de Trabalho e Segurança Social, 
o lançamento da primeira pedra 
do edifício na Delegação Pro-
vincial do Instituto Nacional da 
Segurança Social (INSS) de Ma-
puto materializa um dos sonhos 
da população da província e dos 
contribuintes da segurança social 
no que diz respeito a criação de 
instituições condignas para o seu 
atendimento.

Margarida Talapa referiu que 
a infraestrutura, orçada em 175 

milhões de meticais, que será 
inaugurada dentro de 15 meses, 
“vai dar um impulso importante 
à vida dos trabalhadores que es-
tão inscritos no sistema”, tendo 
incentivado a todos trabalhado-
res independentes a aderirem e 
canalizar regularmente ao siste-
ma e as respectivas contribuições.

Ainda à margem do lançamen-
to da primeira pedra, a ministra 
de Trabalho e Segurança Social 
disse que, no ano passado, o INSS 
terminou com 2.400.000 contri-

A notícia do Diário da Zam-
bézia, principal publicação da-
quele ponto do País, correu e 
chegou aos visados, por isso, 
este domingo (05), depois de 
uma celebração eucarística de-
morada na Sé Catedral de Que-
limane, a Secretária de Estado, 
Cristina Mafumo, decidiu ir visi-
tar o local onde jazem os restos 
mortais do general.

Segundo escreve o Diário da 
Zambézia, na bagagem da Secre-
tária de Estado, recém indicada 
para aquela província, consta-

vam mantimentos como 25 kg 
de arroz, 5 litros de óleo, uma 
caixa de frangos (10) e alguns kg 
de feijão manteiga, produtos en-
tregues a família Gruveta. 

Na ocasião, Cristina Mafumo 
disse que a visita estava inseri-
da no seu plano de actividades, 
por ocasião do 03 de Feverei-
ro, como forma de reconhecer 
aquele que foi um dos funda-
dores da Frente de Libertação 
Nacional de Moçambique e o 
primeiro governador daquela 
província. Por outro lado, a SdE 

Talapa lança primeira pedra da Delegação do 
INSS na província de Maputo   

Milagrosa Manhique 

Após família do general Gruveta queixar-se de abandono

Ataques intensificam em Meluco e Muidumbe e há relatos de raptos em Mueda

buintes, sendo que cerca de 121 
mil pessoas receberam as suas 
pensões.

Secundando os números tor-
nados públicos por Margarida Ta-
lapa, o director do INSS, Joaquim 
Siúta, referiu que, nos últimos dois 
anos, às reservas da instituição su-
biram quase o dobro atingindo a 
cifra mais alta, ou seja, 60 000 mi-
lhões meticais.

Siúta, apoiando-se na primei-
ra auditoria feita no ano passado, 
disse que em termos de gestão 
administrativa o INSS está ainda 
a melhorar. A nova Delegação 
Provincial do Instituto Nacional 
de Segurança Social, disse, visa 
simplificar os procedimentos do 
acesso a segurança social, bem 
como albergar os serviços das de-
legações provinciais.

Por sua vez, o Governador da 
Província de Maputo, Júlio Parru-
que, referiu que a construção do 
edifício da Delegação provincial 
do INSS de Maputo é motivo de 
orgulho para a população de Ma-
puto, uma vez que trará melhores 
condições para atender a todos os 
contribuintes e aos mais de 485 
mil beneficiários, sendo que vai, 
igualmente, diminuir o tempo de 
espera no atendimento.

Parruque, apoiando-se na 
densidade populacional, apon-
tou que a província de Maputo 
apresenta um potencial muito 
grande para a inscrição no siste-
ma de segurança social.

fez saber que, em casos de al-
gum equívoco, o Governo está 
aberto ao diálogo com a família.

Se no dia 3 de Fevereiro o 
filho mais velho de Gruveta 
abriu-se e disse o que família no 
geral sentia, em volta do seu pai, 
desta vez, após a visita do Go-
verno, Edmundo Gruveta teve 
reservas em abordar o assunto, 
tendo-se limitado em afirmar 
que a família Gruveta reconhe-
ce o gesto do Governo. 

