Actuais donos da Dugongo Cimentos respondem em tribunal
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investidor chinês
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Hama Thai diz que os ideais da Frelimo são os mesmos

“O executor

é que

falha”

General na reserva afasta qualquer possibilidade do partido ter perdido foco

“Os propósitos mantém-se… mas o executor pode não executar tal como imaginávamos”
Não deixa claro a quem se refere, mas coincide com uma liderança questionada
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Uma amizade perigosa e traiçoeira?

Forças Ruandesas acusadas de apoiar "insurgentes" no Congo
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IMOPETRO reduz quantidade e preço pode subir
A Importadora Moçambicana de Petróleos de Moçambique (IMOPETRO) decidiu reduzir a quantidade e período de
importação de combustíveis por causa da escassez dos produtos
petrolíferos no mercado internacional. A redução da importação
pode encarecer ainda mais o preço dos combustíveis. Dentro de
dias é esperado um novo reajuste.

60 anos da Frente de Libertação de Moçambique

Hama Thai diz que os ideais da Frelimo são os mesmos,
o que pode falhar é o “executor”
General na reserva afasta qualquer possibilidade do partido ter perdido foco
“Os propósitos mantém-se… mas o executor pode não executar tal como imaginávamos”
Não deixa claro a quem se refere, mas coincide com uma liderança questionada

N

português.
E o segundo marco – no
entender de Hama Thai –
foi a realização do segundo
congresso, onde pela primeira vez há uma resolução
com relação à juventude e
se estabelece que depois da
independência deverá ser
criado o Ministério da Juventude e Desporto, o que
viria a ser materializado.
“Outro marco nesse período é sem dúvidas a assinatura dos acordos de Lusaka, portanto, que marcam
o fim da guerra de libertação nacional e em seguida
temos a transição e temos
então a proclamação da independência”, lembra.

uma altura em que alguns segmentos da
sociedade moçambicana entendem que a
Frelimo está em rompimento com o povo,
sendo dominado por grupos de interesses e
lobistas, o general na reserva, António Hama
Thai, descarta a possibilidade do partido ter se desvirtuado.
No seu entender, até hoje, a Frelimo segue os mesmos ideais
que nortearam a sua fundação há 60 anos, contudo reconhece
que o “executor” é que pode estar a falhar. Meticuloso, o
veterano da Luta de Libertação de Moçambique e académico
não avança nenhum nome de um provável “executor”, mas
os pronunciamentos coincidem com um momento em que a
liderança do país tem estado a ser questionada.
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Reginaldo Tchambule
Falando, semana finda,
em Maputo, à margem de
uma palestra à estudantes
universitários sob o lema
“Frelimo Seis décadas: Libertação, Governação e
Sociedade’’, o general na
reserva destacou que, desde
a sua fundação, a Frelimo
sempre defendeu a integridade territorial, o princípio
de paz e a reconciliação e

Na ocasião,
lembrou que os
congressos são
os marcos mais
importantes do
partido, a começar pelo primeiro,
em que aconteceu
na sequência da
criação da Frente
de Libertação de
Moçambique, tendo sido nele onde
se traçou a estratégia de como é que
se iria combater o
colonialismo português.
que, apesar da mudança
dos tempos e dos actores, o
partido continua o mesmo.
Reconhecendo que haja

uma corrente de opinião
que não se revê na Frelimo
actual, que está mergulhada numa sucessão de escândalos, alguns ligados a
corrupção, que mergulhou
o país e seu povo numa crise sem precedentes, Hama
Thai destaca que quem está
a falhar são as pessoas, mas
os propósitos do partido
governamental, renovados
a cada congresso, mantém-se.
“Tens de ver as ideias
políticas da Frelimo que
constam de cada uma das
resoluções dos congressos e aí podemos ver os
aspectos
fundamentais,
em relação ao desenvolvimento económico, educação e saúde. O propósito
mantém-se, provavelmente
pode um ou outro executor
não executar tal como nós
imaginávamos que o fizesse. Então, o que pode acontecer são as pessoas, mas o
ideal, os propósitos, estão
muito claros nos congressos da Frelimo”, sublinhou.
Na ocasião, lembrou
que os congressos são os
marcos mais importantes
do partido, a começar pelo
primeiro, em que aconteceu na sequência da criação
da Frente de Libertação de
Moçambique, tendo sido
nele onde se traçou a estratégia de como é que se iria
combater o colonialismo

“É preciso rever medidas em curso no combate
ao terrorismo em Cabo Delgado”
Militar de primeira craveira
e com experiência na área securitária que era um dos pilares
de Samora Machel, com quem
privou longamente, Hama Thai
descreve a situação em Cabo
Delgado como grave e defende
uma mudança de paradigmas
nas medidas de combate à insurgência que tem estado a ser
implementadas.
“O que está a acontecer em
Cabo Delgado penso que é grave e é preciso se rever as medidas em curso porque não estão
a surtir efeito desejados e a nossa esperança é que nos próximos tempos a população retorne para ocupar as suas regiões
e assim prosseguir a actividade
social e económica”, desabafou.
Em relação à reflexão lançada recentemente pelo Presidente da República em torno
da eleição dos administradores
distritais a partir de 2024, tal
como consta na Constituição
da República, na sequência do
acordo com a Renamo, Hama
Thai considera que é preciso

notificar a outra parte – neste
caso a Renamo – para a questão
ser analisada conjuntamente.
“O que aconteceu é que
houve um acordo que foi negociado. Agora, na minha opinião,
se o acordo foi negociado e há
algum impedimento na implementação, era necessário voltar
a discutir a questão, o que me
parece racional. Assumir um
compromisso, tenho dificuldade em implementar o compromisso, é preciso notificar
a outra parte para ver como é
que fazemos para implementar
o compromisso assumido. Para
mim, essa seria a forma mais
racional e aquilo que a ciência
iria recomendar”, defendeu o
General.
Erros no livro da 6ª classe:
Hama Thay diz que nem era
preciso criar comissão de
inquérito
Dias depois da descoberta
de erros básicos nos livros do
sistema nacional de ensino, com

destaque para o manual de ciências naturais da 6ª classe, o Governo constituiu uma comissão
de inquérito para apurar os responsáveis. No entanto, recorrendo à sua experiência militar,
o general na reserva, António
Hama Thai, defende que é totalmente desnecessária.
No seu entender, havendo
uma estrutura clara que permite perceber o que cada interveniente fez durante a cadeia de
produção, revisão e avaliação
do livro escolar, é possível identificar os “culpados”, sem necessariamente depender de uma
comissão de inquérito.
“Eu tenho uma formação
militar muito forte. Nós estamos acostumados que a organização tem estrutura e na
estrutura sabe-se quem exactamente fez o quê. Então, se alguma coisa não correu bem, nós
sabemos quem deixou de fazer,
não é preciso criar uma comissão”, defende aquele que é um
dos generais mais respeitados
do país.

Moçambique é o segundo país com mais casos de
HIV no mundo

DESTAQUE

Moçambique está entre os cinco países do mundo com números elevados de novas infecções, ocupando o segundo lugar,
depois da África do Sul. Os inquéritos biológicos e comportamentais realizados no país referem a prevalência de altas taxas de
HIV entre os grupos de risco constituídos em parte por reclusos,
transgéneros, mulheres trabalhadoras de sexo, entre outros.
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Holding da Frelimo despachou empresa chinesa para ficar com 99% das acções

SPI burla acções da sua parceira de negócios na Fábrica
de Cimentos Dugongo
entrada em cena da Moçambique Dugongo Cimentos SA foi um verdadeiro abono
das famílias moçambicanas, uma vez que aquela empresa começou a operar
numa altura em que o preço do cimento bateu recordes históricos. A nova fábrica
montada na Bela Vista, distrito de Matutuine, diga-se, revolucionou o mercado
nacional e isolou a cúpula que controlava o mercado, recorrendo aos seus preços
acessíveis. Entretanto, uma investigação levada a cabo pela Zitamar News e Jornal Expresso
revela que, afinal, a SPI - Gestão e Investimentos SARL, braço financeiro e de investimento da
Frelimo, burlou as acções do seu parceiro de negócios, a China International Fund Limited
(CIF), para se aliar a West China Cement Limited (WCC), que actualmente detém 60% das
acções da Moçambique Dugongo Cimentos SA. O caso foi levado ao tribunal na China.

Duarte Sitoe
A China International Fund
Limited (CIF) tinha 80% do projecto para uma fábrica de cimento
Dugongo (Moçambique Dugongo Cimentos), mas usando critérios que até hoje estão guardados
a sete chaves, a SPI - Gestão e
Investimentos SARL, que era o
parceiro local da firma chinesa,
aproveitando de um problema
do proprietário da firma com a
justiça na China, decidiu burla-la, tendo a substituído por uma
outra empresa chinesa, a West
China Cement Limited (WCC),
açambarcando os seus activos em
Moçambique.
Ao se aperceber da burla do
braço financeiro e de investimento da Frelimo, a CIF decidiu levar
o caso para a justiça daquele país
asiático. Em Tribunal, chamado
a contar a sua versão dos factos, a China International Fund
Limited contou que para lograr
os seus intentos, em Novembro
de 2017, a SPI convocou uma
assembleia-geral da CIF-MOZ na
qual foi aprovado um aumento de
capital em que os 80% da CIF foram diluídos para apenas 1%.
A decisão anunciada na referida assembleia-geral enfureceu

os responsáveis da empresa chinesa, que decidiram avançar para
a justiça com a esperança de recuperar o estatuto de sócio maioritário, contudo, as suas aspirações
foram “sol de pouca dura”, uma
vez que, em Fevereiro de 2019, a
justiça moçambicana, altamente
politizada e controlada pelo próprio partido no poder, decidiu a
favor da SPI - Gestão e Investimentos SARL, o que de certa
forma oficializou a perda de 79%
das acções por parte da empresa
chinesa, passando o braço finan-

ceiro e de investimento da Frelimo a deter 99% do consórcio que
viria a abrir a fábrica de cimento
Dugongo, mas porque só havia
açambarcado acções, mas não
tinha capital e know how, a SPI
teve de procurar um outro investidor.
Venda de 60 % de acções à
WCC
Volvidos sete meses depois de
ver a justiça moçambicana a confirmar a perda das acções, ou seja,

em Setembro de 2019, a China
International Fund Limited (CIF)
viu a SPI - Gestão e Investimentos SARL a assinar um memorando de entendimento com West
China Cement Limited (WCC).
No acordo assinado na China, o
novo investidor ficou com 60%
das acções do consórcio.
Aliás, no processo que foi julgado na China, se por um lado,
os advogados da CIF contaram
ao tribunal como a WCC conspirou com a SPI para ficar com o
controlo da Dugongo. Por outro,
observaram que os tribunais moçambicanos nunca seriam imparciais a julgar o caso por causa do
perfil da empresa parceira local.
“A SPI é o braço financeiro e
de investimento da Frelimo, que
tem sido o partido no poder em
Moçambique desde 1975. Dada
a importância estratégica do projeto, existe um risco real de que
a Frelimo pressione os tribunais
moçambicanos a rejeitar qualquer
queixa que a CIF possa fazer em
Moçambique, e existem provas de
que os tribunais moçambicanos
são suscetíveis à influência política da Frelimo”, lê-se na sentença.
A West China Cement Limited (WCC), por sua vez, vincou
em Tribunal que a justiça moçambicana é que devia resolver
a contenda, uma posição contestada pela CIF, que alertou sobre
o risco da influência política do
julgamento na pérola do indico.
Dugongo é um projecto
político
Numa luta desenfreada para
provar que foi burlado com a hol-

ding da Frelimo, a China International Fund Limited (CIF) juntou,
aos autos, ficheiros que provam
que SPI tem fortes ligações com
o partido agora presidido por Filipe Nyusi.
Nos ficheiros comprometedores anexados aos autos daquele
processo consta um e-mail enviado por Safura da Conceição,
ex-deputada da Frelimo, que na
altura desempenhava a função de
administradora da SPI, enviado
para os altos dirigentes da CIF
em Julho de 2018, no qual descreveu a empresa como a holding da
Frelimo.
Ainda no mesmo ano, através
de um e-mail, Tomás Timbane
justificou a impossibilidade de um
administrador da empresa, Victor
Timóteo, comparecer a um encontro em Lisboa porque “aproxima-se a campanha eleitoral da
Frelimo e a SPI está envolvida na
sua preparação”. Ainda em Julho
do mesmo ano, Timóteo, num e-mail enviado à CIF, admitiu que
o projecto da fábrica de Cimentos
Dugongo era político e no caso
de não ser concluído podia penalizar a Frelimo em ano de eleições.
O histórico de Dugongo confirma que de facto foi um projecto político. Na sua entrada em
cena, a empresa aplicou preços
que levaram seus concorrentes
à falência, argumentando que os
seus preços acessíveis se justificavam pelo facto de usar matéria-prima local, o clínquer. Mas não
levou muito tempo, depois que as
outras empresas anunciaram a impossibilidade de continuar com a
produção, Dugongo subiu o preço do cimento de combustível.
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China International Fund Limited (CIF) tinha 99% das acções da Dugongo e a Frelimo apenas 1%
Mas apropriou-se de 99% da CIF e fraudulentamente vendeu 60% do título de propriedade
Caso foi julgado na China porque a Frelimo tem poder sobre a justiça moçambicana”
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Inflação poderá excluir população do consumo
Economistas alertam que a contínua subida generalizada
dos preços dos produtos alimentares e serviços poderá excluir
parte da população do consumo de produtos de primeira necessidade e piorar a desigualdade social no país. Os preços dos
produtos e serviços continuam a subir de forma acentuada no
país, com uma inflação acumulada de 5,56% em Maio.

Parceiro "suspeito" de Moçambique isolado pelos seus paises vizinhos

Governo de Tshisekedi se insurge contra Ruanda e acusa o
país de apoiar "insurgentes"

O

exército da República Democrática do Congo
(RDC) exige a expulsão, do seu território,
dos militares ruandeses por supostamente
apoiarem o grupo insurgente local, conhecido
por M23 (23 de Março), e anunciou que vai
suspender todos os acordos assinados com o país presidido
por Paul Kagamé, um parceiro da primeira linha em
Moçambique. Depois de acusações tímidas, a tensão ganhou
outro tom. Neste momento, a RDC e o Ruanda estão à beira
de uma guerra aberta. É o adensar das relações de Ruanda
com os seus vizinhos na região dos Grandes Lagos, onde
Kigali é acusado de alimentar a instabilidade em tudo que é
lado, como já foi com Burundi e Uganda.

