Gasolineiras começam a reduzir combustíveis

Governo sob pressão e com
pouco espaço de manobra

60 Meticais

Diesel começa a escassear nalgumas bombas e não há prazo para reposição
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Expediente político para manter arguidos das dívidas ocultas na cadeia

Conselho
Constitucional
legitima
“caça” a Ndambi

Ndambi já havia denunciado que “mudaram o Código Penal para me manter preso”

Código do Processo Penal, com supressão de prazos, foi revisto duas vezes num espaço de um ano

Decisão do CC acontece quando há cidadãos em prisão preventiva há mais de cinco anos

Namashulua dispensou Comissão de Inquérito e vestiu a capa de porta-voz

No dia em que a “ré” vestiu a batina e leu a sentença
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Justiça desvenda mistérios da Morte de Amurane
O julgamento de Saide Abdulremane, que era vereador municipal de Nampula para os mercados e feiras, e o empresário Zainal
Satar, que era o empreiteiro, acusados de assassinar Mahamudo
Amurane, autarca da cidade de Nampula em 2017, iniciou na passada quarta-feira, entretanto, o procurador não tem dúvidas que os
dois foram os autores morais e materiais do assassinato.

Acórdão mantém artigo que não fixa prazo de prisão preventiva

Conselho Constitucional apadrinha “expediente político”
para manter Ndambi e companhia na cadeia?
Acórdão do CC pode ter em vista legitimar “caça” aos arguidos das dívidas ocultas
Ndambi já havia denunciado que “mudaram o Código Penal para me manter preso”
Ordem dos Advogados quer que haja prazos fixos de prisão preventiva
Decisão do CC acontece quando há cidadãos em prisão preventiva há mais de cinco anos

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ

M

uitos devem estar lembrados da célebre
expressão de Armando “Ndambi” Guebuza,
quando no segundo dia da audição sobre
arresto de bens, no âmbito do processo
das dívidas ocultas, perante os sujeitos
processuais desabafou: “eles mudaram o Código Penal para
me manter preso. Os outros são ‘fauna acompanhante’ aqui.
Isto é político, meritíssimo”, mas poucos devem ter percebido
o seu alcance. No entanto, na semana passada o desfecho de
uma acção de pedido de declaração de inconstitucionalidade
de alguns artigos do Código do Processo Penal veio
reacender a possibilidade da Lei estar a ser usada para fins
meramente políticos. Nem mesmo entre os juízes do Conselho
Constitucional houve consenso sobre a questão da falta de
fixação de prazos de prisão preventiva para todas as fases
processuais até à decisão final, o que abre espaço para que
muitos cidadãos possam permanecer detidos durante muito
tempo, algumas vezes sendo inocentes. Nalguns corredores,
há uma crença de que o polémico artigo tem em vista atingir
os arguidos do caso das dívidas ocultas.

Evidências
Até semana finda, a expressão “mudaram o código penal
para manter-me preso” não fazia qualquer sentido na cabeça
de um cidadão moçambicano
de diligência mediana. A expressão pertence a Armando
Ndambi Guebuza, proferida
na sua última aparição pública,
numa audiência de contraditório diferido de arresto de bens
no âmbito do processo das dívidas ocultas.
“Pergunte ao Ministério
Público, Meritíssimo, por que
é que eu estou preso até hoje?
Eles mudaram o Código Penal
para me manter preso. Os outros são ‘fauna acompanhante’
aqui. Isto é político, meritíssimo. O regime de Filipe Jacinto
Nyusi, desde que entrou no
poder, este foi o primeiro processo”, acusou, queixando-se
mais uma vez da perseguição
do regime de Filipe Nyusi à
família Guebuza, a ponto de
ter havido uma tentativa de
envenenamento através de um
pudim.
A alteração do Código Penal que Ndambi se referia na
audição é na verdade a Lei n.°
18/2020, de 23 de Dezembro,
Lei de Revisão do Código de

Processo Penal, que resulta da
revisão da Lei 25/2019, de 26
de Dezembro, ou seja, houve
num espaço de um ano duas
revisões do Código do Processo Penal, um instrumento doutrinal que serve para aplicar as
balizas de como implementar
o escrito no Código Penal.
Entre as alterações introduzidas pela nova revisão de
Dezembro de 2020 consta
uma polémica redacção do
artigo 256 que, no entender
da Ordem dos Advogados de
Moçambique, requerente da
inconstitucionalidade, viola a
Constituição por não conter
prazos de prisão preventiva
para todas as fases processuais
até à decisão final.
Antes da revisão mais rápida de sempre de um Código
de Processo Penal, o artigo
256 da Lei 25/2019, de 26
de Dezembro, de Revisão de
Código Penal, fixava prazos
de duração máxima da prisão
preventiva.
No número 1 determinava que “A prisão preventiva
extinguir-se-á quando, desde o
seu início, tiverem decorrido:
(...) c) 14 meses, sem que tenha havido condenação em 1ª

instância; d) 18 meses, sem que
tenha havido condenação com
trânsito em julgado”.
Curiosamente, a revisão
apressada, agora apadrinhada
pelo Conselho Constitucional,
teve lugar numa altura em que
os prazos de prisão preventiva

dos arguidos das dívidas ocultas estavam largamente extrapolados e os advogados estavam em cima do tribunal para
soltá-los.
Com a supressão dos prazos no CPP fez-se um arranjo
para manter Ndambi e compa-

nhia no Língamo, mesmo se
recorrerem e a justiça demorar
uma infinidade de anos para
que a condenação transite em
julgado, o que, agora, reforça a
tese de que a justiça moçambicana pode estar ao serviço de
expedientes políticos.

CPP extingue gozo de presunção de inocência
dos arguidos
Na sua fundamentação, a
Ordem destacou que “Com a
revisão pontual do artigo 256
do CPP, efectuada pela Lei n.°
18/2020, já citada, o legislador
ordinário não fixou neste dispositivo legal o prazo de prisão
preventiva, desde a) pronúncia
até à decisão judicial condenatória em primeira instância; b)
decisão judicial condenatória
em primeira instância até à decisão final com trânsito em julgado, violando, deste modo, o
disposto no n.° 1 do artigo 64
e no n.° 1 do artigo 61, ambos
da CRM, lançando a norma ao
vício da inconstitucionalidade
por omissão”.
Consideram que um tal
entendimento violaria frontalmente o preceito constitu-

cional plasmado no n.° 2 do
artigo 59 da CRM, que confere aos arguidos o benefício e
gozo da presunção de inocência até decisão judicial definitiva, princípio este que é igualmente consagrado no n.° 1 do
artigo 3 do CPP
Entendem, os requerentes,
que a inconstitucionalidade
por omissão é reforçada pelo
artigo 255 do CPP que estabelece sobre a extinção da prisão
preventiva, em particular, as
alíneas b) e e) dos n.° s 1 e 2,
respectivamente, nos termos
do qual as medidas de coacção
extinguem-se de imediato: a)
com a sentença absolutória,
mesmo que dela tenha sido interposto recurso; ou b) com o
trânsito em julgado da senten-

ça condenatória.
Assim, em caso de condenação, os arguidos das dívidas ocultas, e não só, mesmo
recorrendo da decisão de primeira instância, têm poucas
chances de sair em liberdade
provisória, segundo o polémico artigo do CPP.
Segundo juristas ouvidos
pelo Evidências, se alguém for
condenado em primeira instância e decidir recorrer a uma
outra instância, deverá aguardar preso pelo tempo que durar a diligência do processo, o
que não é razoável, sobretudo
num país em que os tribunais
de recursos são uma espécie de
cemitério de processos.
Continua na pag 03

Tavira, na EN1, continua a ceifar vidas

DESTAQUE

A um mês de se assinalar um ano após o acidente de viação
que matou 32 pessoas em Julho de 2021, a EN1, na zona de
Tavira, em Maluana, no distrito da Manhiça, Província de Maputo,
voltou a transformar-se num rio de sangue. Na semana passada,
bem próximo do local do último acidente, 13 pessoas perderam a
vida na sequência de um choque entre uma minibus e um camião.
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As inquietações da Ordem
dos Advogados foram analisadas pelos sete juízes conselheiros do Tribunal Supremo,
nomeadamente Lúcia da Luz
Ribeiro, Mateus da Cecília Feniasse Saize (Relator), Manuel
Henrique Franque, Domingos Hermínio Cintura, Ozias
Pondja, Albano Macie e Albino Augusto Nhacassa.
No que refere ao polémico artigo que não fixa os
prazos de prisão preventiva
não houve consenso entre os
juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Dos sete,
cinco votaram contra a declaração de inconstitucionalidade
do referido artigo, enquanto,
dois (Ozias Pondja e Albano
Macie) votaram a favor.
Na declaração de voto vencido, os dois juízes conselheiros destacaram que a prisão
preventiva tem um carácter
instrumental e é um instituto
provisório que deve ser aplicado com razoabilidade. Por
outro lado, entendem que a
prisão preventiva carece de
uma justificação excepcional
que se exprime na exigência
dos requisitos materiais da
necessidade da adequação e
da proporcionalidade.
“Parece-nos pacífico o entendimento de que quando o
n.° 5 do artigo 256 do CPP
dispõe que «O arguido ter sido
condenado a uma pena de prisão...» tem-se em vista que o
agente tenha sido condenado
a uma pena que varia de 3 dias
a 30 anos. Elucidando, através de exemplo: um agente é
condenado a uma pena de 10
anos de prisão em primeira
instância, e havendo recurso

Lúcia Ribeiro - Presidente do Conselho Constitucional
a prisão preventiva extinguir-se-á se ela tiver a duração da
pena fixada em primeira instância, ou seja, extinguir-se-á
decorridos 10 anos de prisão,
que correspondem à condenação em primeira instância.
Com semelhante prescrição
normativa equivale a dizer que
o agente antecipou o cumprimento da pena de prisão de 10
anos, com a prisão preventiva,
porque na primeira instância,
havendo recurso, não existe
ainda condenação definitiva,
ou seja, transitada em julgado. Nesse contexto, viola-se
o princípio de presunção de
inocência consignado no n.° 2
do artigo 59 da CRM que proclama: «Os arguidos gozam

da presunção de inocência até
decisão judicial definitiva»”,
entende Ozias Pondja.
Por seu turno, Albano Macie entende que a omissão do
prazo de duração da prisão
preventiva, desde a acusação ou a pronúncia até a fase
de julgamento e decisão em
primeira instância, é incompatível com o regime constitucional previsto no n.º 1 do
artigo 61 e n.º 1 do artigo 64,
os quais impõem, respectivamente, que o legislador deve
fixar os prazos de duração da
prisão preventiva e que tais
prazos devem ter duração definida e limitada, o que determina a sua inconstitucionalidade.

Ordem dos Advogados diz
que falta de consenso no CC
mostra que não estava errada
Reagindo à decisão do Conselho Constitucional, a Ordem
dos Advogados de Moçambique
considera que é inaceitável apenas inconstitucionalizar apenas
o artigo sobre a dispensa do defensor. No entanto, mostra-se encorajado pelo facto de a falta de
consenso entre os juízes do Conselho Constitucional legitimar a
sua posição. Por isso, exige debate
mais abrangente, atendendo ao
carácter irrecorrível dos acórdãos
do CC.
“No nosso ponto de vista,
o texto que foi criado através da
Lei 18/2020, de 3 de Dezembro,

gera uma situação de inconstitucionalidade, na medida em que o
indivíduo detido fica sem saber,
exactamente, até quando vai permanecer em situação de prisão
preventiva”, referiu o Bastonário
da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro.
Numa outra abordagem, declarou que o Conselho Constitucional deve voltar a analisar o artigo que aborda a questão da prisão
preventiva. “Estamos convictos
de que este problema é muito sério e, naturalmente, vai ter o seu
impacto se, efectivamente, nada
for feito. Por isso, esperamos que
o Conselho Constitucional volte
a apreciar os artigos em causa
para que se possa mudar o cenário actual”, terminou.
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Mais de 10 milhões de moçambicanos vivem na pobreza
Mais de 10 milhões de moçambicanos continuam a viver
na pobreza, enquanto um pequeno grupo de cidadãos é “excessivamente” rico, o que faz com que o país tenha a 5ª maior
desigualdade de rendimentos na SADC e apresenta também a
8ª mais alta desigualdade de género do mundo e está no 116º
lugar no Índice.