Questionado pelo DZ, se 
esta visita resulta da sua indig-
nação pública, Edmundo res-
pondeu que este assunto é de 
fórum interno, finalizou. Po-
rém, a opinião pública conside-
ra que a visita pode ser o resul-
tado da indignação da família. 
Diário da Zambézia

Na semana passada e princípio desta, os 
distritos a Norte e Centro de Cabo Delga-
do foram fustigados por uma série de ata-
ques que antecederam a vinda do PCA da 
TotalEnergies. O primeiro grande ataque 

foi relatado na passada terça-feira, a princípio da noite, que 
resultou na morte de, pelo menos, 15 pessoas na aldeia de 
Iba. O mesmo grupo no dia seguinte, emboscou três viaturas 
nas proximidades da aldeia Nangololo, no distrito de Meluco, 
antes de uma troca de tiros com elementos da Força Local. 
Ainda na semana passada, houve intensificação de ataques 
em Meluco e Muidumbe e houve, na manhã do último sábado 
(4 de Fevereiro), relatos de raptos na aldeia Chapa, cerca de 25 
quilómetros da vila Mueda.

Segundo relatos, inicial-
mente, os terroristas mata-
ram quatro pessoas, todos 
homens. À sua saída, quando 
eram perseguidos pela For-
ça Local, eles responderam 
numa troca de tiros na qual 
também quatro (04) terroris-
tas foram mortos e respecti-
vas armas recuperadas.

Antes de Iba, o grupo que 
se acredita ter vindo das bai-
xas do distrito de Muidumbe 
teria ocupado durante cinco 
horas um centro de garimpo 
ilegal, próximo da aldeia Ra-
via, na localidade Minhanha.

Em Ravia, os terroristas 
em mais de 30, dentre eles 
jovens e adolescentes, che-
garam a comprar todos os 
produtos alimentares em 
estabelecimentos comerciais 
informais, estabelecidos jun-
tos dos acampamentos dos 
garimpeiros ilegais.

Através de um comuni-
cado, disponibilizado pelos 
meios de propaganda, o Es-
tado Islâmico reivindicou, 
na quarta-feira, o ataque à 
aldeia de Iba, onde diz ter 
morto 13 elementos da for-
ça local também conhecidos 
por "naparamas". Uns foram 
mortos a tiro e outros por 
decapitação, um ainda foi 

capturado. 

Relatos de raptos 
em Mueda

Um grupo de pessoas, na 
sua maioria mulheres, foi 
raptado na manhã deste sá-
bado (4), nas machambas 
da aldeia Chapa, cerca de 
25 quilómetros da vila Mue-
da. Fontes não têm dúvidas, 
que se trata de uma acção de 
terroristas, aos avaliar o seu 
modus operandi.

Por conta da situação, a 
região ficou toda agitada e 
parte da população refugiou-
-se na vila de Mueda, segun-
do testemunharam várias 
pessoas.

"É verdade, mas não se 
sabe nada ainda, há muitas 
pessoas a chegar aqui em 
Mueda",  disse uma residen-
te local.

Recorda-se que em menos 
de três semanas, os terroris-
tas escalaram a aldeia Nacala, 
na zona da localidade Omba, 
ainda no distrito de Mueda, 
onde feriram uma mulher, 
mataram um membro da 
força local e eles perderam 
cinco homens, entretanto já 
tinham queimado mais de 30 
palhotas da população.

Terroristas causam 15 mortos na aldeia Iba 
e armam emboscada na N380

Leprosos desaparecidos em Cabo Delgado 
Desde a eclosão do terrorismo, ou seja, em Outubro de 2017, 

a Associação dos Leprosos de Moçambique, delegação de Cabo 
Delgado, mostra alguma preocupação devido à falta de locali-
zação e contacto de membros e doentes da lepra desde o início 
dos ataques terroristas em Outubro de 2017.  A preocupação foi 
expressa na celebração do Dia Mundial da Luta Contra Lepra.
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Mendes apela à ponderação no diferindo entre a FMF 
e os jogadores 

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) decidiu 
suspender quatro jogadores, nomeadamente, Telinho, Isac, 
Kito e Shaquile por entender que os mesmos tiveram com-
portamento desviante é passível de uma sanção. O Secreta-
rio de Estado de Desporto, Guilberto Mendes, entende que 
a FMF devia ponderar na tomada de decisão.

