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UEM decidiu branquear sua própria imagem com um perfil mais consensual
Depois de Nyusi quer atribuir Honoris Causa ao Marcelo Rebelo de Sousa
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Termos e condições aplicáveis

Há movimentação para assaltar a Presidência da República 

Eleições Distritais são pretexto para mexer na Constituição e acautelar terceiro mandato
Plano é mudar de eleição directa, para indirecta, o que tornaria Nyusi cabeça de lista em 2024

Ala Nyusi quer mudar mais do que uma data na CRM e enfurece camaradas

Moçambique a 
beira de um 

golpe de Estado

Concluí que não há nenhum barão de drogas na Assembleia da República

Comissão Parlamentar de Inquérito revela que o 
vídeo do porta-voz do SERNIC foi manipulado

Evidências teve acesso em exclusivo do Relatório da CPI que vai ser lido amanhã
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Assembleia da República vai apresentar, 
esta quarta-feira, o relatório da investigação 
sobre um suposto deputado envolvido no 
tráfico das drogas. O Evidências teve acesso 

ao relatório e os contornos da sua produção. Do resultado, 
depois de ouvida toda nata da inteligência envolvida no 
apuramento dos factos, consta que, afinal, o áudio e o 
vídeo da conferência de imprensa do Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC) foi deliberadamente 
manipulado, o que veio a distorcer o conteúdo do assunto e 
criar um possível imaginário de um “barão das drogas” na 
Assembleia da República. A única relação que o Evidências 
conseguiu estabelecer do assunto da apreensão das 
drogas com o parlamento está no facto de um dos detidos 
apresentados no relatório da CPI ser primo de Caifadine 
Manasse que, coincidentemente, está a enfrentar um 
processo disciplinar por supostamente promover intrigas 
no partido, sobretudo no círculo eleitoral da Zambézia. 

É já amanhã que vai ser co-
nhecido o relatório final da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito que durante mais de dois 
meses investigou um suposto 

envolvimento de um deputa-
do da Assembleia da Repúbli-
ca no tráfico de drogas. Sem 
nenhuma surpresa, o relatório 
interceptado pelo Evidências 
não conseguiu apurar nenhum 
deputado-barão, contudo traz 
revelações bombásticas.

Entre as principais cons-
tatações que podem encerrar 
toda a suspeição sobre o caso, 
está o facto de, segundo a Co-
missão de Inquérito, todo o 

alarido criado a volta do caso 
do deputado barão ser baseado 
num vídeo supostamente ma-
nipulado, segundo se extrai no 
relatório.

Durante as investigações, 
os deputados da CPI inqueri-
ram várias pessoas e entidades, 

DESTAQUE

Comissão Parlamentar de Inquérito diz que vídeo do porta-voz 
do SERNIC foi manipulado

Não se apurou existência de nenhum deputado barão 

Nelson Mucandze

Inteligência diz que houve retirada da condicional “se” da versão original do vídeo 
Guerras políticas na Zambézia podem estar por detrás da manipulação do vídeo 
Um dos detidos é primo de Caifadine Manasse que enfrenta um processo disciplinar por promover intrigas

Frelimo chumba debate de leis sobre as eleições distritais 
A Frelimo chumbou, na última semana, a propos-

ta do debate sobre as eleições distritais agendadas para 
2024. Os partidos da oposição, Renamo e MDM, vota-
ram a favor, contudo, os seus votos não foram suficien-
tes para a mudar a posição do partido no poder que está 
em maioria na apelidada Casa do Povo.

A informação veiculada nas 
redes sociais e em alguns 
órgãos de comunicação social, 
incluindo as declarações 
imputadas por certa imprensa 
ao porta-voz do SERNIC, sobre 
o alegado envolvimento de um 
deputado da Assembleia da 
República no tráfico de droga 
usando o Porto de Macuse, 
Distrito de Namacurra, 
Província da Zambézia, não 
constituí a verdade.

sendo que mesmo os que terão 
feito circular a notícia, quando 
questionados no decurso da 
produção do relatório e nas de-
clarações dadas durante a audi-
ção explicaram que para pro-
dução de “acusações” e outras 
notícias foi a partir do vídeo da 
conferência de imprensa, que, 
afinal, foi manipulado. 

“A informação veiculada 
nas redes sociais e em alguns 
órgãos de comunicação so-
cial, incluindo as declarações 
imputadas por certa imprensa 
ao porta-voz do SERNIC, so-
bre o alegado envolvimento de 
um deputado da Assembleia 
da República no tráfico de 
droga usando o Porto de Ma-
cuse, Distrito de Namacurra, 
Província da Zambézia, não 
constituí a verdade”, conclui o 
relatório.

Durante a audição, Nelson 
Valente Rego, director-geral do 
SERNIC, diz ter tomado co-
nhecimento por via das redes 
sociais e pela imprensa que no 
dia 22 de Novembro de 2022, 
que o "Porto de Macuse é uma 
das novas portas de entrada de 
drogas pesadas” e que o SER-
NIC “solicitava permissão para 
interrogar um deputado apon-

tado como o barão de drogas 
na Zambézia”.

Rego explicou a CPI que a 
informação não constituía a 
verdade, porque a solicitação 
deve ser formal e não pelos me-
dias e que nos autos não existe 
um pedido nesse sentido.

Uma omissão que pode ter 
mudado tudo

E foi em respostas a estas 
“inverdades constantes nas refe-
ridas informações”, que a direc-
ção do SERNIC na Zambézia, 
convocou uma conferência de 
imprensa, que teve lugar no dia 
25 de Novembro de 2022, com 
o objectivo de apresentar os 
dois indivíduos detidos, dentre 
eles, um militar e um professor, 
envolvidos no tráfico de drogas, 
como também, serviu para des-
mentir a informação que dava 
conta do envolvimento de um 
deputado no crime.

Ao longo da entrevista, de 
acordo com Rego, o porta-voz 
do SERNIC na Zambézia foi 
questionado pelos jornalistas 
nos seguintes moldes: “há in-
formações de envolvimento 
de um deputado no tráfico de 
drogas. O que é que o SERNIC 

tem a dizer?”. Ao que respon-
deu que o porta-voz terá res-
pondido “se houve aqui um de-
putado que está envolvido neste 
esquema, nós estamos abertos 
para trabalhar neste caso e não 
temos problemas de investigar 
até trazer a verdade”.

Mas curiosamente, o vídeo 
colocado a circular, omitiu a 
condicional "se", que antece-
de a palavra “houve”, fazendo 
entender que o porta-voz do 
SERNIC disse:”…houve, aqui, 
um deputado que está envolvi-
do neste esquema, nós estamos 
abertos para trabalhar neste 
caso e não temos problemas 
de investigar até trazer a verda-
de…”.

O relatório revela que o ví-
deo foi objecto de escuta colec-
tiva por parte de todos os mem-
bros da CPI e foi confrontado 
com o áudio original, tendo se 
foi confirmado a retirada do 
condicional “se”.

Para Rego, o vídeo que foi 
posto a circular nas redes so-
ciais, é resultado do uso abu-
sivo das tecnologias de infor-
mação e comunicação e das 
redes sociais. 

Continua na pag  03
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No seu relatório de mais de 50 pá-
ginas que o Evidências teve acesso, 
onde são arrolados entre vários ór-
gãos, para além do SERNIC, a Pro-
curadoria-Geral da República, a Au-
toridade Tributaria (AT), os Serviços 
de Inteligência e Segurança do Esta-
do (SISE), a Polícia da República de 
Moçambique, a CPI concluí que “em 
nenhum momento foi referenciado 
e/ou citado pelas entidades inquiridas 
a todos os níveis, o envolvimento de 
uma figura politicamente exposta”.

Dos vários órgãos ouvidos, o desta-
que vai ainda para o director do SISE 
na província da Zambézia. Ele teria 
esclarecido que sobre os contornos 
da apreensão da droga, existem dois 
momentos. No primeiro momento, 
o SISE participou do processo que 
culminou com detenção e apreensão 
da droga em Macuse, “detinha toda 
a informação, desconhecendo a rela-
cionada com o envolvimento de um 
deputado”, esclarece.

Informou a CPI que das diligências 
feitas, não se produziu nenhuma evi-
dência do suposto envolvimento de 
uma figura política. “O SISE confir-
ma que o SERNIC não disse ou não 
se pronunciou nos termos veiculados 
por alguma imprensa como atesta a 
gravação em sua posse que foi objec-
to de escuta colectiva”, anota do do-
cumento.

Adiante, aclara que estão em cur-
so diligências com vista a esclarecer 
o caso pelas autoridades compe-
tentes, com dois indivíduos detidos 
e já constituídos arguidos. Os dois 
indivíduos detidos são um tenente 
das Forças Armadas, Lucas Marti-
nho, afecto à base naval de Macuse e 
um professor de desenho na Escola 
Secundária Bonifácio Gruveta Mas-
samba, Abdala Ali Molde, em Macu-
se. O Evidências sabe que este últi-
mo é primo de Caifadine Manasse, 
antigo porta-voz da Frelimo, que foi 
destituído do secretariado no último 

Congresso do partido.
Curiosamente, Manasse está a en-

frentar um processo disciplinar exara-
do pelo secretariado provincial, onde 
é acusado de fomentar intrigas e re-
ferenciado como sendo quem terá es-
palhado a acusação para atingir alguns 
adversários políticos internos.

Alias, os contornos da manipulação 
do vídeo do porta-voz do SERNIC 
sugerem intrigas de camaradas na 
Zambézia. A fama de que Manasse é 
um deputado intriguista não é recen-
te, antes mesmo do XII Congresso da 
Frelimo, vinha sendo associado a um 
braço de ferro com o secretário-geral 

do partido, Roque Silva.
No processo disciplinar, Manasse 

é acusado de promover intrigas den-
tro do partido por desqualificar os di-
rigentes da Frelimo e por promover 
uma suposta campanha de envolvi-
mento de mais membros do partido 
na província, no mesmo escândalo 
onde está seu primo.

CPI propõe melhorias para uma 
maior fiscalização 

No capítulo reservado as consta-
tações, a CPI começa por esclarecer 
que não houve troca de tiros, mas 

sim disparos efectuados pela PRM 
na tentativa de neutralizar uma via-
tura e seus ocupantes no local onde 
foi apreendida a droga e uma em-
barcação. Este é um outro dado que 
reforça a tese da CPI, de que houve 
esforços de confundir a opinião pú-
blica.

O caso barão de drogas foi des-
poletado pelo deputado Venâncio 
Mondlane durante a sessão, tendo 
solicitado, em nome da sua bancada, 
a criação da Comissão de Inquéri-
to. No entanto, a CPI diz que não 
houve um cruzamento de fontes por 
parte do denunciante para perceber 
os contornos do caso.

“O SERNIC Central e Provincial 
não foram contactados pela banca-
da parlamentar da Renamo e nem de 
forma individual por um deputado 
sobre o alegado envolvimento de 
um deputado no tráfico de droga em 
Macuse”, escreve a CPI, sublinhan-
do que “não existe nenhuma evidên-
cia, nem informação credível, oficial 
e processual sobre o envolvimento 
de um político ou de um deputado 
da Assembleia da República no tráfi-
co de droga em Macuse”, frisou. 

Num outro desenvolvimento, 
dada a extensão e porosidade dos 
postos fronteiriços que é muito pro-
pensa a ser usada pela rede do crime 
organizado, mormente para o nar-
cotráfico; a CPI considera urgente 
necessidade do mapeamento das 
actividades ligadas ao narcotráfico 
e consequente definição de medidas 
de combate ao tráfico de drogas.

É que Zambézia tem 444 km de 
Costa, entretanto o INAMAR não 
dispõe de meios de patrulhamento e 
fiscalização marítima. A CPI lamen-
ta, entre outros, ter enfrentado al-
guns constrangimentos relacionados 
com o tempo fixado pela resolução 
para a realização dos trabalhos, que 
não foi suficiente dada a complexi-
dade do objecto da comissão.

DESTAQUE
Há paracetamol impróprio para o consumo em Maputo, 
Beira e Nacala 

A Afri Farmácias, empresa que importa e distribui medica-
mentos e material médico no País, alertou, através de um co-
municado, sobre a existência de paracetamol impróprio para o 
consume. O paracetamol impróprio para o consumo, dos lotes 
B1T0049A1, B1T0069A1 e B1T0027A1, foi distribuído em algu-
mas das principais cidades do País, isto é, Maputo, Beira e Nacala.

COMPRE ATÉ 31 DE MARÇO NAS LOJAS LAM, AGÊNCIAS DE VIAGENS, LIGUE PARA 1737 OU VISITE WWW.LAM.CO.MZ  

Ofertas
Imperdíveis
em todos Voos 
Domésticos e Regionais.

Preços a partir de:
Xai-Xai - Maputo (Ida)

Nampula - Beira (Ida)

Maputo - Joanesburgo (Ida)

Chimoio - Maputo (Ida)

4,702 MZN

10,339 MZN

10,445 MZN

10,200 MZN
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Continuação da pag  02

“Não há envolvimento de uma figura politicamente exposta”
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DESTAQUE

Reginaldo Tchambule / África Monitor

Eleições Distritais são pretexto para mexer na Constituição e acautelar terceiro mandato
Plano é mudar a eleição do Presidente da República de eleição directa para indirecta
Isso tornaria Nyusi automaticamente cabeça de lista da Frelimo em 2024

FADM apresentam três desertores das fileiras dos terroristas 

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) apre-
sentaram, na última semana, na vila de Mocímboa da Praia, três 
indivíduos que  abandonaram as fileiras dos terroristas e que, de 
forma voluntária, se entregaram às autoridades. O Comandante 
do Exército, Tiago Alberto Nampele, descreveu que os terroristas 
se entregaram como resultado de várias operações desenvolvidas 
pelas FDS.

Desde Maio de 2022, o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, tem vindo a 
insistir num debate em torno do provável adiamento das primeiras eleições 
distritais previstas para 2024, no âmbito do processo de descentralização. 
Sob argumento de que o País não tem dinheiro, FN convocou, em Dezembro 
último, os moçambicanos para reflectirem sobre a viabilidade das eleições 

distritais, tendo na ocasião anunciado uma comissão de auscultação para o efeito. No 
entanto, por detrás desta insistência na reflexão sobre o adiamento das eleições distritais, 
que implicaria uma revisão da Constituição da República, está um plano visando uma 
revisão mais profunda, que incluirá uma mudança de modelo de eleição do Presidente da 
República, saindo da actual eleição directa para uma eleição indirecta, ou seja, através de 
listas, o que colocará automaticamente Filipe Nyusi como cabeça de lista da Frelimo, o que 
já é interpretado nalguns círculos como um acto preparatório de um Golpe Constitucional, 
uma espécie de Golpe de Estado soft segundo teóricos das ciências políticas. 

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, tem estado 
empenhado numa empreitada 
pessoal, visando forçar uma 
mudança da Constituição 
para o adiamento das elei-
ções distritais aprazadas para 
o próximo ano. No entanto, 
cresce o receio de que Filipe 
Nyusi e seu grupo não este-
jam interessados em apenas 
rever uma data na Constitui-
ção, tal como escreve o Africa 
Monitor Intelligence, na edi-
ção 1390 do seu relatório se-
manal, publicado na passada 
sexta-feira.

A publicação adianta que 
por essa razão a proposta de 
reflexão não tem colhido con-
senso dentro da própria Freli-
mo, sendo vista por algumas 
alas como uma estratégia vi-
sando prolongar a permanên-

cia de Filipe Nyusi no poder. 
É que, para o adiamento 

das eleições distritais de 2024 
para uma outra data, necessi-
taria da revisão da Constitui-
ção da República, actualizada 
pela última vez em 2018, sen-
do este um dos aspectos que 
foram introduzidos.

Dentro do partido Frelimo, 
há o receio de que a intenção 
primária do debate lançado 
inicialmente por Celso Cor-
reia em Maio de 2021, durante 
um Comité Central do parti-
do, no qual foi também levan-
tada a possibilidade de ex-
tensão do mandato de Filipe 
Nyusi a frente dos destinos do 
País, não seja somente mexer 
uma data, mas sim aproveitar 
a revisão para acomodar no-
vos aspectos que levariam a 
um terceiro mandato.

Eleição indirecta coloca 
Nyusi como cabeça de lista 

da Frelimo em 2024

Dentro da própria Frelimo,, 
há uma discussão sobre uma 
proposta de mudança dos siste-
ma de eleição do Presidente da 
República para em vez de ser 
de forma directa, passar a ser 
eleito de forma indirecta, ou 
seja, através das listas dos par-
tidos políticos, tal como acon-
tece em Angola. Em Moçambi-
que este modelo começou a ser 
implementado desde 2018 para 
a eleição dos presidentes dos 
municípios e governadores de 
província.