EVIDENCIAS.CO.MZ

Evidências
A República Democrática
do Congo (RDC) e o Ruanda
estão à beira de uma guerra
aberta. O exército de Kinshasa
(capital da RDC) acusa as forças de Kigali (capital de Ruanda) de cruzarem a fronteira da
RDC depois de os guerrilheiros
do M23 (23 de Março) ocuparem a localidade de Bunagana,
na região do Kivu Norte, na
RDC.

em minérios e é palco de conflitos armados há várias décadas.
Depois de um largo período
de acalmia, os guerrilheiros do
M23 voltaram a pegar nas armas no mês passado (Maio).
O governo de Félix Tshisekedi acusa o regime de Paul
Kagamé, que já foi parceiro de
luta, de apoiar a rebelião armada. No início de Junho, Tshisekedi afirmou publicamente

Ruanda negou a
acusação e, em vez
disso, acusou o exército
congolês de se aliar aos
rebeldes ruandeses das
Forças Democráticas
para a Libertação de
Ruanda (FDLR), activos
no leste da RDC, cujos
elementos são culpados
pelo genocídio de 1994
contra os tutsis.
“As Forças de Defesa do
Ruanda decidiram violar a intangibilidade da nossa fronteira, o que constitui, nem mais,
nem menos, uma invasão da
RDC”, disse o porta-voz do
governo militar do Kivu Norte,
general Sylvain Ekenge, que sublinhou que o exército da RDC
iria “agir em consequência e defender a pátria”.
A região leste da RDC é rica

que “não havia dúvida” de que
Ruanda estava apoiando o M23
no território congolês.
Ruanda negou a acusação e,
em vez disso, acusou o exército
congolês de se aliar aos rebeldes ruandeses das Forças Democráticas para a Libertação
de Ruanda (FDLR), activos no
leste da RDC, cujos elementos
são culpados pelo genocídio de
1994 contra os tutsis.

Na quarta-feira, a RDC também exigiu que Ruanda “prosseguisse com a retirada de suas
tropas em solo congolês”. Não
houve comentários imediatos
de Ruanda sobre as últimas decisões de Kinshasa.
“Se o Ruanda quer guerra,
terá guerra”
Na quinta-feira da semana
passada, após uma longa reunião do Conselho Superior de
Defesa da República Democrática do Congo, o porta-voz
do Governo, Patrick Muyaya,
anunciou a medida histórica:
suspender todos os protocolos
de acordos, acordos e convenções celebrados com o Ruanda”.
Patrick Muyaya, também

ministro da Comunicação, disse que o Conselho Superior
de Defesa exigiu que o Ruanda “retirasse imediatamente as
suas tropas, que apoiam o grupo terrorista M23, do território
congolês”.
Perante a crescente tensão
militar, o general Sylvain Ekenge, que é porta-voz do Governo militar da província do Kivu
do Norte, proclamou perante
milhares de manifestantes em
Goma, capital regional da República Democrática do Congo,
que se o Ruanda “quer guerra,
terá guerra”.
“Vamos fazer todo o possível para expulsar estes criminosos, estes terroristas e os seus
apoiantes, do território nacional. Ruanda não gosta de nós.
Nós não temos medo dele e

iremos combatê-lo. Se o Ruanda quer guerra, terá guerra”,
frisou.
O povo congolês se mobilizou em gesto de apoio às
forças armadas. Em Goma, cidade fronteiriça com Ruanda,
Jack Sinzahera, um manifestante agita a bandeira do Congo e
caminha em direção à fronteira,
acompanhado de milhares de
manifestantes. Ele diz que estão
prontos para a guerra.
“Apelamos a toda a população congolesa para que se
levante em apoio das nossas
forças armadas. Chega, não podemos mais aceitar ser atacados
pelos países vizinhos. Por isso
existe uma mobilização popular para dizer não à agressão do
Ruanda e do Uganda ao nosso
país”, afirma.

Tshisekedi em Angola, com João Lourenço
A subida da tensão entre os
dois países dos Grandes Lagos
levou o presidente da República
Democrática do Congo à Angola no início do mês em curso. João Lourenço, Presidente
de Angola, foi mandatado pela
União Africana para mediar o
conflito.
Na semana passada, João
Lourenço conversou ao telefone com o secretário-geral das
Nações Unidas, António Guterres, expressando preocupação
com as tensões entre a RDC e
o Ruanda, que justificam a rea-

lização urgente de uma cimeira
em Luanda.
Segundo Lourenço, a tensão
entre os dois países “justifica a
realização, com urgência, da Cimeira de Luanda, com Angola
como mediador” e os chefes de
Estado da RDC e do Ruanda,
refere nota dos serviços de imprensa da Presidência angolana.
O Presidente da República
da Angola vai enviar, amanhã
(quarta-feira, 22), o ministro
das Relações Exteriores a Dacar
para apresentar ao seu homólogo senegalês, Macky Sall, pre-

sidente em exercício da União
Africana (UA), uma mensagem
sobre os passos dados por Angola em cumprimento do mandato da Cimeira de Malabo,
acrescenta a mesma nota.
João Lourenço vai mediar as
tensões entre a RDC e o Ruanda e recebeu, no início de Junho,
a visita do Presidente congolês,
Félix Tshisekedi, num encontro
em que foram debatidas várias
questões no âmbito de uma resolução pacífica do diferendo
entre os dois países.
Continua na pag 05
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Governo desvia dinheiro de compensação da Sasol
Cerca de 53 milhões de Meticais não foram transferidos para
as comunidades de Govuro e Inhassoro, no período entre 2013
– 2020. De acordo com o Centro de Integridade Pública (CIP),
dos 2,75%, o governo apenas transferiu 1,28% das receitas dos
impostos sobre a produção dos empreendimentos da Sasol para as
comunidades de Inhassoro e Govuro.
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Ruanda, é um país “minúsculo” em termos territoriais, “apertado” por Uganda, a norte, Tanzânia, a leste,
Burundi, a sul, e a República Democrática do Congo,
a oeste. Dos quatros países
com que faz fronteira, apenas
com a Tanzânia está estável.
É que o país tem estado
em troca de acusações com
os seus vizinhos da região
dos Grandes Lagos, uma região que mostra, nas últimas
décadas, regresso às guerras
regionais.
Além de troca de acusações com a RDC, Kagamé
acusa o Burundi e o Uganda de apoiarem os rebeldes
ruandeses ativos nas províncias do Kivu Norte e Sul da
República Democrática do
Congo (RDC) e ameaça exercer represálias na sequência
dos ataques desses grupos ao
seu país. Por sua vez, o Burundi e o Uganda afirmam
que o Ruanda tem apoiado
os rebeldes do Burundi e do
Uganda na RDC.
As tensões entre o Ruanda e os dois países vizinhos,
o Burundi e o Uganda, escalaram nos últimos dois anos.
Em novembro de 2019, Kagamé ameaçou abertamente
exercer represálias contra os
seus vizinhos, na sequência
de um ataque no Ruanda, em
Outubro de 2019, perpetrado

por uma milícia do Kivu do
Norte (RDC), que alega ser
apoiada pelo Burundi e pelo
Uganda.
Por sua vez, o Burundi

afirma que o Ruanda apoia rebeldes do Burundi baseados
no Kivu do Sul, alegadamente responsáveis pelos ataques
no Burundi. Os governos do
Burundi e do Ruanda destacaram tropas na sua fronteira
comum.
A rivalidade de longa data
de Kagame com o seu homólogo ugandês, Yoweri Museveni, também mudou para
pior, com o segundo a acusar
o primeiro de apoiar os rebeldes baseados na RDC contra Kampala. Ambos líderes

expurgaram das suas forças
armadas respectivas oficiais
considerados demasiado ligados à outra parte; o Ruanda
fechou a principal passagem

da fronteira Ruanda-Uganda
e o Uganda destacou tropas na fronteira da RDC. A
desconfiança crescente entre
os países vizinhos da RDC
acarreta riscos graves para o
país, tendo em conta as consequências dessas rivalidades
na história da RDC.
As relações frutíferas
com Moçambique, mas
com alguma dose de
desconfiança

depois que mostrou uma eficiência que expôs as fragilidades das Forças de Defesa
e Segurança, em Cabo Delgado. Não precisou de um mês
para retirar da mão dos terroristas o distrito de Mocímboa
da Praia, que se encontrava
com bandeira Jihadista.
Com a presença de mais
de dois mil homens, sem
previsão do fim da missão,
Ruanda tem se destacado na
luta contra os insurgentes em

Cabo Delgado, numa contribuição cuja moeda de troca
se desconhece, o que torna
Kagamé um parceiro suspeito.
Uma suspeição que sobe
de tom quando se sabe que,
afinal, um parceiro de luta,
um dia pode estar do lado
oposto das trincheiras a
apoiar insurgentes na luta
contra o governo que um dia
apoiou, tal como sugere o
governo de Kinshasa.

Enquanto na sua região

Ruanda é colocado como um
metido em grupos que alimentam instabilidade, o país
tem se mostrado parceiro indispensável em Moçambique,

As tensões entre o Ruanda
e os dois países vizinhos, o
Burundi e o Uganda, escalaram
nos últimos dois anos. Em
novembro de 2019, Kagamé
ameaçou abertamente exercer
represálias contra os seus
vizinhos, na sequência de um
ataque no Ruanda, em Outubro
de 2019, perpetrado por uma
milícia do Kivu do Norte
(RDC), que alega ser apoiada
pelo Burundi e pelo Uganda.
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HCM necessita diariamente de 100 unidades de sangue
O Hospital Central de Maputo (HCM) recolhe, diariamente,
60 unidades de sangue, porém necessita de 100 Unidades por dia.
Segundo a representante da Direcção Clínica do HCM, Emília
Jeque, que falava por ocasião do dia mundial do dador de sangue,
o HCM tem uma colheita anual que varia entre 23 mil a 24 mil
unidades de sangue.

Novas incursões dos insurgentes mostram alguma mudança de estratégia

Estado Islâmico reivindica primeiro ataque terrorista em Nampula
Ataque a Nangade durante a visita do Chefe do Estado

O

s terroristas, que parecem estar a mudar de
estratégia, alastrando as suas incursões para
novos distritos da província de Cabo Delgado,
voltaram, na semana finda, a gerar alguma
preocupação ao atacar, pela primeira vez em
cinco anos, a província de Nampula. O ataque que sugere
que o grupo pode estar a dispersar as Forças de Defesa
e Segurança (FDS) e seus aliados estrangeiros - que se
encontram concentrados nas vilas que tradicionalmente tem
registado ataques - ocorreu na vila de Lúrio, no distrito de
Memba, no passado dia 17 de Junho, e foi reivindicado pelo
Estado Islâmico através das suas redes sociais.
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Depois de no princípio
deste ano terem gerado preocupação ao protagonizar uma
série de ataques a algumas
aldeias do distrito de Mecula, nordeste da província de
Niassa, os terroristas voltaram
a fazer soar os alarmes ao mudarem o seu foco para regiões
que nunca antes haviam sido
visada, dentro e fora de Cabo
Delgado.
Na semana finda, concretamente no passado dia 17 de
Junho, os insurgentes atra-

A situação
gera uma
preocupação,
numa altura em
que as Forças
de Defesa e
Segurança,
em conjunto
com as tropas
do Ruanda e
SAMIM, se
encontravam
a flanquear
os focos de
guerrilha que
se registam
nalguns distritos
a sul de Cabo
Delgado.
vessaram, mais uma vez, as
fronteiras de Cabo Delgado
e atacaram pela primeira vez
a província moçambicana de

Nampula.
A porta de entrada foi a vila
de Lúrio, no distrito de Memba, onde, ao seu estilo característico, decapitaram um civil
e alvejaram um comerciante
local que, de acordo com as últimas informações, continuava
em franca recuperação.
Para além dos episódios
de terror, os insurgentes, que
entraram em Lúrio durante a
madrugada, saquearam comida
e outros bens de comerciantes
e população local. As autoridades não confirmaram a acção.
No entanto, nos seus canais
de redes sociais, o Estado Islâmico, ao qual o grupo tem declarado estar filiado, publicou
uma declaração reivindicando a
responsabilidade por decapitar
um civil e roubar mercadorias.
A situação gera uma preocupação, numa altura em que
as Forças de Defesa e Segurança, em conjunto com as tropas
do Ruanda e SAMIM, se encontravam a flanquear os focos
de guerrilha que se registam
nalguns distritos a sul de Cabo
Delgado.
Não se sabe se a incursão
dos insurgentes em Nampula
visa incluir aquela província
no mapa do terror ou foi um
episódio isolado do grupo que
tem estado a ser empurrado do
norte de Cabo Delgado. No
entanto, nestes quatro anos,
têm sido recorrente a invasão
dos insurgentes a aldeias para
saquearem comida e bens, tal
como aconteceu em Memba.
Desde o início da insurgência, em Outubro de 2017, a
grande maioria dos incidentes
violentos está concentrada em
Cabo Delgado. Em Dezembro
de 2021, uma breve ofensiva
insurgente em Niassa viu cinco

pessoas mortas e várias sequestradas, mas desde Janeiro que
não se registava um ataque fora
de Cabo Delgado.
Ataque a Nangade e
Ancuabe após visita do
Presidente Nyusi
Em Cabo Delgado, segundo alguma imprensa, os insurgentes continuam a marchar

rumo a sul, enquanto a temida força ruandesa consolida o
controlo do eixo Mocímboa
da Praia-Palma, epicentro dos
maiores projectos de gás natural do país.
Na última semana, os insurgentes mostraram alguma
ousadia ao atacarem o distrito
de Nangade, precisamente no
momento em que o Presidente da República, Filipe Nyusi,

encontrava-se de visita àquele distrito para se inteirar dos
esforços da força da SAMIM
estacionada naquele ponto do
país.
De acordo com a Zitamar
News, enquanto Filipe Nyusi
visitava Nangade, depois de
ter passado por Ancuabe, Macomia, Mueda e Muidumbe,
os terroristas mataram pelo
menos cinco pessoas em vários ataques lançados perto da
sede do distrito. Aliás, segundo
fontes, ocuparam a aldeia de
Ngangolo, na estrada Nangade-Mueda, pouco menos de 20
km ao sul da sede.
Já em Ancuabe, outro ponto escalado pelo Presidente da
República, os terroristas atacaram, no último sábado, pela
quarta e quinta vez, respectivamente, as aldeias Nanoa e
Nikwita, a poucos quilómetros
da sede do distrito de Ancuabe,
segundo escreve o portal Carta
de Moçambique.