Os pugilistas moçambicanos continuam a es-
palhar o seu valioso perfume nos ringues 
internacionais. Depois da performance exi-
bida no Campeonato Africano, realizado na 
capital moçambicana, Maputo, os pupilos 

de Lucas Sinoia já garantiram quatro medalhas de bronze, 
sendo que ainda podem alcançar a medalha de prata ou de 
ouro, nas meias-finais. Alcinda Panguana, Rady Gramane, 
Helena Bagão e Yassine Nordine são os detentores desta 
façanha que confirma, mais uma vez, o potencial de Mo-
çambique nesta modalidade.

Marrakesh é uma cidade de 
má memória para os moçambi-
canos quando se trata de fute-
bol. Foi naquela cidade marro-
quina que os Mambas, depois 
de vencerem por 2 a 0 na última 
eliminatória de acesso ao CAN 
no Estádio da Machava, foram 
goleados, diga-se, de forma es-
tranha por categóricos 4 a 0, 
falhando o apuramento para a 
prova rainha do futebol africa-
no.

Mas o boxe moçambicano 
está a rescrever uma nova me-
mória em Marrakesh, capital 
de Marrocos que, desde 01 de 
Fevereiro, é também capital do 
boxe internacional, ao acolher o 
Golden Belt Toutnament, uma 
prova chancelada pela Asso-
ciação Internacional de Boxe 
(IBA).

Quando ainda faltam dispu-
tar as meias-finais, Moçambique 
já garantiu, no mínimo, quatro 
medalhas de bronze. Alcinda 
Panguana, Rady Gramane, Yas-
sine Nordine e Helena Bagão 
são os pugilistas moçambicanos 
apurados para a fase que antece-
de a final.

Para chegar as meias-finais, 
Alcinda Panguana, actual de-
tentora do título africano na ca-
tegoria dos 66-70 kg, venceu a 
pugilista da China Taipe, Wu Yu 
Jie. Apesar da experiência da sua 
adversária, Panguana não dei-
xou os seus créditos em mãos 
alheias.

Nas meias- finais, Alcinda 
Panguana vai medir forças com 
a marroquina Solda Taoussi e 
em caso de triunfo garante au-
tomaticamente a medalha de 

A bem da verdade 
desportiva, não de-
via ser a FMF a no-
mear a Comissão 

de Inquérito e nem devia estar 
lá nenhum elemento da federa-
ção, pois ela também faz parte 
da massa investigada.

Tendo em conta os factos 
até aqui expostos sobre a mis-
são Argélia, num País normal, 
a Comissão de Inquérito devia 
investigar quem se furtou a pa-
gar (FMF) e quem por não ter 
recebido (os jogadores) chanta-
geou o outro.

Ao correr para suspender 
jogadores e depois criar uma 
Comissão de Inquérito, a FMF 
está, ela própria, a se julgar 
inocente, ou seja, é como se a 
Federação não fosse uma das 
partes do conflito, originado 
pelo não pagamento de pré-
mios de jogo justos, que depois 
teve uma série de reacções em 
cadeia.

É esperteza. A FMF está 
a assumir o papel de árbitro 
enquanto é jogador. O papel 
de investigar tanto o compor-
tamento da FMF quanto dos 

jogadores devia ser de uma en-
tidade independente, sob aus-
pícios da Secretaria de Estado 
de Desportos (SED). Do con-
trário estaremos a escamotear a 
nossa pobre verdade desporti-
va.

Não vejo isso como inge-
rência do Governo sobre uma 
instituição tutelada pela FIFA, 
pois não está em causa a gestão 
política da FMF, mas sim um 
incidente envolvendo uma co-
mitiva de moçambicanos num 
País estrangeiro, em que uma 
parte até chegou a se arriscar 

perder voo por causa de uma 
reivindicação que tem que ser 
apurada. Senhoras e Senhores, 
o nome do nosso Estado foi 
exposto, cabendo agora apurar 
qual é o grau de culpa de cada 
uma das partes (FMF, jogado-
res e equipa técnica).

Não quero com isto desva-
lorizar a Comissão criada, até 
porque constam dela nomes de 
quadros respeitados e experi-
mentados do direito moçambi-
cano e do dirigismo desportivo, 
mas deixarmos que a FMF, en-
quanto massa investigada, crie 

uma Comissão de Inquérito 
para investigar os jogadores em 
conflito com ela própria não só 
é injusto como é um escândalo. 