Gasolineiras começam a reduzir combustíveis

Governo sob pressão e com pouco espaço de manobra
Alguns Postos de Abastecimento de Combustíveis não têm diesel (gasóleo), enquanto as gasolineiras
aguardam pela decisão do Governo para requisição

G

asolineiras estão a colocar o Governo em teste do fogo. Há bombas sem
diesel (gasóleo) e algumas gasolineiras informaram que só podem abastecer
(requisitar) depois de uma “nova ordem”. Essa “nova ordem” deve ser emitida
pelo Governo, que mostra dificuldade de pagar os mais de 120 milhões dólares
de dívida, inscrita no Fundo das Compensações às Gasolineiras, ao mesmo
tempo que se mostra irredutível a ceder às "chantagens" de mais um aumento de preço
de combustíveis. O último reajuste dos preços de combustíveis foi a 24 de Março, era o
segundo aumento este ano, mas ainda não satisfaz as gasolineiras, embora já tenha causado
um impacto negativo à economia.
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A estratégia do Governo tem
sido retardar a tomada de uma
posição que pode salvar a economia ou afundá-la ainda mais, elevando o custo de vida. Mas com o
último stock a acabar, o espaço de
manobra vai reduzindo e deve (o
Governo) decidir se cede às exigências das gasolineiras ou paga a
dívida ou aceita a crise de combustíveis para os próximos meses.
Esta segunda-feira, alguns
Postos de Abastecimento de
Combustível estavam sem gasóleo
(diesel), bastante imprescindível
para a operação de grandes marcas do sector produtivo. Como se
tal não bastasse, não há qualquer
previsão de quando é que as gasolineiras terão stock para voltarem
a abastecer o mercado com aquele
combustível.
Segundo apurou o Evidências, sempre que os operadores
dos postos de abastecimento procuram informações junto das gasolineiras recebem a resposta de
que ainda estão à espera de “novas ordens”. O governo, por sua
vez, decidiu abraçar um silêncio
sepulcral.
As dívidas do Governo estavam, até Maio passado, em
cerca de 120 milhões de dólares,

um valor que continua a crescer
com a subida do preço do barril
no mercado internacional, em resultado dos impactos da invasão
russa da Ucrânia, as gasolineiras
têm reduzido a quantidade das
importações e há os que simplesmente saíram do mercado, como
ilustram os dados que apontam
que das 30 gasolineiras registadas,
menos de 20 estão no activo.
“Os dados que temos é que
todos estão a importar. Realmente, há problemas, mas há ginástica
que vai se fazendo para que continuem a trazer combustíveis”,
afirma uma fonte autorizada da
Importadora Moçambicana de
Petróleos (IMOPETRO).
Para importação de combustíveis, o mercado está liberalizado
em termos de financiamento, neste sentido, cada gasolineira paga
individualmente as suas facturas
de requisição de combustíveis.
Mas, para tal, é preciso uma garantia bancária, um pedido que
nem sempre é acolhido pelos
bancos comerciais, uma vez que
as limitações financeiras dos importadores afectam o compromisso destes com os bancos.
É que cada gasolineira deve
abrir uma garantia bancária cor-

respondente e só assim o fornecedor traz a quantidade.
“Isso sim (problemas de obter
as garantias bancárias) tem acontecido, mas acabam sendo emitidas, mas há demoras em termos
de emissão da garantia bancária,
exactamente por causa dessas
dificuldades financeiras que estão a enfrentar, mas não porque
não estão a importar ou porque
o fornecedor está a exigir o pré-pagamento”, afiança a fonte.
Aliás – prossegue a fonte
– neste momento, “apesar das
dificuldades”, as gasolineiras
continuam a importar, embora
reconheça que “pode, um e outro diminuir a quantidade, mas
estão a importar, estão a abrir garantias”. Reconhece também que
por conta das dificuldades podem
atrasar na abertura das garantias.
Recorde-se que o governo
tem em cima da mesa uma proposta das gasolineiras para controlar o “choque externo”, que
passa por aumento do preço de
combustível para a casa dos três
dígitos, no entanto, o executivo,
através da ARENE (Autoridade
Reguladora de Energia), não tem
acolhido.
Aliás, neste momento, o go-

verno está a gerir outro “barulho” dos transportadores, depois
do último reajuste, que pressionam para a subida dos preços de
transporte.
Sobre isto, a IMOPETRO

escusou-se de comentar, afirmando que ela não lida comos preços,
“não apela nada sobre os preços,
a ARENE é que trata isso. A IMPETRO pode facultar dados, mas
a decisão compete a ARENE”.

“Estamos preocupados em satisfazer a
nossa cota no mercado”, Hélder Chambisse
Financeiramente instável à
semelhança das muitas empresas participadas pelo Estado, a
Petromoc lidera o mercado de
combustíveis em Moçambique.
Ela detém uma cota de mercado
de 32,26%, dos quais 8,10% com
a Sasol e os restantes 68% disputa com mais de uma dezena de
gasolineiras.
Com os choques externos, a
Petromoc diz estar a passar pelas mesmas dificuldades que as
outras gasolineiras passam. “Nós
estamos a fazer um trabalho
normal e estamos preocupados

Chambisse refuta a narrativa
de que a empresa tem sido subsidiada para que se mantenha
robusta, sublinhando que a Petromoc “tem estado a procurar
importar para satisfazer a nossa
cota do mercado, estamos a fornecer os nossos clientes. A nossa
relação com o Estado é normal,
de accionista e empresa, não recebemos qualquer subsídio e
o Estado nem pode. Estamos
numa situação delicada por conta da situação global e temos que
nos preocupar em fornecer combustível ao mercado”.

em satisfazer a nossa cota do
mercado”, afirma o presidente
do Conselho de Administração
da empresa, Hélder Chambisse,
quando abordado sobre os desafios do maior importador face à
conjuntura que coloca, não só o
sector privado, como também o
Governo sob pressão.
“É verdade que os desafios
não são só de Moçambique, mas
do mercado internacional, os
preços estão a subir para todos.
Com a guerra na Ucrânia, há problemas em termos de disponibilidade de frota, para trazer o combustível para todos os mercados,
é um problema global”, afirma.

De acordo com Chambisse,
existem os desafios e são os mesmos das outras gasolineiras e o
que tem sido feito é sanar.
A incerteza no mercado de
combustíveis aumentou desde a
eclosão da guerra entre Rússia e
Ucrânia. No entanto, para fazer
face à subida do barril no mercado internacional e gerir a incerteza que colocou Moçambique
e países da região numa situação de vulnerabilidade, devido à
competição existente para a mesma carga com diversos destinos,
o governo simulou algumas medidas que não tiveram nenhum
efeito no mercado.

DESTAQUE

Agente da PRM bêbado faz disparos e causa pânico
A vila de Chiúre, sul de Cabo Delgado, que igualmente acolhe
famílias deslocadas do distrito de Ancuabe, viveu na noite da passada terça-feira alguma agitação e pânico, na sequência de vários
tiros disparados por volta das 21:00 horas. O tiroteio foi protagonizado por um agente da PRM sob efeito de álcool, que estava em
serviço, o mesmo está detido.
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Democracia interna na Renamo posta à prova

Manuel de Araújo desafia ordem interna e mostra-se
disponível a enfrentar Ossufo Momade
05 de Julho de 2021, no calor do debate após
a aparição de um pretenso filho de Afonso
Dhlakama, disposto a disputar o trono na
Renamo, partido que o seu pai liderou por
quase quatro décadas, o secretário-geral da
perdiz, André Magibire, sentenciou que a Renamo já tem
candidato, ao referir que “devem mobilizar toda a família por
forma que em 2023 ganhemos todas as autarquias e em 2024
levemos Ossufo Momade à ponta Vermelha”. No entanto,
esta “ordem interna” do número dois do partido parece
não ter tido eco nas hostes da perdiz e já surgem prováveis
desafiantes. Na semana finda, o autarca de Quelimane,
Manuel de Araújo, admitiu candidatar-se à liderança da
Renamo, o que o tornaria automaticamente candidato
presidencial nas próximas eleições gerais.

dente.
Refira-se que a Renamo
nunca foi dirigida por um membro civil, ou seja, que não tenha
passado de militar, e não tem,
por assim dizer, uma tradição
de democracia interna. Afonso
Dhlakama liderou o partido por
décadas sem ser legitimado por
processos eleitorais internos.
Araújo compara governação
de Nyusi a um barco à
deriva em alto mar

Evidências
Formalmente, o mandato de
Ossufo Momade na liderança
da Renamo finda em Janeiro de
2024, quando completará cinco
anos depois de ter sido eleito a
17 de Janeiro de 2019, no último Congresso do partido realizado nas matas de Gorongosa,
porém, se depender do secretário-geral do partido, o actual
presidente da perdiz poderá ser
novamente candidato em 2024.

partido, na cidade da Beira, a
05 de Junho de 2021, Magibire pediu-as para trabalharem
de modo a garantir a eleição
de Ossufo Momade às Presidência da República em 2024,
mostrando-se convicto que este
será o candidato do partido nas
próximas eleições presidenciais.
“Devem mobilizar toda a
família (maridos e filhos dos
membros da liga feminina), por

No entanto,
tudo indica que
a recondução
“tranquila” de Ossufo
Momade não só
é apenas um dado
adquirido, como
também poderá
enfrentar alguns
adversários de peso
nas próximas eleições
internas.
Dirigindo-se às mulheres
membros da Liga Feminina do

forma que em 2023 ganhemos
todas as autarquias. Em 2024,
levamos Ossufo Momade à

ponta Vermelha, todos os governadores e todos os distritos
sejam dirigidos pelo partido Renamo”, sublinhou Magibire.
No entanto, tudo indica que
a recondução “tranquila” de
Ossufo Momade não só é apenas um dado adquirido, como
também poderá enfrentar alguns adversários de peso nas
próximas eleições internas.
Numa entrevista que concedeu à Agência Lusa, à margem
da participação na Conferência
NOVAFRICA 2022, sobre Desenvolvimento Económico, o
edil de Quelimane, Manuel de
Araújo, que recentemente foi
censurado pela dircção do partido, admitiu candidatar-se à liderança da Renamo a tempo de
disputar as eleições presidenciais de 2024, defendendo que
o partido deve ser muito mais
actuante.
Questionado pela Lusa se se
vê como líder da Renamo, Manuel de Araújo começou por ser
lacónico, mas acabou por morder a isca.
"Eu não me vejo como
presidente da Renamo, mas se
houver vontade que assim seja,
bom... quando a pátria nos chama nós nunca devemos dizer
não. Se o desafio for esse, acho
que a decisão, na devida altura,
vai ser tomada, mas para já estou concentrado no município

de Quelimane", admitiu Manuel
de Araújo.
A demonstração de disponibilidade de Manuel de Araújo
acontece numa altura em que
há vozes dentro da Renamo,
que questionam a liderança do
homem eleito para dirigir os
destinos do partido depois da
morte de Afonso Dhlakama.
Araújo não é o primeiro
membro da Renamo que ameaça encurtar o reinado de Ossufo Momade. Em Novembro
de 2020, Henrique Dhlakama,
filho de Afonso Dhlakama,
anunciou a sua candidatura
para as eleições presidenciais de
2024. Na altura, alegou estar a
responder a “pedidos insistentes por parte de atores políticos
e sociais, nacionais e internacionais, bem como diversas
facções da RENAMO”, para
depois rematar que “a decisão
pessoal de participação na vida
política ativa surge na sequência
das divisões políticas no seio da
RENAMO”.
O artigo 25 dos Estatutos
deste partido indica que o mandato do respectivo presidente é
de cinco anos, o que significa
que o actual mandato de Ossufo Momade termina em Janeiro de 2024. No entanto, apesar
de ser renovável, os estatutos
indicam que é competência do
Congresso eleger o seu presi-