Ministra assume existência de Polícias infiltrados
que vazam informações aos terroristas
Já não surpreende o envolvimento dos membros da
Polícia da República de Moçambique (PRM) nos roubos,
sequestros e até assassinatos,
mas a sua folha de serviço ao
crime parece cada vez interminável.
Na semana passada, a ministra do Interior, Arsénia
Massingue, confirmou o que
já se suspeitava. Há agentes da
polícia moçambicana que colaboram com os insurgentes,
fornecendo-lhes informação
sobre as posições das autoridades.
Arsénia Massingue, que falava à margem de uma visita
àquela província martirizada
desde 2017, não revelou nomes e nem entrou em detalhes,
mas considera como sendo um
comportamento e "práticas"
que devem ser erradicadas.
“Os espinhos [do ofício]
são esses que estamos a criar,
quando temos desvios de
comportamento, quando não

temos sigilo profissional e saímos para informar o inimigo
onde está a nossa força", referiu a governante, durante uma
parada policial realizada semana finda.
Na mesma ocasião, a ministra foi criticada em relação
a inúmeros aspectos da actuação policial, face à gravidade
da indisciplina dos agentes,
sobretudo na capital provincial
Pemba, por oposição aos que
estão na frente de combate.
"Estão lá a dar o seu melhor, a dar o seu máximo, a
sacrificarem as suas vidas por
nós que estamos aqui a meter-nos em situações de indisciplina, a participar em casos de
rapto, em desvios de comportamento totalmente contrários
ao nosso juramento. Vamos
deixar de ser corruptos, indisciplinados, preguiçosos e faltosos ao trabalho. Estas práticas
devem morrer e ser sepultadas,
não daqui a oito, nem trinta
dias, é morrer e acabou. Não

faz sentido", sublinhou.
O apelo da ministra foi
também dirigido a agentes da
Unidade de Intervenção Rápida (UIR) que em pleno teatro
operacional abandonam o posto para irem beber.
"Continuamos a falhar
quando elementos da Unidade de Intervenção Rápida, que
deviam estar no campo de batalha, no lugar de sacrificarem
as suas vidas para combater o
terrorismo, saem da linha e vão
beber, viram bêbados. Não faz
sentido que um membro da
Unidade de Protecção de Altas
Individualidades abandone o
seu posto e permita que as residências dos dirigentes sejam
assaltadas", disse, ameaçando-os de expulsão.
Massingue criticou ainda a
falta de recolha de informação
em Cabo Delgado, permitindo
"que um bandido se acomode
nos bairros e planifique as suas
incursões", deixando, assim, as
comunidades vulneráveis.
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Quando comunicar é uma
tarefa difícil
Intensificam-se acções terroristas
em meio as grandes marchas políticas. Podem ser eventos sem qualquer relação, mas não precisamos
ver sempre os acontecimentos de
forma isolada. O Governo não sabe
explicar o que está a acontecer. Não
consegue comunicar. Aliás, não
conseguiu nem comunicar aos moçambicanos o que significa o início
de “introdução de hidrocarbonetos
na instalação Coral Sul FLNG”,
para além do tecnicismo. Não se
sabe se estamos a tirar o gás natural
do mar para teste, se já somos produtores, estamos prontos para exportar, nem mesmo o volume das
previsões das receitas. Se comunicar já é um fardo, o que podemos
esperar de fazer acontecer…
Em cada comunicação cria sempre ambiguidades que alimentam
a desinformação, para que dependendo da reação pública corra para
argumentar que tecnicamente não é
assim. É a gestão marginal de um
país, como se de uma oficina mecânica se tratasse. O mesmo viu-se
no anúncio da Tabela Salarial Única (TSU), a interpretação continua
a dividir opiniões.
O assunto de Cabo Delgado envolve milhares de deslocados que
ainda não sabem se voltam para as
zonas de origem ou não, envolvem
investidores que são sempre enganados sobre as condições de segurança, e aos moçambicanos que
não tem dimensão do que significa
o alastramento das acções terroristas, que estão agora em zonas nunca atacas.
Enquanto a nível central o governo assume que não há condições
dos deslocados voltarem as zonas
de origem, a nível provincial assiste-se esforços para que os mesmos
não abandonem as suas zonas de
origem, tal como se viu um dia depois de ataque em Nanduli, o que o
governo local apareceu a oferecer

sua viatura protocolar para que as
famílias que se encontram em debandada retornassem às suas casas.
Não há dúvidas que os esforços da FDS estiveram sempre em
Palma, em Afungi, por isso que a
narrativa foi sempre de que as condições já estavam criadas, “nós já
estamos prontos” e a Total a defender “que quando a vida voltar ao
normal, com serviços do Estado
e população, aí o projeto pode recomeçar”, uma afirmação de quem
equacionou a possibilidade do engano no discurso oficial.
E em meio a este discurso triunfalista que os terroristas abrem as
novas frentes, sem saber se estão
em fuga depois de aperto nas tradicionais zonas de ataque, ou é uma
estratégia de dispersão das FDS ou
é mesmo uma demonstração de
força de um grupo que o discurso
oficial dizia que estava esfomeado e
fragilizado.
Com Pemba em alerta, o pânico
chega em Nampula. São os terroristas a atacar pela primeira vez a
província de Nampula. O ataque
que sugere que o grupo pode estar a dispersar as forças de defesa
e segurança, com seus aliados estrangeiros, que se encontram concentrados nas vilas que tradicionalmente tem registado ataques,
ocorreu na vila de Lúrio, no distrito
de Memba, no passado dia 17 de
Junho, e foi reivindicado pelo Estado Islâmico através das suas redes
sociais.
São eles a atacar e anunciar nas
suas redes sociais, enquanto nós
continuamos no escuro sobre o
que realmente está a acontecer neste momento sensível em que se
aproximam grandes eventos políticos. E este silêncio que abre espaço
para outras reflexões que colocam
a possibilidade de recurso ao terrorismo para aproveitamento político
é que é muita coincidência.
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Castanha de caju rende 89 milhões de USD aos produtores
A produção de castanha de caju em Moçambique deu um salto
gigantesco no ano passado, de acordo com o balanço da campanha
2021-2022, apresentado na passada terça ao Conselho de Ministro
pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. O subsector do caju cresceu em 14%, em comparação com o ano anterior, e
os produtores arrecadaram cerca de 89 milhões de USD.

Conselho Global de Pesquisa discute desafios

Moçambique quer maior interação entre a comunidade científica

A

directora do Fundo Nacional de Investigação,
Vitória Langa de Jesus, defendeu, no decurso
do Conselho Global de Pesquisa (GRC, sigla
inglesa), em Panamá, uma maior interação da
comunidade científica, de modo a se ultrapassar as barreiras de natureza financeira que limitam as acções
dos investigadores.
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Moçambique não está isolado. Á margem do acervo académico que ilustra a riqueza do país
quando o tema está relacionado
a investigação, os pesquisadores,
através do Fundo Nacional de
Investigação (FNI) como membro do GRC, entraram para uma
nova plataforma de interação
com outras comunidades no que
concerne ao desenvolvimento de
trabalhos de pesquisa conjunta
e sua exposição ao mundo da
ciência e podem aceder as chamadas, não só do FNI, mas de
outras instituições internacionais
de financiamento.
É neste quadro que, de acordo com a directora do FNI, o
país tem vários projectos que foram e estão sendo desenvolvidos
com vários países como Malawi,
África do Sul, Alemanha, Zâmbia, seja a título de acordo bilateral, trilateral ou multilateral.
“O FNI assinou vários memorandos com diversos países
com os quais tem em carteira um
leque de acções de colaboração
para o desenvolvimento da pesquisa e sua gestão adequada. A
plataforma de interação que é
proporcionada nas reuniões do
GRC parece um simples espaço
de conversa, mas é, na verdade,
um verdadeiro laboratório de
concepção de laços de trabalho
entre os membros do GRC”,
afirma Vitória Langa.
A entrada do FNI no GRC
tem sido uma das janelas mais
importante, não só no âmbito
dos pesquisadores, mas para o
próprio FNI em matéria de gestão transparente dos processos
de pesquisa; os quadros do FNI
têm se beneficiado de vários treinamentos existentes em diversos
países que integram o GRC, dando uma exposição, estabelecimento de contactos e apreensão
de informação existente nas instituições congéneres.
“A interação não deve ser
vista só no que diz respeito às
agências de financiamento, mas
inclui a necessidade de levar toda
a comunidade científica a ser
parte do GRC. Uma das práticas
é a promoção das reuniões regionais que permitem uma análise
mais aprofundada das questões
dos países de cada região”, de-

fendeu a representante do país
em Panamá.
Mas essa interação pode ser
melhorada. “A interação não
deve ser vista só no que diz respeito às agências de financiamento, mas inclui a necessidade
de toda a comunidade científica
ser parte do GRC. Uma das práticas é a promoção das reuniões
regionais que permite uma análise mais aprofundada das questões dos países de cada região, e
posteriormente serem endossadas ao GRC”, defendeu ela.
Langa proferiu esse discurso
na 10ª reunião do Conselho Global de Pesquisa, que juntou mais
de 92 instituições de 79 países,
e foi organizada pela Secretaria
Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação de Panamá (designada SENACYT0) e pela National
Science Foundation (NFS) dos
Estados Unidos de América.
A reunião que decorreu entre
os dia 30 de Maio a 3 de Junho
corrente debruçou sobre estabelecimento de grupo de trabalho
de ciência e tecnologia que a delegação moçambicana mostrou
ser necessário empreender esforços para acrescer de forma incisiva, vibrante, diversa e engajada
um grupo de trabalho focado
no STEM (acrónimo inglesa de
Science Technology Engineering
and Mathematics Job Description, órgão que representa um
sistema de aprendizado científico, o qual agrupa disciplinas
educacionais em “ciência, tecnologia, engenharia e matemática)
para maior acção dos mesmos,
com vista a proporcionar melhores habilidades para o ecossistema a nível nacional e global para
o desenvolvimento da economia
dos países.
Os participantes abordaram
ainda a necessidade de promoção, pelos Conselhos de Financiamento à ciência, de uma abordagem transformativa, inovadora
e criativa de apropriação, uso de
tecnologias e conhecimentos originários do STEM para o ensino
e aprendizado, com vista a melhoria do STEM na educação.
Apontou-se ainda que os
Conselhos de Financiamento à
ciência devem desenvolver plataformas ou modelos de suporte

e interação, mobilidade, transferência técnica e profissional a
nível nacional e global nas várias
áreas do STEM entre sectores, e
em diversos níveis de actuação.
Por outro lado, referiu-se à
necessidade dos Conselhos de
Financiamento à ciência obter
e ou consolidar mecanismos de
financiamento a multidisciplinaridade e equipas internacionais
para a catalisação de descobertas
científicas e inovadoras.
Ainda na discussão sobre a
visão e percurso do GRC nos
próximos 10 anos, versando sobre as linhas de actuação, Moçambique, através do FNI, foi
representado por Vitória Langa
de Jesus, que reforçou a expectativa de Moçambique e de África
na fase subsequente.
Neste contexto, foram emanadas várias recomendações,
como a pertinência da existência
de um mecanismo de monitoria
dos trabalhos que estão sendo
desenvolvidos pelos diversos
parceiros e serem sistematizados
(por uma plataforma) de forma
a se elaborar uma resposta comum aos desafios apresentados;
melhorar a advocacia nos países
membros, através do suporte e
desenvolvimento de acções crescentes de impacto na região da
pesquisa (adopção dos princípios
estatuários endossados durante
os eventos realizados) e a necessidade de maior intervenção
ao nível da elaboração de políticas de condução das sociedades,
para que em qualquer iniciativa
se encontre a chamada do GRC,
como uma organização que trabalha com a gestão da pesquisa.
Alargamento de parcerias
Sublinhar que a delegação
nacional, através do FNI, empreendeu encontros paralelos,

tal é o caso da DFG (Sociedade
Alemã de Amparo à Pesquisa)
da Alemanha, onde discutiu-se
a possível chamada conjunta
em tecnologia para agricultura
sustentável e outras áreas de interesse já definidas com aquele
país.
Com o Brasil, o FNI estabeleceu contacto com a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
visando reactivar o evento científico conjunto, adiado devido a
pandemia da Covid-19, estando
em agenda a definição de três
áreas de interesse comum.
Com a vizinha África do
Sul, através da NRF, o FNI discutiu a necessidade de actualizar
o memorando de entendimento,

permitindo o acesso do FNI às
oportunidades disponíveis pela
África do Sul.
A delegação moçambicana,
que além da directora executiva
do FNI integrava outros quadros
desta instituição pública vocacionada ao financiamento da investigação, nomeadamente a chefe do
Serviço de Projectos, Dirce Madeira, e chefe do Departamento
de Administração e Recursos
Humanos, Edson Faria, estabeleceu passos e compromissos para
uma parceria com instituições
de investigação científica de vários quadrantes do mundo, como
Áustria, Japão, Nova Zelândia,
Reino Unido, Estados Unidos da
América e França, e já existem
programas em manga.

Entrega de pastas: Jeremias Langa assume
Presidência do MISA Moçambique

O

recém-eleito presidente do MISA Moçambique,
Jeremias Langa, recebeu, esta Sexta-feira, do seu
antecessor, Fernando Gonçalves, as pastas que, estatutariamente, habilitam o seu elenco à gestão da
Organização.
Na cerimónia, de duas
horas, o presidente cessante,
Fernando Gonçalves, fez uma
retrospectiva das acções desenvolvidas pelo MISA durante os
dez anos de presidência, destacando o resgate do estatuto da
Organização na defesa de direitos e liberdades fundamentais
no país.
Na ocasião, Fernando Gonçalves afirmou que “a promoção de um ambiente midiático,
livre de intromissões como o
centro da governação que ora
finda”, apontando, igualmente,

a continuação do trabalho realizado, especialmente no que diz
respeito ao quadro legal dos media, como uma das prioridades.
Por seu lado, o presidente recentemente eleito, Jeremias Langa, destacou a relevância do trabalho realizado
pela equipa do seu antecessor,
acrescentando que, “de facto, o
ambiente favorável aos media
em Moçambique depende, em
grande medida da aprovação
do quadro legal da Comunicação Social e da Radiodifusão,
ainda em debate”.

Estónia já tem representação diplomática no país

POLÍTICA

Estónia abriu, esta quarta-feira, a sua representação diplomática
em Moçambique. O país europeu, que apoia o Estado moçambicano no treinamento militar, tem um potencial em tecnologias de
informação, área da qual Moçambique pretende tirar proveito. A
Estónia, nos últimos anos, se tem afirmado como uma potência em
várias áreas.
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Província de Maputo enaltece feitos que encorajam retenção de menores na escola

Menores instados a reavivar e promover valores patrióticos da
história nacional

P

erto de 1500 crianças de Djuba, no posto administrativo da Matola Rio, distrito de Boane, na
província de Maputo, celebraram em comunidade o dia da criança Africana, 16 de Junho. O
evento que proporcionou uma tarde de alegria
e reflexão, conduzido pelo Governador da Província de Maputo, Júlio Parruque, terminou com oferta de kits escolares
e apelos aos adultos para que participem no combate dos
males que perturbam o crescimento de menores.
É um convívio que se tornou numa tradição em Djuba,
sempre que chega 16 de Junho,
dia da criança Africana. É um
dia de diversão no espaçoso
parque de diversão, oferecido
há alguns anos pela “família
Muzila” às crianças da comunidade e não só para que tenham
a oportunidade de brincar e
se divertirem num ambiente
sadio, como, aliás, recordou
Júlio Parruque, governador da
província de Maputo.
Como tem sido habitual,
no passado dia 16 de Junho, as
crianças participam de uma diversidade de brincadeiras, com
destaque para sorteios e dança,
em que os vencedores acabaram premiados. No entanto,
como o dia é de festa, todos
voltaram para casa com kits

em meio a diversão necessária,
que lembra aos petizes a máxima de que o amanhã depende das boas escolhas de hoje
e sobretudo do aprendizado
escolar. E não é para menos.
A província precisa: Só no ano
de 2020, 3100 raparigas abandonaram a escola, e em 2021 o
número viria reduzir para 1926
crianças. Um acto animador,
mas que coloca as autoridades
da província de Maputo ainda
em alerta.
A nível de gravidezes precoces, foram vítimas, naquela
província de Maputo, 128 raparigas em 2020, mas o número viria a subir para 245
em 2021. Estes são números
que reflectem a problemática
de uniões prematuras, que se
situaram na ordem de 107 em

Adiante, o governador
destacou que estes
e outros males têm
contribuído de forma
muito negativa para o
crescimento dos menores,
mas também são esses
males que contribuem
para o aumento da
desistência escolar
daquela faixa etária.
escolares, oferecidos pelo patrono do evento, que luta para
que as gerações vindouras não
sejam corrompidas ainda em
tenra idade pelas vicissitudes
da vida.
Aos balouços, no escorrega
e noutra diversidade de brinquedos foi-se o dia dos petizes

2020 e 40 em 2021.
Adiante, o governador destacou que estes e outros males
têm contribuído de forma muito negativa para o crescimento
dos menores, mas também são
esses males que contribuem
para o aumento da desistência
escolar daquela faixa etária.