Para colocar toda massa in-
vestigada (FMF e jogadores) 
em igualdade de circunstâncias, 
a SED deve assumir as rédeas 
e com olhos cegos responsabi-
lizar os infractores. Caso con-
trário, há espaço para os joga-
dores também nomearem a sua 
própria Comissão de Inquérito, 
aí teremos dois árbitros e dois 
jogadores. Sejamos sérios!

Organizem-se!

Moçambique já garantiu quatro medalhas de bronze e luta 
por prata e ouro no Golden Belt

Ao nomear Comissão de Inquérito, FMF está 
a ser jogador e árbitro ao mesmo tempo

prata, enquanto deixa o ouro 
para a decisão no ringue.

Isenta dos quartos-de-final 
esteve Rady Gramane. Con-
tudo, na fase que antecede a 
finalíssima a moçambicana vai 
defrontar a cazaque Valenti-
na, Halzova, uma pugilista que 
dispensa qualquer tipo de apre-
sentação na arena internacional, 
mas Gramane fará de tudo para 
contrariar o favoritismo atribuí-
do a sua oponente.

A quarta medalha de bronze 
no certame que ainda decorre 
na cidade marroquina de Mar-

rakesh foi garantida por Helena 
Bagão que, nos quartos-de-fi-
nal, venceu a anfitriã Imane El 
Azami.

Yassine Nordine salva a 
honra dos homens 

No que aos masculinos diz 
respeito, Tiago Muchanga, que 
venceu em KO na sua primeira 
aparição, não conseguiu superar 
o experiente pugilista da Rússia, 
Svidirdchenkov. Tal como acon-
teceu no Campeonato Africano, 
Muchanga voltou a não chegar 

ao pódio. 
Armando Sigaúque, por sua 

vez, ainda tem uma oportunida-
de de chegar à zona das meda-
lhas, mas para tal terá de vencer 
o marroquino Francesco Ozia-
no combate dos quartos-finais.

Yassine Nordino conseguiu 
salvar a honra dos homens. 
Nordino já garantiu a conquista 
da medalha bronze no Golden 
Belt Toutnament, prova dispu-
tada por 34 países de todos os 
continentes. Na fase que antece-
de a final, vai medir forças com 
o marroquino Essaadi Hamza.

Duarte Sitoe 

Por: Reginaldo Tchambule
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Artistas de Moçambique

Juvenal Bucuane homenageia vítimas do “phombe”
O conceituado escritor moçambicano, Juvenal Bucua-

ne, vai lançar um novo livro intitulado “Phombe – um trá-
gico 9 de Janeiro em Chitima”. A obra literária foi escrita 
em homenagem aos 75 moçambicanos que perderam a 
vida na sequência do consumo da bebida local “phombe”.

Pinto Zulo, um pintor promissor, sensível e bas-
tante talentoso, transmite a harmonia e os con-
trastes que vê no mundo que o rodeia através 
de uma liberdade crescente de justaposição de 
cores vivas e objectos nos seus Óleos pintados 

em tela e nas suas Aguarelas executadas em cartolina. Tra-
ta-se de um Artista a ter em atenção e merecedor de apoio 
e divulgação.

Como os autores e directo-
res franceses criaram o Novo 
Romance num texto que es-
creveram, as suas telas a óleo 
e as suas aguarelas figurativas, 
embora com laivos de algum 
Impressionismo, são portado-
ras de um contributo integral 
para a Mensagem da Vida. Ele 
transmite a energia que brota 
constantemente da natureza 
e do quotidiano que o rodeia. 
ZULO constrói convergên-
cias e divergências, tensões e 
resoluções através de cores e 
linhas, enquanto paz e conflito 
estão juntas, criando profun-
didade e perspectiva nas suas 
criações.

No seu trabalho muito 
próximo do Geometrismo, 
onde as Figuras surgem sub-
tilmente esboçadas, capta o 
Movimento e a Cidade e as 
suas estruturas. Ele enriquece 
a Arte reflectindo a regidez e 
a tridimensionalidade das Ave-
nidas e dos Prédios em termos 
de objectos (ou formas) físi-
cas, quer nos seus Quadros a 
Óleo, quer nas suas Aguarelasx 
de execução equilibrada epri-
morosa.