Nas entrelinhas, Manuel de
Araújo comparou a actual governação do país com um barco à deriva no alto mar e em
tempo de tempestade, tendo
declarado que o comandante
(Filipe Nyusi) não sabe como
lidar com a situação.
“Moçambique está no mar
alto, em tempo de ciclone, e
infelizmente o nosso chefe
de Estado, que é o piloto desse barco, parece ter perdido a
bússola, não sabe para onde o
barco vai; quer salvar o barco,
não lhe falta vontade, mas não
sabe para onde ir; precisamos
de uma governação alternativa, a Frelimo esgotou-se, está
há quase 50 anos no poder, já
não consegue renovar-se a si
própria, são escândalos atrás de
escândalos, o projeto de governação chegou ao fim, bateu na
rocha”, declarou.
Na referida entrevista,
Araújo voltou a deixar críticas
veladas à oposição, defendendo
que os partidos opositores deviam ter começado a reorganizar-se há três anos.
“A oposição deve organizar-se e traçar estratégias para
poder diariamente mostrar as
falhas do sistema de governação, mas isso não é suficiente, é preciso apresentar ideias
alternativas (…), é aí que a
oposição não tem sido muito
atuante, deixa muito a desejar,
e Moçambique precisa de uma
oposição muito mais atuante do
que a que existe actualmente”,
disparou Araújo.
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“Não me vejo como presidente da Renamo, mas se houver vontade que assim seja”
RENAMO havia já garantido que Ossufo Momade era candidato natural
Araújo compara governação de Nyusi com um barco à deriva no alto mar

6

DESTAQUE
28 DE JUNHO DE 2022

CNE sem fundos para autárquicas de 2023

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) diz que terá de reajustar as despesas das eleições autárquicas devido à falta de dinheiro. A
CNE tem um défice de mais de dois mil milhões de Meticais para o
escrutínio. O orçamento para a realização das eleições autárquicas é
de 3,2 mil milhões de Meticais, no entanto, a CNE tem apenas mil
milhões de Meticais.

Namashulua dispensou os inspectores e vestiu a capa de porta-voz da Comissão de Inquérito

No dia em que a ré vestiu a batina e leu a sentença
Inquérito recomenda responsabilização da Porto Editora e demissão de I. Nheze e G. Guibunda
Nada diz sobre responsabilização da ministra, que é quem autoriza os livros

N

os termos do número 1, do artigo 6 do
Diploma Ministerial n.º 84/2016 de 23 de
Novembro, que fixa o Regulamento de
Avaliação do Livro Escolar, cabe o ministro
da Educação e Desenvolvimento Humano,
sob proposta da Comissão de Avaliação do Livro Escolar,
aprovar um livro para ser adoptado e usado no Sistema
Nacional de Ensino, ou seja, é a esta entidade que recai a
responsabilidade última. No entanto, apesar de ser parte da
massa que está a ser investigada no âmbito do escândalo
do livro escolar, a ministra da Educação e Desenvolvimento
Rural, Carmelita Namashulua, num flagrante conflito de
interesses, decidiu dispensar os inspectores e relatores da
Comissão de Inquérito e chamar para si o dever de divulgar
os resultados da investigação, o que aumenta as suspeitas
sobre a independência da investigação.
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Reginaldo Tchambule
Depois de 15 dias de investigação, foram tornados públicos,
na terça-feira da semana passada,
os resultados da Comissão de
Inquérito constituída no âmbito
da investigação do escândalo dos
erros básicos e de palmatória nos
manuais do Sistema Nacional
de Ensino, com destaque para
o livro de ciências sociais da 6ª
classe.
O relatório aponta para negli-

comenda a responsabilização da
Porto Editora, nos termos estabelecidos nas cláusulas contratuais, e o afastamento dos cargos
directivos, do director do INDE,
Ismael Nheze, e do pelouro do
Ensino Primário, Gina Guibunda, que era cumulativamente
porta-voz do ministério.
Com conclusões bastante
superficiais, segundo algumas
críticas, o relatório de inquérito

Embora fosse parte da
massa sob quem devia
recair a investigação,
Namashulua dispensou
os inspectores e vestiu
a capa de portavoz da Comissão de
Inquérito como que a
alhear-se de qualquer
responsabilidade. Para o
leitor ter mais ou menos
ideia, imagina um caso
em que um réu, veste a
batina do juiz e lê a sua
própria sentença.
gência por parte dos intervenientes no processo de produção,
revisão e avaliação do livro, por
isso a Comissão de Inquérito re-

relatou terem sido detectados
procedimentos essenciais que
foram ignorados, tendo resultado nos problemas publicamente

detectados.
No entanto, o que chamou
atenção e adensou o coro de dúvidas sobre a transparência da
investigação foi a porta-voz da
comissão de inquérito. O relatório foi divulgado pela ministra
da Educação e Desenvolvimento
Humano, Carmelita Namashulua, em clara crise de imagem e
numa busca indisfarçável de limpar a sua imagem.
Embora fosse parte da massa
sob quem devia recair a investigação, Namashulua dispensou
os inspectores e vestiu a capa de
porta-voz da Comissão de Inquérito como que a alhear-se de
qualquer responsabilidade. Para
o leitor ter mais ou menos ideia,
imagina um caso em que um réu,
veste a batina do juiz e lê a sua
própria sentença.
Como tal veio da boca da
ministra Namashulua, citando
o inquérito, a recomendação de
responsabilização da Editora e
o afastamento dos cargos directivos, do director do INDE e do
pelouro do Ensino Primário, os
quais arriscam-se a responder a
processos disciplinares e criminais. Na ocasião, revelou que o
inquérito cuja contestação não
foi apresentada vai ser submetido
à Procuradoria-Geral da República para aferição de responsabilidade criminal.
“Os livros foram aprovados
pelo INDE (Instituto Nacional
de Desenvolvimento da Educação) sem ter obedecido todas as
fases de avaliação previstas nas
cláusulas contratuais”, referiu a

ministra, para depois revelar alguma conduta dolosa por parte da
editora, pois há erros detectados
antes da impressão dos manuais,
mas esta supostamente ignorou a
recomendação para a correcção.
Pela primeira vez desde que o
escândalo foi despoletado, o ministério admitiu recorrer às cláusulas contratuais para responsabilizar a editora portuguesa pelos
erros básicos contidos não só no
manual da 6ª classe.
“As correcções apresentadas,
constantes dos relatórios de avaliação dos consultores, não foram integralmente acatadas pela
Porto Editora (editora dos manuais), o que revela negligência,
por parte desta, no cumprimento
das suas obrigações contratuais,”
explicou a ministra.
Namashulua é quem tem
a última palavra antes da
adopção de um livro em
Moçambique
Para se ter uma ideia do grau
de envolvimento da actual ministra da Educação e Desenvolvimento Rural no escândalo dos
erros em quase todos os livros
escolares do ensino primário e
secundário, basta consultar o Diploma Ministerial n.º 84/2016
de 23 de Novembro, que fixa as
normas para a edição, publicação,
aprovação e distribuição do livro
escolar.
O referido decreto, no número 2 do artigo 6, deixa claro a
quem cabe a responsabilidade última para que um livro entre em

circulação no território nacional,
ou seja, a ministra da Educação e
Desenvolvimento Humano.
“A adopção dos livros é da
competência do ministro da Educação e Desenvolvimento Humano sob proposta do CALE”,
lê-se no artigo 6, que escancara
de forma clara o conflito de interesse de Carmelita Namashulua, que num país em que a ética
governa as instituições devia ter
se abstido de apresentar os resultados da Comissão de Inquérito,
cuja investigação devia, em condições normais, incluir a própria
titular da pasta.
Mas o escândalo da falta de
ética da ministra ao vestir a capa
da Comissão de Inquérito não
para por aí. No número 2 do
artigo 5 do mesmo diploma ministerial, consta como responsabilidade da ministro da Educação
e Desenvolvimento Humano a
aprovação oficial dos critérios de
avaliação do livro escolar, ou seja,
Carmelita Namashulua é quem
homologou a Ficha de Avaliação que foi usada para avaliar os
livros que foram parar nas mãos
das crianças com erros de palmatória.
O Diploma Ministerial n.º
84/2016 de 23 de Novembro
foi aprovado em 2020, ou seja,
quatro anos antes de Namashulua assumir a pasta da educação,
mas foi sob seu auspício em que
foi revisto o programa curricular escolar, que inclui a entrada
em vigor de novos manuais, em
substituição dos anteriores que
vigoravam há 14 anos.
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Normalizamos o saque: Não há como
escapar da criminalidade do Estado
A má reputação na administração pública está sendo normalizada e por isso está cada
vez mais a encontrar terreno
fértil para se reproduzir, o que
denuncia que o comportamento das autoridades públicas está
longe de se basear em princípios éticos, e isto ocorre devido
a falta de preparo dos funcionários, cultura equivocada e, especialmente, por falta de mecanismos de controlo. A justificação
coloca-nos sempre como vítimas e nunca como cúmplices,
afinal queremos ser servidos
sem comparticipar na reconstrução de uma sociedade justa,
só porque tememos sacrifícios
e quaisquer outras mudanças.
Somos, de facto, vítimas de
um sistema construído em
nome de um colectivo, mas
conduzido por pessoas sem
consciência de responsabilidade colectiva e bem comum. E
agora é assustador porque, se
antes estas pessoas assistiam o
povo a sucumbir sempre que
se solicitava um serviço público, agora saíram à rua para nos
saquear, mostrando que, afinal,
não há receita para contornar
a criminalidade do Estado. É
uma declaração em voz alta,
para que todos saibam que a
criminalidade que prospera nas
zonas periféricas só consegue
porque tem o apadrinhamento de quem devia combatê-la,
replicando o que se assiste na
Administração pública a nível
mais alto.
Quando não são os funcionários a roubar o material de
trabalho, como se viu na UP,

são os membros do SERNIC
envolvidos em raptos ou são os
membros da PRM surpreendidos a roubar gado e enterrados
vivos na Manhiça, e daqui da
base seguem os exemplos que
não deixam de ser replicados
no topo, ou vice-versa.
Afinal, quais seriam as motivações? A cultura do roubo? O
custo de vida que aumentou em
mais de 100% e o salário em
5%? A máxima de que o cabrito come onde está amarrado?
Ou simplesmente reflexo de
uma sociedade distorcida e sem
mínima vontade de resgatar os
seus valores, como se viu recentemente na educação, quando a
própria ministra, que devia ser
a primeira a se demitir, renova
as forças e aparece às câmaras
para sacrificar os bodes expiatórios?
Mas, se já não constitui um crime moral ser representado por
um Chefe de Estado associado
a crimes que lesaram a pátria
e nem com isso se incomoda,
quando do seu homólogo África do Sul, na primeira oportunidade que é associado com a
corrupção despe-se do poder
e entrega-se para explicar qualquer acusação, o que vamos esperar da polícia, da ministra ou
daquele enfermeiro que assiste,
insensível, às mulheres que aos
gritos dão a luz num corredor
implorando por uma assistência que nunca chega.
Não seria tolerância a pessoas
de um perfil como este, uma
normalização explícita de ser
conduzidos por pessoas sem
ética pública?
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Força local mata sete terroristas

Parte do grupo terrorista que tem feito incursões no distrito
de Nangade, a norte de Cabo Delgado, foi abatido numa emboscada de elementos da Força Local, concretamente no posto
administrativo de Ntamba. Trata-se de sete elementos que no
último domingo caíram numa emboscada nas machambas da
aldeia Mualela.