Tendo sido eleito Presidente 
da Frelimo, no último Congres-
so do partido para um manda-
to de cinco anos, ou seja, até 

Moçambique está em vias de um golpe de Estado
Ala Nyusi quer mudar mais do que uma data na Constituição e enfurece camaradas

2027, numa situação de eleição 
indirecta, Filipe Nyusi seria au-
tomaticamente Cabeça de Lis-
ta da Frelimo em 2024, sendo 
por isso, reeleito Presidente da 
República, num modelo novo e 
com cobertura da nova Consti-
tuição da República.

Por essa razão, há neste mo-
mento um jogo de forças den-
tro do partido Frelimo, com 
vista a travar qualquer iniciativa 
que possa exigir a revisão da 
Constituição da República. Joa-
quim Chissano, antigo Presi-
dente de Moçambique, muitas 
vezes apontado como próximo 

de Filipe Nyusi, foi o primeiro 
a contraria-lo.

Disse numa entrevista à 
STV que não vê nada que im-
pede que Moçambique possa 
avançar com a eleição dos ad-
ministradores distritais a partir 

de 2024. Contrariamente à tese 
de Filipe Nyusi, considera que 
as eleições distritais são viáveis 
e exige que os órgãos e as estru-
turas sejam respeitados.

Esta facção da Frelimo que 
não alinha com FN e procura 
evitar que o adiamento das elei-
ções distritais seja um protesto 
para uma revisão mais profun-
da da Constituição, ficou evi-
dente no Simpósio dos 80 anos 
de AEG, em que Hermenegil-
do Gamito e Castigo Langa 
questionaram o debate lançado 
por Filipe Nyusi sobre a reali-
zação ou não das eleições dis-
tritais em 2024.

Tanto Hermenegildo Gami-
to, antigo presidente do Conse-
lho Constitucional, assim como 
Castigo Langa, antigo ministro 
no consulado de Joaquim Chis-
sano, são da ala conservadora 
da Frelimo e este último já se 
colocou contra a ideia de um 
terceiro mandato nas véspe-
ras do XII Congresso, quando 
aconselhou FN a não aceitar 
qualquer proposta no sentido 
de continuar no poder. Acabou 
sendo sacrificado pela frontali-
dade com que confrontou Fili-
pe Nyusi. 

Apesar de ter sido colocado 
contra a parede para se pronun-
ciar sobre um terceiro mandato, 
Filipe Nyusi, não assumiu nem 
negou essa pretensão, alegando 
tão-somente que o assunto não 
estava na agenda.

Sobre a proposta de Filipe 
Nyusi, que anunciou a criação 
de uma Comissão para uma 
auscultação pública sobre as 
eleições distritais de 2024, Ga-
mito diz que não deve haver 
espaço para debater sobre uma 
questão que deve ser executada 
em cumprimento da Constitui-
ção da República. Aliás, enfati-
za que é incontornável e sen-
tencia: “Está na Constituição. 
Façam-se as eleições como reza 
a Constituição”.

Já para Castigo Langa, mi-
litante da Frelimo, as eleições 
distritais são um imperativo 
da Constituição da República, 
que deve ser seguida escrupu-
losamente.

Continua na pag  05

Sobre a 
proposta de 
Filipe Nyusi, 
que anunciou 
a criação de 
uma Comissão 
para uma 
auscultação 
pública sobre 
as eleições 
distritais de 
2024, Gamito 
diz que não 
deve haver 
espaço para 
debater sobre 
uma questão 
que deve ser 
executada em 
cumprimento 
da Constituição 
da República. 
Aliás, 
enfatiza que é 
incontornável e 
sentencia.
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DESTAQUE

Um exemplo de golpe de Estado

Tribunal Judicial de Maputo detém sete indivíduos por tráfico de drogas 
O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e 

Transnacional (GCCCOT) tornou público, semana finda, que sete 
indivíduos, dos quais cinco moçambicanos e dois estrangeiros, 
foram detidos acusados pela prática de tráfico de droga e outras 
actividades ilícitas. Os indiciados fazem parte de um grupo crimi-
noso que se dedica à prática ilícita de produção, armazenamento, 
manuseamento, dosagem e venda de estupefacientes.

A posição daqueles desta-
cados membros do partido 
Frelimo, mostra a tempe-
ratura do ambiente interno 
dentro das hostis do partido 
governamental em Moçam-
bique, numa altura em que se 
aproximam as eleições inter-
nas para as eleições munici-
pais, provinciais e gerais, em 
que certamente as alas vão 
querer impor os seus candi-
datos. Na altura, Filipe Nyusi 
apelidou de ridículo que al-
guns camaradas que antes se 
opunham à descentralização 
hoje apareçam a defender a 
realização das eleições distri-
tais.

A discussão sobre a via-
bilidade das eleições distri-
tais estava inscrita no rol das 
matérias que serão discutidas 

na presente sessão da Assem-
bleia da República, no entan-
to, acabou sendo retirado nas 
vésperas do arranque dos tra-
balhos do parlamento, o que 
espelha a falta de consenso 
interno dentro da Frelimo.

O grupo próximo a Nyu-
si já não esconde a pretensão 
de avançar para um terceiro 
mandato, alegando que é pre-
ciso consolidar o processo de 
governação em curso, por-
que a experiência do passa-
do mostra que a cada ciclo de 
governação os projectos ante-
riores são escangalhados. Mas 
há quem suspeita que a inten-
ção de continuidade de Filipe 
Nyusi e seu elenco no poder 
deve-se ao medo de encarar 
justiça nacional e internacional 
no fim do mandato.

Segundo bibliografia avul-
sa consultada pelo Evidências, 
uma provável mudança da 
Constituição para acomodar 
um terceiro mandato, por via 
de eleição directa seria tipifi-
cada como um Golpe Cons-
titucional, que ocorre quando 
membros do governo, partidos 
ou sectores do governo assu-
mem o poder por meios tec-
nicamente legais o que, no en-
tanto, representa uma ameaça 
semelhante aos golpes de Esta-
do tradicionais, mas neste caso 
sem o uso de armas, mas por 
via da manipulação ou altera-

rão à constituição para assumir 
o poder legalmente.

Segundo uma pesquisa livre, 
os Golpes Constitucionais ge-
ralmente ocorrem sem grandes 
convulsões como se esperaria 
de golpes militares extra-cons-
titucionais e raramente ocor-
rem em democracias ociden-
tais estabelecidas. Os Golpes 
Constitucionais são facilitados 
por instituições democráticas 
fracas e pela ausência de "cul-
tura democrática" dentro dos 
países.

Estes tipos de golpes são 
muito frequentes em África, 

onde cerca de 30 chefes de Es-
tado africanos tentaram esten-
der seus mandatos por meio de 
mudanças constitucionais des-
de o início da década de 1990.

Muitos presidentes africa-
nos mudaram as constituições 
de seus países para estender 
seus limites de mandato. Es-
tes incluem os presidentes 
Gnassingbé Eyadéma (Togo), 
Yoweri Museveni (Uganda), 
Idriss Déby (Chade), Paul Biya 
(Camarões), Paul Kagame 
(Ruanda), Pierre Nkurunziza 
(Burundi) e Abdel Fattah el-
-Sisi (Egito).

Em 2005, o presidente de 
Burkina Faso, Blaise Compao-
ré, explorou uma peculiaridade 
da constituição de 1991 para 
permanecer no poder depois 
de estender os limites de man-
dato. Compaoré argumentou 
que, por ter sido eleito para 
o cargo antes dos limites de 
mandato serem instituídos em 
2000, os limites não se aplica-
vam a si.

O Conselho Constitucional 
de Burkina Faso, controlado 
por Compoaré e seu partido 
político, o Congresso para a 
Democracia e o Progresso, 
decidiram em seu favor. Em 
seguida, Compaoré concorreu 
e conquistou um terceiro man-
dato. 

No caso de Moçambique, 
Filipe Nyusi tem todo cocktail 
institucional a seu favor para 
um Golpe Constitucional. 
Tem uma maioria parlamentar 
ao seu dispor, uma oposição 
enfraquecida e um Conselho 
Constitucional dirigido por 
uma amiga de família, com in-
teresses empresariais comuns. 

O filho da presidente do 
Conselho Constitucional é 
sócio da filha de Filipe Nyu-
si, Cláudia Nyusi e em 2020, 
dois dias depois de empossá-
-lo para o segundo mandato, 

Lúcia Ribeiro vestiu-se a rigor 
igual a uma Cheerleader para 
assistir o líder do Executivo a 
jogar Golfe, o que na altura foi 
assumido como a consumação 
da promiscuidade entre os dois 
poderes.

O Conselho 
Constitucional 
de Burkina 
Faso, controlado 
por Compoaré 
e seu partido 
político, o 
Congresso para 
a Democracia 
e o Progresso, 
decidiram 
em seu favor. 
Em seguida, 
Compaoré 
concorreu e 
conquistou 
um terceiro 
mandato. 

Grupo próximo a Nyusi já não esconde a pretensão de avançar 
para mais um mandato

O que é um Golpe Constitucional e o que o equipara ao Golpe de Estado?
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Obras do Hospital Geral de Nampula atrasada há 4 anos
As obras do novo Hospital Geral de Nampula estão atrasa-

das há mais de quatro anos. Este facto preocupa sobremaneira a 
população que olhava para aquela unidade sanitária como solu-
ção para reduzir a distância entre paciente e assistência médica 
bem como acabar com as enchentes nas unidades sanitárias es-
palhadas naquele ponto do País.

Em ambiente comemorativo ao Dia da Paz e 
Compreensão Mundial, que coincide com 
o seu 32º aniversário em Moçambique, o 
Rotary Club de Maputo juntou, semana 
finda, seus membros para reflectirem sobre 

a evolução das mudanças climáticas e seus impactos 
no nosso País. No evento que teve lugar na cidade de 
Maputo, Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica 
de Maputo, foi principal orador, tendo, na sua intervenção, 
mostrado preocupação em relação à proposta de Lei das 
Organizações Não-Governamentais, afirmando que “de 
alguma forma todos nós temos que nos preocupar com 
isto”. Aliás, chegou mesmo a classificar de “silenciocracia” 
o momento actual que se vive no país.

Num evento em que estive-
ram diversos empresários mo-
çambicanos, filantropos, mem-
bros e fundadores do Rotary 
Club de Maputo, Ferrão parti-
lhou da preocupação das Orga-
nizações da Sociedade Civil em 
relação à proposta de Lei das 
Organizações Não-Governa-
mentais recentemente submeti-
da pelo Governo à Assembleia 
da República. 

No seu estilo característi-
co, Ferrão chamou a proposta 
de lei de “silenciocracia”, pois, 
no seu entender condiciona 
as organizações e todos inter-
venientes da sociedade civil a 
curvarem-se  “a um poder que 
é instituído e que não deixa 
espaço para que a nossa ini-
ciativa possa de alguma forma 
progredir”.

No seu entender, caso esta 
lei seja aprovada como está vai 
trazer muito desconforto às or-
ganizações da sociedade civil e 
avança que “de alguma forma 
todos nós temos que nos preo-

cupar com isto”.
Indo ao encontro do tema 

central da reflexão, as mudan-
ças climáticas, Ferrão destacou 
que Moçambique tem vindo a 
sofrer incidência dos impactos 
dos ciclones e aquecimento glo-
bal durante decénios, devido a 
erupção de vulcões e poluição.

“Acho que os próximos 
estudos científicos vão fazer 
referência a esta quantidade de 
vulcões que nós temos”, disse 
Ferrão, dando exemplo do vul-
cão das Ilhas Canárias que este-
ve expelindo lava por cerca de 
seis semanas e ganhou mais de 
três quilómetros do espaço do 
mar, pelo que “não é algo que 
tem que ser ignorado”.

Para demonstrar a urgência 
de se olhar com mais atenção 
para as mudanças climáticas, 
Ferão, lembrou que no último 
decénio, a costa moçambicana 
sofreu com oito fortes ciclo-
nes, incluindo o Idai que teve 
ventos que alcançaram 280km/
hora. 

Ferrão considera “silenciocracia” a proposta de Lei das Organizações 
Não-Governamentais 

“Estamos já noutra década, 
mas já temos registo de quatro 
ciclones e apelo que o Rotary 
Club ao desenhar algum pro-
jecto para fazer face à estas 
situações tenha a devida cons-
ciência”, sugeriu Ferrão.

De referir que o Rotary 
Club de Maputo é membro do 
Rotary Internacional, a maior 
Organização Não Governa-
mental humanitária do mundo, 
com assento permanente nas 
Nações Unidas, cuja maior vo-
cação é ajudar e apoiar pessoas 
vulneráveis e carentes, bem 
como contribuir para a paz e 
compreensão mundial.

Mais de 30 anos espalhando 
amor aos moçambicanos 

Na semana finda, o Rotary 
Club de Maputo assinalou a 
passagem de 32 anos de exis-
tência em Moçambique. Du-
rante as celebrações, coube a 
Florêncio José Infante, um dos 

membros fundadores da Ro-
tary Club de Maputo, partilhar 
o historial do seu surgimento 
e as várias intervenções desta 
organização filantrópica em 
Moçambique.

“O Rotary Club surgiu em 
um ambiente de instabilidade 
social, económica e política nos 
finais da década de 80 e desde 
então, passou a contribuir para 
que houvesse paz no nosso país 
o mais rapidamente possível”.

Florêncio Infante reconhe-
ce que para que o Rotary Club 
de Maputo surgisse precisou 
de um ligeiro “empurrão” do 
governo moçambicano, pois 
já tinha um plano de acção e já 

havia identificado as áreas de 
actuação prioritárias. 

“A 12 de Maio de 1990 tive-
mos a aprovação e os primeiros 
estatutos do Rotary Club de 
Maputo publicados no Boletim 

da República n.30/3ª série, 25 
de Julho de 1990”, porém, foi 
lançado oficialmente a dia 22 
de Setembro do mesmo ano, 
no Hotel Cardoso.

Desde então, o Rotary Club 
de Maputo tem colaborado 
com o governo de Moçambi-
que e diferentes organizações 
para a execução de grandes 
projectos nas comunidades, 
desde a construção de sete sa-
las de aulas em várias escolas 
do país, com destaque para a 
Escola Primária de Mali, reabi-
litação de sanitários, colocação 
de água corrente em benefício 
de cerca de 2500 crianças, entre 
outras acções beneficentes.

Por condicionar as organizações e todos intervenientes da sociedade civil

Rotary Club de Maputo mostra-se preocupado

SOCIEDADE
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Eleições distritais: Não é 
sustentável a realização, mas 

é constitucional
O debate sobre a realização ou não 

das eleições distritais já está a domi-
nar espaços públicos, o que mostra 
que, afinal, o apelo presidencial foi 
acolhido, pese embora o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, meia 
volta, tenha condenado os que de-
fendem a sua realização. Nyusi teria 
mostrado sua facete de aversão às 
críticas quando as primeiras reações 
do debate mostraram oposição, o 
que não constitui qualquer novida-
de, até porque empurrou não só ao 
País, mas o próprio partido à uma 
aparente ditadura, onde só é aceitá-
vel pensar de acordo com o Chefe.

Em Maio de 2022, Filipe Nyusi, 
lança o debate do provável adia-
mento das primeiras eleições distri-
tais previstas para 2024, no âmbito 
do processo de descentralização. 
No entanto, o facto deste adiamen-
to implicar a mexida na Constitui-
ção da República, num momento 
em que também crescia o debate de 
um terceiro mandato, condicionado 
a mexida constitucional, veio criar 
a ideia de que quer se aproveitar da 
revisão para o adiamento das elei-
ções distritais para se perpetuar no 
poder. Um medo que não se pode 
afastar da negação que varias figu-
ras dentro e fora da Frelimo tem 
demostrado quando se fala de adia-
mento das eleições distritais.

Em Dezembro último, Nyusi 
justificou o facto de o País não ter 
dinheiro para realizar as eleições, 
tendo criado, com efeito, uma co-
missão de auscultação para avaliar a 
viabilidade das eleições. Mas quem 
mostra a oposição a pretensão de 
Nyusi, é ridicularizado, tendo se 
chegado ao cúmulo do Presidente 
da República chamar de hipócritas 
os que acreditam ser viável a reali-
zação.

Dentro do partido Frelimo, o de-

bate foi lançado inicialmente por 
Celso Correia em Maio de 2021, 
durante um Comité Central do par-
tido, no qual foi também levanta-
da a possibilidade de extensão do 
mandato de Filipe Nyusi a frente 
dos destinos do País. Logo, as in-
tenções estão desde o princípio 
atrelados, legitimando o medo de 
que o adiamento proposto não seja 
somente mexer uma data, mas sim 
aproveitar a revisão para acomodar 
novos aspectos que levariam a um 
terceiro mandato.