“Temos muitos que abandonam a escola por causa de
casamentos forçados, de gravidezes antes de tempo e da violência doméstica”, sentenciou,
para depois condenar, com
veemência, “aqueles que fazem
crescer rápidos as raparigas”.
Ainda na senda da problemática da criança, dados
partilhados pelas autoridades
da província de Maputo indi-

cam que foram registados com
muito entusiasmo a assistência
de 5100 crianças em situação
de vulnerabilidade, um exercício que permitiu a reintegração
das mesmas nas escolas.
“No ano passado, registamos com muito entusiasmo
a assistência de 5100 crainças
em situação de vulnerabilidade, onde foram integradas
nas escolas, e no mesmo ano

reunificamos 74 crianças do
sexo feminino, que estavam
em uniões forçadas”, disse o
governador da Província de
Maputo, Júlio Parruque, que
falava por ocasião do dia da
criança africana, no evento organizado pelo empresário local
e patrono de iniciativa, Samuel
Muzila, que tem se mostrado
sensibilizado pelos desafios
das crianças.

Mais de 1300 crianças estiveram no evento
O evento que se realiza
anualmente no mesmo espaço,
este ano, superou todas as expectativas em termos de organização e participação de petizes.
Foram ao todo mais de 1300
crianças idas não só de Djuba,
como também de bairros circunvizinhos, que depois de se
divertirem e refastelarem, levaram para casa um kit de material
escolar oferecido pelo patrono
do evento.
É um gesto que foi enaltecido pelo governador, que reconheceu o contributo da “família Muzila”, que anualmente
têm contribuído para que várias
crianças não passem esta data
“em branco”.
“Este é um grande contributo para o Governo, nós queremos parceiros assim, que olham
para as necessidades que temos
à nossa volta, e as crianças precisam. Gostava de destacar que
estamos a celebrar esse dia num

parque infantil desta família que
disponibilizou o espaço para um
bem público. É este o exemplo
que queremos, de menos egoísmo na gestão da terra”, sublinhou Parruque.
O evento que juntou professores e alunos foi organizado pela Dumadumana Servicos
Lda, empresa da qual Samuel
Muzila é o responsável. Ao seu
estilo característico, na sua intervenção, destacou que as melhores ofertas que devem ser dadas
às crianças são oportunidades
para melhorar a educação e estimular os mesmos a estudarem.
“A educação é que cria o
homem e o prepara para os
grandes desafios do amanhã. Se
faltarmos a educação estaremos
a roubar o futuro dos nossos filhos e netos”, afirmou, para depois anunciar mais kits às crianças que enfrentam o terror da
instabilidade em Cabo Delgado.
Convidado a se pronunciar

sobre os desafios da educação,
defendeu que as crianças devem
ser dotadas de valores que retratam e exaltam a cultura local,
aliás, defendeu a necessidade de
se reservar o 16 de Junho, porque reflecte, em parte, a história
em que Moçambique é parte.
“Porquê não ser feriado,
para que as crianças passem
com os pais e aprender sobre nossa história”, desafiou o
empresário.
O dia 16 de Junho é uma
data que lembra o massacre de
Soweto, na Africa do Sul, em
1976, quando milhares de crianças e adolescentes em idade escolar foram assassinadas pelo
regime do apartheid na tentativa de protestar contra a má
qualidade da educação dos negros. Em Moçambique, a data
coincide com o dia da moeda
nacional e do massacre ocorrido em Mueda, na província de
Cabo Delgado.
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Forças conjuntas intensificam perseguição
O Presidente da República, Filipe Nyusi, esteve na última
quinta-feira em Ancuabe, onde constatou a normalidade no
funcionamento das instituições e no dia-a-dia das populações
nas zonas recentemente alvo de ataques terroristas. O Chefe
de Estado confortou as populações e disse que a Força Militar
Conjunta está a perseguir os terroristas.

Nyusi insta funcionários do IPAJ a não se envolverem em
cobranças ilícitas

A

luta contra a corrupção na função pública continua a ser o cavalo de batalha do Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi, que discursando, esta segunda-feira, na inauguração da nova
sede do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), para além de exigir maior qualidade nos serviços prestados naquela instituição, instou os funcionários do
IPAJ para não se envolverem em cobranças ilícitas.

EVIDENCIAS.CO.MZ

Duarte Sitoe
O Instituto de Patrocínio e
Assistência Jurídica (IPAJ) finalmente abandonou os escritórios
que tinham sido cedidos pelo
Ministério de Trabalho e Segurança Social. Com a inauguração da nova sede, localizada na
Avenida Karl Max, a Direcção
Geral e a delegação da cidade de
Maputo passam a funcionar no
mesmo edifício.
Falando à margem da inauguração do edifício que custou cerca de 690 milhões de
meticais, o Chefe do Estado
declarou que o Governo vai
continuar a apoiar os órgãos de
administração de justiça.
“Com esta infra-estrutura

moderna fica o desafio de o
IPAJ prestar serviços de qualidade, à altura das exigências dos
moçambicanos. Para além de
exercer a defesa dos interesses
individuais e colectivos, exortamos que intensifiquem a vossa
acção na protecção do nosso
ambiente em todas as suas dimensões”, frisou.
A corrupção na função pública ainda é um desafio para o
Governo. Apesar dos discursos
do Presidente da República, o
número dos servidores públicos
implicados em casos de corrupção continua assustador. Ainda
na sua intervenção, Filipe Nyusi
instou os funcionários do Insti-

tuto de Patrocínio e Assistência
Jurídica para continuarem isentos a actos de corrupção, ou
seja, para não se envolverem em
cobranças ilícitas
“Uma das formas para combater a corrupção na Justiça é

o vosso trabalho, como o vosso trabalho não é remunerado,
espero que alguém não faça cobranças ilícitas, nunca ouvimos
casos desses, que continuem
assim, porque isso vai contribuir bastante, mesmo aqueles

corrompidos ou os corruptos
poderão ter dificuldades se o
vosso trabalho estender-se por
todo território nacional com
eficácia”, afirmou.
Por sua vez, o director-geral
do IPAJ, Justino Tonela, destacou o desafio contínuo do IPAJ
em estar presente em todos os
distritos, tendo falado das instalações que foram destruídas pelos insurgentes na província de
Cabo Delgado.
Tonela referiu ainda que
para além de colaborar com a
Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), as parcerias
estabelecidas pelo IPAJ atravessam fronteiras, com assinatura
de acordos e benefícios de assistência jurídica gratuita.
“Este acordo possibilita
que os moçambicanos detidos
nos países da CPLP beneficiem
de patrocínio judiciário gratuito. Neste acordo, destacamos a
cooperação com o Brasil, onde
inúmeros moçambicanos puderam se beneficiar deste”, referiu.

Mais uma vez entre os piores

Moçambique só está atrás da Ucrânia no Índice Global de Paz

E

m meio à azáfama nacional, após a eleição do país
para o Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas (ONU), Moçambique teve
uma das maiores quedas no Índice Global de Paz,
para a 122.ª posição em 163 países, segundo a análise do Instituto de Economia e Paz (IEP).
Segundo o estudo, Moçambique caiu 11 lugares, a segunda
queda mais alta no indicador
de protecção e segurança, atrás
apenas da Ucrânia, país invadido pela Rússia a 24 de Fevereiro
e que está a ser dilacerado com
grande artilharia, havendo já algumas cidades completamente

fica a dever-se ao terrorismo,
que resultou num aumento do
número de refugiados, de manifestações violentas e de terror
político.
“No entanto, o impacto
do terrorismo melhorou e as
mortes por conflitos internos
também reduziram”, notou o

destruídas e ou ocupadas.
A queda de Moçambique

fundador e diretor do IEP, Steve Killelea, que atribuiu o pro-

gresso à colaboração de Maputo
com o Ruanda e a Comunidade
Africana de Desenvolvimento
no combate ao Estado Islâmico.
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas
aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns
ataques reclamados pelo grupo
extremista Estado Islâmico.
Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e
cerca de 4.000 mortes, segundo
o projeto de registo de conflitos
ACLED.
Desde julho de 2021, uma
ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda
a que se juntou depois a Comu-

nidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia
presença de rebeldes, a norte,
junto à Tanzânia, mas a fuga
destes tem provocado novos
ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio
temporário.

Pelo contrário, Angola subiu
14 lugares no Índice para 78.º
lugar devido a melhorias na redução de manifestações violentas, do impacto do terrorismo,
e melhoria das perceções sobre
a criminalidade, embora registe
um forte custo económico da
violência no país.
“Mostrou também um
compromisso maior com o financiamento de [missões de]
manutenção da paz e reduziu
os gastos com as forças armadas como percentagem do PIB
[Produto Interno Bruto] e importou menos armas”, salientou
Killelea, em declarações à agência Lusa. Lusa
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Pagamento de taxas "privatiza" hospitais

O pagamento de taxas especiais, cobradas em alguns hospitais
públicos para o acesso à saúde, constitui uma barreira para a população mais desfavorecida e faz com que esta camada tenha cada vez
menos acesso aos serviços de saúde. De acordo com uma pesquisa,
estas taxas têm sido cobradas para o acesso ao serviço de atendimento, consulta, medicamentos, material cirúrgico, entre outros.
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Medo de exposição e perda de reputação entre as causas

Falta de denúncia contribuiu para que crimes d
Uma em cada sete mulheres sofreram violência sexual antes dos 18 anos
Falta de confiança em relação ao justiça coíbe vítimas de denunciar

A

pesar dos esforços visando a consciencialização da sociedade sobre os impactos negativos da violência sexual, estatísticas mostram que ainda é significativo o número de vítimas que preferem abraçar o silêncio, o que faz
com que os violadores permaneçam impunes. Entre as causas da falta de
denúncia está o medo, a resolução a nível familiar ou comunitário - de forma particular ou informal - a discriminação e a vergonha, aliados ao facto de, em Moçambique, o problema ainda ser pouco discutido e assuntos ligados à sexualidade serem
considerados privados.
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Neila Sitoe
Dados do Inquérito Sobre Violência Contra a
Criança em Moçambique
(INvic2019), lançado há
dias, indicam que uma em
cada sete mulheres (14,3%)
sofreram violência sexual
antes dos 18 anos. Entre as
mulheres, 6,6% sofreram
toque sexual indesejado,
6,1% sofreram uma tentativa indesejada de sexo, 5,6%
sofreram sexo pressionado
ou coagido e 3,5% sofreram
sexo pressionado e 3,2% sofreram toque sexual indesejado.
Entre as mulheres que sofreram violência na infância,
apenas 32,2% já contaram
a alguém sobre a sua experiência. Entre as mulheres
que contaram, 35,8% revelaram a um parente e 33,5%
a um amigo ou vizinho.

Sobre o perfil do agressor, as vítimas de violência
sexual relataram que os perpetradores comuns dos mais
recentes incidentes sofridos
pelas mulheres nos últimos
12 meses incluíam um parceiro íntimo actual ou anterior (64,3%) e um amigo
(21,9%). Mais do que uma
em cada quatro mulheres
(27,6%) que sofreram qualquer violência sexual nos
últimos 12 meses afirmaram
que o perpetrador dos mais
recentes incidentes era, pelo
menos, cinco anos mais velho.
Para Maria Artur, pesquisadora e activista social, a
prevalência significativa de
casos de vítimas de violência sexual que não denunciam às autoridades para a
responsabilização dos agres-

sores deve-se ao facto de a
sociedade moçambicana ser
marcada por fortes desigualdades de género, onde
as mulheres são as que mais
sofrem violência sexual, e
como este tipo de violência
faz parte dos crimes contra
a honra, muitas vítimas calam-se por medo de perder
a sua reputação.
“As mulheres que são
violadas sexualmente muitas das vezes têm vergonha
de denunciar, porque quando denunciam são questionadas, discriminadas e até
mesmo julgadas pela sociedade, onde procuram saber
como ela estava vestida, por
que estava a altas horas sozinha fora de casa, se estava
embriagada ou não, como se
ela fosse a culpada por ter
sido violentada”, lamentou.

Maria Artur, pesquisadora e activista social

Medo de expor a família faz com
A discriminação
é a pior forma de
retirar os direitos das
pessoas e quando a
pessoa tem noção de
que se denunciar irá
sofrer discriminação,
e muitas das vezes o
agressor nem é preso
por falta de provas,
prefere optar pelo
silêncio, por isso a
violência sexual é um
tipo de violência que
mais impunidade
tem, o que faz com
que a multiplicação
deste tipo de crime
seja maior.

Para a pesquisadora, as mulheres nem sempre denunciam casos
de violência por medo de expor
a família, de serem discriminadas
mesmo dentro das próprias famílias, por vergonha e porque não
confiam na justiça, pois muitos
agressores continuam impunes
devido a ineficiência na recolha
das provas do crime.
“A discriminação é a pior forma de retirar os direitos das pessoas e quando a pessoa tem noção de que se denunciar irá sofrer
discriminação, e muitas das vezes
o agressor nem é preso por falta
de provas, prefere optar pelo silêncio, por isso a violência sexual
é um tipo de violência que mais
impunidade tem, o que faz com
que a multiplicação deste tipo de
crime seja maior”, afirmou.
Maria Artur acrescenta que várias vezes a vítima tem vergonha
de dizer que foi violada porque

CENTRAIS

BM doa USD 26 milhões para energia

O Banco Mundial (BM) anunciou um financiamento de 26
milhões de dólares americanos para estimular o sector de energia fora da rede, assim como para promover sistemas solares residenciais. O Executivo, através do Fundo Nacional de Energia
(FUNAE), e o Banco Mundial reuniram-se, recentemente, para
discutir o projecto.
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de violência sexual continuem impunes
construindo-o através do
questionamento dos valores
discriminatórios com que
fomos educados e defendendo, acima de tudo, a solida-

riedade, o amor, a empatia,
o respeito pelo outro para
que este tipo de crime não
continue impune só porque
se quer manter o bom nome

da família, a custo de proteger um agressor que se não
denunciado várias mulheres
continuarão vítimas dele”,
apelou.