Falsificavam documentos para insurgentes

Funcionários da Migração acusados de facilitar entrada
de terroristas
Mais funcionários públicos de diversas instituições podem recolher às celas

U

m total de cinco funcionários do Serviço Nacional de Migração (SENAMI), em Sofala,
está sob custódia, acusados de envolvimento
na falsificação de documentos que facilitaram a entrada ilegal de cinco imigrantes ilegais de nacionalidade somali, que se suspeita terem alguma
ligação com o grupo terrorista que desde Outubro de 2017
vem aterrorizando a província nortenha de Cabo Delgado.
Um dos somalis é tido como sendo o cabecilha e que coordenava a entrada ilegal de combatentes no país.

minado SQUAD, um número
não especificado de catanas e
uma viatura com características
duvidosas, por conter câmeras
de vigilância na posição traseira e um suposto sistema de
comunicação.
Supõem-se que a mesma era
usada para transportar pessoas
recrutadas. Aliás, é apontado
como pessoa de contacto de
imigrantes somalis e quenianos,
aos quais quase sempre recebia

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ

Jossias Sixpence – Beira
A informação foi tornada
pública na última sexta-feira,
na Beira, pelo Serviço Nacional
de Investigação Criminal (SERNIC), numa altura em que os
terroristas em Cabo Delgado
parecem estar a mudar de estratégia e campo de actuação, ao
visarem pela primeira vez distritos, mais a sul, que não estavam
no seu raio de acção.
Ao todo, o SERNIC apre-

sentou 10 indivíduos, sendo
cinco funcionários do SENAMI
acusados de auxilio à migração
ilegal, enquanto igual número
de cidadãos de nacionalidade
somali são suspeitos de envolvimento em vários tipos legais
de crimes, incluindo terrorismo.
Segundo o SERNIC, aqueles estrangeiros, que beneficia-

ram de um esquema de falsificação de documentos, actuavam
como recrutadores de mão de
militantes do grupo terrorista
em países como o Quénia, mas
também a nível de algumas províncias do país. Pesam ainda sobre eles acusações de crimes de
tráfico de drogas e de pessoas.
“Viemos hoje confirmar
que há sim funcionários da migração detidos por envolvimento no caso de tráfico de droga,
recrutamento de membros para
o financiamento do terrorismo
em Moçambique", disse Alfeu
Sitoe, porta-voz do SERNIC
em Sofala.
Alfeu Sitoe disse que os
funcionários foram detidos sob
mandado de captura emitido
pelo Tribunal judicial da província de Sofala, no quadro das
diligências em curso após a detenção dos cinco estrangeiros.
"Queria dizer que há indícios do seu envolvimento no
caso dos estrangeiros detidos

na terça-feira (21/06). Nós já
dissemos que são funcionários
do SENAMI envolvidos no
mesmo processo que envolve
os somalis", frisou.
No acto da sua detenção,
os cidadãos somalis estavam na
posse de 11 passaportes, sendo
seis com características quenianas e cinco com características
somalis, um bilhete de identidade com características somalis e três com características
quenianas, incluindo 13 cartões
de pedido de asilo para Moçambique, para diversas províncias,
incluindo Cabo Delgado.
Segundo o porta-voz do
SERNIC, estes documentos
carecem de alguma
perícia para auferir a sua
autenticidade.
“De referir que todos os documentos acima mencionados,
tanto os estrangeiros quanto

os nacionais, carecem de aferir
a sua autenticidade, pois a observação visual indica serem
falsos e que para conseguir os
mesmos terão estado em colaboração com alguns funcionários com as instituições que
emitem”, disse Sitoe.
Agente económico de nacionalidade somali tido como
cabecilha da operação
Ahmed Said Agjar, um cidadão de nacionalidade somali,
que reside na Beira, há já vários
anos, com uma cadeia de estabelecimentos do ramo de restauração e outros serviços em
Sofala, é tido como cabecilha
destas operações.
Segundo o SERNIC, dedica-se a recrutar cidadãos nacionais e estrangeiros para integrar
as fileiras dos insurgentes em
Cabo Delgado. Em sua posse
foram apreendidas 141 gramas
de folhas frescas que se presumem ser estupefaciente, deno-

pessoalmente nos postos de
fronteira para facilitar a sua entrada no país.

INSS prorroga prova anual de vida até 15 de Julho

O

Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
decidiu prorrogar, até ao dia 15 de Julho de 2022,
o período para a realização da Prova Anual de
Vida (PAV) a pensionistas do Sistema de Segurança Social.

A decisão foi tomada para
permitir que mais pensionistas
cumpram com esta obrigatoriedade regulamentar, após se
ter constatado que alguns não
o conseguiram fazer durante o
período previsto, por diversos
motivos, entre os quais a coincidência do período com os
trabalhos de colheitas nas machambas, para o caso dos que

se encontram nas zonas rurais,
o receio de aglomerações face à
COVID-19 e alguns problemas
reportados pelas delegações
provinciais do INSS sobre oscilação na provisão de internet.
O processo que arrancou
em todo o país, a 21 de março passado, já prestou a PAV a
71.566 pensionistas, isto é, 64%
do total de 112.432 previstos

no período em alusão.
Anualmente, o INSS realiza

a PAV aos pensionistas como
exigência do Regulamento da

Segurança Social Obrigatória,
aprovado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto nº
51/2017, de 9 de Outubro, a
qual consiste na comprovação
física da existência de titulares
de pensões, com vista à sua
manutenção.
Este ano, a cerimónia de
lançamento da PAV foi dirigida
pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Adamugi Talapa, no dia 21 de Março, na cidade de Maputo, que
estava temporariamente suspensa desde 2020, face à expansão
da pandemia da Covid-19.
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Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde

Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
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Terroristas voltam a atacar Macomia

Terroristas atacaram no dia 23, a aldeia Nkoe, em Macomia,
que acolhia centenas de deslocados que fugiram dos recentes
ataques em Ancuabe, o distrito a sul da província moçambicana
de Cabo Delgado, que tem sido o novo alvo das investidas dos
insurgentes. A aldeia foi invadida a tiros por volta das 6:00 horas
locais, quando o grupo incendiou 12 palhotas.

47 anos da fundação do Estado moçambicano

Terrorismo, alto custo de vida, corrupção e má governação
ameaçam a independência
Renamo entende que o moçambicano não tem motivos para celebrar
Nyusi reitera que terrorismo é uma ameaça real
MDM defende medidas para a independência económica

M

oçambique comemorou no passado dia 25
de Junho corrente 47 anos da Independência Nacional. Entretanto, de acordo com
o Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, esta conquista só fará sentido se
a paz prevalecer em todo o território nacional, enquanto o
Movimento Democrático de Moçambique (MDM) defende
que o Governo deve implementar reformas para garantir a
independência económica dos moçambicanos, pois, no seu
entender, apesar de estarem formalmente independentes há
quase cinco décadas, os moçambicanos continuam a viver
incertezas, num Estado capturado pela corrupção, raptos,
tráfico de drogas e outros. Por seu turno, o maior partido da
oposição, a Renamo, realça que não há motivos para celebrar devido a pobreza absoluta, a subnutrição crónica, fra-

ca qualidade de ensino e do sistema de saúde, entre outros
desafios.
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Duarte Sitoe

Nas cerimónias centrais da
celebração dos 47 anos da Independência da Nacional, em
Maputo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, que mais uma
vez atribuiu títulos honoríficos
a antigos combatentes e vários

antes de tudo, sacrificam vidas
de moçambicanos constituem
uma ameaça real à soberania e
à independência nacional. Comprometem não apenas o desempenho socioeconómico daquela
região, mas também de todo o

dominam qualquer povoação,
distrito ou posto administrativo.
“Apesar do registo de focos
de ataques, não existe atualmente
nenhuma povoação ou sede de
posto administrativo nas mãos
dos terroristas. A província de
Cabo Delgado está sob direção
das autoridades moçambicanas”,
assegurou durante o seu discurso
na praça da independência.
Oposição defende reformas
para garantir a independência
financeira dos moçambicanos

cidadãos que se destacaram em
diversas áreas, apontou as incursões dos terroristas no Teatro
Operacional Norte como uma
ameaça real à soberania e à independência nacional, tendo, por
isso, defendido que “a consolidação da nossa independência é um
processo inacabado e contínuo”.
De acordo com o Chefe de
Estado, o terrorismo naquele
ponto do país, que já provocou
mais de 900 mil deslocados,
compromete o desenvolvimento
social do país, uma vez que implica a redefinição de prioridades
nos programas estruturais de desenvolvimento de toda a nação.
"As acções terroristas que,

país. Com muita preocupação,
vivemos, nos últimos dias, um
movimento de terroristas que,
fugindo o cerco das nossas Forças de Defesa e Segurança e dos
parceiros, protagonizam ataques
em zonas a sul de Macomia e
Ancuabe, praticando actos horrorosos e saqueando bens da população”, defendeu Nyusi.
Por outro lado, o Presidente da República referiu que, nas
suas incursões através da mediatização, os terroristas procuram
provocar mais terror e pavor
nas populações, tentam lançar a
mensagem de que estão organizados e revigorados, mas adiantou que os grupos armados não

Por seu turno, numa conferência de imprensa na cidade de
Maputo, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM)
destacou que, apesar dos 47 anos
da independência nacional, os
moçambicanos continuam a viver incertezas, uma vez que o
Estado foi capturado pela corrupção, raptos, tráfico de drogas
e outros tipos legal crime.
“Os moçambicanos continuam a viver incertezas, temos
Estado capturado pela corrupção, raptos, tráfego de drogas e
outros tipos legal crime. É vergonhoso quando assistimos libertadores da pátria ou antigos
combatentes
transformarem
seus sacrifícios e deveres num
cheque branco para saquear o
erário público e construir seus
impérios económicos, prejudicando o povo, numa clara atitude
de substituir os colonialistas que

tanto combateram”, destacou
Lutero Simango.
Para garantir a independência económica dos moçambicanos que já vivem com a corda no
pescoço devido ao elevado custo
de vida, o MDM, para além de
instar o Governo a discutir um
plano de desenvolvimento nacional de Médio a Longo Prazo,
como sendo uma visão para o
país, para os próximos 10, 15 a
20 anos que assente nas principais estratégias de desenvolvimento para vários sectores prioritários da economia nacional,
entende que se deve assumir a

botagem e infra-estruturas.
Se por um lado, olhando para
a subida galopante dos preços de
alguns produtos com destaque
para combustíveis, o partido liderado por Lutero Simango observa que é necessário diminuir
o IVA para 12% e eliminar os
intermediários no processo de
aquisição de combustíveis.
Por sua vez, a Renamo, por
sinal, maior partido da oposição
em Moçambique, observa que os
moçambicanos não têm motivos
para celebrar os 47 anos da independência nacional.
“Moçambique continua a en-

agricultura como vector do desenvolvimento e combate a fome
no país, bem como diversificar a
economia para áreas de recursos
naturais, indústria, turismo, ca-

frentar vários desafios como a
pobreza absoluta, a subnutrição
crônica, fraca qualidade de ensino e do sistema de saúde”, disse
Ossufo Momade.
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CENTRAIS

INAE quer evitar corrupção na instituição

Inspectora-Geral da Inspecção Nacional de Actividades Económicas, Rita Freitas,, avançou que há necessidade de muita formação
na INAE, incluindo a definição de estratégias e metodologias de
trabalho que evitem a corrupção. Indicou, a propósito, que todo o
agente económico deve ser persuadido no sentido de cumprir com
a legislação vigente em Moçambique.
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Quando o parto caseiro volta a ser o “mais seguro”

Em Magude, mulheres abandonam as consultas p
Direcção Distrital da Saúde reconhece existência de casos de violência, mas...
Psicólogo Nilton Chiziane defende psicoterapia para as vítimas superarem o trauma