O que não se sabe é o modelo que 
seria adaptado para acomodar Nyu-
si. Mas há quem lança a hipótese de 
se avançar para o modelo angolano, 
que seria a eleição indirecta de um 
presidente da República. Lembre-se 
que em 2018 o país começou a im-
plementar eleição dos presidentes 
dos municípios e governadores de 
província por meio da lista.Tendo 
sido eleito Presidente da Frelimo, 
no último Congresso do partido 
para um mandato de cinco anos, 
ou seja, até 2027, numa situação 
de eleição indirecta, Nyusi seria au-
tomaticamente cabeça de Lista da 
Frelimo em 2024, sendo por isso, 
reeleito Presidente da República, 
num modelo novo e com cobertura 
da nova Constituição da República.

Fora dos receios, o facto é que 
as eleições distritais iriam implicar 
uma nova despesa pública, num 
momento em que fico provado que 
a ideia interior da descentralização, 
com a eleição dos governadores 
veio implicar numa nova estrutura 
para o orçamento, ao se introduzir a 
figura do Secretário do Estado. Mas 
o facto de ser um erro com cobertu-
ra constitucional, não nos garantem 
retorno, num País em que a cada dia 
que passa, crescem as despesas mas 
as receitas tendem a diminuir.
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SOCIEDADE Edilidade de Maputo constrói barreiras na Praça 16 de Junho 
Nos dias de chuva, a vala drenagem da Praça 16 de Junho tem sido 

um autêntico perigo para os condutores. Com vista a evitar acidentes de 
viação e depois das críticas que recebeu, o Conselho Municipal de Maputo 
construiu uma protecção em volta da vala de drenagem. Nos últimos dias, 
dois carros caíram na vala devido à impossibilidade de distinguir os limites 
da estrada dos da vala.

O Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) está cada vez mais apostado na pres-
tação de melhores serviços aos utentes do 
Sistema de Segurança Social, nomeadamen-
te os contribuintes (empresas), beneficiários 

(trabalhadores) e pensionistas.

INSS em Nampula aprimora comunicação com pensionistas

A circulação dos veículos na Estrada Nacional Número 
06, concretamente no troço Mutua-Nhamatanda, es-
teve interrompida na última semana, devido às fortes 
chuvas que caíram na Cidade da Beira, província de 
Sofala. Entretanto, de acordo com a Rede Viária de 

Moçambique (REVIMO), a interrupção da circulação de viaturas 
naquele troço foi de apenas de 24 horas, tendo sido aberta de forma 
provisória para garantir a mobilidade das pessoas que fugiam das 
zonas de risco numa altura que o Ciclone Freddy estava à espreita.

A fúria da água das chuvas 
precipitou o encerramento 
na Estrada Nacional Núme-
ro 06, no troço Mutua-Nha-
matanda. Para salvaguardar 
vidas depois do arrastamento 
de uma viatura, as autorida-
des governamentais ao nível 
da província de Sofala opta-
ram por interromper a cir-
culação de pessoas e bens na 
via que liga por terra a Cidade 
da Beira e o Posto Adminis-
trativo e Fronteiriço de Ma-
chipanda, distrito de Manica, 
província com mesmo nome.

A interrupção aconteceu 
numa altura em que todas 
as atenções estavam direc-

cionadas ao ciclone tropical 
Freddy que fustigou a zona 
Centro do País e uma parte 
da zona norte da província de 
Inhambane. 

De acordo com o dele-
gado da Administração Na-
cional de Estradas, Egídio 
Morais, as águas decidiram 
dar tréguas, mas aponta que 
os automobilistas não podem 
ignorar as medidas que foram 
anunciadas pelas autoridades, 
porque há sinais o nível dos 
rios poderá voltar a subir.

“Neste momento, esta-
mos a monitorar. As águas 
já baixaram um pouco, mas 
a qualquer momento podem 

Jossias Sixpence-Beira

subir. O trânsito será resta-
belecido quando o nível de 
água baixar, ” disse Egídio 
Morais.

Na qualidade da entidade 
que zela pela manutenção do 
troço Mutua-Nhamatanda, a 
Rede Viária de Moçambique 

(REVIMO) confirmou que a 
via foi aberta de forma pro-
visória para garantir a mobili-
dade das pessoas que fugiam 
das zonas de risco numa al-
tura que o Ciclone Freddy 
estava  está à espreita.

“Pusemos o tráfico a 

fluir condicionado no siste-
ma STOP and GO, e as 14 
horas pusemos o tráfico a 
fluir nos 2 sentidos, e sobre 
intervenções definitivas fare-
mos quando estiverem cria-
das todas condições”, disse 
REVIMO.

membros têm apoiado a ins-
tituição na partilha de infor-
mações sobre a Prova Anual 
de Vida, sobre os pensionis-
tas doentes que carecem do 
apoio em transporte e na as-
sistência hospitalar, entre ou-
tras situações que merecem 
especial atenção por parte do 

INSS.
A comissão de pensio-

nistas agradeceu o gesto e 
comprometeu-se a melhorar 
a comunicação com o INSS, 
partilhando, de forma célere, 
toda a informação de interes-
se dos pensionistas ou ligada 
à Segurança Social com os 

demais membros.
As comissões de pensio-

nistas existem em todas as 
delegações provinciais do 
INSS, que são uma forma de 
facilitar a interação e resol-
ver as inquietações e preocu-
pações que apoquentam os 
pensionistas.

Retomada a circulação na EN6 após 24 horas de interrupção 
devido a chuvas intensas 

A instituição, motivada 
pelo espírito de reconhe-
cimento e valorização dos 
verdadeiros donos do Siste-
ma de Segurança Social, tem 
estado a desenvolver, no âm-
bito do Programa de Acção 
Sanitária e Social, diversas 
acções de apoio aos pen-
sionistas, como são os ca-
sos de oferta de cadeiras de 
rodas, apoio em material de 
construção e em habitações,  
assistência aos que têm pro-
blemas de visão, ofertas de 
cestas básicas e material de 
protecção contra pandemias, 
entre outras acções.

Neste contexto, com o 
objectivo de melhorar a co-
municação com a Comissão 
de Pensionistas, a delegação 
provincial do INSS de Nam-
pula ofereceu, há dias, 15 te-

lemóveis aos representantes 
daquele grupo.

A cerimónia de entrega 
daqueles meios de comuni-
cação, que, numa primeira 
fase, abrangeu apenas pen-
sionistas residentes na cida-
de de Nampula, foi presidida 
pelo delegado provincial do 
INSS de Nampula, Arrone 
Uamba.

O delegado provincial do 
INSS destacou a necessida-
de de os membros daquela 
comissão utilizarem os tele-
móveis oferecidos como um 
meio rápido e eficaz no con-
tacto com o INSS.

A comissão de pensio-
nistas tem mantido contacto 
permanente com a delega-
ção provincial do INSS, ao 
nível da cidade de Nampula 
e dos distritos, onde os seus 
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POLÍTICAMoçambique destaca-se com maior redução da taxa de mortalidade 
O relatório tornado público, recentemente, pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) que integra ainda o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), Banco 
Mundial e a Divisão de População do Departamento de Assuntos Económicos 
e Sociais da ONU, aponta que Moçambique é o 10.º país com a maior redução 
da taxa de mortalidade materna no período 2000-2020.

Inviabilização das propostas de Lei das Eleições Distritais 

Durante a abertura da VII Ordinária da Assembleia da República, a Renamo, 
maior partido da oposição em Moçambique, levou para a discussão dois 
projectos visando a viabilização das eleições distritais em 2024, ou seja, o 
Projecto de Lei para a Eleição das Assembleias Distritais e o Quadro Ins-
titucional dos Distritos. Entretanto, a bancada parlamentar da Frelimo fez 

mais uma vez, imperar a ditadura da maioria e decidiu chumbar o debate em torno dos 
dois instrumentos. A Renamo, partido com o qual o Governo da Frelimo chegou a enten-
dimento para a última revisão da Constituição da República, que determinou que o pleito 
deve ser realizado em 2024, denuncia que a Frelimo pretende inviabilizar a realização das 
Eleições Distritais e avisa que este comportamento pode colocar em causa o espírito de 
reconciliação em curso no País e em última instância a própria paz.

Durante o Informe sobre o 
Estado Geral da Nação, o Pre-
sidente da República falou da 
necessidade se criar uma comis-
são para avaliar a imperativo da 
realização das eleições distritais 
o que, de certa forma, abriu 
uma janela de desconfiança no 
seio dos partidos da oposição e 
algumas organizações da socie-
dade civil.

O debate em torno da reali-
zação das eleições distritais não 
constava da agenda da VII Or-
dinária da Assembleia da Repú-
blica. Contudo, na abertura da 
mesma a Renamo levou para a 
discussão o Projecto de Lei para 
a eleição das Assembleias Dis-
tritais e o Quadro Institucional 
dos Distritos que foram pronta-
mente expurgadas pela bancada 
parlamentar da Frelimo.

“A discussão centrou-se não 
na matéria em si, ou seja, o con-
teúdo do projecto da Renamo, 
mas por simplesmente na ques-
tão do agendamento ou não 

dessas matérias para esta sessão, 
a bancada parlamentar da Freli-
mo decidiu de forma espantosa 
expurgar os dois projectos da 
Renamo do rol de matérias para 
a VII Sessão”, disse o relator da 
bancada parlamentar da Rena-
mo, Venâncio Mondlane.

Segundo Mondlane, os ins-
trumentos apresentados pelo 
maior partido oposição em Mo-
çambique são imprescindíveis 
para a realização de eleições 
distritais.

“Queríamos deixar claro que 
esses dois projectos de lei são 
base para que as eleições dis-
tritais que estão previstas para 
2024 possam acontecer. Se não 
tivermos uma base legal onde as 
eleições possam ocorrer elas se 
tornam inviáveis”.

Mondlane lembrou que a 
realização as eleições distritais 
é o ponto mais flagrante dos 
acordos assinados pelo saudoso 
presidente da Renamo, Afonso 
Dlhakama, e o actual Presidente 

da República, Filipe Nyusi.

Paz, mais uma vez 
ameaçada

No entanto, entende, por 
outro lado, que com a pretensão 
de adiar as eleições agendadas 
para o próximo ano, o partido 
no poder pode prejudicar o es-
pírito de reconciliação nacional 
e da paz preconizados nos en-
tendimentos entre as duas prin-
cipais forças políticas do País.

“Adiar eleições distritais é 
um sinal de que de facto o par-
tido Frelimo não pretende e não 
quer que se realizem as eleições 
distritais. Portanto, para além de 
inviabilizar o processo de elei-
ções, também é um sinal claro 
de que não há interesse claro 
em manter o espírito que levou 
esses acordos. A base de todo 
o processo de reconciliação de 
paz estava assente num acordo 
da realização das eleições distri-
tais”, sublinha Mondlane.

Renamo avisa que a Frelimo está a rasgar acordo de paz 
assinado em 2019 

Prosseguindo VM7, como é 
conhecido sobretudo nas redes 
sociais onde arrasta uma larga 
legião de fãs, disse que “ontem 
(quarta-feira) foi carimbada em 
definitivo o posicionamento da 
bancada parlamentar da Fre-
limo e do Partido de que não 
pretende que se realizem as 
eleições distritais e também não 
pretende que se consolide e se 
aprofunde o processo da recon-
ciliação, da paz e também dos 
compromissos assumidos ao 
longo desse todo tempo sobre-
tudo com o presidente Dlhaka-
ma”, atirou..

Questionado sobre se as di-
vergências em torno do referido 
escrutínio afectam o processo 
de Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR) do 
braço armado da RENAMO, 
o relator da bancada parlamen-
tar da Renamo referiu que o 
presidente da Renamo, Ossufo 
Momade, já se pronunciou so-
bre o assunto, tendo igualmente 
declarado que o maior partido 
da oposição em Moçambique 
vai usar, exaustivamente, todos 
instrumentos para travar o adia-
mento das eleições distritais.

“A Renamo vai usar as pos-
sibilidades e probabilidades que 
o quadro legal nos permite. Nós 
não vamos parar por aqui, há 

vários instrumentos de recur-
so que vamos usar todos eles 
exaustivamente, mas a luta não 
deve parar. A Renamo desistir 
significa que estaria a confor-
mar-se o estado total de desor-
dem e um recuo para uma mo-
narquia. A Renamo não pode 
fazer isso, toda luta da RENA-
MO de mais de quatro décadas 
foi exactamente porque queria 

trazer uma democracia plena 
para os moçambicanos e esta 
luta a Renamo vai continuar a 

fazer. O processo do DDR é 
um processo específico, é por 
isso que se criou uma comissão 
especializada que tem aspec-

tos técnicos militares, políticos 
muito concretos. E o presidente 
já se pronunciou em relação ao 
DDR”, avisou.

Nas entrelinhas, Venâncio 
Mondlane referiu que a figura 
do Secretário de Estado não tem 
nenhuma base legal que a mes-
ma surge como a resistência do 
actual regime em se concretizar 
o processo da descentralização. 

Duarte Sitoe 

E acusa o partido no poder de prejudicar o espírito de reconciliação nacional e da paz preconizados nos 
entendimentos entre Dlhakama e Nyusi

Adiar eleições 
distritais é um sinal 
de que de facto o 
partido Frelimo não 
pretende e não quer 
que se realizem as 
eleições distritais. 
Portanto, para 
além de inviabilizar 
o processo de 
eleições, também 
é um sinal claro 
de que não há 
interesse claro em 
manter o espírito 
que levou esses 
acordos. A base de 
todo o processo de 
reconciliação de 
paz estava assente 
num acordo da 
realização das 
eleições distritais.
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POLÍTICA Deputados doam um dia do seu salário para apoiar vítimas 
das cheias 

Moçambique foi, mais uma vez, fustigado pelas cheias e 
inundações. Visando apoiar afectadas nas diversas regiões do 
País, os deputados da Frelimo, Renamo e MDM decidiram con-
tribuir com um dia do seu salário. O anúncio foi feito pela pre-
sidente da Assembleia da República, Esperança Bias, durante a 
abertura da VII sessão ordinária.

Duarte Sitoe

De novo, a proposta não passou pelo Conselho Acadêmico, órgão consultivo do Conselho Univer-
sitário (CUN) e do Reitor

Presidente do CC, Lúcia Ribeiro, será madrinha desta atribuição política

Depois das críticas na polémica atribuição 
de Honoris Causa ao Presidente da 
República, Filipe Nyusi, a Universidade 
Eduardo Mondlane decidiu branquear a 
sua própria imagem, indicando ao prémio 

um perfil de uma maior aceitação. Trata-se do presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O Evidências sabe, 
apesar do secretismo que norteia o processo, que o evento 
foi marcado para Junho do ano em curso e terá Lúcia 
Ribeiro, Presidente do Conselho Constitucional, como 
madrinha. Interpelado sobre esta agenda, o embaixador 
de Portugal em Maputo, limitou-se em afirmar que vai ser 
“um momento alto nas relações bilaterais entre Portugal 
e Moçambique”.

Já é um dado adquirido. O 
Evidências confirmou junto de 
fontes relevantes dentro e fora 
de portas que o Presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, será atribuído o título 
de Doutor Honoris Causa pela 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, meses depois da mesma 
instituição ter atribuído o di-

ploma a Filipe Nyusi, naquilo 
que na altura foi interpretado 
como branqueamento de ima-
gem.

Figura que dispensa qual-
quer tipo de apresentação em 

Moçambique e na lusofonia, 
De Sousa, já foi professor na 
Faculdade de Direito na Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 
para além de enquanto presi-
dente português estar a se des-
tacar no aprofundamento das 
relações com os PALOP, facto 
que torna a atribuição do título 
honorífico a Rebelo de Sousa 

consensual.
Numa breve entrevista ao 

Evidências, o Embaixador de 
Portugal em Moçambique, An-
tónio Costa Moura, confirmou 
a notícia obtida em primeira 

UEM em campanha de auto lavagem de imagem?
Depois de Nyusi, quer atribuir Honoris Causa a Marcelo Rebelo de Sousa

mão de fontes próximas do 
processo, mas diz que os dois 
países ainda estão em nego-
ciações sobre a data em que 
Marcelo Rebelo de Sousa vai 
efectuar uma visita presidencial 
a Moçambique. Mas o Evidên-
cias sabe que encima de mesa 
foi colocada a possibilidade de 
vir a Maputo em Junho.

“É prematuro falarmos so-
bre a futura visita do Presiden-
te da República [portuguesa] a 
Moçambique, porque estamos 
ainda em fase de negociação 
com as autoridades moçambi-
canas sobre a organização da 
mesma. Portanto, datas logís-
ticas e questões operacionais 
ainda é muito cedo para falar-
mos”, disse.

O Embaixador de Portugal 
em Moçambique confirmou 
que Marcelo Rebelo de Sousa 
será Doutor Honoris Causa 
pela Universidade Eduardo 
Mondlane e referiu que o acto 
vai ser um momento alto nas 
relações bilaterais entre Portu-
gal e Moçambique.