Por seu turno, Elda
Homo, chefe do departamento do género da Procuradoria-Geral da República,
diz que apesar dos desafios
que as mulheres estão sujeitas ao denunciar crimes de
violência sexual, elas não se
devem calar, devem optar
sempre por denunciar, para
que o responsável por este
crime seja penalizado pelo
seu acto e só assim a sociedade ficará consciente sobre

m as mulheres não denunciem

Elda Homo, departamento de género da PGR
elas são culpabilizadas devido
ao sistema patriarcal que define
estruturas de poder baseadas na
diferença sexual e hierarquizam
na desigualdade, onde a mulher
não tem voz, o que pressupõe

todo um sistema de valores que
justifique essa desigualdade e a
reproduza, influenciando tanto
homens como mulheres.
“Há uma necessidade de se
combater o patriarcado, des-

Não devemos
culpabilizar a
vítima de violência sexual,
ou de qualquer
outro tipo de
violência, porque as pessoas
não pedem para
ser violadas, e
culpabilizando-as estamos a
dar mais força
ao agressor,
para que continue com estes
actos que muitas das vezes
resultam em
impunidade.
a necessidade de não praticar
tal crime porque sofrera sansões.
“Todo o cidadão tem direito a vida e a não ser vio-

lentado, e a violência sexual,
apesar de ser mais incidente
nas mulheres, há homens
que também são vítimas deste tipo de violência, e tanto
homens assim como mulheres não podem ter vergonha
de denunciar”, explicou.
Gilberto Macuacua, activista social, diz que a violência é uma opção, as pessoas
têm alternativas para não
praticar a violência sexual,
mas preferem ignorar as alternativas e optar por recorrer a força e ameaças para

a mulher ter medo de denunciar crimes de violência
está associado à pressão social que ela sofre e às ordens
sociais de género que matam
os sonhos das pessoas, dos
homens assim como das mulheres, atrasam o desenvolvimento da sociedade.
Por isso, o activista considera importante a reflexão
sobre a transformação social
e a necessidade do envolvimento de todos (do indivíduo, da família, da comunidade, instituições sociais

Gilberto Macuacua, activista social
satisfazer actos tão bárbaros,
e agravam a situação culpabilizando a vítima.
“Não devemos culpabilizar a vítima de violência sexual, ou de qualquer outro
tipo de violência, porque as
pessoas não pedem para ser
violadas, e culpabilizando-as
estamos a dar mais força ao
agressor, para que continue
com estes actos que muitas
das vezes resultam em impunidade”.
Para Gilberto, o facto de

e do sistema) para que tais
práticas sejam eliminadas.
“Há uma pressão social
que faz com que as mulheres
tenham medo de denunciar,
porque geralmente são conotadas com certos estereótipos, são culpadas e por vezes
a sociedade as discrimina,
por isso toda essa questão
deve ser quebrada, para que
não se dê mais espaço a violência que é algo que acarreta
custos e perpetua a pobreza
no país”, finalizou.
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Activista defende reflexão sobre a transformação
social no país
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BCI promove educação financeira para crianças
O BCI realizou, na quinta-feira (16), uma acção de educação financeira na sede da Organização dos Continuadores
de Moçambique, em Maputo, por ocasião do Dia da Criança
Africana e do Dia do Metical, que se assinalam anualmente a
16 de Junho. Beneficiaram da aula mais de 60 crianças, cujas
idades variam entre 9 e 14 anos.

‘TL - Transportes e Logística’ é a primeira empresa certificada
em qualidade, segurança e saúde no trabalho

A

empresa TL - Transportes e Logística, Lda, é a
única empresa moçambicana na área dos transportes, logística e armazenagem certificada
por normas internacionais de gestão. Detém,
actualmente, as certificações ISO 9001 (desde
2018) e ISO 45001 (2020), para Qualidade, Segurança e Saúde
no Trabalho, respetivamente.
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É ainda membro da organização IAM – International
Association of Movers (Associação Internacional de Empresas de Mudanças), sediada nos
EUA, e que agrega os principais
players mundiais desta área de
negócio. A TL – Transportes e
Logística Lda tem como estratégia implementar, até finais de
2023, a certificação ambiental
(ISO 14001).
Com uma cobertura a nível
nacional, a empresa é especialista em transporte de bens e equipamentos, sobretudo na área de
mudanças residenciais, nacio-

nais e internacionais, mudanças
de escritórios, transportes e serviços expressos. Está também
vocacionada para o fornecimento de serviços de embalagem,
armazenamento e logística.
Os seus serviços distinguem-se pela rapidez, rigor e
responsabilização, apostando na
comunicação em tempo útil junto dos clientes e num trabalho
de excelência.
Num sector dominado, sobretudo, por homens, Kiluva
Taveira Mocumbi, directora-geral da TL, lidera uma equipa de
30 colaboradores, destacando

“um dia-a-dia cheio de desafios”.
Para esta responsável, o sucesso da empresa assenta, essencialmente, “na Qualidade
através do Rigor, Rapidez e Capacidade em dar uma resposta
ajustada às necessidades de cada
um dos diversos clientes”.
“O facto de termos meios

próprios e boas relações, também a nível internacional, permite-nos alcançar não só todas
as províncias de Moçambique,
mas também outros mercados
fora do país. Estabelecemos um
elevado grau de confiança com
os nossos clientes”, salienta Kiluva Taveira Mocumbi.

Apesar de operar num mercado muito concorrencial e por
vezes marcado por operadores informais que distorcem as
regras, a TL tem registado nos
últimos anos um crescimento
sustentado do volume de negócios, tanto a nível de volume
de clientes como de valor das
operações. Este ano, a empresa
prevê a consolidação da sua presença no mercado de transporte
e logística no sector do Oil &
Gas, estando a prestar serviços
para os principais players em
Moçambique.
A empresa opera a partir
de Maputo para todo o país e
para qualquer parte do mundo,
destacando-se, ainda, pela realização de acções de responsabilidade social, oferecendo, muitas
vezes, ajuda no transporte e
entrega de bens essenciais em
zonas afectadas por ciclones e
outras calamidades.

Standard Bank atraiu visitantes na feira da Escola Portuguesa em Maputo

O

Standard Bank colocou os seus serviços, particularmente os canais digitais, que permitem realizar
todas as transacções de forma rápida, segura e remota, à disposição do público que afluiu à feira,
ocorrida, sábado, 18 de Junho, nas instalações da
Escola Portuguesa, em Maputo, por ocasião da celebração do Dia
de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na ocasião, o banco procedeu
à abertura de novas contas, tendo,
igualmente, activado os canais digitais, nomeadamente Quiq e Netplus, proporcionando, deste modo,
um diversificado leque de serviços

jogos de PlayStation, Photo Booth
(moldura fotográfica) e oferta de
brindes aos participantes.
Abordado na ocasião, Bernardo Aparício, administrador delegado do banco, referiu-se ao facto

e vantagens aos clientes, num ambiente de lazer.
No concorrido stand, foram
ainda promovidas várias actividades de entretenimento como roleta,

de o Standard Bank ser uma marca
histórica em Moçambique, onde
está implantado há mais de 120
anos, durante os quais sempre esteve associado a grandes eventos

socioeconómicos.
“Hoje viemos fazer uma activação, ajudar os nossos clientes a
aderir aos canais digitais e outros
serviços do banco. Temos marcado presença em vários eventos sociais para mostrar que o banco está
comprometido com o desenvolvimento do País e, ao mesmo tempo,
está aberto aos seus clientes”, disse, acrescentando que “somos um
banco universal, que serve a todo o
tipo de clientes, pelo que gostamos
de receber visitantes, aqui, para terem uma nova experiência e, assim,
perceberem a excelência de serviços que oferecemos”.
Após abrir a conta no stand do
banco na feira, Vera Safrão contou
ter sido atraída pela facilidade e rapidez do processo: “Abri uma conta aqui no Standard Bank, porque

achei que o método que usam é
mais fácil, quando comparado com
outros bancos onde há muita burocracia. Estou aqui na feira a representar a minha empresa e aproveitei

a ocasião para unir o útil ao agradável”, sublinhou.
Por sua vez, Inocência Chongo
expressou-se nos seguintes termos:
“Aproveitei, hoje, a oportunidade
que o banco proporciona, aqui na
feira, para abrir uma conta porque é
fácil, rápido e muito seguro”.
Após jogar à roleta e ganhar um
brinde, Alberto Lírio referiu que já
tinha muito boa impressão do Standard Bank: “O stand do banco está
muito atractivo e as pessoas são
simpáticas. O atendimento é espectacular. Eu tenho muito prazer em
visitá-lo. Tive direito a um brinde,
que vou guardá-lo como lembrança. É uma bela acção de marketing”, concluiu.

Bernardo Aparício, administrador Delegado do Standard Bank

EMOSE vai financiar PME de Sofala

ECONOMIA

A Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE) diz-se
disponível a facilitar o financiamento bancário para a revitalização das Pequenas e Médias Empresas (PME), afectadas pelos
ciclones em Sofala, com destaque para o Idai. A pretensão foi
apresentada na última quarta-feira (15), na cidade da Beira, pelo
Presidente do Conselho de Administração (PCA).
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Moçambique registou uma inflação de 1% em Maio

N

o quinto mês do ano em curso, ou seja, em
Maio, em comparação com o mês de Abril, Moçambique registou uma inflação mensal de 1%.
De acordo com os dados do Instituto Nacional
de Estatística (INE), entre Janeiro e Maio do
ano corrente, o país registou um aumento de preços na ordem
de 5,56%, sendo que as divisões de Alimentação e bebidas não
alcoólicas e de Transportes foram as que mais se destacaram,
contribuíndo para o total da variação acumulada com cerca de
3,05pp e 1,56pp positivos, respectivamente.

Duarte Sitoe
O custo de vida tende a
agravar-se nas principais cidades
do país. Entre Janeiro e Maio, os
preços de alguns produtos indispensáveis para as famílias moçambicanos viram os seus preços
dispararem, sendo que, no mês de
Maio, o país registou uma inflação
mensal de 1%.
“Tomando como referência
dados recolhidos em Maio findo,
nas Cidades de Maputo, Beira e
Nampula, quando comparados
com os do mês anterior, indicam
que o país registou uma inflação
na ordem de 1,00%. As divisões
de Alimentação e bebidas não alcoólicas e de Transportes foram as
de maior destaque, ao contribuí-

rem no total da variação mensal
com cerca de 0,67 e 0,16 pontos
percentuais (pp) positivos, respectivamente”, refere o relatório do
Instituto Nacional de Estatística,
destacando que nos primeiros cinco meses de 2022 Moçambique
“registou um aumento de preços
na ordem de 5,56%. As divisões
de Alimentação e bebidas não alcoólicas e de Transportes foram as
de maior destaque, ao contribuírem no total da variação acumulada com cerca de 3,05pp e 1,56pp
positivos, respectivamente”.
Olhando para a variação mensal dos preços por produto, o INE
destaca o aumento dos preços do
trigo (15,6%), da gasolina (2,1%),

do óleo alimentar (3,7%), do sabão em barra (5,2%), do tomate
(1,2%), do peixe fresco (1,4%) e
do gasóleo (2,9%). A subida do
preço destes produtos contribuiu
no total da variação mensal com
cerca de 0,88pp positivos.
No entanto, o INE observa
que alguns produtos, com destaque para o peixe seco (3,5%), o
coco (6,4%) e o repolho (6,0%),
contrariaram a tendência de aumento de preços, ao contribuírem
com aproximadamente 0,15pp
negativos no total da variação
mensal.
“Analisando a variação acumulada por produto, importa des-

tacar o aumento dos preços do tomate, do pão de trigo, da gasolina,
do óleo alimentar, de transportes
semi-colectivos urbanos e suburbanos de passageiros, de veículos
automóveis ligeiros em segunda
mão e do gasóleo. Estes comparticiparam com cerca de 3,54pp
positivos no total da variação
acumulada”.
No que à variação homóloga diz respeito, em comparação
com igual período de 2021, Moçambique registou, no mês em
análise, um aumento de preços na
ordem de 9,31%. As divisões de
Transportes e de Alimentação e
bebidas não alcoólicas foram, em
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termos homólogos, as que registaram maior variação de preços,
com cerca de 13,65% e 13,51%,
respectivamente.
Analisando a variação mensal
pelos três centros de recolha, ou
seja, Maputo, Beira e Nampula,
que, por sinal, servem de referência para a variação de preços do
País, o INE observa que todas
as cidades registaram aumento
de preços. A Cidade de Nampula, com cerca de 2,15%, ocupa a
primeira, sendo que as cidades da
Beira (1,05%) e Maputo (0,40%)
seguem na segunda e terceira posições, respectivamente.
Se por um lado, olhando para
a variação acumulada por cidade,
a Cidade da Beira teve a maior subida do nível geral de preços com
cerca de 7,79%, seguida das Cidades de Nampula com 6,66% e de
Maputo com 4,21%.
Por outro, relativamente a
variação homóloga, a Cidade de
Nampula liderou a tendência de
aumento do nível geral de preços
com aproximadamente 11,31%,
seguida da Cidade da Beira com
cerca de 8,68% e por último a Cidade de Maputo com 8,52%.

Arrancou exploração de gás e primeiro carregamento pode
ser ainda este ano

O

Ministério dos Recursos Minerais e Energia informou, neste sábado (18), que o Projecto Coral
Sul iniciou a introdução de gás natural na instalação Coral Sul FLNG, uma plataforma flutuante
atracada ao largo da Bacia do Rovuma para captar e processar os hidrocarbonetos. O passo marca, nesta fase experimental, a prmeira tiragem do gás das águas nacionais. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, destaca
que, a partir deste momento, estarão criadas as condições para
que o primeiro carregamento de Gás Natural Liquefeito (GNL)
seja efectuado no segundo semestre do presente ano.