No entanto, Pinto Zulo, 
não quer que o observador 
perca a noção de que estes ob-
jectos representam uma certa 
constituição diária, funciona-
ndo apenas como um pretexto 
ou mesmo instrumento da sua 
profissão e do seu processo 
Criativo, em termos de Temas.

Breve percurso 
artístico

Pinto José Zulo, de seu 
nome completo, nasceu em 
Maputo, no dia 20 de Outu-
bro de 1985 e viria a concluir 
o Curso em Artes Gráficas, 
na Escola Nacional de Artes 
Visuais (ENAV). Desde cedo 
sentiu o gosto pela Pintura, em 
particular, e pela Cultura de 
uma forma geral. A sua procu-

ra artística vem desde os tem-
pos da sua adolescência, entre 
a Dança, o Desenho, a Pintura 
e a Aguarela.

Paralelamente, desenvol-
veu actividade no domínio da 
Ilustração, tendo colaborado, 
posteriormente,  para diversas 
Edições na área da Comunica-
ção, designadamente, no do-
mínio de Revistas, Bruchuras 
e Cartazes — activiadade que 
veio a incrementar a nível Na-
cional e também para alguns 
países Europeus.

É Autor do Desenho alusi-
vo à Identidade Coorporativa 
da Associação Para o Desen-
volvimento Social da Criança 
(MANO). Enquantgo aluno, 
aprendeu  e viria a desenvo-
lover várias Técnicas de Arte 
nos domínios do Desenho, da 
Gravura, da Serigrafia sobre 
Papel, da Xilogravura, da Fo-
tografia, da Pintura e também 
da Aguarela. 

Desde 2002 que vem par-
tuicipando, com particular 
evidência, em inúmeras Expo-
sições Colectivas, com Obras 
executadas em Pintura e com 
trabalhos em Aguarela. Reali-
zou a sua primeira Exposição 
Individual em Maputo, no 
Ano de 2015

Pinto Zulo exerce a profis-
são de Desenhador Gráfico e 
é Membro do Núcleo de Arte, 
na Capital (Maputo), onde re-
side e mantém Atelier. A sua 
vasta Obra encontra-se repre-
sentada em diversas Colecções 
Particular e Institucionais, no-
meadamente, na África do Sul, 
Alemanha, Espanha, França, 
Portugal, Noriega, Irlanda e 
em Moçambique.

É um Artista premiado. 
Obteve três Prémios e uma 
Menção Honrosa, de que des-
tacamos o 1º Prémio Nacional 
de Conto e Banda Desenhada, 
com o título «Positivo & Ne-
gativo», atribuído pelo Centro 
Cultural Português, em Mapu-

Pinto Zulo: um artista que enriquece a arte

to; com o 1º Prémio na criação 
de um Cartaz alusivo ao 1º Dia 
de Junho, pela Cooperação 
Italiana, sediada na nosso País 
e finalmente o 2º Prémio na 
criação de um Logotipo para a 
Empresa Águas de Maputo, 

com o título «Saneamento é 
Dignidade e Saúde».

A cotação média dos seus 
trabalhos, para Pequeno, Mé-
dio e Grande Formato, os-
cilam entre os 100 e os 1.000 
Dólares USD. Pinto Zulo é, 

quanto a nós, inquestionavel-
mente, uma Esperança no Ac-
tual Panorama da Arte Con-
temporânea em Moçambique 
e também além Fronteiras, 
que importa conhecer melhor, 
apoiar e divulgar. 

Afonso Almeida Brandão — Texto Albino Mahumana — Fotos

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.
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Duarte Sitoe 

Numa semana em que os terroristas inten-
sificaram ataques nos distritos a Centro e 
Norte de Cabo Delgado, o chefe de Esta-
do – Maior General das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique, Joaquim Rivas 

Mangrasse, garante que já há tranquilidade em Cabo Delga-
do. Mangrasse, que falava à margem da cerimónia de toma-
da de posse do novo Chefe do Estado-Maior da Casa Militar, 
André Rafael Mahunguane, e de Eugénio Henrique Zitha 
Matlaba como vice-Comandante da Academia Militar Mare-
chal Samora Machel, referiu, por outro lado, que considera 
inimigos todos aqueles que atentam contra a segurança e 
soberania nacional.