“A verificar-se, e tudo indi-
ca que sim, será um sinónimo 
muito importante de especial 
laço que une os dois países. 
Como sabe o professor Mar-
celo Rebelo de Sousa foi pro-
fessor de direito e deu durante 
muito tempo aulas na Univer-

sidade Eduardo Mondlane. En-
caramos isso como um proces-
so natural e prestigia ambos os 
países. O doutoramento Hono-
ris Causa é um reconhecimento 
honorífico que é concedido por 
uma universidade a uma indivi-
dualidade que se notabilizaram 
na área do ensino e da forma-
ção, isso encaixa perfeitamente 
no trabalho que o actual presi-
dente da república de Portugal 
fez ao longo de muitos anos 
com a UEM. Portanto a acon-
tecer, e quando acontecer, vai 
ser um momento alto nas rela-
ções bilaterais entre Portugal e 
Moçambique”, detalhou.

Um consenso para apagar 
protestos do último 

Honores Causa

De fontes dentro do proces-
so, o Evidências apurou que a 
atribuição do título a Marcelo 
Rebelo de Sousa será apadri-
nhada pela presidente do Con-
selho Constitucional, Lucia da 
Luz Ribeiro. 

Igualmente, diferente do 
último título atribuído ao Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, depois de proposto por 
Manuel Guilherme Júnior, um 
antigo boy de recados que che-
gou à reitoria da UEM depois 
de arranjos políticos, o novo 

título parece mais consensual e 
acredita-se mesmo que seja para 
lavar a imagem da própria insti-
tuição.

Numa outra abordagem, 
António Costa Moura falou da 
necessidade juventude moçam-
bicana ser autónoma, tendo 
dado exemplo das regiões que 
atacadas pelos terroristas.

“Acredito que mais do que 
criar sonhos putativos sobre 
eventuais recursos que estão 
escondidos em baixo da terra 
é necessário dar emprego as 
pessoas e ocupar a juventude, 
principalmente na zona Nor-
te do país, onde os jovens não 
têm nada para fazer porque não 
há empresas e não há organiza-
ções. Sabemos do esforço que o 
governo está a fazer para esten-
der a administração do Estado 
nas regiões que foram alvo dos 
ataques dos terroristas, mas é 
preciso que a sociedade se orga-
nize e a juventude seja autóno-
ma para não esperar dos subsí-
dios do governo”, sublinha.

O Embaixador de Portugal 
em Moçambique acredita que 
com o empoderamento da ju-
ventude e das mulheres é 
possível o país alcançar êxi-
tos no sector da agricultura, 
uma vez que Moçambique 
tem terras férteis e forte po-
tencial para a agropecuário.

É prematuro falarmos 
sobre a futura visita 
do Presidente da 
República [portuguesa] 
a Moçambique, porque 
estamos ainda em 
fase de negociação 
com as autoridades 
moçambicanas sobre a 
organização da mesma. 
Portanto, datas logísticas 
e questões operacionais 
ainda é muito cedo para 
falarmos.
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POLÍTICARaimundo Diomba defende expansão dos serviços alfandegários 
Na qualidade depresidente da Comissão de Defesa, Segurança e Or-

dem Pública da Assembleia da República (AR), Raimundo Diomba, de-
fendeu a necessidade de se expandir o serviço alfandegário para permitir 
uma maior arrecadação de receitas para os cofres do Estado, anotando 
que “é preciso expandir as alfândegas para que os pontos mais fracos 
tenham um serviço igual que pode ajudar mais na colecta de receitas”, 
disse Diomba.

DIVULGAÇÃO 

PUBLICIDADE

Milagrosa Manhique

Os partidos políticos aliaram-se a onda de 
solidariedade para com vítimas das cheias 
em alguns pontos do País. Na cidade 
e província de Maputo, os partidos da 
oposição, Renamo e MDM, ofereceram 

produtos de primeira necessidade às famílias que 
perderam tudo devido à época chuvosa. A Frelimo, por 
sua vez, não quis ficar atrás, tendo mobilizado a OJM e 
OMM que vestidos a rigor foram prestar apoio às vítimas 
das cheias. Entretanto, o vice-presidente na mesa do 
Conselho Nacional do MDM, Manuel Ngale, acusa o 
partido no poder de usar os fundos do Estado para fazer 
uma propaganda política e valer-se das vítimas como sua 
propriedade, chegando a partidarizar a ajuda.

O Movimento Democrático 
de Moçambique, na voz vice-
-presidente na mesa do Conse-
lho Nacional do MDM, Manuel 
Ngale, mostrou-se preocupado 
com o traje da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM)) 
e da Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM) quando estas 
se fazem aos centros de acolhi-
mento para prestar apoio às víti-
mas das cheias. 

Manuel Ngale critica aqueles 
dois braços do partido no poder 
por usarem os produtos compra-
dos com o dinheiro do Estado 
com o propósito de aliciar as ví-
timas a desenvolver afecto pelo 
partido Frelimo.

Perante o cenário que se assis-
te quando a OJM e OMM visi-
tam os centros de acolhimento, 
Ngale adverte que a propaganda 
partidária em meio a aflição não 
é um acto nobre, tendo lembra-
do do legado deixado por Daviz 
Simango, cujo valor nobre sem-
pre apoiar e demonstrar amor e 
solidariedade uns com os outros. 

“Queremos repudiar e exortar 
ao Governo que a partidarização 
da ajuda em meio ao sofrimento 
é um acto mau. Nós assistimos 
nos centros de acolhimento gru-
pos de suporte do partido Freli-
mo, OJM e a OMM a servirem 
de voluntários, trajados dos seus 
emblemas para poderem tirar 
seus dividendos e isso é mau. 
Não podemos usar o sofrimen-
to das pessoas em nosso benefí-
cio”, declarou o vice-presidente 
da mesa do Conselho Nacional 
do MDM.

Ngale questionou o papel 
apagado do Governo na assis-
tência aos deslocados, desta-
cando que o executivo de Filipe 

Nyusi  tem se eximido das suas 
responsabilidades.

“É papel do Governo, através 

MDM acusa Governo de não estar preocupado com o 
sofrimento das vítimas das cheias

das instituições que cria, servir 
ao povo moçambicano porque é 
para isso que foram eleitos, mas 
o acontece é que eles usam esse 
tipo privilégio para desorgani-
zar e criar dividendos”, destaca, 
denunciando que o seu partido 

foi proibido de aceder a alguns 
centros de acolhimento onde 
pretendia assistir as vítimas. Um 
dos Centros em que a Frelimo 
deu ordens para que a delegação 
humanitária do MDM não fosse 
recebida foi em 3 de Fevereiro, 

no distrito da Manhiça.
O vice-presidente da mesa do 

Conselho Nacional do MDM 
aponta que o Governo moçam-
bicano não está preparado para 
suprir as necessidades da socie-
dade moçambicana na época 
chuvosa, tendo defendido a cria-
ção de um projecto para fazer 
face aos desastres naturais.

“Temos que trabalhar durante 
o ano para nos precavermos, mas 
esse Governo já demonstra que 
não está preparado e nem quer 
fazer, nem está preocupado com 
o sofrimento dos moçambicanos 
porque estando preocupado não 
podia, de facto, isso acontecer ci-
clicamente”, sugere.
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Margarida Manteiga, de 27 
anos de idade e estudante na 
Universidade Pedagógica de Ma-
puto, não tem dúvidas de que 
a instituição dirigida por Jorge 
Ferrão baseou-se na implemen-
tação da Tabela Salarial Única 

para fixar as novas taxas e es-
queceu-se que o grosso dos es-
tudantes ainda engrossa as filei-
ras dos desempregados no País.

“Não temos condições para 
pagar essas taxas. Não sabemos 
com que motivações a direcção 

CENTRAIS Cólera já matou mais de 30 pessoas em todo 
território nacional 

De acordo com dados divulgados pelo ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, desde Março do ano passado até esta parte, 
o surto de cólera já provocou a morte de 37 pessoas em todo 
território nacional. No período em alusão, as autoridades de 
sanitárias registaram cerca de 5.260 casos. Entretanto, o País 
já recebeu vacinas e prepara-se para iniciar uma campanha de 
vacinação.

Estudantes da UP insurgem-se contra novas taxas de inscrição e propinas 

Já há estudantes a pensarem em desistir por falta de condições

Para o corrente ano lectivo, a Universidade Pedagógica de Maputo decidiu 
agravar as taxas de inscrição, propinas e mensalidades. O anúncio do incre-
mento caiu como um balde de água fria para os estudantes que entendem que 
aquela instituição pretende excluir aqueles que são desprovidos de recursos 
financeiros do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que alguns não 

terão como dar continuidade aos estudos por falta de condições. Com vista a reverter o 
cenário, os universitários organizaram, na sexta-feira última, uma manifestação pacífica 
com vista a pressionar a direcção daquela instituição do ensino superior, dirigida por 
Jorge Ferrão. Entretanto, a manifestação que foi previamente comunicada ao Conselho 
Municipal de Maputo foi boicotada por agentes da Polícia da República de Moçambique 
(PRM) que estavam armados até aos dentes contra jovens totalmente desarmados.

Moçambique tornou-se 
um País alérgico às manifes-
tações. Nos últimos anos, as 
únicas manifestações que re-
ceberam a luz verde são da 
Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM) e Or-
ganização da Mulher Mo-
çambicana (OMM), por sinal 
braços do partido no poder, 
para saudar os feitos do ac-
tual Presidente da República, 

Filipe Nyusi, a moda do que 
acontece na Coreia do Norte. 
Na última sexta-feira, a força 
voltou a ser usado para silen-
ciar a indignação de estudan-
tes da UP.

Tudo começa quando, atra-
vés de um edital datado de 18 
de Janeiro do ano em curso, 
a Universidade Pedagógica de 
Maputo (UP Maputo) decidiu 
agravar as taxas de inscrição 
e propinas. Para mostrarem, 
o seu desagrado com a nova 
tabela de inscrições e propi-
nas, os estudantes daquela 
instituição de ensino supe-
rior sediada na capital do País 

agendaram uma manifesta-
ção pacífica para o dia 25 do 
corrente mês de Fevereiro, 
mas quando chegou o dia vi-
ram a Polícia da República de 
Moçambique a boicotar um 

direito consagrado na Consti-
tuição da República.

“Quando chegamos fomos 
surpreendidos com um apa-
rato que foi destacado para 
inviabilizar a manifestação. É 
triste quando acontecem esse 
tipo de situações num País 
que se diz democrático. Não 
sabemos o que teme a direc-
ção da Universidade Peda-
gógica de Maputo que até dá 
ordens para não nos deixarem 
entrar nas suas instalações. 
Tivemos que baixar a guarda 
porque a polícia veio com or-
dens para prender os nossos 
representantes”, desabafou 
um estudante.

Há casos de agravamento 
em 100 %

No rol das fundamenta-
ções, a UP Maputo refere que 
o agravamento observado foi 
de 30% a 45%. Contudo, os 
estudantes observam que em 
algumas situações houve um 
agravamento acima do pre-
visto, a exemplo dos cursos 
Ensino de Física, Ensino de 
Química e Ensino de Bio-
logia, em que houve agrava-
mento de 95% a 100%, sendo 
que a taxa de inscrição semes-
tral passou de 420 meticais 
por cadeira para 820 meticais.

De acordo com o edital 
tornado público pela Uni-
versidade Pedagógica de Ma-
puto, para alguns cursos, a 
mensalidade passou de 2.805 
meticais para 3.650 e outros 
de 3.025 para 3.950 meticais. 

Mais uma vez, a Polícia usou a força para inviabilizar uma manifestação pacífica

Duarte Sitoe

PRM inviabilizou manifestação pacífica dos estudantes da UP Maputo contra novas taxas de inscrição e propinas  
“Infelizmente, ao invés de reformas fomos brindados com a notícia de agravamento das propinas”

Na mesma senda, aquela institui-
ção do Ensino Superior aprovou 
uma nova taxa do exame de recor-
rência que antes era gratuito.

Para fazer valer os seus direitos, 
na carta de impugnação enviada 
ao reitor, Jorge Ferrão, os estu-
dantes apoiam-se no número 2 do 
artigo 88 da Constituição da Re-
pública que refere que "o Estado 
promove a extensão da educação 
à formação profissional contínua 
e a igualdade de acesso de todos 
os cidadãos ao gozo deste direi-
to".

Ainda com base na Constitui-

ção da República, ao abrigo do 
número 1 do artigo 92, os uni-
versitários entendem que as no-
vas taxas de inscrição e propinas 
violam gravemente os direitos do 
consumidor.

Na carta de impugnação contra 
a subida das propinas e demais ta-
xas aplicadas enviada ao reitor da 
Universidade Pedagógica de Ma-
puto, Jorge Ferrão, os queixosos 
observam que a tabela tornada 
pública não beneficia a população 
académica.

“É verdade que houve uma 
inflação e isso requer um aperto 

De acordo com o edital 
tornado público pela 
Universidade Pedagógica 
de Maputo, para alguns 
cursos, a mensalidade 
passou de 2.805 meticais 
para 3.650 e outros de 
3.025 para 3.950 meticais. 
Na mesma senda, aquela 
instituição do Ensino 
Superior aprovou uma 
nova taxa do exame de 
recorrência que antes 
era gratuito.
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Ela prossegue referindo 
que a Universidade Pedagó-
gica já foi uma das melhores 
instituições do ensino supe-
rior em Moçambique, mas 
nos últimos anos esta quali-
dade tende a decrescer. 

“É certo que foram feitas 
algumas reformas, mas isso 
ainda é muito pouco. Infe-
lizmente, ao invés de refor-
mas fomos brindados com a 
notícia de agravamento das 
propinas. Pedimos a quem 
é directo para revogar essas 
taxas que vão limitar os es-
tudantes de terminarem os 
seus cursos. Não podemos 
permitir este acto crimino-
so, é por isso que organiza-
mos esta manifestação pa-
cífica com vista a mostrar a 
direcção que não estamos de 

acordo e estamos dispostos 
a lutar pelos nossos direi-
tos”, sublinha.

Ivo Chirindza, estudante 
e trabalhador, disse a nos-
sa equipa de reportagem 
que não terá condições para 
continuar com os estudos 
perante o agravamento de 
taxas. A fonte contou que 
nos últimos anos teve que 
fazer das tripas o coração 
para continuar com os estu-
dos.

Actualmente, a residir no 
bairro de Boquisso, arredo-
res do Município da Mato-
la, Chirindza falou que por 
diversas vezes teve que ca-
minhar de Ntsivene para 
Mukhatine por falta de di-
nheiro para custear as des-
pesas de transporte.

“Os sonhos exigem sacri-
fícios e nos últimos anos fiz 
grandes sacrifícios para não 
desistir do sonho de termi-
nar a minha licenciatura. 
Conseguia pagar as antigas 
taxas das propinas com al-
gumas dificuldades e quan-
do recebi a notícia do agra-
vamento das propinas fiquei 
sem chão. Perante esta situa-
ção não tenho como conti-
nuar. Trabalho e o pouco 
que ganho tenho que tam-
bém custear as despesas da 
minha casa. Por várias vezes 
tive de caminhar de Ntsivene 
até ao mercado de Boquis-
so por falta de dinheiro de 
transporte. E perante a esta 
situação seria obrigado a an-
dar de Museu até Boquisso”, 
desabafou Chirindza.

A Universidade Pedagó-
gica de Maputo não cedeu 
à pressão exercida pelos es-
tudantes e decidiu manter as 
novas taxas para os novos in-
gressos e para os estudantes 
já inscritos. Inconformados 
com a decisão, os universi-
tários pediram a intervenção 
do Provedor da Justiça, Isac 
Chande.

Na carta enviada ao Pro-
vedor da Justiça, os estu-
dantes reconhecem que nos 
documentos que assinaram 
não existe nenhuma cláusu-
la que prevê a manutenção 
das taxas durante o decurso 
do curso, contudo, referem 
igualmente que não existe al-
guma cláusula que previsse a 
alteração das mesmas.

Na opinião dos estudan-
tes, as novas taxas são proibi-
tivas e podem impedir alguns 
estudantes de progredirem 
profissionalmente.

“Em Moçambique, exis-
tem várias instituições de 

natureza privada que for-
mam os diferentes tipos de 
profissionais exigidos pelo 
mercado porém, o acesso a 
essas instituições privilegia 
uma determinada classe so-
cial, podendo o demais cida-
dão não poderem progredir 
profissionalmente caso essa 
réplica se verifique nas insti-
tuições públicas”, referem os 
estudantes da carta enviada 
para o gabinete do Provedor 
de Justiça.