Evidências
O processo tem lugar após a
conclusão segura e oportuna das
actividades de comissionamento,
no mar, nomeadamente ancoragem e conexão da instalação aos
6 (seis) poços de produção submarinos, finalizadas em Março e
Maio de 2022, respectivamente.
O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias,
refere que o alcance deste marco
coloca Moçambique no mapa do
grupo de países produtores de
Gás Natural Liquefeito.
“Este facto terá impacto significativo nas receitas e na contribuição da segurança energética
global, e demonstra que as condi-

ções criadas pelo Governo, para
o desenvolvimento deste projecto, permitiram a execução do
mesmo dentro dos prazos”, refere o ministro dos Recursos Minerais e Energia, em comunicado
recebido na tarde deste sábado.
O documento que o Evidências teve acesso detalha que, com
a introdução de gás natural na
instalação Coral Sul FLNG, estarão criadas as condições para que
o primeiro carregamento de Gás
Natural Liquefeito seja efectuado
no segundo semestre do presente
ano.
O documento não avança
dados actualizados sobre a pre-

visão das receitas. No entanto, as
primeiras projeções deste projecto indicavam um investimento de
cerca de 7 biliões de dólares norte-americanos, e previa uma geração de lucros directos na ordem
de 39,1 biliões de dólares, dos
quais cerca de 19,3 biliões para o
Estado moçambicano, durante 25
anos.
O comunicado não é exclarecedor sobre o que represneta
o “ínicio da introdução de gás
natural na instalação Coral Sul
FLNG”, mas fontes familirazadas com o processo, avançaram

que este passo não marca exploração efectiva do gás, embora esteja ainda prevista para este ano a
produção efectiva, segundo aclara o comunicado do MIREME.
Álias, o Governo já tinha avaçado
para Outubro a produção do gás
natural, e o comunicado, que não
avança mês, assegura que será ao
longo do segundo semestre.
A instalação Coral Sul FLNG
foi construída no âmbito do desenvolvimento do Projeto Coral
Sul FLNG, aprovado pelo Governo de Moçambique.
As atividades de construção

da instalação FLNG iniciaram em
Setembro de 2018 com o corte da
primeira peça de aço para o casco
e foram concluídas em 38 meses,
de acordo com o plano, tendo o
FLNG partido da Coreia para
Moçambique em Novembro de
2021.
As autoridades moçambicanas acompanharam e apoiaram
todas as acções, incluindo a campanha de Perfuração em Águas
Ultraprofundas (2000m de profundidade) no País. A instalação
Coral Sul FLNG chegou a Moçambique em Janeiro de 2022 e
tem capacidade de liquefação de
3,4 milhões de toneladas de gás
natural por ano (MTPA), e colocará em produção 450 bilhões de
metros cúbicos de gás natural do
reservatório Coral, localizado no
mar, na Bacia do Rovuma.
A Eni é a Operadora Delegada do Projeto Coral South da
Área 4, em parceria com ExxonMobil, ENH, CNPC, GALP e
KOGAS. A Decisão Final de Investimento foi anunciada em Junho de 2017, e cinco anos depois
é que inicia a exploração.
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Plataforma flutuante Coral Sul FLNG já “suga” gás do Rovuma
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ica sempre bem usar um estrangeirismo
para definir uma modalidade universal. E
o “teasing” não tem tradução possível
em português, a não ser uma expressão
de péssima verbe, que não ouso aqui revelar. Algo
muito próximo do “parece que é, mas não é”. Isto
é o “teasing”. O “teasing” é aquela mulher que
passa a noite inteira a dizer que faz e acontece
e, no final da mesma, deixa-nos invariavelmente
sozinhos na mesa, a pedir mais um whisky com
gelo, se faz favor, que já é tarde. O “teasing” é
o sonho eternamente adiado, mas só para quem é
vítima deste método. Porque para quem o pratica
não é um sonho, é apenas uma táctica de obter o
que se quer, à custa da ingenuidade dos outros. O
“teasing” parece, mas não é.
O “teasing” pisca o olho, usa mini-saia, diz
“era bom estarmos sozinhos” enquanto nos passa a mão pela perna. E continua por ali abaixo.
E insinua, mas não faz. Daí que quem o faz não
pode ser qualquer um. Só faz “teasing” quem o
sabe fazer bem, quem parece que irá fazer mais,
mas — e aqui é que está — não faz. O “teasing”
promete, vive da Eterna Glória. É uma promoção
de um filme de cinema que só escolhe as melhores
partes e, quando vamos ver o filme todo, percebemos que não havia mais nada do que aquilo. O
“teasing” promete ser assim o filme todo, mas,
na verdade, não demora mais do que um minuto.
Era só aquilo. Muito pouco, quando parecia tanto.
E contudo, leva muita gente ao cinema. E ainda
assim, engana todos à sua volta, que acreditaram
que aquilo podia ser muito mais do que apresentava. Mas não. Era só o que apresentava.
Há pessoas que se escudam no “teasing” porque
tiveram um minuto de Fama e, posto isto, vivem
à custa dela, fechando-se em casa, não abrindo a
boca, escudando-se numa glória que sabemos ser
justa, na esperança de que esta não passe, que dure
até se perceber que é um embuste. Daí que alguns
profissionais do “teasing” não façam mais nada a
não ser isso. Vão dizendo que fazem e acontece e
que não estão para perder tempo com indivíduos
menores, porque sabem — aqui entre nós QUE
NINGUÉM NOS OUVE — que na sua próxima
aparição deixarão de poder viver à custa disso.
E há quem adie tudo isto, até perceber que as
imagens a que se referem — o tal Glorioso Momento — seja já a preto e branco. Que estão gastas,
tal e qual uma camisa preta de gola alta esbranquiçada. Que foram ultrapassados por aqueles que,
não tendo sorte de alguma vez terem tido aquele
minuto de glória, trabalharam sempre na tentativa
de o obterem. E nunca tendo ainda assim os supera. Quem faz “teasing” é calão, copia nos testes e
vai passando. Até ao dia em que lhe aparece uma
prova global, em que o isolam de todas as mesas,

O “teasing” e alguns dos
escritores e jornalistas
moçambicanos

em que tem de provar que todas as outras notas
não foram por engano nem obtidas por “golpes
de sorte”.
Nesse dia, quem faz “teasing” é ultrapassado
por quem nunca o fez. Por último, importa referir,
aqui e agora, a quantidade de “escribas” (ou de
pseudo-escribas!) da nossa praça que continuam
a confundir “teasing” e “sensacionalismo gratuito” com jornalismo sério e profissional, convencidos que são as «grandes estrelas literárias cá
do burgo» quando, afinal de contas, não passam
de “pobres jornalistas e de alguns (poucos)
escritores”, ainda por cima cabotinos e incompetentes, sem saberem onde “cair mortos” (como é
o caso do flagrante Poeta e jornalista (?) Nelson
Saúte — o convencido «Camões Moçambicano»
das nossas lides literárias, jornalísticas e intelectuais...
Os exemplos são mais do que muitos. Basta seleccionar os casos mais “badalados” que vieram a
lume nos últimos 30 anos, e de (mais) uns tantos
casos que recusamos revelar, para evitar “dores de
cabeça” aos nossos “intelectuais de aviário”...
A verdade é que os (ditos) jornalistas Moçambicanos, na sua maioria, confundem SENSACIO-

NALISMO com VERDADE e CRIAÇÃO com
MEDIOCRIDADE.
São, inclusivamente, pessoas mal preparadas e
que não estão minimamente habilitadas para exercer a profissão que abraçaram — «porque não têm
bases sólidas nem formação profissional adequada, logo, “escribas” limitados e mauzinhos, o que
não deixa de ser confrangedor e lamentável» —
desabafavam, assim, os Meus Queridos e Saudosos Colegas, Calane da Silva e José Craveirinha.
Enfim, são “eles” (também!) os verdadeiros
“teasing” que temos de irradiar do Jornalismo
Moçambicano a bem de uma Comunicação Social
séria e credível, de uma Classe que se quer cada
vez mais Honrada e Digna — defendiam Calane
da Silva e José Craveirinha, à época.
É sabido por todos que não existe, até a data,
uma Carteira Profissional de Jornalista porque o
pobre e desgraçado Sindicato dos Jornalista, em
Maputo, há muito se encontra adormecido e moribundo, pois a verdade é que NUNCA FUNCIONOU, não obstante os esforços que foram feitos
pelos saudosos colegas Albino Magaia, Hilário Matusse, Heliodoro Baptista, Augusto de
Carvalho e por Mim próprio em 1995.
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Luca Bussotti

A

palavra “crise” foi oficialmente
pronunciada pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, em ocasião da tomada de posse dos novos membros do governo. Trata-se de uma
afirmação provavelmente óbvia, mas que
deve despertar a atenção de todos os Moçambicanos, uma vez que o próprio executivo reconhece a gravidade da situação.
A crise actual é certamente filha da crise
global internacional, originada primeiro pela
pandemia da Covid-19, e agora pelas consequências da guerra russo-ucraniana. Circunstâncias excepcionais, se diria, e em parte
é verdade, mas também existem países, no
mundo, que conseguiram enfrentar de forma menos dramática esta dupla crise. Ao
ouvir o Presidente da República, Moçambique irá implementar acções para limitar os
efeitos negativos da crise, principalmente
no âmbito dos transportes, um sector-chave
para a vida da população moçambicana. O
sector, convém recordá-lo aqui, que despoletou as últimas manifestações de massa em
Maputo-Matola, em 2008 e 2010, por causas
das quais o governo iniciou a implementar
medidas direcionadas a subsidiar os transportadores semi-colectivos, vulgo “chapa”.
Hoje, a situação se parece muito com aquela condição de desconforto popular que os
executivos liderados por Guebuza não conseguiram interpretar nem prevenir, tendo
de enfrentar uma onda popular mediante
repressão e, a seguir, os ditos subsídios. Em
paralelo, a inflação se aproxima a valores
esquecidos há muito tempo em Moçambique, o que vai acabar retirando o poder
de compra da maioria dos Moçambicanos,
além de desajustar as contas públicas, com
consequências extremamente negativas no
orçamento do Estado já aprovado e no Plano Económico e Social. Isto acontece apesar
de o Banco Central ter mantido uma política
monetária restritiva (que pelo menos manteve estável o metical face às principais medas
estrangeiras), e não fará desistir o Presidente
da República do retorno aos subsídios aos
transportadores semi-colectivos.
Quer o Banco Central, quer o executivo,
não parecem ter muitas outras opções neste

Dentro da crise entre
subsídios e adiamentos

momento complicado. Entretanto, as crises,
no capitalismo, são cíclicas, como economistas clássicos têm ensinado há muito tempo,
e elas são destinadas a voltar, pontualmente
e com gravidade, cada vez maior. Cabe aos
estados fazer face a elas com medidas estruturais.
O que neste momento falta em Moçambique são justamente tais medidas; aliás, os
vários executivos que se sucederam ao longo
do tempo apostaram num certo tipo de medidas estruturais, concentradas nos grandes
investimentos externos, em todos os principais sectores produtivos. Porém, os resultados, até hoje, são modestos, para não dizer
nulos.
No sector primário – que hoje, com a crise
ucraniana, voltou a adquirir um papel relevante – a grande aposta foi em programas
como o ProSavana, ou as plantações de eucaliptos no centro do país, em províncias
como Zambézia, Sofala e Manica. O ProSavana faliu, devido às evidentes violações
do direito à terra que contemplava desde o
seu início, e foi fechado em razão da retirada
do financiador do programa, o governo japonês. As plantações de eucaliptos também
registaram problemas similares e, além de
serem prejudiciais ao meio ambiente, elas
tendem a expulsar os camponeses das suas
terras, reduzindo a capacidade de produção
de alimentos, em favor de monoculturas em
que os camponeses se tornam trabalhadores
subordinados e geralmente mal pagos. Sem
resolver a questão do incremento de produção agrícola, Moçambique será constantemente sujeito às crises cíclicas que continuarão a assolar o mundo, e particularmente os
países mais pobres.
Nos transportes, nada de significativo foi
feito ao longo destes anos. Aliás, em certos
âmbitos a situação até piorou: no transporte
aéreo, a LAM está em condições de pré-falência, ao passo que no transporte terrestre
de tipo urbano, o “chapa”, continua a imperar, sem que o sector público (governo e municípios) tenha desenvolvido um transporte
digno deste nome e acessível para toda a população, salvo poucas excepções. Isto significa continuar a depender de um sector, o do

transporte semi-colectivo, com enorme poder de contratação, até de chantagem, diante
do governo, que já adiantou – por meio do
seu mais alto representante – que irá subsidiar novamente os donos dos “chapas” para
evitar novas subidas do preço do bilhete para
o consumidor final. Mais uma vez trata-se de
medidas conjunturais que irão agravar a situação das finanças públicas, com benefícios
mal distribuídos pela população.
Finalmente, a grande aposta no sector
energético – carvão e gás natural – está também a enfrentar problemas muito sérios. O
carvão de Moatize passou da Vale à Vulcan,
juntamente com a logística referente ao Corredor de Nacala, ao passo que o que ainda
mais preocupa é a situação do gás em Cabo
Delgado. Os contínuos ataques praticamente em todo o território de Cabo Delgado
– mesmo no sul da província, nos últimos
dias – além de provocar mais incertezas, vítimas e deslocados na população, estão baralhando todas as previsões económicas feitas,
contando com os dividendos derivantes da
produção e venda de gás. Com efeito, se a
Total, em Afungi, suspendeu sine die o seu
investimento (ganhando um tender de 29 mil
milhões de dólares para exploração de gás
muito longe das terras moçambicanas, no
Qatar), o Bloco 4 – liderado pela ExxonMobile e a italiana ENI – também está a registar
atrasos significativos, uma vez que a decisão
final de investimento ainda não foi aprovada,
devido – segundo relatou em Abril passado
o responsável para a África desta multinacional americana, Walker Keinsteiner – à persistência das razões de causa maior levantadas
pela Total, a que também o investimento da
Exxon se vinculou.
Em suma, parece que Moçambique, devido, principalmente, aos ataques terroristas
– de forma conjuntural –, mas ao modelo
de desenvolvimento que as suas classes dirigentes quiseram implementar – de forma
estrutural – esteja constantemente exposto
às crises cíclicas internacionais, sem nunca
enfrentar de forma definitiva os problemas
complexos que sempre teve, a partir da sua
dependência alimentar de mercados externos cada vez mais voláteis e incertos.
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Um país e duas faces
da moeda