E

ntrar numa maternidade e sair com bebé nas mãos, nos dias que correm,
virou um acto de sorte, e apesar das denúncias e relatos constantes persistem casos de violência obstétrica nos hospitais nacionais, que muitas
vezes culminam em perda de bebé durante o parto, em morte materna ou
em complicações de saúde na mulher pós-parto devido a negligência. No
distrito de Magude, na província de Maputo, várias mulheres, por medo de serem violentadas pelas parteiras e outro pessoal médico hospitalar, optam pelos partos caseiros, o
que preocupa a sociedade civil e o Governo.
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Duarte Sitoe
De acordo com a Organização das Nações Unidas
(ONU), a violência contra
a mulher apresenta índices
alarmantes em Moçambique
e no mundo, uma vez que
mais de 70% das mulheres já
sofreu ou sofre algum tipo de
violência nalgum momento
da sua vida.
A nível nacional, a violência obstétrica faz parte dos
tipos de violência baseadas
no género, sendo que afecta
mulheres e raparigas, contribuindo sobremaneira para a
mortalidade materno-infantil
nas maternidades.
Visando engajar as utentes dos serviços obstétricos,
seus parceiros, profissionais
de saúde, sociedade civil e as
entidades de Saúde, Justiça e
Protecção social, com vista
a garantir o empoderamento
em matérias de prevenção e
combate de violência baseada
no género, violência obstétrica, direitos sexuais e reprodutivos, assim como diretrizes
internacionais em obstetrícia,
entre outras acções, a Saber
Nascer, organização que promove a humanização obstétrica, uniu-se, em Novembro
do ano passado, com várias
organizações da Sociedade
Civil para lançaram Campanha Nacional de Prevenção e
Combate à Violência Obstétrica, denominada Humaniza
Moz, no entanto, volvidos
mais de seis meses, parece
que nada mudou.
Na cidade e província de
Maputo, há relatos de casos
de violência obstétrica que já
seguiram para as instâncias
judiciais, mas o grosso das vítimas acabou desistindo devido à morosidade que estes

processos levam nos tribunais. Só para se ter uma ideia,
só na Cidade de Maputo,
mais de 50 queixas de casos
de violência obstétrica deram
entrada no Gabinete do Provedor da Justiça no primeiro
trimestre do ano em curso.
Do distrito de Magude,
norte da província de Maputo, chegam relatos aterradores de mulheres e raparigas
que sofreram maus tratos
na maternidade do hospital local, o que faz crescer
o número de mulheres que
abandonaram as consultas
pré-natais, parto e pós-parto,
e optaram por partos caseiros
devido aos traumas que carregam de experiências anteriores.
No passado, com a ausência dos hospitais, o parto
domiciliar era muito comum,
mas depois da Guerra Civil
assistiu-se a uma expansão
dos serviços de saúde, entretanto, mesmo com a disponibilidade dos centros de saúde
ao nível do distrito de Magude, a qualidade de atendimento deixa muito a desejar.
Anselmo Manave, técnico de Medicina Geral ao nível do distrito de Magude,
reconheceu que, apesar do
esforço do Governo, através
do Ministério da Saúde, para
humanizar os serviços de
Saúde de Zumbo ao Índico e
do Rovuma ao Maputo, ainda
persistem casos de violência
naquela localidade.
Quem não tem dinheiro,
parteiras mandam esperar
até o bebé “sair por onde
entrou”
Joana Cossa, que reside

actualmente no Posto Administrativo de Motaze, não
guarda boas recordações do
Hospital Distrital de Magude.
Aos 17 anos de idade, Cossa
viu o sonho de ser mãe pela
primeira vez transformar-se
em “sol de pouca dura”. Sem
conseguir segurar as lágrimas
nos olhos, a sobrevivente
contou que, por não ter dinheiro para pagar o “refresco” às enfermeiras, foi abandonada à sua própria sorte.
“O que passei não desejo a nenhuma outra pessoa,
nem mesmo a enfermeira
que frustrou o meu sonho
de ser mãe. Éramos cinco
mulheres naquela sala e três
delas tinham dinheiro e receberam tratamento especial, e
nós que não tínhamos nada
fomos abandonadas. Gritei
até perder a voz, clamando
o socorro, e as enfermeiras
limitavam-se em dizer que
estava a fazer barulho e que
o bebé ia sair de onde entrou.
Infelizmente, depois de longas horas de sofrimento, o
meu filho nasceu morto, mas
acho que se tivesse sido ajudada isso não teria acontecido”, desabafa a vítima.
O sonho de ser mãe não
esmoreceu, mesmo com os
traumas da primeira gravidez,
Joana Cossa voltou a engravidar, mas desta vez preferiu
ficar longe dos hospitais. À
nossa equipa de reportagem,
Cossa reconheceu os riscos
que enfrentava em não frequentar as consultas pré-natais, mas considera que foi a
melhor decisão que tomou.
Para além de ter boicotado
as consultas pré-natais, Joana
Cossa, agora com 22 anos de
idade, optou pelo parto ca-

seiro por medo do que passou no
passado, o que pode espelhar o
trauma de muitas vítimas de violência obstétrica.
“Sabia que estava a correr riscos em não ir ao hospital, mas
minha mãe disse que no passado
os partos eram feitos em casa e
eram mais seguros. Não fiz nenhuma consulta e mesmo com
isso o meu filho nasceu saudável.
Não sou a única que opta por
essa via, as mulheres já estão cansadas de serem violentadas pelas
enfermeiras e preferem ter o parto em casa. Dói carregar um filho
no ventre durante nove meses
para depois nascer morto porque
as enfermeiras não quiseram te
ajudar, os 500 meticais que elas
exigem não compram uma vida”,
sublinhou.
Quem também viu-se obrigada a abandonar as consultas pré-natais devido ao comportamento das profissionais de saúde foi
Anabela Matusse, de 43 anos de
idade. Mãe de cinco filhos e residente no Posto Administrativo
de Mahel, Matusse gerou quatro
filhos sem nenhuma intervenção
hospitalar, mas no quinto decidiu
fazer diferente.
Logo no início da gravidez,
procurou os serviços pré-natais,

contudo, para a sua infelicidade,
foi recebida com insultos. A vítima contou ao Evidências que foi
humilhada pelas enfermeiras do
posto de saúde local.
“Quando cheguei, perguntaram-me se não tinha vergonha de
engravidar nesta idade e que tinha
que estar a cuidar dos meus netos. Aquilo me doeu porque era
recorrente sempre que fosse ao
hospital. Nenhuma pessoa aceita
ser humilhada e se falassem apenas na minha presença podia até
engolir, mas falavam na presença
de todos. Acabei abandonando as
consultas e fiquei em casa”, disse
Matusse.
Inconformada com a humilhação, a vítima teve que voltar aos
costumes antigos quando chegou
a hora do parto.
“Tenho sete irmãos e nenhum
deles nasceu no hospital. Sabia
que se fosse ao hospital seria
maltratada pelas enfermeiras,
por isso, acabei dando parto em
casa. Mesmo com as frequentes
denúncias, os nossos serviços de
saúde continuam uma lástima.
Pedimos a quem de direito para
acabar com a violência nos hospitais. As mulheres grávidas estão
a ser maltratadas porque não têm
onde queixar”.

CENTRAIS

OSC querem fundo soberano antes da exploração

Organizações da sociedade civil (OSC) defenderam, na passada
quinta-feira, a criação do fundo soberano antes do início da produção de gás natural liquefeito do Rovuma, para permitir que as
receitas sejam usadas para o desenvolvimento social e económico
do país, sob risco do Governo usar o dinheiro dos proveitos do gás
natural para o pagamento da enorme dívida pública.
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a parteiras e enfermeiras que
cuidam mal das parturientes
e exigem dinheiro em troca.
“As enfermeiras deviam
proteger as mulheres grávidas, mas tem sido ao contrário. Sou mãe de quatro filhos
e nos dois primeiros fui bem
atendida porque dispunha de
valores para pagar as enfermeiras. O Ministério da Saúde deve abandonar os discursos e trabalhar seriamente
para acabar com a violência
nos hospitais”, desabafa.
“Nenhuma enfermeira sai
de casa com o objectivo de
dar chapadas a mulheres
grávidas"

Relatos assustadores que
acabaram afastando outras
mulheres
Moçambique faz parte do rol
de 193 Estados-membros das
Nações Unidas, adoptou, em Setembro de 2015, os 17 Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável
a serem alcançados até 2030.
No quinto dos 17 objectivos,
Moçambique e os demais países
comprometem-se a “alcançar a
igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas”, preconizando, entre outros,
“acabar com todas as formas de
discriminação contra todas as
mulheres e meninas em toda parte, e eliminar todas as formas de
violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas
e privadas, incluindo o tráfico e
exploração sexual e de outros tipos”.
Mesmo com a adopção daquele
importante instrumento das Nações Unidas, os índices de violência contra a mulher e a rapariga
continuam assustadores em Moçambique. Enquanto aguardam
o comprimento dos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável,
as mulheres procuram outros caminhos para escapar da violência

obstétrica nos hospitais.
Julieta António e Cacilda Machava olhavam para o hospital
como um local de onde teriam soluções quando chegasse a hora do
parto, mas os relatos assustadores
de casos de violência contra mulheres que viram o sonho de ser
mãe transformar-se em filme de
terror acabou contribuindo para
que preterissem dos serviços de
saúde.
Com os nervos à flor da pele,
as duas mulheres que partilham a
mesma historia de vida apontam
o dedo ao Ministério da Saúde
pelo elevado índice de violência
contra as mulheres e raparigas
nos hospitais.
“Percorremos grandes distâncias para chegar ao hospital e depois somos insultadas. São coisas
que tem afastado as mulheres das
consultas e dos partos. Devido
aos relatos de violência e roubo
de bebés nos hospitais achei melhor ficar em casa, dói carregar
um filho durante nove meses e
depois não o ter porque as enfermeiras não quiseram te ajudar
por não ter dinheiro”, lamentou
Cacilda Machava.
Secundando, Julieta António
diz não ver a razão de uma mulher maltratar outra, numa alusão

Contactada pelo Evidências, sobre a prevalência de
casos de violência obstétrica
ao nível daquela localidade,
a Direcção Distrital da Saú-