Por sua vez, uma estudan-
te que preferiu se identificar 
pelo nome de Inês declarou 
que as novas taxas vão en-
cher os cofres da Universida-
de Pedagógica de Maputo e 
prejudicar os estudantes, ten-
do por isso pedido a reflexão 
do Provedor de Justiça antes 
da tomada de decisão 

“Não conhecemos os cri-
térios usados pela Universi-
dade Pedagógica de Maputo 
para alterar as taxas de ins-
crição e propinas. O agrava-

mento de taxas vai prejudicar 
sobremaneira os estudantes 
por isso decidimos pedir a 
intervenção do Provedor da 
Justiça face aos actos admi-
nistrativos observados na 
UP Maputo relacionados às 
propinas e demais taxas apli-
cadas na mesma. Esperamos 
que o Provedor seja impres-
cindível para a resolução des-
te diferindo”.

Direcção da UP promete 
se pronunciar sobre 

o assunto 

Interpelado num evento 
pelo Evidências para contar 
a sua versão dos factos sobre 
as reivindicações dos estu-
dantes, o reitor da Universi-
dade Pedagógica de Maputo, 
Jorge Ferrão, referiu que não 
podia falar porque estava no 
lançamento de um livro, mas 
prometeu se pronunciar so-
bre o assunto assim que fos-
se possível.

decidiu agravar as taxas de pro-
pinas. Estamos a fazer sacrifí-
cios para estudar e a notícia do 
agravamento das propinas foi 
um balde de água fria para as 
nossas aspirações. Penso que a 
direcção da UP baseou-se na im-

plementação da Tabela Salarial 
Única para agravar as taxas, mas 
nem todos que estudam nesta 
instituição são professores assa-
lariados. Não temos condições 
para pagar essas taxas”, protes-
tou Manteiga.

CENTRAISCamponeses de Cabo Delgado vão beneficiar de 2.500 
sistemas de irrigação

Cerca de oito mil camponeses deslocados dos ata-
ques terroristas na província de Cabo Delgado irão be-
neficiar, entre os meses de Abril e Maio do ano em curso, 
de 2.500 sistemas de irrigação. Com a duração de quatro 
anos e financiado pela USAID, o projecto está orçado 
em três milhões de dólares.

Estudantes da UP insurgem-se contra novas taxas de inscrição e propinas 

Já há estudantes a pensarem em desistir por falta de condições

Provedor da Justiça é última esperança dos estudantes 

PRM inviabilizou manifestação pacífica dos estudantes da UP Maputo contra novas taxas de inscrição e propinas  
“Infelizmente, ao invés de reformas fomos brindados com a notícia de agravamento das propinas”

de cintos por parte dos cidadãos 
para a realização dos seus sonhos, 
porém, é preciso se saber que a 
referida inflação, não afecta sim-
plesmente a UP Maputo mas aos 
estudantes que nela se encontram 
inscritos também. Não estamos 
repudiando a subida das propinas 
e demais taxas aplicadas na UPM, 
porém ao que se verifica aquando 
da introdução de um novo currí-
culo na educação, houve garantias 
de que não afecta os estudantes 
já inscritos. Exigimos que se ve-
rifique também em questões fi-
nanceiras afinal, o artigo 57 da 

Constituição da República diz que 
a retroactividade de uma lei só é 
válida quando beneficia a popu-
lação. Nós somos a população 
académica e não sentimos o be-
nefício da mesma”, lê-se na carta 
de impugnação que o Evidências 
teve acesso.

Em resposta à carta de impug-
nação dos estudantes, a direcção 
da Universidade Pedagógica de 
Maputo refugiou-se na inflação 
para manter as taxas de propinas 
e inscrições anunciadas através de 
um edital datado de 18 de Janeiro 
do ano em curso
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NEGÓCIOS MADER e MIMAIP integrados na JUE ainda este ano 
O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) garantiu que os 
Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) e 
do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) serão integrados no 
decurso do corrente ano na Janela Única Electrónica (JUE), com 
vista a acelerar ainda mais o desembaraço de mercadorias e din-
amizar o comércio entre Moçambique e os outros países. 

O Standard Bank entregou, na última sexta-feira, 
ao Conselho Municipal da Vila de Boane, o epi-
centro das inundações que assolaram a província 
de Maputo, um total de 15 toneladas de produtos 
alimentares, de higiene pessoal e utensílios do-

mésticos diversos, destinados às vítimas das enxurradas.

Standard Bank ameniza dor e sofrimento dos desalojados 
pelas cheias em Boane

que se encontram nos seus bair-
ros, mas com água ainda ao nível 
do joelho. Muitas dessas pessoas 
tentam dormir sobre as mesas ou 
com as camas colocadas sobre 
caixas. O cenário é ainda muito 
difícil para essas populações que 
perderam tudo, incluindo as suas 
machambas”, frisou.

Em breve, conforme enfati-
zou, as populações, que se encon-

tram nos centros de acolhimento, 
vão voltar para as suas casas, pois 
as águas estão a baixar, mas não 
vão encontrar nada nas suas resi-
dências: “Daí que o conforto e o 
carinho do Standard Bank reves-
tem-se de um significado enor-
me, uma vez que vão minimizar 
o sofrimento dessas famílias”, 
sublinhou.

Em Boane, funcionam 10 cen-

tros de acomodação com cerca de 
13.700 pessoas. Violeta Álvaro foi 
acolhida num dos centros, com 
três filhos e o marido. Abordada a 
propósito do apoio do banco, ma-
nifestou a sua gratidão pelo gesto: 
“Estou muito agradecida. A ofer-
ta do Standard Bank vai ajudar na 
melhoria da nossa alimentação e 
higiene. Nos primeiros dias, após 
as nossas casas ficarem submer-
sas, as condições eram péssimas, 
mas agora, nos centros de aco-
modação, melhoraram bastante”, 
referiu.

Para António Chongo, tam-
bém vítima das cheias, o apoio do 
banco é bem-vindo: “Para nós é 
uma grande ajuda. Se não fosse 
a ajuda que temos vindo a rece-
ber, iríamos passar fome. A oferta 
do Standard Bank vai diminuir o 
sofrimento e, ao mesmo tempo, 
amenizar a dor que carregamos 
nos nossos corações por termos 
perdido quase tudo”, concluiu.

A este donativo, acresce-se 
vários outros produtos, entre ali-
mentos e roupa, oferecidos pelos 
colaboradores do banco, que não 
mediram esforços para contribuir 
no alívio ao sofrimento das víti-
mas das chuvas.

No acto de entrega, o director 
de Marketing e Comunicação do 
Standard Bank, Alfredo Mucave-
la, referiu que o gesto do banco 
visa minimizar o sofrimento de 
milhares de pessoas, em Boane, 
que perderam o que tinham:

“Esperamos que a nossa 
oferta melhore as actuais condi-
ções de vida e a dieta alimentar 
dos afectados pelas inundações, 

até que se recomponham dos da-
nos provocados pela intempérie”, 
disse, realçando o facto de a po-
pulação ter perdido quase tudo, 
incluindo culturas agrícolas, habi-
tações e bens.

Por sua vez, o presidente do 
Conselho Municipal da Vila de 
Boane, Jacinto Loureiro, indicou 
que o apoio do Standard Bank 
representa um grande conforto 
para os munícipes que enfren-
tam a dramática situação origina-
da pelas cheias que assolaram a 
autarquia:

“Temos cerca de 5.400 pes-
soas ainda alojadas em centros de 
acolhimento e 18 mil afectados, 

A Nacala Logistics procedeu, semana finda, ao lan-
çamento da primeira pedra para a construção da 
Escola Primária de Cunle, no Distrito de Ribàué, 
em Nampula, numa cerimónia muito concorrida 
que contou com a presença de representante do 

Governo do Distrito de Ribàué, membros de Direcção da EP1 
de Cunle, líderes tradicionais locais e população local.

A escola a ser construída é de 
material convencional e resili-
ente aos impactos de mudanças 
climáticas a acções sísmicas. A 
nova infraestrutura irá substituir 
a actual cuja localização e a es-
trutura não oferecem condições 
de segurança e de aprendizagem 
aos um pouco mais de 200 alu-
nos que frequentam o estabeleci-

mento de ensino.
O projecto de construção da 

nova escola prevê três (03) salas 
de aulas, um bloco (01) adminis-
trativo e sanitários para crianças 
e adultos e será executado por 
mão-deobra local, nomeada-
mente, jovens da comunidade 
de Cunle, que passam a ter uma 
fonte de renda durante os 8 me-

Nacala Logistics oferece Escola Primária completa 
à população de Ribàué

ses e que irá durar a obra.
“Nós temos sempre a preocu-

pação de garantir o bem-estar das 
nossas comunidades. Por isso, a 
Nacala Logistics pensou em con-
struir esta escola com material 
convencional, para contribuir na 
melhoria de condições de ensino 
e aprendizagem das crianças de-
sta região”, afirmou Celso Muta-
diua, Gerente de Relações com 
a Comunidade na Nacala Logis-
tics, falando na cerimónia de lan-

çamento da primeira pedra.
Por sua vez, a Secretária Per-

manente de Ribàué, Ana Paula 
Banana, afirmou que “a escola é 
muito importante para a comu-
nidade de Cunle e já era esperado 
faz muito tempo”. “O nosso 
apelo é que haja muita rigoro-
sidade na sua construção, com 
vista a termos uma melhor quali-
dade da obra”, acrescentou.

Na mesma ocasião, no re-
cinto escolar, apresentou-se 

o projecto de abertura de um 
furo de água para servir a es-
cola e à comunidade circunviz-
inha. O investimento total para 
a abertura do furo de água e a 
construção de salas de aulas da 
EP1 de Cunle é de cerca de 5 
milhões de meticais. Com o furo 
de água, vai se reduzir a distân-
cia e os riscos de atropelamento 
de membros da comunidade na 
travessia da linha férrea na busca 
do líquido precioso.
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ECONOMIA
Empresas Petrolíferas queixam-se da situação “dramática” 
do sector 

É mais um sério aviso a navegação. A Associação Moçambi-
cana de Empresas Petrolíferas (AMEPETROL) pretende rever 
os actuais preços dos combustíveis no País. Os importadores 
dos combustíveis classificam actual situação do sector de “dra-
mática”, uma vez que compram combustíveis mais caros e ainda 
não houve actualizações de preço nos postos de abastecimento.

Numa altura em que estão transcorri-
dos seis meses desde o seu anúncio, o 
Programa de Recuperação Económica 
(PAE) continua a ser implementado a 
conta-gotas e não está a produzir na 

totalidade os efeitos desejados. Por essa razão, esta se-
gunda-feira, o empresariado nacional exigiu ao Gover-
no, a criação urgente do Fundo de Garantia Mutuária, 
acrescentando que o mesmo vai servir como mecanis-
mo facilitador no acesso e diversificação das opções de 
financiamento no mercado.

Numa primeira fase, o 
Fundo estará avaliado em 
250 milhões de dólares e visa 
dar resposta a um dos prin-
cipais obstáculos para o de-
senvolvimento das Pequenas 
e Médias Empresas (PME) 
moçambicanas.

Falando durante a cerimó-
nia de abertura do IX Conse-
lho de Monitoria do Ambiente 
de Negócios (CMAN), o pre-

sidente da Confederação das 
Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), Agosti-
nho Vuma afirmou que a taxa 
de juro de referência aplicada 
no quadro da política mone-
tária nacional, para além de 
encarecer o custo do financia-
mento e reduzir as facilidades 
de acesso pelas PME, consti-
tui uma barreira que impede 
a competitividade do sector 

CTA exige aceleração da criação do Fundo de Garantia Mutuária
empresarial.

Desta feita, Agostinho 
Vuma citado  propôs ao Go-
verno que trabalhe com cele-
ridade na implementação do 
Pacote de Medidas de Ace-
leração Económica (PAE), 
olhando especialmente para a 
criação do Fundo de Garantia 
Mutuária.

Para o responsável, é ne-
cessário que se implementem 
reformas do sistema tributário 
para a consolidação de políti-
cas de negócios favoráveis, in-
cluindo a eliminação da actual 
percepção da existência de 
uma federalização da política 
tributária moçambicana.

“Uma reforma de carácter 
fundamental seria o regime 
geral de vistos de entrada no 
País. Acreditamos que a sua 
revisão pode trazer mais di-
visas e desenvolver o turismo 

e, por consequência, elevar a 
economia moçambicana”, ex-
plicou Agostinho Vuma.

Fora o Fundo de Garan-
tia Mutuária e a reforma do 
regime geral de vistos, a CTA 
exortou à necessidade de se 
reforçarem às reformas fiscais.

“Apesar de reconhecermos 
os avanços alcançados com 
a redução do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA), 
no quadro do PAE, gostaría-
mos de reiterar a necessidade 
de revisão dos princípios de 
dedução do IVA nos sectores 
dos transportes, construção e 
indústria para evitar-se que o 
seu encargo em determinadas 
operações não tenha de cons-
tituir uma sobrecarga para as 
empresas”, apelou.

O IX Conselho de Monito-
ria do Ambiente de Negócios 
tinha como objectivo avaliar o 

nível de execução das priorida-
des de reformas que constam 
do Plano de Acção para Me-
lhoria do Ambiente de Negó-
cios (PAMAN) e a implemen-
tação das medidas do Plano de 
Aceleração Económica (PAE).

O CMAN é o órgão supe-
rior de gestão e monitoria do 
DPP, liderado pelo primeiro-
-ministro, Adriano Maleiane, 
e coordenado pelo ministro 
da Indústria e Comércio, Sil-
vino Moreno, ponto focal do 
Governo para assuntos do 
sector privado. Nele partici-
pam membros do Governo e 
outros quadros relevantes no 
processo do DPP. Do lado 
do sector privado, participam, 
além do conselho directivo da 
CTA, os presidentes dos Pe-
louros e dos Conselhos Em-
presariais Provinciais e outros 
parceiros.

Crise energética na europa

Programa de Aceleração Económica ainda não está  plenamente implementado 

Numa altura em que a Europa enfrenta uma 
crise energética e procura novos mercados 
para o abastecimento alternativo de gás, a 
multinacional italiana Eni, que ano passa-
do conheceu um crescimento significativo 

do seu negócio, vê no gás de Moçambique uma oportuni-
dade para acabar com dependência do gás russo no merca-
do europeu.

No ano passado, o lucro lí-
quido atribuível aos accionistas 
da Eni, foi de 13,3 biliões de 
euros e, em comparação com 
o ano fiscal de 2021, foi nove 
biliões maior devido a um forte 
desempenho operacional e re-
sultados mais altos de entidades 
contabilizadas por património.

De acordo com comunicado 
tornado público pela Eni, estes 
resultados devem-se, principal-
mente, ao dinamismo do sector 
E&P (Exploração e Produção), 
que, por si só, registou um au-
mento de mais de 70% em re-
lação a 2021, além do aumento 
do preço do petróleo e gás, no 
mercado internacional, impul-
sionado pela guerra na Ucrânia. 

Ainda de acordo com o co-
municado da Eni, no ano pas-
sado investimentos líquidos 
atingiram 8,2 milhões de euros, 
por sinal, mais 42% do que no 
ano anterior, sendo que até 
Dezembro do ano passado a 
multinacional italiana tinha um 
endividamento líquido de sete 
milhões de euros, contra 8,9 
milhões de euros em 2021.

“A companhia apresentou 
excelentes resultados financei-
ros e operacionais, contribuin-
do para a estabilidade do for-
necimento de energia na Itália 
e na Europa e avançando nos 
seus planos de descarbonização. 
Durante o ano, conseguimos fi-
nalizar acordos e actividades 

Eni coloca Moçambique em posição estratégica 
para Europa se livrar da dependência russa

Duarte Sitoe 

Diário Económico

para substituir totalmente o gás 
russo até 2025, alavancando os 
nossos fortes relacionamen-
tos com estados produtores e 
abordagem de desenvolvimen-
to acelerado para aumentar os 
volumes da Argélia, Egipto, 
Moçambique, Congo e Catar”, 
disse Claudio Descalzi, CEO da 
Eni, citado pelo comunicado de 
imprensa.

Em Novembro de 2022, 
através do Projecto Coral-Sul, a 
multinacional italiana e os seus 
parceiros fizeram o primeiro 

carregamento Gás Natural Li-
quefeito (GNL) para a Europa, 
marcando uma nova era no ne-
gócio mundial de GNL.

 Olhando para actual crise 
energética no grosso dos paí-
ses da Europa, Eni vê no gás de 
Moçambique uma oportunidade 
para acabar com dependência do 
gás russo no mercado europeu.