O ministro da Defesa, 
Cristóvão Chume, destacou, 
recentemente, à margem da 
Cimeira Extraordinária da 
Troika do Órgão para a Coo-
peração nas áreas de Política, 
Defesa e Segurança da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) 
na capital da Namíbia, Win-
dhoek, que o apoio das forças 
estrangeiras foi imprescindí-
vel para Moçambique alcan-
çar progressos assinaláveis na 
luta contra o terrorismo.

Enquanto Chume fala de 
progressos assinaláveis, mes-
mo com a onda de ataques em 
alguns pontos da província de 
Cabo Delgado, o Chefe do 
Estado – Maior General das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique eleva a fasquia e 
declara que já há tranquilidade 
naquele ponto do País, igno-
rando estatística de uma se-
mana marcada por uma série 
de ataques em vários distritos.

“Em tempos mais recentes, 
nós dissemos que estávamos 
em operações com o Vulcão 
IV e podemos afirmar que 
os ganhos operacionais nos 
permitem dizer que há um 
regresso das populações que 
é indicador importante e tam-
bém se sente essa tranquili-
dade no desenvolvimento, na 
recuperação. Para nós, só indo 
no terreno que podemos tes-
temunhar aquilo que estou a 
dizer”, disse Mangrasse.

Os terroristas já mostraram 
a sua imprevisibilidade quan-
do, numa altura em que as 
Forças de Defesa e Segurança 
apertavam o cerco na provín-
cia de Cabo Delgado, prota-
gonizaram ataques nas pro-
víncias de Nampula e Niassa. 

Joaquim Mangrasse refe-
re que as Forças de Defesa e 
Segurança estão em prontidão 
para repelir qualquer ataque 
dos terroristas e apelida de 
inimigos todos aqueles que 

Mangrasse garante que já há tranquilidade em Cabo Delgado 

atentam contra a segurança e 
soberania nacional, tendo as-
segurado que os militares se 
encontram no Teatro Ope-
racional Norte estão prontos 
para cumprir o juramento, ou 
seja, vencer ou morrer.

“Obviamente, no combate 
ao terrorismo há imprevisi-
bilidade, nós temos que con-
tinuar a manter este caudal, 
essa pressão no sentido de 
estarmos sempre prontos, por 
isso estamos a aprimorar a 
nossa estrutura no sentido de 
continuarmos a ser flexíveis.
Eu considero todos aqueles 
atentam contra a segurança, a 
nossa soberania, como inimi-
gos e nós vamos combater em 
cada milímetro do nosso ter-
ritório, esta é a nossa missão. 
O nosso juramento é claro, 
vamos dar o nosso máximo. 
Vencer ou morrer”.

Nyusi pede mais dinamismo 
ao novo Chefe do Estado-

Maior da Casa Militar

André Rafael Mahunguane 
foi o homem escolhido pelo 
Presidente da República para 
liderar a sua segurança. Na 
cerimónia de tomada de pos-
se, Nyusi instou Mahunguane 
a modernizar os seus meios 
de trabalho e os métodos de 
actuação.

“Vai integrar um corpo que 
trabalha por excelência no seu 
desempenho. É nossa esperan-
ça que ajude a não repousar nos 
êxitos do passado e do presen-
te, superando-se continuamen-
te, procurando sempre mais e 
melhor através da formação 
constante e regular dos seus 
quadros e na modernização dos 
seus meios de trabalho e méto-
dos de actuação”, declarou o 

Chefe de Estado.
Para além de Mahunguane, 

Filipe Jacinto Nyusi empossou, 
ainda nesta segunda-feira, 06 
Fevereiro, Eugénio Henrique 
Zitha Matlaba como no vice-
-Comandante da Academia Mi-
litar Marechal Samora Machel 
e a modernização voltou a ser 
palavra de ordem.

“No combate ao terroris-
mo, o comandante de pelotão 
formado na academia militar 
deve ser um elemento diferen-
ciador nas unidades, por isso é 
fundamental que a instituição 
continue a se modernizar im-
primindo mais dinamismo e 
flexibilidade no processo for-
mativo sem nunca descurar 
o valor cívico patriótico, por 
isso, a instrução ministrada na 
academia deve-se ajustar nos 
requisitos e as necessidades de 
combate ao terrorismo”.   