Alexandre Chiure
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oçambique tornou-se, esta semana,
membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Todos batemos palmas por esse feito. É uma
notícia que nos veio dar algum conforto perante
muitas adversidades, como é o caso do elevado
custo de vida no país. Foi uma das raras ocasiões
em que todo o mundo colocou de lado as suas
convicções políticas para abraçar esta que é a causa nacional.
Cobrimo-nos com a mesma manta, que é a
bandeira nacional. Juntamos as nossas vozes no
grito pela alegria.Todos sentimo-nos orgulhosos
de ser moçambicanos. Estamos de parabéns. Disso, não há dúvidas.
O que é que significa ser membro do Conselho
de Segurança das Nações Unidas? Significa responsabilidades acrescidas para Moçambique. Que
a partir de hoje temos que ter uma outra postura.
Uma forma diferente de olhar para o mundo ou
de posicionar-se perante alguns conflitos. Significa, em última análise, que temos que ser exemplares no mundo.
É verdade que por termos sido endossados
pela União Africana, como candidato do continente àquele importante órgão das ONU, era evidente que tínhamos meio caminho andado para a
concretização do nosso desiderato.
Mas o facto de todos os países membros da
ONU, presentes na sala de votação (192), terem
depositado o seu voto a favor de Moçambique,
significa muita coisa. Que chegamos onde chegamos não só por causa dos créditos da UA, mas
também porque o próprio país vale por si. Um
país querido e com uma boa imagem no mundo.
É aqui onde entra a diplomacia.
A projecção que temos hoje, como país, a nível
internacional é o resultado de todo um trabalho
diplomático desenvolvido por Joaquim Chissano,
quer como ministro dos Negócios Estrangeiros,
no governo de Samora Machel, quer como Presidente da República.
Estamos a colher o que Leonardo Simão, Pascoal Mocumbi e Oldemiro Baloi semearam, igualmente, ao longo de anos, à frente da diplomacia
moçambicana.Temos que reconhecer que hoje
somos aquilo que somos, em grande parte, devido
ao seu trabalho.
O processo de pacificação de Moçambique,
que começa com o diálogo entre o governo e a
Renamo e que termina com o Acordo Geral de
Paz, em 1992, em Roma, tido, a nível internacio-

nal, como sendo exemplar, catapultou a imagem
do país.
Foi na sequência disso que o Presidente Joaquim Chissano foi convidado a integrar várias
missões, quer como representante especial do Secretário Geral da ONU, quer mediador de alguns
conflitos armados em África pela sua capacidade
de negociação.
O assunto mais recente que directa ou indirectamente contribuiu para o resgate da imagem
do país, beliscada com a descoberta, pelo Banco
Mundial e Fundo Monetário Internacional, das dívidas ocultas, foi o julgamento dos 19 réus acusados de envolvimento no escândalo financeiro.
Para a comunidade internacional, o problema
não é propriamente o caso em si, mas, sobretudo,
a responsabilização das pessoas envolvidas no calote de 2,2 mil milhões de dólares americanos, processo de que fazem parte alguns quadros seniores
da secreta moçambicana, filho do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, e alguns dos
ex-quadros do seu gabinete.
É por essa razão que o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional decidiram regressar ao financiamento do Orçamento Geral do Estado. As duas instituições sabem que a corrupção
não acabou no país. O que defendem é que não
haja impunidade.
Mas se a escolha de membros não permanentes do CS da ONU fosse em função daquilo que
somos internamente, se calhar não teriamos passado como candidato. Os votantesteriam ficado
chocados ao saber que os níveis de transparência
governativa são bastante baixos.
Há bem pouco tempo foram concedidos 12
mil hectares de terra a uma organização, em Palma,
Cabo Delgado, denominada CPD, criada no ano
passado, sem obedecer aos critérios estabelecidos
por lei, nomeadamente a consulta pública. Foi uma
decisão tomada sem qualquer tipo de transparência da parte do governo.
Pesaria, igualmente, contra Moçambique o facto de ser um país com níveis de intolerância bastante altos. Não é preciso fazer um estudo para
chegar a essa conclusão. Um dos termómetros é o
abuso no uso da buzina. Aqui toca-se buzina por
tudo e nada.
Eu estive, há dias, na Inglaterra, em particular
em Londres. Fiquei lá quase uma semana. Não
ouvi, uma única vez, alguém buzinar. As estradas
registam engarrafamento. Quase não se anda, mas
todos os automobilistas obedecem à fila única. O

mesmo que Emirados Árabes Unidos que visitei.
Cada um fica à espera da sua vez para transitar.
Aqui, saem da fila e circulam em contramão. Outros, movimentam-se à esquerda de outros automobilistas.
Por outro lado, não há, neste país, a cultura de
prestação de contas. Não sabemos, por exemplo,
como é que estão a ser geridos os municípios onde
vivemos. Como munícipes, não temos nenhuma
informação sobre como é que é usado o dinheiro
proveniente dos diferentes impostos e taxas autárquicas e com que orçamento trabalham. Não
publica relatórios de contas. Isso significa falta de
transparência governativa.
Nos países nórdicos onde os níveis de transparência estão acima da média, esse tipo de informação pode ser consultada na vitrina e o cidadão
tem o direito de solicitar, a qualquer instituição ou
ao governo, dados que quiser para o seu consumo.
Aqui, apesar de, por lei, poder fazer se isso, duvido
que possa ter resposta à sua petição.
O MISA Moçambique, como instituição que é
e no âmbito da lei de acesso à informação, mandou, no ano passado, cartas a 10 instituições, a pedir alguns dados, mas só duas, entre as quais o Ministério da Saúde, é que responderam. As outras,
ficaram no silêncio. Imaginem o que aconteceria
com um simples cidadão.
E mais. Em Moçambique parece pecado ou,
mesmo, crime alguém ser membro de um partido
político, sobretudo da Renamo ou de MDM, que
fazem algum tipo de oposição ao partido no poder.
Com uma decisão dessas, a sua vida pode, a partir
daí, ficar complicada. Pode não conseguir emprego
em alguns sectores ou pura e simplesmente não ser
promovido na sua carreira profissional.
Temos estado a acompanhar, com preocupação, actos antidemocráticos em que sedes de alguns partidos da oposição são queimadas e os seus
materiais de propagandas, vandalizados, cujos autores andam impunes. Há, também, casos em que
é perigoso alguém ser visto a circular, em algumas
zonas do país, com capulana ou camiseta da Frelimo.
Moçambique compara-se a um famoso carpinteiro, admirado na sociedade pela qualidade do seu
trabalho, mas que os seus visitantes não têm onde
sentar na sua casa. Do destacado sapateiro que não
tem sapatos. Somos um membro do Conselho de
Segurança das Nações Unidas com uma imagem
brilhante fora de portas, mas com muitos podres
a nível interno.

ÁFRICA

35 pessoas mortas em confrontos na Etiópia

Cerca de 40 pessoas perderam a vida na sequência de confrontos
na cidade etíope ocidental de Gambella. Dos mortos, 10 pertenciam
às forças de segurança do Governo. De acordo com o Notícias ao
Minuto, um porta-voz do Exército de Libertação Oromo (OLA),
dissidente da Frente de Libertação Oromo (OLF), disse que o grupo
tinha lançado “uma operação” na cidade.
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Mesmo sobrevivendo a crise actual, a renovação pode estar em risco

O

Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, está
sob pressão para renunciar o cargo devido a alegadas tentativas de encobrir um roubo de mais
de quatro milhões de dólares norte-americanos
escondidos em sua fazenda de caça, supostamente para não
revelar a real origem do dinheiro.

O presidente sul-africano,
Cyril Ramaphosa, enfrenta o
mais sério desafio pessoal de
seus quatro anos no poder,
após alegações de que tentou
encobrir o roubo de milhões
de dólares americanos escondidos em sua fazenda de
caça. O escândalo, apelidado
“Farmgate” pela imprensa sulafricana, ameaça acabar com

a presidência de Ramaphosa e
desestabilizar a economia mais
desenvolvida de África.
As alegações, feitas por um
ex-director da agência de inteligência da África do Sul, Arthur Fraser, revelam um suposto roubo de pelo menos US$ 4
milhões em dinheiro, levado a
cabo por ladrões que invadiram
a fazenda de caça comercial de

propriedade de Ramaphosa na
província de Limpopo, no nordeste do país, e encontraram
o dinheiro em almofadas de
sofás.
As alegações feitas pelo exchefe da Agência de Inteligência da África do Sul também
apontam que os suspeitos do
roubo foram rastreados e sequestrados pela unidade de
protecção presidencial de Ramaphosa, interrogados em sua
propriedade e subornados para
manter o silêncio sobre a existência do dinheiro e o facto
foi deliberadamente ocultado à
polícia.
As acusações prejudicam
gravemente a reputação de Ramaphosa, tido como líder dedicado no combate à corrupção.
O ex-director da Agência de
Segurança do Estado, Arthur
Fraser, submeteu uma queixa
criminal na delegacia de polícia
de Joanesburgo. Fraser disse
que apresentou “provas de
apoio” à polícia, que incluíam
fotografias, imagens de vídeo
e detalhes de contas bancárias.
Se sobreviver a pressão
para deixar a presidência, o es-

cândalo – rotulado de “Farmgate” pela mídia sul-africana –
poderia inviabilizar os esforços
de Ramaphosa para ganhar um
segundo mandato no poder e
desestabilizar a economia mais
desenvolvida da África.
Ramaphosa não foi formalmente acusado de nenhum
crime, mas um porta-voz da
polícia confirmou que as autoridades começaram a investigar as alegações feitas contra o
presidente.
“O roubo ocorrido na
minha fazenda Phala Phala, em
2020, é objecto de uma queixa
criminal, e a lei deve seguir seu
curso. Em outras palavras, o
devido processo deve ser seguido”, disse Ramaphosa a
parlamentares, no parlamento,
na semana passada.
"Queremos que a polícia
investigue qualquer crime, contra quem for, sem medo, sem
favor e de forma imparcial",
disse Ramaphosa – mais tarde
– em conferência de imprensa.
O activista trabalhista de 69
anos, que se tornou magnata,
chegou ao poder em 2018, com
uma agenda anti-corrupção,

mas não conseguiu promover
reformas. Ele agora enfrenta
uma batalha para manter a
liderança do Congresso Nacional Africano (ANC) no final
deste ano e depois nas eleições
gerais, em 2023.
As acusações são uma
oportunidade para inimigos
dentro do ANC – há muito
divididos por amargas batalhas entre facções – e fora do
partido. Se for descoberto que
Ramaphosa violou a lei ou o
código de ética do partido, o
comité do ANC pode pedir
que ele deixe o cargo de líder
do partido ou o suspenda, o
que pode ser o primeiro passo
para o parlamento removê-lo
da presidência.
No entanto, seus apoiantes
consideram que as acusações
são politicamente motivadas e
afirmam que o ex-chefe de espionagem guarda rancor contra Ramaphosa, que o demitiu
por permitir que os serviços
de inteligência da África do Sul
atendessem aos interesses de
Zuma, que foi forçado a sair
em 2018, em meio a alegações
de corrupção sistemática.

PUBLICIDADE

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique. Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com
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Ramaphosa pressionado para deixar presidência da África do Sul
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Inhambane com mais de 5400 casos de
gravidez precoce

Durante o ano passado, foram registados nas escolas públicas da
província de Inhambane mais de 5400 casos de gravidezes precoces,
o que preocupou o sector da educação que descreve a situação como
inquietante, principalmente nos distritos do interior, com particular destaque para Funhalouro e Mabote. Para reverter o cenário foi assinada
uma parceria com ONGs.

Mulheres e jovens deslocados beneficiam de empoderamento
económico para fortalecer a resiliência e gerar renda

E

m 2019, a província de Cabo Delgado, situada a
norte de Moçambique, foi duramente atingida
pelo ciclone Kenneth, que destruiu a subsistência de muitas pessoas nos distritos costeiros.
Esta catástrofe combinada com o conflito armado em curso deslocou mais de 800.000 pessoas, agravando
as suas condições básicas de vida e criando uma resposta humanitária de emergência. Com vista a fortalecer a resiliência
entre as pessoas e desenvolver habilidades, conhecimentos e
atitudes saudáveis para o seu bem-estar, organizações da sociedade civil, em parceria com o governo, estão a desenvolver
projectos de recuperação de Cabo Delgado, focalizados nas
necessidades das mulheres e dos jovens.

EVIDENCIAS.CO.MZ

Neila Sitoe
Promover a recuperação de
pessoas internamente deslocadas de conflitos e desastres
naturais e parte da comunidade acolhedora, com ênfase na
segurança alimentar, aprimorar a capacidade de mulheres e
jovens para a geração de renda,
aumentar a capacidade de liderança positiva entre mulheres e
jovens são algumas das acções
que estão a ser desenvolvidas
com vista a empoderar mulheres e jovens que tiveram a sua
subsistência destruída.
Esmeralda
Cassambai,
coordenadora do projecto
‘Suporte ao Grande Desenvolvimento Socio-Económico
e Recuperação em Cabo Delgado’, ou simplesmente RCD,
que está a ser implementado
pela ADPP (Ajuda de Desenvolvimento de Povo para

o empoderamento é feito de
forma holística, integrado para
promover igualdade de género
e empoderamento das mulheres e diminuir a dependência
absoluta.
“O género e inclusão são
temas transversais para assegurar que os beneficiários desenvolvam habilidades, conhecimentos e atitudes saudáveis
para o seu bem-estar, que é
o que pretendemos com este
projecto, onde no início fez-se
a Inclusão das mulheres nos
clubes de productores para
criar oportunidades de aumentar rendimento, segurança
alimentar e expandir meios de
vida. Elas são incluídas também nos comités de gestão
dos clubes para assegurar que
as decisões tomadas tenham
em consideração as necessida-

Esmeralda Cassambai, coordenadora de projecto
Povo), em parceria com governo e a Associação h2n, com
o apoio da USAID, disse que

des das mulheres e aumentar
a sua auto-suficiência, através
da distribuição de insumos

agrícolas e frango para que as
mulheres e jovens aumentem a
produção agrícola e reduzam
a vulnerabilidade e dependência do apoio humanitária”,
explicou.

A fonte acrescentou que a
formação e mentoria em cursos de habilidades para a vida
e boas práticas agrícolas para
aumento da produção, formação em associativismo para

promover a coesão social e
trabalho em equipa de forma
a restaurar a dignidade do ser
humano e criar redes de apoio
são processos cruciais para
este empoderamento.

“Os grupos são compostos por 60% de mulheres e
40% de homens”
A coordenadora afirmou
ainda que em todas estas formas e processos de empoderamento a presença e participação activa da mulher em todas

as actividades do projecto e a
valorização das actividades desempenhadas por mulheres são
prioritárias, com vista ao alcance da igualdade e equidade de

Em todas as actividades do
projecto e estabelecimento de
grupos de trabalho, os grupos
são compostos por 60% de
mulheres e 40% de homens.
Neste momento, o projecto está
a empoderar 1219 mulheres,
sendo que 1102 estão nos
Clubes de Produtores, 83 nos
Comités de Gestão e 34 em
treinamento de jovens chamados
Aceleradores Juvenis (AJ), em
habilidade sociais (soft skills),
comunicação e radiojornalismo.

género no empoderamento
económico dos deslocados e
das comunidades acolhedoras.
“Em todas as actividades
do projecto e estabelecimento
de grupos de trabalho, os grupos são compostos por 60%
de mulheres e 40% de homens.
Neste momento, o projecto
está a empoderar 1219 mulheres, sendo que 1102 estão nos
Clubes de Produtores, 83 nos
Comités de Gestão e 34 em
treinamento de jovens chamados Aceleradores Juvenis (AJ),
em habilidade sociais (soft skills), comunicação e radiojornalismo”, finalizou.
Testemunho dos
beneficiários
Faz parte das estáticas, Mariamo Assane, de 49 anos de
idade, que se refugiou na comunidade de Ngalane após o
ciclone Kenneth, que destruiu
Continua na pag 21
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tudo o que ela e sua família
possuíam, actualmente, faz
parte das Mulheres Engajadas
na produção agrícola para garantir a Segurança Alimentar e
Geração de Renda para a sua
família.
“Durante o ciclone perdi
quase tudo e tive que viver num
centro de deslocados, no início
não foi fácil me adaptar, mas
aquela era a minha nova realidade e tive que me acostumar.
Depois de um tempo fomos
viver com familiares que nos
acolheram e deram-nos um es-

colas e ferramentas de trabalho
da ADPP, e as coisas tem melhorado bastante”, louvou.
Quem também beneficiou-se do empoderamento e
louva a iniciativa é Muanahanti
Nazário, que foi formada em
comunicação e radiojornalismo. “Sou membro do Aceleradores Juvenil de Paquitequete,
e graças a formação participo
na gravação de programas da
rádio, com vista a mobilizar e
sensibilizar a população sobre
diversas temáticas, incluindo
a nutrição, saúde e bem-estar,

Agosto de 2021 e o término
está previsto para o mesmo
mês de 2025. Está a ser implementado nos distritos de Me-

tuge, em cinco (5) Centros de
Reassentamento e nas respetivas comunidades de Tratara,
Ngalane, Naminawe, Ngunga e

Ntokota, e no distrito de Pemba, no bairro de Paquitequete,
e beneficiará directamente 25
mil pessoas.