A violência
obstétrica é um
fenómeno que
ocorre durante
a gestação, mais
especificamente
durante o parto.
Ela pode ser
verbal, física
ou sexual. De
acordo com o
psicólogo Nilton
Chiziane, o
acompanhamento
pré-natal é direito
de toda gestante e
deve ser fornecido
pelo Sistema
Nacional de
Saúde.
de, Mulher e Acção Social de
Magude reconheceu a existência de casos de violência
contra mulheres e raparigas
nas consultas pré-natais e

parto, mas avançou que no
grosso das vezes as enfermeiras lutam para salvar a vida da
mãe e do bebé.
“Não posso negar que há
casos de violência obstétrica
no distrito de Magude, mas
antes de tudo deve-se olhar
para os constrangimentos
que as enfermeiras enfrentam no decorrer do parto.
Ao meu ver, não há nenhuma enfermeira que sai de casa
com o objectivo de violentar
mulheres grávidas com recursos a chapadas. Há coisas que
acontecem durante o parto que só quem já esteve lá
pode entender. As enfermeiras lutam para salvar a vida
do bebé assim como da mãe
e por vezes acabam se excedendo”, declarou Joana Reis,
na qualidade de representante da Direcção Distrital da
Saúde, Mulher e Acção Social
de Magude.
Prosseguindo, Reis apontou que há mulheres que dificultam o trabalho de parto
e, por via disso, colocam em
risco a vida do próprio bebé.
“Quando a mulher entra
no trabalho do parto enfrenta muitas dores. No entanto,
há mulheres que dificultam
sobremaneira o trabalho do
parto e acabam levando chapadas das enfermeiras, mas
este procedimento não é o
correcto. As enfermeiras
agem assim porque algumas
mães acabam matando bebés
devido ao seu comportamento. Já assistimos casos em que
foram os próprios familiares
a ficarem enfurecidos por
perceberem que a gestante
não está a colaborar para o
sucesso do parto e acabam
também lhe dando chapadas. São coisas que acontecem, não podemos negar,
mas reafirmo que nenhuma
enfermeira sai de casa com o
objectivo de dar chapadas a
mulheres grávidas”, defende-se.
Com o intuito de mitigar
as recorrentes queixas de
violência obstétrica ao nível

do Distrito de Magude, Joana Reis aposta no parto humanizado, ou seja, a mulher
que entra em serviço de parto deve se fazer acompanhar
por um familiar.
“Para amenizar os casos
de violência obstétrica temos
apostado no parto humanizado. Convidamos familiares
a acompanharem o parto e
no decorrer do mesmo percebem a árdua missão das
enfermeiras, uma vez que
no grosso das vezes acabam
se irritando porque uma mulher que está a sentir as dores
do parto não obedece o que
é lhe dito pelas enfermeiras.
Por outro lado, instamos as
mulheres para denunciarem
os casos de violência e as cobranças ilícitas, pois só assim
vamos conseguir combater
esse fenómeno nos nossos
hospitais”, finalizou.
Nilton Chiziane defende
tratamento especial para
as vítimas
A violência obstétrica é
um fenómeno que ocorre durante a gestação, mais especificamente durante o parto.
Ela pode ser verbal, física ou
sexual. De acordo o psicólogo Nilton Chiziane, o acompanhamento pré-natal é direito de toda gestante e deve
ser fornecido pelo Sistema
Nacional de Saúde.
Nas entrelinhas, Chiziane
observa que todo tipo de violência contra a mulher tem
impacto psicológico na saúde
física, mental e social, tendo
adiantado que a saúde mental
da mulher que foi violentada
durante o parto fica seriamente comprometida.
Por outro lado, a fonte
aponta que as mulheres que
foram vítimas de violência
obstétrica sofrem com a depressão pós-parto, angústia
e medo. Nilton Chiziane observa que, para superarem o
trauma, as vítimas devem ser
submetidas a um tratamento
com psicoterapia.
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Access Bank vai doar livros

No âmbito de apetrechamento de bibliotecas a nível nacional, o Access Bank Mozambique vai oferecer livros à Escola
Primária do Primeiro e Segundo Grau de Guava. A cerimónia
terá lugar esta quarta-feira, na localidade de Michafutene, no
Posto Administrativo de Marracuene, província de Maputo, e
será presidida pelo governador da província, Júlio Parruque.

ENH assina memorando para monetização de gás doméstico

A

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH)
assinou, semana finda, em Maputo, com a multinacional italiana SAIPEM, um Memorando de
Entendimento (MdE) que formaliza a sua cooperação para a monetização do gás doméstico
provindo do projecto Mozambique LNG.
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O MdE foi assinado pelo
Presidente do Conselho de
Administração
(PCA)
da

ENH, Estêvão Pale, e pelo
representante da Saipem, na
presença do ministro dos Re-

cursos Minerais e Energia de
Moçambique, Carlos Zacarias.
De acordo com o MdE, a
ENH e o seu parceiro, SAIPEM, irão, numa primeira fase,
realizar um Estudo de Viabilidade, com o objectivo de aferir
a sustentabilidade financeira,
económica e ambiental do projecto. Os resultados do Estudo, previstos para Novembro
desde ano, seis meses depois
da assinatura do memorando,
serão submetidos ao Ministério de Recursos Minerais e

CDM doa camião e diverso material de limpeza
ao Município da Beira

O

Conselho Autárquico da Beira e a Cervejas de Moçambique (CDM) reforçaram a sua cooperação
no sector do ambiente com a doação, por parte da
empresa, de um veículo (camião de carga) e diverso material de limpeza, entre os quais máquinas
de corte de capim, pás, máscaras com filtro, foices, forquilhas,
enxadas e pás.

A doação foi feita na última quinta-feira, na cidade da
Beira, pelo administrador-executivo da CDM, Hugo Gomes,
ao edil daquela urbe, Albano
Carrige. Para o Município da
Beira, a CDM dá um sinal importante de preservação do
ambiente, através da disponibilização de equipamentos
convencionais de tratamento

de resíduos sólidos em falta
nos serviços de saneamento.
“A CDM está a dizer que,
mesmo fornecendo esses produtos (bebidas alcoólicas), a
partir de já nós temos que ser
amigos do ambiente. O amigo
do ambiente é aquele que preserva o ambiente, é aquele que
não polui o ambiente, é aquele
que, mesmo produzindo ma-

terial poluente, sabe manejar
para que esse material últil”,
disse Carrige.
O administrador da CDM,
por sua vez, assegurou que a
cidade da Beira continuará a
ser um espaço privilegiado
para desenvolver acções para
o bem-estar das pessoas, tendo em conta os desafios que
a urbe enfrenta, agravados recentemente pela passagem de
vários ciclones, com destaque
para o Idai.
“Estamos convictos dos
enormes ganhos que a implementação do Plano de Intervenção Ambiental trará a esta
cidade, pelo que reiteramos
aqui o nosso compromisso
de trabalhar com os nossos
parceiros para o tornar rapidamente numa realidade”,
destacou Hugo Gomes.
A acção da CDM enquadra-se num memorando de
entendimento assinado com
o Conselho Autárquico da
Beira e a Cooperativa Repensar, com objectivo de ampliar
as intervenções de protecção
do ambiente.

Energia (MIREME).
Falando na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais e
Energia saudou a assinatura do
memorando que, numa primeira fase, permitirá a realização
de um estudo para adicionar
valor ao gás natural no País,
através da instalação de uma
fábrica de metanol.
“Esperamos que o estudo
traga resultados que respondam ao ensejo do Governo
de ver o nosso gás a ser usado
para o desenvolvimento da in-

dústria nacional”, disse Zacarias, reiterando a abertura do
Governo em apoiar no que for
necessário para a materialização do objectivo preconizado.
Os outros impactos esperados para o país são a transferência de conhecimento;
desenvolvimento do conteúdo local, por via de criação de
empregos e oportunidades de
negócios para fornecedores locais; apoio às autoridades governamentais na implementação de projectos de dimensão
regional e o crescimento da
economia nacional.
De referir que, ao se provar
a sua viabilidade, o projecto
será desenvolvido com base no
gás doméstico a ser disponibilizado pelo empreendimento
Mozambique LNG, da Área 1,
da Bacia do Rovuma. Ao todo,
o Mozambique LNG vai disponibilizar 400 milhões de pés
cúbicos padrão de gás natural
por dia (mmscfd) para o desenvolvimento de projectos de
industrialização do País.

LAM: Tráfego de passageiros
aumenta 31%

A

LAM (Linhas Aéreas de Moçambique, SA)
transportou no mês de Maio de 2022 um total de
48.175 passageiros, contra os 36.646 transportados em igual período de 2021, significando um
crescimento de 31%.

As quatro rotas com maior
demanda no período em análise foram Nampula – Maputo,
com 8.442 passageiros, Beira – Maputo, 8.684, Maputo
– Pemba, 5.804, Maputo –
Tete, com 5.944 passageiros
transportados.
De referir, igualmente, que
a companhia aérea nacional
registou, no mesmo mês, um
índice de pontualidade operacional de 74%, num universo
de 871 partidas, significando
um crescimento de 5 pontos
percentuais em comparação a
igual período de 2021, onde

a pontualidade registada foi
de 69% para um total de 588
partidas.
No entanto, ao se comparar com o mês de Abril de
2022, registou-se um decréscimo de 4 pontos percentuais,
tendo tido neste período um
índice de pontualidade de
78%.
Dentre as escalas analisadas neste período destacam-se
as escalas de Chimoio, com
94%, Tete, com 87%, Nacala,
com 86%, e Vilankulo e Harare, com 85% respectivamente
de pontualidade operacional.

Banco Mundial baixa perspectivas de crescimento

ECONOMIA

O Banco Mundial diz que os actuais choques à economia
moçambicana, principalmente decorrentes do conflito
Rússia-Ucrânia, podem reduzir o crescimento económico do
país em 2022. A materialização desses riscos pode reduzir o
crescimento económico para 1.9% em 2022 (de uma estimativa de 3.8%) e para 4.2% a médio prazo.
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Sociedade civil quer Fundo Soberano antes do arranque
da exploração

E

Denise Namburete defende auditoria anual ao Fundo Soberano

ntre 2024 e 2033 prevê-se que a economia moçambicana cresça em torno de
9,3%. Este crescimento será impulsionado pela exploração dos recursos naturais no país, com mais destaque para as reservas de gás natural na Bacia de
Rovuma. Entretanto, no seio da sociedade ainda há temores que mesmo com
o início da exploração destes recursos o grosso dos moçambicanos vai continuar pobre. Com a vista a ter uma distribuição equitativa das receitas provenientes do gás,
as organizações da sociedade civil defendem que o Fundo Soberano deve ser criado antes do
arranque da produção do gás natural, ou seja, até Outubro próximo, tempo estimado para
o arranque dos primeiros carregamentos. Por sua vez, o conselheiro político-económico da
Embaixada dos EUA, Matthew D. Lowe, espera que o Fundo Soberano se baseie nas melhores práticas internacionais

Duarte Sitoe

presentante do Ministério da
Economia e Finanças, adiantou que com a exploração do
gás natural na Cabo Delgado
consolidam-se mais as perspectivas para um bom crescimento
da economia nacional.
“De acordo com as instituições internacionais, prevê-se que o crescimento médio
em Moçambique ronde na
ordem dos 9,3% entre 2024 e
2033. No entanto, o elevado
crescimento na economia não
pressupõe o aumento dos indi-

cadores sociais de redução da
pobreza no nosso país”, declarou Ferreira.
Em representação da sociedade civil, Denise Namburete
observa que o Tribunal Administrativo deve fazer uma auditoria anual ao Fundo Soberano.
“As opções de investimento
do Fundo devem ser revertidas
num plano acessível ao cidadão
em concordância com a lei de
acesso à informação, incluindo
toda a informação sobre os investimentos e seus retornos”.

Alberto Niquice, Presidente da Comissão do Plano
e Orçamento da Assembleia

No dia 18 de Junho corrente, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia tornou
público que o Projecto Coral

ral Sul FLNG, uma plataforma
flutuante atracada ao largo da
Bacia do Rovuma para captar e
processar os hidrocarbonetos.

Este facto terá impacto
significativo nas receitas
e na contribuição para
a segurança energética
global e demonstra que
as condições criadas
pelo Governo para o
desenvolvimento deste
projecto permitiram a
execução do mesmo
dentro dos prazos.
Sul iniciou a introdução de
gás natural na instalação Co-

Na ocasião, 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.
“Este facto terá impacto
significativo nas receitas e na
contribuição para a segurança
energética global e demonstra
que as condições criadas pelo
Governo para o desenvolvimento deste projecto permitiram a execução do mesmo
dentro dos prazos”, referiu
Zacarias.
O anúncio do Ministério
dos Recursos Minerais trouxe
à ribalta um velho debate, ou
seja, a discussão em torno da
criação do Fundo Soberano
para que os moçambicanos sejam beneficiados com a exploração dos recursos.
Falando à margem da reunião de alto nível, organizada pela sociedade civil sobre
o Fundo Soberano, Ângelo
Ferreira, na qualidade de re-

gás natural, mas defende que
deve haver transparência na
gestão do mesmo.