“Em 2022, a Eni não estava 
apenas empenhada em progre-
dir nas suas metas de transição 
energética sustentável, mas tam-
bém em garantir a segurança e 

a estabilidade do fornecimento 
de energia para a Itália e a Eu-
ropa, construindo um ‘mix’ geo-
gráfico diversificado de fontes 
de energia. Os nossos objecti-
vos estratégicos permanecem 
inalterados: investiremos para 
garantir suprimentos estáveis e 
acessíveis para atender à deman-
da do mercado de energia e des-
carbonizar as nossas operações 
e clientes, mantendo a disciplina 
financeira para garantir retornos 
atraentes para os nossos accio-
nistas”, afiançou o CEO da Eni.
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Porque Não Acabar Com a «Estupidez do 
Celibato» Na Igreja Católica?

Foram conhecidas esta semana as 
conclusões da Comissão Independente 
para o Estudo dos Abusos Sexuais na 
Igreja Católica. Segundo Pedro Strecht, 

o Presidente da Comissão, foram validados 
512 testemunhos, apontando para um número 
potencial de cerca de 4.815 menores abusados no 
contexto da Igreja, nos últimos 72 anos. Isto em 
relação a Portugal.

Pretendendo-se um olhar analítico da questão, 
importa, desde logo, referir que foram 4.815 ca-
sos a mais do que seria admissível. Em circun-
stância alguma, independentemente do contexto, 
da idade, do sexo ou de tudo o resto, podemos 
admitir, tolerar ou justificar qualquer tipo de 
violação, abuso, invectiva ou insinuação sobre 
qualquer pessoa que se encontre em situação 
vulnerável, de subjugação, de incapacidade, de 
dependência ou num estado tal que não lhe seja 
permitido compreender ou sustar tais comporta-
mentos.

Passe-se, porém, a crueza dos números e os re-
latos arrepiantes do contexto, reiteração e modo 
em que os abusos ocorreram e, numa análise 
crítica ao relatório, há aspectos que cumpre sa-
lientar. O primeiro, o contexto temporal em que 
estes ocorreram — nos últimos 72 anos, no iní-
cio da Década de 50, da Segunda Metade do Séc. 
XX— sem que se conheça ainda, em pormenor, 
se o grosso dessas condutas se centrou em perío-
dos mais distantes ou em momentos mais ac-
tuais. Isto é importante, quer porque a realidade 
económica, social e cultural evoluiu, não sendo 
nem Portugal, nem o Mundo, igual ao de décadas 
passadas. Tem também sobeja relevância por-
quanto há que aferir se a tendência é crescente, 
ou se, pelo contrário, tem vindo a diminuir e com 
que significância.

Uma outra questão é saber quais os tipos de 
abuso em concreto, na medida em que, apesar de 
todos serem inaceitáveis, há diferenças de grau, 
de gravidade e de consequências.

Convém, igualmente, que se esclareça, de quan-
tos são os abusadores a que se refere o Relatório, 
para se perceber se a reiteração de condutas é de 
carácter mais pessoal ou se assume proporções 
mais endémicas.Importa também definir qual o 
grau de certeza na extrapolação que se faz de 512 
testemunhos validados, para um número poten-
cial de vítimas quase 10 vezes maior. Sem duvidar 

do critério e, menos ainda, da Seriedade e Com-
petência dos Membros da Comissão, é impor-
tante que se perceba a validade dos testemunhos 
indirectos e a tendência natural a que a memória 
nos pregue algumas partidas quando recordamos 
factos marcantes à distância de décadas.

E, por último, perceber o alcance da asser-
ção “Igreja”, já que esta não se reduz a Padres, 
Cónegos, Bispos e Cardeais, existindo um vasto 
conjunto de Leigos que têm funções de respon-
sabilidade e contacto directo com os menores, 
como sejam sacristãos, catequistas, ministros da 
comunhão, acólitos e um conjunto de dirigentes 
de movimentos e missões cristãs.

O movimento católico é, seguramente, o mov-
imento juvenil que, de uma forma concertada, 
mais jovens acolhe no seu seio. Entre aqueles 
que pretendem seguir o Sacerdócio ou a via Re-
ligiosa, os que pertencem aos coros, aos acólitos, 
aos escuteiros, aos jovens vicentinos, aos que fre-
quentam a catequese, aos alunos dos colégios e 
a todos os que, mais ou menso próximos e com 
maior ou menor frequência participam em even-
tos relacionados com a Igreja, são, anualmente, 
dezenas de milhar. Pressupondo um maior grau 
de informação dos jovens e seus pais, existem 
hoje mecanismos muito mais alerta e eficientes 
na avaliação de fenómenos comportamentais de 
risco, nomeadamente por parte da escola e out-
ros mecanismos de apoio familiar.

A verdade é que estamos perante um Escânda-
lo de proporções a nível Mundial e há vários anos 
que a Comunicação Social vem alertando para o 
facto. E resta saber se não haverá mais casos de 
Abuxos Sexuais a Crianças praticados por outras 
Religiões.

Nos Países que fazem parte dos PALOP´s é 
sabido que existem casos desta natureza, desig-
nadamente, em Moçambique e em Angola, que 
importará desvendar e trazer ao conhecimento 
Público. 

Ao que sabemos, no entanto, nenhuma 
Comissão Independente para o Estudo dos 
Abusos Sexuais na Igreja Católica foi criada 
nem temos, sequer, conhecimento de qualquer 
Comissão que tivesse sido formada para o efeito, 
relativamente a países africanos, designadamente, 
Moçambique e Angola.Não sabemos, por isso 
mesmo, a realidade (eventual) do número de ca-
sos de Crianças Menores envolvidas.É oportuno 
questionar, aqui e agora, se esta podridão ver-
gonhosa não atinge, também, outras Religiões 
bem conhecidas de todos, designadamente, a 

Evangélica, a Adventista, a Baptista, a Protestan-
te, a Ismalita, as Testemunhas de Jová ou aIURD 
(bem “enraizada” em Moçambique e em Angola) 
— isto só para citar alguns exemplos —, além 
de algumas “seitas” que por aí proliferam, sem 
qualquer controlo... 

Em Moçambique — bem entre nós — já nos 
constou existirem diversos casos de Abusos Sex-
uais de Crianças entre os 8 e os 15 anos, por par-
te de alguns Padres e Pastores, afectos à Igreja 
e outras Organizações Religiosas, embora nunca 
tivessem vindo a público provas concretas e suas 
origens, em termos de Congregação específica. 

Sim, pois não é apenas (e tão-somente!) à Igre-
ja Católica — onde acaba de ser provado haver 
«culpas no cartório». Há que responsabilizar 
todos os culpados e envolvidos nestas “práticas 
diabólicas”, com penas severas e que as Vítimas 
venham a serdevidamente indeminizadas. Há que 
efectuar um levantamento exaustivo de todas as 
Religiões existentes no nosso País, de Norte a Sul, 
para que seja avirguada a Realidade do Drama 
que constitue umaaberração e vergonha para a 
Humanidade, por um lado, e sobretudo para a 
Religião, por outro, independentemente daquela 
que seja.

Segundo apuramos, junto do Ministério da 
Justiça, em Maputo, existem 739 denominações 
religiosas e 162 organizações religiosas registadas 
em Moçambique. Número asustador, conven-
hamos!

Relativamente à Igreja Católica, o Papa Fran-
cisco, através do Vaticano, em Roma, já veio a 
Público condenar o Escândalo e pedir Desculpas 
a todas as Crianças — Meninos ou Meninas, hoje 
Mulheres e Homens —, por tamanha heresia 
praticada (e continuada) ao longo das últimas 
sete Décadas... fora as centenas de (outros) casos 
que irão permanecer no anonimato, por questões 
de vergonha...

Como nota final somos de opinião sincera e 
aberta, que a Igreja Católica há muito que devia 
ter ACABADO COM O CELIBATO de uma 
vez por todas e permitir aos Padres que pudes-
sem contrair Matrimónio e Constituir Família. 
Estamos certos de que a Igreja Católica não teria 
chegado a este extremo ignóbil,a todos os títulos 
condenável.

Resta-nos aguardar pelos resultados conclusi-
vos (e finais), a bem da Verdade e da Justiça. Isto, 
a nível de todos os Países, a Nível  Mundial, numa 
palavra, onde as Religiões são praticadas por mil-
hões e milhões de Crentes e meros Seguidores.

Abusos sexuais: será que em 
Moçambique o escândalo 

«bateu-nos à porta»?Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO
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As danças para rever, dum 
ponto de vista prático, o 
último acordo de paz entre 
o Governo e Renamo fo-

ram abertas pela Frelimo. Depois de 
o Presidente Nyusi ter-se pronunciado 
em várias circunstâncias sobre a im-
possibilidade – ou a falta de vontade 
– de proceder às eleições distritais em 
2024, dias atrás o chefe da bancada 
parlamentar do maior partido de Mo-
çambique abriu oficialmente as dan-
ças para rever este ponto. Que não é 
um ponto qualquer, mas faz parte do 
pacote legislativo que, em 2018, foi 
votado pela Assembleia da Repúbli-
ca mediante uma emenda pontual da 
Constituição como tradução de uma 
parte do acordo político entre Gover-
no e Renamo para fechar o conflito 
que estava de novo a assolar o Centro 
do país.

Venâncio Mondlane, em nome do 
grupo parlamentar da Renamo, como 
resposta indirecta a esta postura da 
Frelimo sublinhou que a figura dos 
Secretários de Estado provinciais não 
faz sentido, não tendo nenhuma base 
legal, e tendo sido introduzida para 
“minimizar o risco” de a Frelimo dei-
xar de controlar esta ou aquela parcela 
do País, pelo menos a nível descentra-
lizado.

Do lado militar as coisas parecem 
não andar de forma mais positiva. 
Existe resistência e descontentamento 
nas fileiras da Renamo sobre o proces-
so de desarmamento e sobretudo de 
reintegração dos antigos militares do 
exército de Dhlakama no exército na-
cional, assim como a respeito do paga-
mento das suas pensões, para os que já 
têm atingido a idade da reforma.

Em suma, depois de três anos da as-
sinatura, em 2019, do acordo definiti-
vo de paz, parece que pouco sobrou 

dele, e que tal acordo aparenta não 
ser tão definitivo como todo o mundo 
pensava e esperava.

O que mais interessa aqui realçar é 
a parte política deste acordo. Assim 
como a militar, não precisava de um 
gênio ou de um vidente para prever que 
tal acordo podia ter pernas curtas...O 
motivo é simples: os acordos de paz 
se fazem, por definição, quando entre 
as partes beligerantes se instaura um 
novo clima de confiança cujo objec-
tivo fundamental é construir uma paz 
verdadeira, autêntica e realmente defi-
nitiva. Ora, o que está a acontecer em 
Moçambique é um fenómeno que em 
outros países africanos não chegou de 
se verificar: aquela desconfiança que 
as velhas gerações tinham entre elas 
foram transmitidas para as novas, sem 
solução de continuidade...ou seja, os 
ideais de paz e harmonia social que 
qualquer processo de paz devia difun-
dir não se manifestaram em Moçam-
bique. A desconfiança mútua continua 
a mesma dos anos Setenta e Oitenta. 
O que mudou só foi o quadro político 
internacional e as modalidades de le-
var a cabo esta luta. 

Foi esta a razão que fez com que as 
duas partes procuram agora desmontar  
os conteúdos fundamentais do acordo 
de paz, que encontrou a sua tradução 
legal na Constituição, ou seja, no pac-
to mais supremo entre os cidadãos, 
que deveria ser salvaguarda e defesa 
de forma unitária. Vice-versa, a Cons-
tituição parece algo maleável e mutá-
vel segundo as conveniências deste ou 
daquele partido. Se a Frelimo acha que 
as eleições distritais podem constituir 
um risco para quebrar o monopólio 
do seu poder, então é suficiente usar 
do poder da sua maioria parlamentar 
para azerar tudo e considerar o que foi 
assinado como algo escrito na areia...

Se a Renamo julga que o Secretário 
de Estado provincial não tem bases 
legais, então vale a pena eliminar esta 
figura. Conclusão: o acordo definitivo 
de paz foi assinado de forma superfi-
cial e pensando no seu fecho imediato, 
mais do que em dar estabilidade po-
lítico -institucional ao país. E o pró-
prio país está a voltar a viver um clima 
de grande incerteza, que não se sabe 
onde é que irá desaguar.

O que geralmente acontece em situa-
ções parecidas é, por um lado, respeitar 
quanto previsto em acordos assinados 
entre as duas partes e “sacralizados” 
pela Constituição. E, em segundo lu-
gar, se na Assembleia da República os 
partidos acham que chegou o momen-
to de rever a Constituição, este pro-
cesso convém que seja feito convo-
cando uma Assembleia Constituinte, 
de preferência envolvendo também os 
representantes da sociedade civil, mais 
do que proceder a uma alteração cons-
titucional através da força dos núme-
ros que este ou aquele partido detém 
no parlamento, e de forma pontual, 
mudando o que convém para o pró-
prio interesse de parte.

Se trata de um percurso exclusiva-
mente político, cujo objectivo deveria 
ser a afirmação da paz e da estabilida-
de do país e de suas instituições. Se, 
vice-versa, o objectivo é perpetrar o 
poder mediante actos de força que a 
lei dos grandes números permite, nes-
se caso a Frelimo poderá usar a maio-
ria de que goza no parlamento para fa-
zer todas as alterações constitucionais 
que pretende, sem a necessidade de se 
apoiar a uma Assembleia Constituinte, 
ou a meios mais democráticos e parti-
cipativos para realizar seus fins.

Fica evidente, porém, que do acor-
do definitivo de paz quase nada vai 
sobrar...

OPINIÃO

O que sobrou do 
acordo de pazLuca Bussotti

A esquina do sociólogo
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Eleições presidenciais marcadas por atrasos na Nigéria 
As eleições para eleger o sucessor do Presidente 

Muhammadu Buhari, na Nigéria, decorreram sem inciden-
tes graves, apesar de atrasos em várias secções de voto. Os 
resultados, segundo a Comissão Eleitoral Nacional Inde-
pendente daquele País da África Ocidental, devem ser co-
nhecidos na próxima semana.

ÁFRICA 

M23 ocupa outra localidade estratégica na República 
Democrática de Congo

Os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) 
tomaram a localidade de Mushaki, no leste 
da República Democrática do Congo (RDC), 
controlando agora a maioria dos acessos a 

uma das principais cidades do país, indicou, no sábado 
(25), o exército.

O porta-voz do exército da 
RDC na província de Kivu do 
Norte (onde se situa Mushaki), o 
tenente-coronel GuillaumeNd-
jikeKaiko, confirmou a conquis-
ta daquela localidade estratégica, 
que caiu nas mãos dos rebeldes 
na sexta-feira, 24 de Fevereiro.

Assim, o M23, que desde o 
reacendimento dos seus inten-
sos combates, no ano passado, 
tomou zonas inteiras e muitas 
localidades no leste da RDC, 
ocupa agora as três maiores es-
tradas que unem Goma, a popu-
losa capital de Kivu do Norte, ao 
resto do país.

A única via rodoviária que 
continua sob o controlo do 
Governo de Kinshasa é a que 
liga Goma à província de Kivu 
do Sul, pouco utilizada devido 

ao mau estado em que se encon-
tra.

Os rebeldes tomaram 
Mushaki, a cerca de 40 quiló-
metros de Goma, após dois dias 
de intensos combates contra o 
exército da RDC, o que causou 
a fuga de milhares de civis, noti-
ciou a imprensa local.

O M23 já ocupou durante 

dez dias a cidade de Goma, 
em Dezembro de 2012, mas 
retirou-se depois de ser alvo de 
intensa pressão da comunidade 
internacional.

As novas ofensivas do M23 
obrigaram mais de meio mil-
hão de pessoas a abandonar as 
suas casas, segundo dados da 
ONU, e desencadearam uma 
escalada de tensão entre a RDC 
e o Ruanda, devido à alegada 
cooperação de Kigali com os 
rebeldes. O Ruanda sempre 
negou a acusação, apesar de 
pelo menos dois relatórios da 
ONU terem confirmado tal 
cooperação.

Tribunal devolve processo contra Isabel dos Santos 
alegando insuficiência de provas

O Tribunal Provincial de Luanda  devolveu recen-
temente à Direcção Nacional de Investigação e 
Acção Penal (DNIAP), um órgão da Procura-
doria-Geral da República de Angola, o proces-

so crime numero 48/19-DNIAP contra a empresária Isabel 
José dos Santo por insuficiência de provas para proceder 
com a acusação do ministério público. 

Isabel dos Santos  foi PCA 
da Sonangol, e enquanto ges-
tora da petrolífera estatal terá 
realizado transferências para 
empresas conotadas aos que 
interesses tais como WISE, 
IRONSEA, MATTER, KYC 
e AML. 

O ministério público no-
tou que foram feitos paga-
mentos a estas empresas mas 
acontece que algumas delas 
estão legalmente registradas 
em nome de outras pessoas 
havendo necessidade de se 
provar documentalmente 
que Isabel dos Santos é a 
beneficiara final. As empre-
sas estão em nomes de even-
tuais “testas de ferro”.