PUBLICIDADE

paço para praticar agricultura.
Foi algo muito bom, mas a insuficiência de água para irrigação de campos/hortas durante
o período seco fazia com que

e já desempenho actividades
numa área em que sempre sonhei”, enalteceu.
O projecto ‘Suporte ao
Grande Desenvolvimento So-

Durante o ciclone perdi quase
tudo e tive que viver num centro de
deslocados, no início não foi fácil me
adaptar, mas aquela era a minha nova
realidade e tive que me acostumar.
Depois de um tempo fomos viver
com familiares que nos acolheram e
deram-nos um espaço para praticar
agricultura. Foi algo muito bom, mas a
insuficiência de água para irrigação de
campos/hortas durante o período seco
fazia com que nem sempre tivesse boa
produção, mas pela graça de Deus, no
início deste ano, recebi kits compostos
por insumos agrícolas e ferramentas
de trabalho da ADPP, e as coisas tem
melhorado bastante.
nem sempre tivesse boa produção, mas pela graça de Deus,
no início deste ano, recebi kits
compostos por insumos agrí-

cio-Económico e Recuperação
em Cabo Delgado’, ou simplesmente RCD, tem a duração
de 4 anos, teve o seu início em
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Muanahati Nazário, membro de aceleradores juvenis

Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde

Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000
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SED e FMF confiantes na aprovação do ENZ para a fase de
qualificação para o CHAN

A

EVIDENCIAS.CO.MZ

selecção nacional de futebol viu-se obrigada a
recorrer a estádios emprestados para acolher jogos na condição de visitada devido a interdição
do Estádio Nacional de Zimpeto (ENZ), considerada como a nova catedral do futebol moçambicano. Entretanto, parece que aquele que era considerado um calcanhar de Aquiles do futebol moçambicano dos
últimos anos tem dias contados, uma vez que a Secretaria do
Estado do Desporto (SED) e a Federação Moçambicana de
Futebol (FMF) estão a envidar esforços para que o ENZ seja
aprovado, de modo a ser a “casa” dos Mambas nas eliminatórias de acesso ao Campeonato Africanos das Nações para
jogadores que actuam nas competições internas.

Em Setembro do ano passado, os inspectores da Confederação Africana de Futebol
(CAF) escalaram a capital moçambicana para inspeccionar a
nova catedral do futebol moçambicano e concluíram que a
mesma não reunia os padrões
exigidos para acolher jogos internacionais. Volvidos nove
meses depois da interdição do
Estádio Nacional de Zimpeto,
facto que obrigou a selecção nacional de futebol a jogar como
anfitrião fora do território nacional, parece que há finalmente
uma luz no fim do túnel.
Segundo ditou o sorteio,
Moçambique vai medir forças
com a Zâmbia na primeira eliminatória de acesso ao CAN
Interno. Recentemente, a CAF
informou aos seus associados

que 23 de Junho era o prazo
que os mesmos tinham para a
inspecção dos estádios que vão
acolher a primeira e segunda
eliminatórias.
“As federações nacionais
participantes devem escolher o
melhor estádio disponível no
país, que atenda os requisitos
dos estádios da CAF para acolher jogos internacional”, refere o comunicado da CAF, para
posteriormente acrescentar que
em caso de não ter um campo aprovado, “as federações
devem seleccionar o seu local
de jogo dentre estádios que
constam da lista e comunicar
ao Departamento de Licenciamento de Clubes da CAF a sua
escolha até ao dia 23 de Junho
corrente”.
A Secretaria do Estado do

Desporto e a Federação Moçambicana estão optimistas que
os Mambas vão contar com o
apoio dos moçambicanos nas
bancadas do Estádio Nacional
do Zimpeto no embate de Julho próximo. O presidente da
FMF, Feizal Sidat, estava satisfeito com o que viu na nova catedral do futebol nacional, tendo declarado que o foco deve
ser o que falta fazer para que
o ENZ volte a receber jogos
internacionais.
“O prazo é até ao final deste
mês. Portanto, o jogo do CHAN

com a Zâmbia é o próximo, assim sendo, temos que focar todas as atenções para que este
recinto receba este jogo. Estou
satisfeito com o que vi. Há dois
meses fizemos uma vistoria, estava desiludido, mas agora estou
mais confortável com aquilo
que estou a ver. Penso que em
duas semanas teremos o campo em condições mínimas para
receber pelo menos o jogo do
CHAN”
Por outro lado, Sidat observou que o foco não pode
ser apenas a partida frente aos

Chipolopolos, uma vez que se
deve trabalhar para que o Estadio Nacional de Zimpeto esteja
disponível para a partida contra o Senegal, pontuável para a
terceira e última jornada na primeira volta da qualificação para
o CAN Costa do Marfim-2023.
“Sabemos que em Setembro
vamos ter um jogo muito importante com o Senegal, a ideia
da Federação é pedir uma abertura provisória para o jogo do
CHAN e em Setembro fazermos uma abertura definitiva”,
disse Sidat.

Moçambique conquista medalha de prata no Torneio de Benguela

A

selecção nacional de basquetebol sénior masculino terminou a sua participação no Torneio Internacional de Benguela na segunda
posição. Naquela prova disputada nas terras
do José Eduardo dos Santos, nos três jogos
disputados, o combinado nacional conseguiu duas vitórias
e uma derrota, o que lhe valeu a segunda posição do pódio,
atrás da selecção A de Angola.
O seleccionador nacional de basquetebol, Miguel
Guambe, viu-se obrigado a
fazer das tripas coração para
preparar o combinado nacional para o Torneio Internacional de Benguela, uma vez
que realizou apenas quatro
das sessões dos treinos que
estavam previstos em solo

nacional.
Entretanto, mesmo com
as contrariedades, Moçambique conseguiu estrear-se com
triunfo naquela prova que
serviu de preparação para o
combinado nacional de Angola para a janela de qualificação para o Campeonato do
Mundo. Na primeira jornada,

os eleitos de Miguel Guambe
bateram o Cabo Verde pela
marca de 91 a 77.

Na ronda seguinte, ou seja,
na segunda, a selecção nacional foi cilindrada pela sua

congénere de Angola pelos
esclarecedores 106 a 54. Nos
quatro períodos desta partida os angolanos estiveram
na mó de cima e não deram
espaços para manobras aos
moçambicanos.
Na derradeira jornada,
Moçambique voltou a medir forças com os angolanos,
mas desta vez com o conjunto secundário. Os pupilos de
Miguel Guambe conseguiram
apagar a pálida imagem deixada na ronda anterior e venceram por quatro pontos de
diferença, ou seja, 71 a 67, e
terminaram o Torneio Internacional de Benguela na segunda posição.

Ngoenha e amigos lançam “Crónicas” da Covid-19

CULTURA

Os textos são a compilação de pensamentos e análises feitas
sobre a conjuntura criada pela pandemia da COVID-19 na vida
das pessoas. Severino Ngoenha não embarcou sozinho nessa
aventura, “aproveitou-se” dos saberes emprestados pelos seus
companheiros que trabalham em diversas áreas para criar a obra
lançada no dia 15, em Maputo.
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Nova curta-metragem de Sol de Carvalho conta “Monólogos”
da sua história”

S

A história foi contada
através de uma curta-metragem intitulada “Monólogos
com a história”. De acordo com a Plataforma Benga

Artes, nove dias foram suficientes para a rodagem da pe-

lícula do realizador moçambicano, exibida recentemente
em ante-estreia no Cine Scala, cidade de Maputo.
O filme de 20 minutos
conta com um elenco completamente moçambicano:
Horácio Guiamba, que interpreta o papel de Camilo, e Abdil Juma, que assume a personagem do pai de
Camilo.
Gravado na cidade Inhambane, a curta-metragem conta a história do jovem que
mais tarde, recém-graduado
no estrangeiro e que recebe a
carta a anunciar a morte do
seu pai e a existência de uma
propriedade como herança.
Essencialmente, o que Sol
de Carvalho faz neste filme
é questionar o lugar de um
antigo combatente depois
de vencer uma guerra, o seu

espaço na sociedade, se deve
continuar a lutar por outras
revoluções ou apenas usufruir das benesses juntamente com a família.
Para o efeito, o realizador
faz o filho, Camilo, questionar ao pai (um militar que
combateu na luta de libertação) o porquê deste não lhe
ter deixado nada além de

uma casa/ruína. É mais um
exercício no qual Sol de Carvalho regressa aos primeiros
anos de independência para
resgatar o debate sobre a memória dos grupos vencedores
e os seus privilégios.
Há outras camadas que
o realizador explora em 20
minutos da curta-metragem
como combate à corrup-

ção e a necessidade de haver
honestidade.
“Monólogos com a história”, para além de ser um
exercício auto-biográfico, foi
inspirado também no texto
“Diálogo à beira de uma sepultura”, do livro Mitos (histórias de espiritualidade), de
Aldino Muianga. Plataforma
Mbenga Artes

Juvenal Bucuane resgata “Geração Charrua”

“

Geração Charrua: Uma juventude literata ao ritmo do
seu tempo 1983-1986” é o título do novo livro do escritor moçambicano Juvenal Bucuane, a ser lançado na
próxima quinta-feira no Camões Centro Cultural Português, cidade de Maputo, segundo escreve o jornal Notícias.

Bucuane é um dos fundadores da revista literária
“Charrua”, que deu nome

ao movimento literário que
reuniu autores activos ao longo da década de 1980, como

Ungulani Ba Ka Khosa, Armando Artur, Pedro Chissano,
Filimone Meigos e Carlos Paradona.
O livro é “uma tela, mesmo
assim, exígua, para o desejo
que se tem de saber a essência
da revista literária Charrua, do
Movimento que a suportou,
onde se pode estar defronte
do conhecimento da génese,
do desenvolvimento e da extinção deste veículo cultural”,
explicou o autor.
A obra será apresentada
depois de recentemente o escritor publicar “Bairro Indígena: Memórias do esplendor
e da degeneração 1938/401966”, o que mostra o interesse do autor em continuar a
partilhar as suas memórias.
Juvenal Bucuane, nascido
em Xai-Xai, 23 de Outubro

A obra será
apresentada
depois de
recentemente
o escritor
publicar “Bairro
Indígena:
Memórias do
esplendor e da
degeneração
1938/40-1966”,
o que mostra
o interesse
do autor em
continuar a
partilhar as suas
memórias.

de 1951, é um escritor e poeta
moçambicano, que se divide
entre a poesia e a prosa. Estudou linguística na Universidade Eduardo Mondlane e já foi
secretário-geral da Associação
dos Escritores Moçambicanos.
Estreiou na literatura com
os livros, “A Raiz e o Canto”(1985) e “Requiem-Com os
Olhos Secos” (1987). Em 1989,
rompeu com a sua tradição poética e publicou as prosas “Xefina” e “O Segredo da Alma”.
Em 1992, deu à estampa um
novo volume de poemas: “Limbo Verde”. Actualmente, conta
com mais de 10 obras publicadas.
Bucuane foi director e secretário administrativo da revista literária Charrua (1984) e é
membro efectivo da Associação
de Escritores Moçambicanos.

EVIDENCIAS.CO.MZ

ol de Carvalho, durante a sua juventude, pediu ao
seu pai, José Carvalho, para lhe ensinar a trocar
pneu de um carro. O progenitor recusou-se, Sol,
incapaz de entender a atitude do pai, zangou, e repetidas vezes endereçou pedidos e os via sendo negados pelo homem que o trouxe ao mundo.

60 Meticais

E

IDÊNCIAS
ÚLTIMA HORA

Acredita Emprega vai apoiar mais de vinte mil jovens em
todo território nacional

O

Governo de Moçambique, através da Secretaria
de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), lançou, recentemente, no distrito de Matutuine, na
província de Maputo, a segunda actividade do
Programa EMPREGA, denominada “Acredita
Emprega”. Trata-se de uma iniciativa implementada pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, com o apoio do
Banco Mundial, que nos próximos dois anos vai atribuir bolsas
formativas e serviços de apoio a mais de 20.000 jovens moçambicanos nas três regiões do país, sendo que na fase inicial o
programa abrange 5.000 jovens da região Sul e os 1.000 melhores formandos irão beneficiar de uma subvenção para apoiar a
formalização dos seus negócios.

Evidências
De acordo com a Secretaria
de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, na
primeira fase, o programa focar-se-á nos jovens com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos
residentes nos distritos da Manhiça, Matutuine, Kamaxakeni e
Matola.

conhecimentos e habilidades, responderem melhor às necessidades do mercado, ganhar autonomia e criarem/desenvolverem os
seus próprios negócios com especial atenção para a captação de
mulheres e seu empoderamento.
Por outro lado, ainda de
acordo com o SEJE, através do

Com esta iniciativa, o SEJE
pretende que os jovens aumentem as suas oportunidades de empregabilidade, melhorem os seus

Acredita Emprega, os jovens beneficiários terão acesso a bolsas
de formação profissional em 17
áreas profissionalizantes como:

carpintaria, canalização, mecânica de automóveis, sistemas de
refrigeração, corte e costura, cabeleireiro e estética, reparação de
computadores, serviços de apoio
como cartas de condução, transporte e mobilidade.
Para além do objectivo de
desenvolver as competências
relevantes dos beneficiários e
aumentar as oportunidades de
empregabilidade, a Secretaria de
Estado da Juventude e Emprego
vai convidar os melhores bolseiros para beneficiarem de uma
subvenção para criação de negócios e formalização de empresas.
Discursando no lançamento
do Acredita Emprega, o Secretário de Estado da Juventude e
Emprego, Oswaldo Petersburgo,
avançou que, por um lado, apesar
de ser uma iniciativa do Governo,
o Acredita Emprega pertence à

juventude moçambicana. Por outro, afirmou que o projecto visa
apoiar jovens com menos condições sociais e económicas e em
condições de vulnerabilidade para
serem mais produtivos com vista
a aumentarem os seus ganhos.
“O Acredita Emprega que
hoje foi lançado para a região sul
irá expandir-se para as regiões
centro e norte do país, beneficiando cerca de 20.000 jovens. E
um segundo sub-grupo, de cerca de 4.000 jovens bolseiros, irá
competir para receber o fundo
inicial para montar, formalizar ou
expandir os seus negócios. Este
programa não tem dono, a não
ser os próprios jovens, daí queremos que todos acreditem no
projecto e se inscrevam”, frisou
Petersburgo.
Por sua vez, a Secretária de
Estado na província de Maputo,

Vitória Diogo destacou que o
“Acredita Emprega” prova mais
uma vez que o Estado moçambicano está cada vez mais preocupado em criar oportunidades
iguais para homens e mulheres.
“Estamos satisfeitos em saber que este projecto contempla
em todas as suas vertentes 50%
de oportunidades para rapazes e
raparigas e, por isso, garantimos
que a província de Maputo fará
tudo o que for necessário para
que este projecto seja um sucesso”, declarou.
Importa referir que as candidaturas para o Acredita Emprega
terminam no dia 30 de Julho e os
interessados podem candidatar-se
através do website www.acreditaemprega.seje.gov.mz ou através
dos promotores que vão na inscrição presencial para jovens sem
acesso a internet.

PUBLICIDADE