Alberto Niquice, Presidente da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República

da República, adiantou que a
Assembleia da República, na
qualidade de fiscalizador, vai
desempenhar afincadamente
o seu papel para que o Fundo
Soberano não seja uma maldição para os moçambicanos.
“Sabemos que os recursos são
esgotáveis, mas devemos sempre ter em conta as prioridades
para que esses recursos escassos sirvam do melhor e da melhor forma possível à maioria
da população moçambicana”,
destacou Niquice.
Por sua vez, Matthew D.
Lowe, conselheiro político-económico da Embaixada dos
Estados Unidos da América,
observou que Moçambique
tem tudo para criar um Fundo
Soberano para gerir as receitas
provenientes da exploração de

“Queremos que as receitas
provenientes das actividades
sejam geridas de uma forma
transparente, eficaz e eficiente, através do Fundo Soberano. Esperamos que o Fundo
Soberano de Moçambique se
baseie nas melhores práticas
internacionais para responder
às necessidades particulares
dos seus cidadãos”, declarou
Lowe.
Quem também mostrou
o caminho para que o Fundo
Soberano seja sinónimo de sucesso é Tove Westberg, embaixador da Noruega em Moçambique. “Não há milagres. É tudo
sobre abnegação, cometimento
e planificação. Coloquei isso
em termos de exploração de recursos minerais porque é possível estabelecer”, aconselhou.
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“Esperamos que o Fundo Soberano se baseie
nas melhores práticas internacionais”
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SAL & PIMENTA

Afonso Almeida Brandão

Acerto, Erro e
Correcção

(para o Jornalista Fernando Gil, com Amizade e um Abraço Fraternal e Moçambicano)
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A

o rever, nos últimos dias, crónicas de
opinião para publicar em Livro —
entretanto, dispersas por diversos
Jornais e Revistas da Europa e da
CPLP, a título de exemplo —, embati em mim
próprio algumas vezes nessas releituras. Tentando explicar-me um pouco melhor, transcrevo
parte de um texto publicado em Maio de 1986.
(...) "E fico, às vezes, um pouco espantado com
isto: onde se situam as tabuletas de passagem,
quando algo em mim se vai tornando mais claro e concorre, simultaneamente, para adensar o
nevoeiro do quadro do Mundo que me retrata? E as correcções que faço, o que remedito e
revejo, não me divide mais? Que distância me
separava do que era importante antes? E que
distância me separa do que é importante agora?
Para que lado e em que sentido me corrijo? E os
novos feixes de luz são mais reveladores que a
luz de outrora, desapoiado, morreado?"  
Foi assim, num certo dia de Maio de 1986.
Mas, não é intenção dramatizar os espaços de
dúvida que me vão acompanhando. Vivi sempre com eles e tentei defrontá-los. É o caso de
hoje, olhando e tentando inventar o que deixei
para trás e de como me fui refazendo.
“Em que sentido me corrijo?” — e que ajuda
me posso dar para ficar mais próximo do que
sou? Reconheço um incómodo no momento
em que escrevo estas linhas, dedicadas a um
Querido Colega da «Velha Guarda» e Amigo:
não coincido com a ideia de um Mundo “onde
bate”, acima de tudo, o “Coração Materialista”. Mas não fico por aqui, tento repetir a visão:
é que, em relação a muitos milhões de pessoas,
esse “coração materialista” é o da Sobrevivência.
Participo dessa multidão com as obrigações
naturais de qualquer um que, escolhendo o seu
caminho, faz o possível por continuar. São inúmeras as “cartas do baralho” a que chamamos
“sistema”, e não nos lembramos com a urgência necessária que o sistema, ao fim e ao cabo,
somos nós. O que com ele fazemos é o que
ele nos devolve. E esta realidade, já se sabe, não
é lisa, tem muitas zonas de sobressalto ou de
preocupação.
Qualquer movimento de um ser humano deve
começar “por dentro”. O que isto quer dizer?

Não trago qualquer ideia nova, porque a Harmonia possível e a Justiça exteriores começam
a partir de nós próprios, da nossa chamada à
consciência. Se falharmos muito nessa questão
crucial é porque, além de sermos naturalmente
incompletos, levamos pouco em consideração
o efeito do nosso comportamento nos outros.
Qualquer nível de afirmação pessoal transporta
consigo, mesmo sem intenção, factores de de-

Os espaços de dúvida
que nos assola a
todos começam a
ser preenchidos,
suponho, com uma
exigência pessoal de
humanismo, que é,
simultaneamente,
FARDO e
LIBERTAÇÃO.
Para não nos
afastarmos tanto.
Para continuarmos
a fazer o melhor
que podemos e
sabemos, para que
tudo conduza a
uma relação menos
frustrante.
safio ou de colisão. E não há que fugir disso. A
afirmação pessoal é um direito. E também uma
necessidade, testemunho de vida.
“Começarmos melhor” por nós próprios,
além de nos ajudar no plano da auto-exigência,
também ajudará um pouco os outros? Creio
que sim. A confusão e a velocidade do Mundo
de hoje precisa desse esclarecimento pessoal,

uma espécie de reinvenção do convívio natural onde possa caber, a pouco e pouco, TODA
GENTE.
Não é fácil. Sabemos por nós próprios, como
jornalistas profissionais que somos, há mais de
meio século, que é complicado.
“Corrijo-me”, insisto. É um programa para
todos os momentos: o acerto, o erro, a correcção. Revisito palavras e comportamentos, vejo
as consequências, volto a errar, depois acerto. E
vou corrigindo. Com esta relativa vigilância talvez procure evitar, um pouco, uma certa irresponsabilidade que vai tocando a todos e onde
cada um procurará se esclarecer. Trata-se do
“sistema humano” que encaixa, ou não encaixa, no “sistema estrutural”. Trata-se, enfim,
de exercitar um desenvolvimento harmonioso.
Os espaços de dúvida que nos assola a todos
começam a ser preenchidos, suponho, com uma
exigência pessoal de humanismo, que é, simultaneamente, FARDO e LIBERTAÇÃO. Para
não nos afastarmos tanto. Para continuarmos a
fazer o melhor que podemos e sabemos, para
que tudo conduza a uma relação menos frustrante.
Volto a dizer que não é fácil. Mas, não podemos perder de vista que é possível, embora
complicado. É que, se não foi possível, se perde
de vista uma noção de Vida mais Construtiva
e Feliz, dependendo muito da área em que estejamos situados, profissionalmente falando. E
a nossa profissão — que é a da Comunicação
Social —, inquestionavelmente uma das áreas
mais relevantes que existem, porque mexe com
milhares, senão de milhões de Leitores em todo
o Mundo, que nos ouvem, que nos vêem e nos
lêem diariamente. Talvez por isso mesmo sejamos considerados, há muito, o 4º Poder a nível
Político e Social, em termos de Estatuto Mundial.
Há que honrar, pois esse Estatuto Digno que é
o do Jornalismo Profissional, exercido com Verdade, Isenção, Pluralidade, Frontalidade, Objectividade, não Aproveitador em Benefício próprio, mas antes desenvolvido com a Consciência
do Dever cumprido, acima de tudo, sempre ao
serviço do País, dos Povos Desfavorecidos, dos
«Sem Abrigo» e de todos aqueles que se encontrem no Limiar da Pobreza Confrangedora...
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Luca Bussotti

S

emana passada participei num seminário (o segundo), em Joanesburgo,
em formato híbrido, relativo à preparação de um livro sobre a SADC
e a “Sadcnização” nos países membros
desta organização multilateral. Não muito
conhecida pela opinião pública moçambicana, ela tornou-se central no debate dos
últimos anos em razão da sua participação
no conflito em Cabo Delgado, com a missão da SAMIM. Foi uma experiência muito
boa, pois pesquisadores de vários países da
SADC, nas diferentes áreas do saber, estiveram reunidos para finalizar os respectivos
capítulos do livro que será publicado ainda este ano. Um livro que procura lançar
conceitos novos, embora ainda meio tremidos, tais como “Sadcnização”, no sentido
de querer favorecer a penetração das ideias,
princípios e políticas de integração regional
no seio dos vários Estados membros, inclusive Moçambique. Um projecto político
com que podemos ou não concordar, mas
que tem sua lógica, principalmente na crise
actual em que estamos mergulhados, onde
cada Estado, principalmente no contexto
africano, terá enormes dificuldades em lidar
com escassez de comida e energia e subida
descontrolada dos preços, e não poderá sair
sozinho desta situação, sem um relacionamento solidário e conveniente com os outros países vizinhos.
As limitações de organizações como a
SADC são muitas, e bem conhecidas, entretanto, se a ideia dos Estados membros (e
dos académicos) é de incentivar o caminho
para a integração – uma integração que, vale
a pena recordar aqui, foi decisiva, na altura dos Estados da Linha da Frente, para a
obtenção da própria independência de Moçambique – será necessário que os investigadores tenham os instrumentos para levar
a cabo suas pesquisas.
Desta vez, juntamente com um colega
angolano, escrevi a parte da comunicação
social de Angola, na sua cobertura sobre a
SADC. Utilizámos um ponto de vista histórico, procurando encaixar a análise do
discurso derivante da imprensa daquele país
dentro da história da imprensa angolana…
O resultado – em termos de acesso às fontes – foi extremamente complicado: jornais

SADC: construindo uma
comunidade de conhecimento

quase que inacessíveis, arquivos meio fechados e desorganizados, em suma, fontes de
difícil acesso… Em Moçambique, a situação está um pouco melhor, mas não muito
longe da realidade com que nos deparamos
em Angola. Levantei esta questão na plenária, junto aos colegas que estiveram neste seminário, lançando um grito de alarme,
que espero que possa ser considerado por
parte de quem tem o poder decisório: se a
SADC é importante hoje, e provavelmente
será ainda mais importante amanhã, a construção de uma identidade comum dos povos que fazem parte da organização é uma
etapa fundamental. E isto não se constrói

As limitações de
organizações como
a SADC são muitas,
e bem conhecidas,
entretanto, se a ideia
dos Estados membros
(e dos académicos) é de
incentivar o caminho
para a integração – uma
integração que, vale a
pena recordar aqui, foi
decisiva, na altura dos
Estados da Linha da
Frente, para a obtenção
da própria independência
de Moçambique – será
necessário que os
investigadores tenham os
instrumentos para levar a
cabo suas pesquisas.
com a imposição, a retórica, decisões de
uma cúpula restrita de indivíduos que decidem para todos os outros. Estes processos demoram (a União Europeia docet), e
uma das bases para a sua implementação é
o conhecimento: conhecimento da história
da integração regional na África Austral, de
como ela é comunicada junto às pessoas, de

quais os instrumentos mais eficazes para a
sua afirmação e difusão, por exemplo, a instituição de organismos democraticamente
eleitos, tais como um Parlamento, e por aí
fora.
Actualmente, quase nenhum dos países da
SADC está nas condições de garantir um
acesso simples e regular às fontes de que
os investigadores precisam. Se a SADC, nos
últimos anos, tem-se caracterizado como
organismo que visava construir a integração
económica e a segurança da área (com resultados naturalmente discutíveis e opináveis),
a implementação de medidas para garantir
o conhecimento de um sentido comum de
pertença não é menos importante. Sem a
abertura e organização dos arquivos, a disponibilidade das fontes orais dos protagonistas da história da SADC, o acesso aos vários acordos multilaterais e bilaterais que os
diferentes países têm assinado não apenas
dentro da SADC, mas também com outros
parceiros significativos e que influenciaram
o desenrolar da história e da política desta
região será difícil, senão impossível, edificar uma identidade comum e implementar
aqueles valores democráticos que estão na
base da fundação da SADC. Neste sentido,
regulamentar o mercado do conhecimento e o acesso às fontes seria uma excelente
ideia para avançarmos com o processo de
integração regional. Da mesma forma, mecanismos de troca de estudantes e docentes,
projectos de pesquisa adequadamente financiados e desenvolvidos de forma multilateral representariam um mecanismo ideal
para “Sadcnizar” a região, envolvendo mais
as partes vivas da sociedade civil dos países
membros, tais como a academia, os centros
de pesquisas, o mundo da comunicação.
Se isso será possível e viável ainda não
podemos dizer, o que seria desejável é uma
integração e circulação do conhecimento na
região para permitir um processo um pouco mais acelerado de unificação identitária
com bases mais sólidas e científicas, ultrapassando a retórica que ainda permeia o
discurso da e sobre a SADC, mas que não
ajuda na edificação de uma entidade política
e institucional mais forte e capaz de ajudar
os vários Estados membros nas suas múltiplas dificuldades e aspirações.
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Uma regalia chamada
sirene