A Procuradoria Geral da 
República, segundo docu-
mentos em posse do portal 
angolano Club-K, realizou 
trabalhos de peritagens às 
contas da Sonangol que 
compreendem de 26 de maio 
de 2016 a 31 de Dezembro, 
tendo concluido que há in-
dícios que Isabel dos Santos 
cometeu infrações enquanto 
PCA da empresa, mas ad-
mite não ter conseguido 
juntar factos que possam ser 
usados contra ela conside-
rando que o processo foi mal 
instruído no DNIAP, e por 
conseguinte terá de ser de-
volvido para começar tudo 
do zero.

Segundo argumento do 
Tribunal, a Sonangol era gov-
ernada por um conselho de 
administração, e assim sendo 
dos todos os membros deste 
“board” deveriam ser con-
stituídos arguidos. Nas pres-
sas de se mostrar trabalho a 
PGR apenas constituiu Isa-
bel dos Santos como arguida.

Embora tentam sido en-
contradas provas de paga-
mentos à empresas de sup-
ostos “testas de ferro”, não 
há rasto da participação da 
filha do antigo presidente 
de Angola. Os pagamentos 

eram executados por um ad-
ministrador não executivo, 
Sarju Raikundalia que tinha 
amplos poderes no pelouro 
das finanças.

Foi igualmente notado 
que quando Conselho de ad-
ministração se reunisse para 
aprovar pagamentos a favor 
das empresas conotadas a 
Isabel dos Santos, ela neste 
dia não votava ou se ausen-
tava. Com isso o seu nome 
não constava nas actas destas 
reuniões. Com base nisto o 
Tribunal, alega que fica com-
plicado responsabilizar  Isa-
bel dos Santos  por uma de-
cisão em que ela não votou 
ou não participou.

De acordo com explica-
ção documentada pelo Tribu-
nal, “a PCA [Isabel dos San-
tos], não decide pelos outros 
membros, e mesmo em ma-
téria de voto ou emissão de 
opinião o seu voto tem o 
mesmo ‘peso’ que os demais, 
logo as decisões tomadas em 
reuniões em que todos os 
demais membros do CA sub-
screvem as decisões tomadas 
(mediante voto e assinatura 
da acta), vincula os mesmos 
a estas as decisões passando 
estes a responderem solidari-
amente pelas decisões to-
madas e subsequentes actos 
praticados”.

No ponto de vista do 
tribunal, todos os antigos 
administradores deveriam 
ser constituídos arguidos do 
processo, para que em sede 
de justiça pudessem ser in-
terrogados e os seus depoi-
mentos ser validado como 
prova verbal, já que não há 
documento físico a indicar 
que Isabel dos Santos foi 
quem ordenou pagamentos 
para as empresas em nome 
de alegados testas de ferro. 
Oficialmente Isabel dos San-
tos não mandou fazer nada 
porque o seu nome não con-
sta das actas das reuniões 

onde determinavam os refe-
ridos pagamentos.

Segundo fonte da PGR, 
uma vez que não há docu-
mentos assinados por Isabel 
dos Santos a orientar paga-
mentos, o antigo adminis-
trador Sarjur Raukundalia 
tinha de ser constituído ar-

guido logo no inicio do pro-
cesso para que ao depor ele 
pudesse revelar quem dava-
lhe verbalmente as “ordens 
superiores” para executar 
pagamentos.

Segundo apurou o Club-
K, as autoridades decidiram 
não tornar público a infor-

mação sobre a devolução do 
processo para não expor as 
lacunas ocorridas durante a 
instrução preparatória. De 
lembrar que o arresto dos 
bens de Isabel dos Santos 
foi baseado neste referido 
processo que agora terá de 
começar do zero.

Redacção/Agências 
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Sobre Jornalismo Cultural

A estratégia de precificação de 
produtos e serviços Brand 
Price Trade-off é um único meio 
que as empresas, ou seja, o 

provedor de serviços tem para colher 
sensibilidades, valorizar as inspirações do 
consumidor sobre sua oferta. Trata-se de 
um processo que permite colocar o con-
sumidor na posição de destaque, não do 
produto ou serviço que a empresa oferta, 
através da auscultação dos itens que de-
vem ser mencionados no produto ou ser-
viço e do preço que se dispõem a pagar 
pela oferta. 

Brand Price Trade-off  é igualmente uma fer-
ramenta de optimização das relações do 
cliente-fornecedor, contudo, requer ao 
fornecedor a elaboração de um plano es-
tratégico e adequado a uma gestão efici-
ente, no sentido de obter Paybackdentro 
dos padrões de excelência, mediante ao 
preço que os consumidores se dispõem 
a pagar.

Este processo de optimização agrega 
valor ao rendimento nos mais diver-
sos campos de actividadesa título de 
exemplo,na produção, marketing e venda, for-
nece dados que permitem avaliar e rever 
estratégias, redução dos custos, aumento 
da produtividade, aumento das vendas.

Brand Price Trade-off  e Investimen-
tos

Existe uma correlação entre o preço e 
os investimentos. Os investimentos são 
feitos para gerarem rendimentos, por 
isso, deve-se acautelar todos os elementos 
relacionados com a gestão de processos 
empresariais para que se máxime os lu-
cros e minimize os custos. Obter infor-
mação directamente do consumidor so-
bre produtos é um passo importante para 
estabelecer o preço da venda de produtos 
ou serviços no mercado, pois, possibilite 
criar um lucro justo, garante que dentro 
de um período previsional,haja retorno 

de investimento. 
Afinal, investir é uma escolha!O merca-

do dispõe de diversas alternativas que se-
pode tirar vantagens competitivas, através 
da aplicação da pesquisa  BPTO, pois, 
providencia  dados necessáriona fase dar-
ealização deescolhasacertadas de preços e 
informação sobre buyer persona. 

A pesquisa BPTO permite obter a infor-
mação sobre quanto do seu capital pode 
alocar no sector produção de um deter-
minado produto, em função do preço que 
os prospectors estão disponíveis a pagar e 
rentabilidade que se espera.Aplicam-se 
técnicas de análise de dados colectados, 
ponderar os prós e contras de cada alterna-
tiva por forma a seleccionar as mais apro-
priadas às necessidades do negócio.

Por quê conduzir pesquisa BPTO
A pesquisa de mercadoBrand Price 

Trade-Off  (BPTO)visa colher informa-
ção sobre as reais necessidades do cliente 
e o preço que está disponível a pagar por 
um determinado produto ou serviço. Es-
tas informações servem igualmente de 
elementos de suporte na tomada de de-
cisões sobre as estratégias de vendabem 
como às diversas situações de aplicação 
dos investimentos.Assim, os gestores de 
empresas devem conhecer e aplica-la, 
pois, constitui um importante posso em 
prol da tomada de decisões para aplicação 
de investimentosde forma sustentável.

Osinvestidorescautos tomam decisões 
acertadas por forma a enfrentar as dificul-
dades, explorar as oportunidades e tirar 
vantagens competitivas do mercado. O 
primeiro passo face à tomada de decisões 
produtivas é a obtenção de informação 
valiosa e sustentável, alinhada ao perfil 
eobjectivos financeiros.

Aplicar preço aleatórios na venda de 
produtos ou serviços, equipara-se ao 
caminhar cegamente, pois, o empreend-
edor não explora as oportunidades do 

mercado enem tira vantagens a determi-
nado nicho de mercado. Os gestores de 
empresa que aplicam a pesquisas BPTO, 
exploram as potencialidades de diferentes 
nichos de mercado. 

No questionário da pesquisa BPTO é 
possível colher dados que permitem o 
aperfeiçoamento da qualidade de produto 
ou de serviços junto do público consumi-
dor através da recolha de informação so-
bre buyer persona.

Estas informações podem ser aplica-
das na diversificação da oferta, elemen-
tos imprescindíveis nocenário competi-
tivo, gera confiança de que os produtos 
estão conforme as especificações do 
cliente(Wheelwright, 1984). 

Clientes e Brand Price Trade-Off   
O cliente desempenha papel importante 

na organização das operações, as decisões 
tomadas por esta classe impactam na es-
tratégia que será adoptada pela área de 
operações. BPTO funciona igualmente 
como uma estratégia-chave para fideli-
zar clientes já que estes se sentem inte-
grados no progresso da empresa, as suas 
opiniões têm lugar na melhoria da vida 
da empresa. Uma das justificativas para 
o desenvolvimento deste trabalho, está 
na própria característica dos trabalhos da 
área, pois, BPTO não é apenasvista sob 
a óptica da área de Marketing e vendas, 
mas também nas operações (Slack, 2001; 
Heikkilä, 2002). 

Portanto, as necessidades dos clientes 
são factor de extrema importância na re-
alização de BPTO, contribuem no cenário 
de alinham-se com as exigências e desejos 
dos clientes, por conseguinte, adiferenças 
entre gerentes das empresas que aplicam 
a pesquisa BPTO e as que não o fazem. 
Os primeiros valorizavam as opiniões 
do cliente e evidências reais do mercado, 
alinham com a real necessidade dos clien-
tes e ganham fasquia do mercado.

Brand Price Trade-Off: 
Ferramenta de Precificação 

Subtilizada (2)Teodósio Camilo



2120 28 DE FEVEREIRO DE 2023 28 DE FEVEREIRO DE 2023

SAÚDE E GÉNERO

Duarte Sitoe 

“Vítimas preferem sofrer no silêncio, porque sabem que há proteção dos agressores”
Associação Juntos pela Comunidade marcha em repúdio à impunidade

OPINIÃO

Instituições de ensino engavetam denúncias de assédio 
sexual na província de Manica 

O assédio sexual é apontado com um dos facto-
res que minam a retenção da rapariga nos es-
tudos. Ao nível da província de Manica, muitas 
são as raparigas que foram obrigadas a mudar 

de escola, ou mesmo a desistir, por terem sido assediadas 
pelos professores. Algumas até tiveram a coragem de de-
nunciar os prevaricadores, mas as instituições de ensino 
optaram em engavetar o processo, facto que obrigou, na 
última semana, a Associação Juntos pela Comunidade a 
organizar uma manifestação para repudiar o assédio nas 
escolas naquele ponto do País.

A pobreza, uniões pre-
maturas e gravidezes precoces 

constam do rol dos principais 
factores que contribuem para o 
abandono escolar por parte da 
rapariga. Entretanto, em alguns 
pontos do País, há um outro 

inimigo silencioso que contri-
bui para o abandono escolar da 
rapariga: o assédio sexual.

Na província de Manica, 
zona centro do País, muitas são 
as mulheres que foram obriga-
das a mudar de escola ou de-
sistir por terem sido assediadas 
pelos professores. Nilza Inês, 
de 20 anos de idade, depois 
muitos meses a sofrer no silên-
cio decidiu mudar de escola 
devido ao assédio que era alvo 
por parte dos professores. 

Ao Evidências, a vítima 
contou que, por vezes, ficava 
em casa por medo de encarar 
os professores que a assedia-
vam, que, inclusive, chegaram 
ao desplante de ameaçá-la caso 
não recebesse. “O que passei 
naquele instituto politécnico 
não desejo a nenhuma mulher. 
Fui assediada por quase todos 
os professores. Felizmente, 
consegui ser forte mesmo com 
as constantes ameaças de que ia 
repetir de ano. No ano passado, 
consegui resistir, mas no pre-
sente decidi mudar de escola, 
porque o comportamento dos 
professores já estava a influ-
enciar o meu aproveitamento 
pedagógico. Agora, estou num 
instituto da Igreja Católica e 
aqui não há casos de assédio 
sexual”, testemunhou a jovem.

Antes de mudar de esta-
belecimento de ensino, Nilza 
tentou buscar outro tipo de 
solução, incluindo denúncia do 
caso à direcção da Escola, mas 
para o seu azar o processo foi 
engavetado e os prevaricadores 
continuaram impunes.

“As minhas colegas me 
incentivaram a denunciar os 
professores à direcção da es-

cola. Depois de muitos me-
ses a sofrer no silêncio decidi 
fazer a denúncia, mas para o 
meu azar a direcção da escola 
não fez nada e os professores 
continuaram impunes. Foi um 
duro golpe para as minhas as-
pirações porque pensava que a 
direcção ia sancionar exemplar-
mente os professores. Em mui-
tas escolas, ao nível da provín-
cia de Manica há mulheres que 
são vítimas de assédio sexual 
e preferem sofrer no silêncio 
porque sabem que as escolas 
vão sempre proteger os agres-
sores”, desabafou.

Irene Marcos, de 19 anos 
de idade, foi assediada pelo seu 
professor de Matemática quan-
do frequentava a 10ª classe. 
Teve coragem de denunciar, 
mas debalde, pois foi comple-
tamente ignorada pela direcção 
da escola.

No presente, a vítima fre-
quenta o segundo ano do cur-
so de Administração Pública 
numa instituição do ensino 
superior ao nível da província 
de Manica e contou ao Evidên-
cias que já viu muitas mulheres 
a desistirem dos seus sonhos 
devido aos casos de assédio 
sexual nas escolas. 

“Infelizmente, aqui na 
província de Manica uma 
mulher bonita não poder ir à 
escola porque será assediada 
pelos professores. O mais in-

quietante é que quando denun-
ciamos casos de assédio sexual 
a escola protege os professores. 
Conheço algumas mulheres 
que não terminaram os seus 
cursos por culpa do assédio 
que eram alvo. Pedimos a quem 
é de direito para acabar com o 
assédio sexual nas escolas ao 
nível da província de Manica”, 
sublinhou.

Uma manifestação para 
dizer basta aos casos de 

assédio sexual nas escolas 

Preocupada com a impuni-
dade e o silêncio de entidades 
que recebem denúncias de 
assédio sexual, a Associação 
Juntos pela Comunidade orga-
nizou, na Cidade de Chimoio, 
uma manifestação para repudi-
ar o fenómeno. De acordo com 
Sídia Neves, uma das organiza-
doras do evento, a manifesta-
ção, visava encorajar as rapari-
gas a denunciar e pressionar as 
autoridades.

“Com esta manifestação 
queremos fazer perceber as 
raparigas que já passaram por 
isso que elas não estão só. Es-
tamos a combater e ao mesmo 
tempo estamos a prevenir. Há 
prevalência de casos de assédio 
sexual nas diversas instituições 
de ensino ao nível da provín-
cia de Manica e os agressores 
não são punidos. Eu nunca vi 

nenhum caso que alguém foi 
levado a barra da justiça porque 
cometeu assédio sexual, mas já 
vi raparigas que mudaram de 
escola porque foram assediadas 
pelos professores. Queremos 
repudiar este tipo de casos”, 
denunciou.

Igualmente, lamentou o 
facto dos das instituições do 
ensino ao nível da província 
de Manica não darem o devido 
seguimento as denúncias de as-
sédio sexual.

“Não há nenhum seguimen-
to e por isso os casos atingiram 
números alarmantes porque o 
agressor sabe que nada vai ser 
feito. Em 2021, uma rapariga 
denunciou um caso de assédio, 
mas ninguém fez nada. Isso 
contribui para a desistência da 
mesma na escola”, disse.

Por sua vez, o psicólogo 
Armando Tivane referiu que o 
assédio sexual pode influenciar 
no aproveitamento pedagógico 
das vítimas, tendo por isso de-
fendido um tratamento espe-
cial para com as mesmas. 

“Infelizmente, o assédio 
sexual é uma realidade nas di-
versas instituições de ensino 
espalhadas pelo país e isso in-
fluencia no aproveitamento 
pedagógico das vítimas. Muitas 
raparigas sofrem no silêncio, 
mas elas precisam de acompan-
hamento psicológico para su-
perar os traumas do passado”.

Mulheres tendem a conhecer mais o seu seroestado em Tete
Mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 49 anos 

tendem a conhecer mais o seu seroestado na província de Tete 
em relação à igual faixa etária do sexo masculino, apesar de nes-
te indicador a província estar nos 69,5 por cento, muito abaixo 
do recomendado que é de 95,6 por cento. Este  dado consta 
do INSIDA-2021.

Não há 
nenhum 
seguimento 
e por isso 
os casos 
atingiram 
números 
alarmantes 
porque o 
agressor sabe 
que nada 
vai ser feito. 
Em 2021, 
uma rapariga 
denunciou 
um caso de 
assédio, mas 
ninguém fez 
nada. Isso 
contribui para 
a desistência 
da mesma na 
escola.
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DESPORTO

Há mexidas na Associação Moçambicana de Tang Soo Do

EDM corta energia no Clube de Desportos da Maxaquene 
O Clube dos Desportos da Maxaquene, um dos históricos 

clubes do desporto moçambicano, vive uma das piores crises 
financeiras da sua história. Na última semana, o clube tricolor 
ficou privado de energia eléctrica devido a uma dívida de três 
anos com a empresa responsável pelo fornecimento da ener-
gia eléctrica, ou seja, a Electricidade de Moçambique.

Durante largos anos, Alex Goule foi presidente 
da Associação Moçambicana de Tang Soo Do 
(AMTSD), entretanto, o seu reinado chegou 
ao fim nos meados do corrente mês de Feve-
reiro depois de ter sido destituído pela World 

Tang Soo Do Association (WTSDA), por alegados desvios de 
fundos. Para o seu lugar, a WTSDA nomeou CláudioTempa-
rario, mas tudo indica que Goule ainda não se conformou 
com a decisão da WTSDA e pretende continuar no cargo à 
revelia do órgão reitor, o que, de certa forma, pode obrigar a 
instituição que chancela aquela modalidade de artes a nível 
internacional a cortar todo apoio à Moçambique.

Apesar de não constar do 
rol das modalidades tidas como 
prioritárias para o Governo, o 
Tang Soo Do é uma das poucas 
modalidades que já logrou feito 
de colocar Moçambique no lu-
gar mais almejado do pódio no 
Campeonato Mundial. 

Esses feitos foram alcança-
dos sob liderança de Alex Gou-
le Associação Moçambicana de 
Tang Soo Do (AMTSD). Con-
tudo, através de um comunica-
do datado de 16 de Fevereiro 
do corrente ano, a World Tang 
Soo Do Association (WTSDA) 
tornou público que Goule foi 
expulso da Associação Moçam-
bicana de Tang Soo Do por des-
vio de fundos, sem no entanto 
especificar os montantes.

De acordo com a instituição 
que chancela o Tang Soo Do a 
nível mundial, Alex Goule não 

cumpria com as regras e regu-
lamentos da World Tang Soo 
Do Association, uma vez que 
arrecadava dinheiro em nome 
da Associação Moçambicana de 
Tang Soo Do para o benéfico 
próprio.

Aliás, a WTSDA refere que 
Goule admitiu o desvio de fun-
dos, tendo mostrado disponi-
bilidade para fazer a devolução 
dos mesmos, porém não conse-
guiu honrar com as promessas.

“O WTSDA tentou trabalhar 
com o Sr. Goule por vários anos 
antes de suas promessas contí-
nuas de pagar o que era devido 
e não podia mais ser ignorado. 
Além disso, durante este tempo, 
o Sr. Goule continuou a acu-
mular dívidas adicionais com a 
World Tang Soo Do Associa-
tion, uma vez que não apresen-
tou os fundos que lhe foram 

Desvio de fundos precipita fim do reinado de Alex Goule 

fornecidos para promoções e 
outras despesas”, sublinha.

No ofício que temos vindo 
a citar, a World Tang Soo Do 
Association vinca que indicou 
Claudio Temparario, para dirigir 
os destinos da modalidade no 
país.

“O WTSDA tem um número 
significativo de membros além 
do Sr. Goule em Moçambique 
e subsequente à sua rescisão do 
WTSDA era imperativo que um 
indivíduo qualificado assumisse 
o papel de chefe da AMTSD a 
fim de garantir o apoio contínuo 
e conexão com os membros da 

WTSDA. O mestre Cláudio 
Temporário foi nomeado presi-
dente da Associação Moçambi-
cana de Tang Soo Do”, lê-se.

Entretanto, tudo indica que 
o reinado de Temparario na As-
sociação Moçambicana de Tang 
Soo está ameaçado, uma vez que 
Alex Goule não se conformou 
com a decisão do World Tang 
Soo Do Association e há relatos 
de que pretende voltar ao posto 
que ocupou durante largos anos 
à revelia.

Por seu turno, WTSDA refe-
riu que está atenta a todas ma-
nobras de Goule e ameaça cor-

tar todo o apoio à Moçambique 
em caso deste continuar a dirigir 
os destinos da Associação Mo-
çambicana de Tang Soo.

“O WTSDA não terá outra 
escolha a não ser encerrar seu 
suporte a Associação Moçambi-
cana de Tang Soo Do. A World 
Tang Soo Do Association está 
preocupada com tentativa de 
Goule de recuperar um papel de 
liderança na AMTSD. Suas ac-
ções, se for permitido continuar, 
vão criar tensão no seio dos alu-
nos. O comportamento do Sr. 
Goule equivale a roubo e não 
pode ser tolerado”, sustenta.

Duarte Sitoe 

O azar bateu à porta de Reinildo Manda-
va. O internacional moçambicano sofreu 
uma rotura do ligamento cruzado no joe-
lho direito e foi operado com sucesso, 
mas vai ficar fora dos relvados durante, 

pelo menos, seis meses, só podendo voltar a jogar pela 
equipa da capital espanhola na segunda metade da pró-
xima época, para além de perder alguns encontros dos 
jogos dos Mambas. 

Reinildo Mandava é carta 
fora do baralho de Chiquinho 
Conde para o duplo confronto 
com o Senegal referente a ter-
ceira e quarta jornada do gru-

po “L” da qualificação para o 
CAN. O lateral formado nas 
canteras do Ferroviário da Bei-
ra sofreu uma grave lesão na 
segunda parte do derby entre o 

Operação foi um sucesso, mas Reinildo Mandava fica 
fora dos relvados por seis meses

Desfalque para os Mambas e Atlético Madrid

Nyusi desejou rápidas melhoras e que o retorno seja breve

Evidências 

Real Madrid e o Atlético, tam-
bém, de Madrid.

Os exames realizados logo 
após o jogo confirmaram as 
piores suspeitas, ou seja, a le-
são do moçambicano era grave. 
Reinildo já foi submetido a uma 
intervenção cirúrgica e estima-
-se que vai ficar fora dos relva-
dos durante seis meses. 

Depois de tomar conheci-
mento do infortúnio do late-
ral esquerdo, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, de-
sejou rápidas ao jogador dos 
“colchoneros”.

“Esta notícia deixou-nos 
a todos nós moçambicanos 
amantes do Desporto Rei (Fu-
tebol) tristes, porque por algum 
tempo não veremos a evoluir 
em palcos mundiais do futebol 
profissional o nosso compatrio-
ta que dia e noite carrega consi-
go o peso de representar a nos-
sa nação auguramos que toda a 
equipa médica que cuida de si 
tenha a sabedoria necessária e 
faça o máximo que puder para 
garantir que tão cedo quanto 
possível regresse aos campos 
para mostrar o seu talento de 

bem jogar a bola”.Rápidas me-
lhoras Reinildo Mandava”, es-
creveu Nyusi nas redes sociais.

Contratado ao Lille em Ja-
neiro do ano passado, Reinildo 
Mandava já disputou 33 jogos 

com a camisola do Atléti-
co de Madrid, onde é titular 
indiscutível. Teme-se, no en-
tanto, que uma paragem longa 
poderá ameaçar o seu estatuto 
na equipa de Diogo Semio-
ne, principalmente se quem 
for a substituí-lo apresentar 
melhor desempenho durante 
este período. 
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CULTURAMuseu da Mafalala foi palco do espectáculo para apoiar 
vítimas das cheias 

A Associação dos Bailarinos Moçambicanos (ABAM), em 
parceria com o Museu Mafalala e o Conselho Nacional do Vo-
luntariado (CNV), organizaram na sexta – feira, 25 de Feve-
reiro, no Museu da Mafalala, arredores da Cidade de Maputo, 
um espectáculo de angariação de donativos para as vítimas das 
cheias em Boane, Província de Maputo. 

Parece-nos que Mapfara já atingiu um patamar 
de segurança e maturidade onde esse aspecto 
se torna secundário porque lhe está subjacente. 
Quer dizer, os materiais, os temas, a volumetria, 
a forma escultórica, constituem uma linguagem 

estética coerente que serve de base para a consequente rea-
lização de Obras de Arte.

De facto, constatamos uma 
evolução no seu trabalho. De 
formas mais complexas para 
“formas” mais puras. Aquilo que 
o próprio MAPFARA designa 
como “Construção de Espaço”, 
que poderia  ser um conceito 
bastante asséptico para definir 
“a Cerâmica” com caracterís-
ticas de  escultura, mas que se 
torna lapidar num modo quase 
arquitectónico como realiza os 
primeiros trabalhos, de feição 
singular e harmoniosa técnica, 
em termos de Volume e Forma. 

Daqui passa para uma singe-
leza de traço e construção, onde 
imperam as figuras isoladas e as 
máscaras tradicionais de raiz ge-
nuinamente africana. Do com-
plexo para o simples, em termos 
de motivo. Em Arte, normal-
mente isso é bom sinal, é sinó-
nimo de evolução. Ao invés do 

Formalismo é a parte Simbólica 
que aqui nos interessa.

É um facto que as Figuras e 
as Máscaras que executa através 
da Cerâmica, sempre foi Símbo-
lo de Eternidade. As Figuras são 
peças geométricas  sem divisões 
e semelhante em todos os pon-
tos. 

Daí, porventura, o seu Sim-
bolismo de Perfeição, Totalidade 
e Unidade, por Evolução, de In-
finidade. Daí, as Incidências de 
um Olhar. Do Olhar do Artista 
MAPFARA. Cuja Obra importa 
acarinhar e divulgar, para que os 
nossos Coleccionadores, «Mar-
chands» e público, em geral, es-
tejam atentos. 

BREVE NOTA
BIOGRÁFICA

António Horácio Sitoe, de 
seu nome completo, nasceu em 

Maputo, no dia 29 de Outubro 
de 1979, tendo iniciado a sua 
carreira de Ceremista e Escultor-
duas décadas mais tarde, aos 20 
anos de idade, em 1999, adop-
tando o pseudónimo de Ma-
pfara. Foi nessa altura queMa-
pfara viria a juntar-se ao Artista 
Moçambicano ACHUFRE. É a 
partir de então que ele aprende 
a fazer Cerâmica como Autodi-
dacta. Com o passar dos anos 
vem acaba por desenvolver um 
estilo e técnicas muito próprias, 
influênciando-sena ececução da-
Cerâmica moderna e tradicional 
moçambicana.

O seu trajectoé diversificado 
e muito rico. Realiza a sua pri-
meira Exposição no Ano 2000, 
no Centro Cultural Franco Mo-
çambicano, a que dá o título de  
“Novas Dimensões“.  Seguer-
-se-iam outras realizações e par-
ticipações, entre 2001 e 2022, 
de que damos conta de algumas 
delas, a título de referência.Em 
2007 expõe em conjunto com o 
pintor Nathan, cujo título dado 
foi  “De corpo e Alma“, que 
teve lugar na Galeria de Arte do 
Centro Cultural Franco Moçam-
bicano (CCFM), em Maputo. 
Expõe “Caminhos Convergen-
tes“, na Galeria de Arte do BCI, 
em Maputo, aquando do seu 10º 
Aniversário e posteriormente 
naExposição “Escultura Cerâ-
mica” que contou com a partici-
pação de 10 conhecidos Artistas 
Moçambicanos, com o título 
«Várias Possibilidades», no Es-
paço doMuseu Nacional de Arte 
(MUSART). 

Em 2006  volta a participar na 
Exposição Anual MUSART ena 
IIIª Bienal da CPLP, além de 
partecipar no «ConcursoProjec-
to ITHEMBA»que teve como 
título “Amo-te Positivo e Nega-
tivo“, inaugurada naGaleria de 
Arte do Centro Cultural Franco 
Moçambicano, em Maputo.En-
tre 2005 e 2001realiza participa-
ções em eventos como «VIII Bie-
nal  da TDM» e na Iª Exposição 
Colectiva da ACHUFRE, na 
Galeria do Centro Cultural Fran-
co Moçambicano, ambas na Ca-
pital.Em 2004 é um dos Artistas 
a fazer parte doWorkShop “Arte 

A eternidade no trabalho do escultor ceramista Mapfara

Afonso Almeida Brandão, escreveu e Albino Mahumana, fotografou

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.

 

na Paisagem“, que se realiza em 
Boane e ainda o WorkShopcom 

o título “Circulo de Interesse“, 
na ACHUFRE. 

Em 2003 WorkShop “Circulo 
de Interesse“ na ACHUFRE. E 
entre  2002 e 2001expõe, respec-
tivamente, na Faculdade de Me-
dicina da Universidade Eduardo 
Mondlane, em Maputo;participa 
mais uma vez noWork Sho-
pque reuniu Artistas Holan-
deses, de que destacamos, em 
especial,Justia HeidKoop. Esta 
Exposição teve como título “Ca-
beças de Moçambique “ e ocor-
reu mais uma vez na Galeria de 
Arte do Centro Cultural Franco 
Moçambicano. Finalmente, em 
2001, Mapfara expõe Colecti-
vamente com outros Artistas,no 
«Projecto Psi/Jeito», com traba-
lhos de Murais.

A cotação média dos seus tra-
balhos em Cerâmica e em Mu-
ral (médio e grande dimensão), 
oscilam entre os 250 e os 2.500 
Dólares USD.Encontra-se repre-
sentado em diversas Instituições 
Privadas e em Colecções Particu-
lares, em Moçambique, Portugal, 
Espanha, Alemanhã e nos EUA. 
Um Artista a ter em atenção.

Consolo verdadeiro de almas vazias

MAPFARA: uma referência na actual Cerâmica em Moçambique
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ÚLTIMA HORA
Banco Mundial alerta

O Banco Mundial alertou as autoridades mo-
çambicanas para as dificuldades de acesso 
aos mercados devido à colocação do país 
na “lista cinzenta” internacional de risco de 
branqueamento de capitais e financiamento 

ao terrorismo. “Sair da lista é necessário para promover o 
acesso aos mercados financeiros internacionais, continuar a 
atrair investimento externo e participar no comércio interna-
cional”, disse Julian Casal, especialista do Banco Mundial 
para o setor financeiro, que falava durante a abertura de um 
seminário para magistrados, em Maputo.

Em Outubro do ano pas-
sado, Moçambique foi co-
locado na lista de vigilância 
acrescida, também referida 
como “lista cinzenta” devi-
do a preocupações associa-
das a deficiências no sistema 
de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo, 
identificadas pelo Grupo de 
Acção Financeira (o GAFI).

Na interpretação do Ban-
co Mundial, a situação pode 
prejudicar a reputação do 
país como parceiro fiável e de 
confiança, provocando impli-
cações a longo prazo para o 
crescimento e desenvolvi-
mento económico.

Julian Casal, especialista 
do Banco Mundial para o se-
tor financeiro,  apelou às au-
toridades para promoverem 
um sistema financeiro estável 
e transparente e um maior 

compromisso com as con-
venções internacionais sobre 
o combate ao branqueamen-
to de capitais e financiamento 
ao terrorismo.

 
Dirigindo-se aos magis-

trados presentes na ação 
de formação que se iniciou 
hoje, aquele responsável do 
Banco Mundial exortou os 
operadores judiciais a “fazer 
cumprir e interpretar as leis 
e regulamentos do país rela-
cionados com o combate ao 
branqueamento de capitais 
e combate ao financiamento 
do terrorismo”.

“Investigar e processar 
casos de crimes financeiros 
e impor penas apropriadas 
àqueles que são considerados 
culpados e interpretar leis e 
regulamentos relacionados 
com o branqueamento de ca-
pitais e combate ao terroris-

Colocação de Moçambique na lista cinzenta pode 
comprometer acesso aos mercados internacionais

mo” são também ações fun-
damentais, enfatizou.

Por outro lado, continuou, 
impõe-se que o país adote 
novas leis e regulamentos 
para uma maior eficácia na 
luta contra aquele tipo de 
delitos.

Por seu turno, o ministro 
da Economia e Finanças de 
Moçambique, Max Tonela, 
manifestou a determinação 
do executivo em empreen-
der ações visando a retira-
da de Moçambique da lista 
cinzenta.

“Estamos comprometi-
dos em resolver as deficiên-
cias identificadas e melhorar 

a nossa contribuição para o 
reforço do sistema financei-
ro internacional”, afirmou 
Tonela.

Nesse sentido, prosseguiu, 
as autoridades estão a traba-
lhar para que o país saia da 
referida lista num prazo de 24 
meses, o que passa pela im-
plementação de uma estraté-
gia acordada com o Grupo de 
Acção Financeira Internacio-
nal (GAFI), que gere a lista.

De acordo com o titular do 
pelouro da Economia e Fi-
nanças, é também essencial o 
reforço da cooperação inter-
nacional para o combate ao 
branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo.
Avançou igualmente o im-

perativo da criação de um co-
mité executivo multissetorial 
de coordenação envolvendo 
instituições relevantes do 
Estado.

“É importante notar que, 
para ser removido desta lista, 
Moçambique deve demons-
trar progressos significativos 
através de evidências e o sis-
tema judicial desempenha, 
neste quadro, um papel críti-
co”, frisou Max Tonela, des-
tacando que são notórios os 
passos que estão a ser dados 
nesse sentido e a realização 
deste evento é uma evidência.

PUBLICIDADE