Alexandre Chiure
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Q

uando alguém sobe ao poder
procura todas as formas possíveis de se impor. Mostrar
a todo o mundo que manda.
Que é todo poderoso e nós outros temos
que lhe prestar vassalagem.
Alguns desses dirigentes, entre nomeados e eleitos para cargos públicos e não
só, acham que para serem respeitados devem ser arrogantes. Outros, pura e simplesmente, preferem não ouvir a opinião
dos seus subordinados, prevalecendo apenas a sua na tomada de decisões, o que é
mau.
Outros ainda optam por ser inacessíveis. Centralizam tudo. São eles que falam
em nome da empresa ou da instituição
pública ou privada. São eles que falam à
comunicação social quando acham que
lhes é favorável e fecham-se em copas
quando há problemas.
Mas há quem usa outras formas possíveis para ser notável na sociedade ou fazer valer a sua posição de governante ou
de dirigente militar. É o caso da sirene.
É cada vez crescente o número de chefes e chefezinhos que têm o gosto pelo
uso deste instrumento para atrair a atenção do público à sua volta. Chefes e chefezinhos que não me parecem ter todo o
direito de uso da sirene.
O normal seria o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, os presidentes dos tribunais Constitucional, Supremo
e Administrativo, o Procurador-Geral da
República, os governadores e os secretários de estado provinciais, na qualidade de
representantes do Chefe de Estado. Os
outros, não.
Mas o que vemos no dia-a-dia é que o
direito à sirene se estende ao ministro e vice-ministro da Defesa Nacional, ministro
e vice-ministro do Interior, comandante
geral da polícia e o seu vice, Chefe do Estado Maior Geral das FADM e o seu vice
ao presidente do Conselho Autárquico de

Maputo. Lista que vai longa.
Há tantas sirenes a tocar em Maputo,
de tal forma que já não sabemos de quem
é a escolta que está a passar. Sirenes que
paralisam o já caótico trânsito nas ruas de
Maputo. Uma urbe com mais de 500 mil
veículos a disputarem as saturadas e esburacadas estradas, cujo asfalto é uma relíquia da era colonial, e os escassos espaços
para o seu parqueamento.
Logo pela manhã tocam a anunciar que
os ilustres estão a caminho do serviço. Na
hora do almoço, idem. Voltam a soar na
parte de tarde, quando eles regressam ao
trabalho e entre as 15:30 e as 16:00 horas,
quando vão para casa. Muito barulho.
No passado, eram poucas as escoltas
que usavam a sirene. Por isso, havia muito respeito por elas. Sabia-se que vinha o
Presidente da República, o presidente da
Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o governador da província de Maputo, o presidente do Tribunal Supremo
ou mais uma e outra figura.
Hoje, é difícil de imaginar quem vai na
escolta, pior porque as viaturas que transportam esses ilustres têm vidros escuros.
Além da sua banalização, as sirenes perturbam o público.
Uma colega de profissão afecta em
Quelimane disse-me, a propósito, que os
quelimanenses festejaram a exoneração do
falecido Itai Meque do cargo de governador da Zambézia tudo porque a sua escolta usava e abusava a sirene. Tocava mesmo
aos domingos, sem tráfego nenhum, quando ele fosse assistir a um jogo de futebol.
Dado à falta de controlo, até um simples motorista do carro da polícia, sozinho, à caminho de casa ou a acompanhar
um expediente, aproveita-se da situação
para accionar a sirene para que nós outros
nos afastemos para ele passar com prioridade. Brincadeiras destas acontecem, vezes sem conta, e nada é feito para acabar
com esse abuso.
Os motoristas de ambulâncias são ou-

tros brincalhões. Sem doente nenhum
a bordo a necessitar de socorro urgente
num hospital próximo ou de referência,
usa a sirene para ter prioridade num engarrafamento. Todos somos obrigados a
deixá-los passar, em cumprimento do estipulado no código da estrada.
Atenção! Quer um carro da polícia,
quer a ambulância, quando não estão em
situação de emergência, são automobilistas como quaisquer outros e, por isso,
sujeitos às mesmas obrigações que os demais.
A ambulância só tem tratamento especial quando estiver a evacuar um doente. Mesmo uma simples viatura, estando
a transportar um doente, pode merecer
prioridade desde que tenha luzes acesas
e ou emergência ligada e a tocar buzina.
O carro da polícia, quando está em plena
perseguição de bandidos ou com reclusos
a bordo ou ainda uma viatura de transporte de valores.
O mais grave ainda é o facto de algumas escoltas circularem em contramão
sem que se justifique tal procedimento.
Não entendo, por exemplo, como é que
às vezes a escolta da Procuradora Geral da
República, Beatriz Buchili, sobe pela Vladimir Lenine, estrada com sentido único
para a baixa da cidade. Além de violar o
código da estrada, há o risco de, um dia, a
sua escolta envolver-se num grave acidente de viação.
Posso compreender se ela estiver em
evacuação do edifício onde trabalha ou
porque há uma ameaça de bomba ou ainda porque corre outro tipo de perigo. Fora
disso, não há explicação possível para a tamanha violação das regras de trânsito.
Os abusos que se verificam no uso da
sirene no país, em particular na capital do
país, chamam atenção para a necessidade
de rever a lei que introduz este direito. Alguma coisa deve ser feita pela Polícia de
Trânsito para impor disciplina na utilização deste instrumento.

ÁFRICA

José Eduardo dos Santos internado na Espanha
O antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, está
internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de uma
clínica de Barcelona, na Espanha. O ex-estadista recebe tratamento
médico desde 2019. No mês passado, muitos órgãos angolanos
teriam noticiado o agravamento do estado de saúde do antigo chefe
de Estado daquele país.
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Morte misteriosa de 21 jovens numa discoteca na África do Sul

Governo revoga licença da discoteca e processa criminalmente
proprietário do estabelecimento
ministro da polícia sul-africano, Bheki Cele, enviou uma equipe forense e de patologia de primeira linha de Pretória para investigar o que levou à morte de 21 pessoas, na sua maioria jovens e
adolescentes, na Taverna Enyobeni, no Cabo Oriental, numa
altura em que as autoridades pedem às famílias para se dirigirem ao necrotério de Woodbrook para ajudar a identificar
seus entes queridos.

A África do Sul continua
em choque desde o passado
Domingo, após a morte de
21 jovens numa discoteca denominada Taverna Enyobeni.
Os corpos das vítimas que não

apresentavam nenhum sinal de
agressão foram encontrados encostados às mesas e alguns estatelados no chão, o que levou
a suspeitas de envenenamento.
"A polícia não quer [especu-

lar] sobre a causa do incidente,
pois isso pode arriscar [ou prejudicar] a investigação sensível
que está em andamento", disse
o ministro da Polícia, Bheki
Cele numa comunicação com as
famílias das vítimas.
Neste momento decorrem
diligências com vista à identificação da causa dos óbitos. A
polícia de Eastern Cape ainda
está investigando a causa, mas
a especulação de que eles morreram por falta de oxigénio na
taverna superlotada é abundante nas mídias sociais. Outros
suspeitam que suas bebidas estavam envenenadas.
A par das investigações da
causa das mortes, decorre um
inquérito para apurar responsabilidades até criminais ao
dono do estabelecimento pelo
facto de estarem entre os mortos adolescentes dos seus 13
anos de idade.
O Eastern Cape Liquor

Board, uma espécie de comissão
de regulação do consumo de álcool, disse que ficou chocado
ao saber que crianças em idade
escolar estavam entre os que
morreram na Enyobeni Tavern
no domingo.
O Conselho de Bebidas diz
que abrirá um processo criminal
e revogará a licença de venda de
bebidas alcoólicas do estabelecimento. Doze jovens e nove meninas morreram.
O dono da taverna, Siyakangela Ndevu, disse a jornalistas no domingo que não
estava no local quando a tragédia ocorreu e que estava tão
chocado quanto o resto da comunidade.
O presidente Cyril Ramaphosa transmitiu suas condolências às famílias dos falecidos. Ele disse que a tragédia
foi ainda mais grave porque
ocorreu durante o Mês da Juventude – uma época em que o

país celebra os jovens e defende
e promove oportunidades para
suas melhores condições sócioeconômicas.
O CEO da ECLB, Nombuyiselo Makala, disse que ficou
provada uma flagrante violação
da Lei de Bebidas do Cabo Oriental, que estipula claramente
que nenhum álcool deve ser
vendido para pessoas menores
de 18 anos.
"Como conselho, sempre
fomos directos à nossa condenação e lutamos contra a
venda de álcool para menores
de idade. Também tomamos
todas as medidas necessárias
contra qualquer loja de bebidas
que tenha vendido álcool para
menores de idade", disse Makala, acrescentando que “continuamos a pedir às comunidades
que relatem ao ECLB ou SAPS
quaisquer práticas suspeitas dos
estabelecimentos de bebidas nas
proximidades".

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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H

á quem considere que vender é uma actividade banal, subterfúgio da falta de
emprego formal capaz de proporcionar
remuneração periódica, quer seja semanal ou mensal. Outros consideram ser uma actividade
reservada aos menos escolarizados, sem ideias claras
do caminho ou rumo que desejam seguir. Seja esta ou
outra, qualquer das razões evocadas há sempre coisificação, menosprezo da actividade ou pessoas que se
dedicam na venda como autossustento do dia-a-dia e
ínfima parte como profissão.
Esta percepção emerge de um pensamento rudimentar, enraizada na atitude de dependência constante,
herdada de sistema e conjuntura social do estado que
colocava na primazia a prestação serviços ao sector público ou a um patrão. Estas duas entidades, na concepção do então, determinavam o futuro do empregado ou
funcionário público, porém, nos moldes actuais, estas
asserções são postas em causa. O futuro está nas mãos
de cada ser humano. O homem traça o seu caminho,
não o deixa na responsabilidade de outrem.  
Pretende-se, neste artigo, analisar e trazer à luz do
sol uma percepção e visão actualizada sobre a figura de
vendedor, na qualidade de ser um profissional de vendas;
tecer uma compreensão científica integrada no mundo
de negócios actuais, tanto que vender, contemporaneamente, não é visto como hobby, mas sim profissão, onde
os actores podem criar carreira.
Torna-se claro que a sobrevivência de qualquer organização comercial somente ocorre quando se realiza
vendas de produtos ou serviços, mesmo de influência
e capital intelectual. Sem vendas não há negócio, nem
dinâmica no mercado. Pode-se assumir que as vendas
são o combustível de empresas e alicerce do mundo de
negócios.
Estas asserções permitem avaliar o quão é imprescindível o papel do vendedor, por isso mesmo as organizações modernas alocam verbas para treinamento
de seu pessoal a fim de construir equipas de venda altamente qualificadas ou contratam profissionais de vendas por forma a pôr em prática a sua oferta no mercado.
A questão é: quando é que se diz que correu uma
venda? Será que sempre que alguém troca um bem ou
serviço pelo dinheiro ocorreu uma venda?
É necessário estabelecer distinção entre vender e ludibriar. Quando a troca de um bem ou serviços, mediante
a uma determinada quantia monetária não satisfaz as
necessidades de ambas as partes, não se assume ocorrência de uma venda, mas sim ludibrio, trapaça ou burla.
Pois, no mundo de negócios, muitas das pessoas que se
consideram vendedores não são realmente vendedores,
mas sim trapaceiros.
Está-se perante a uma venda quando a troca de um
determinado produto ou serviços, mediante a uma
quantia monetária, satisfaz o cliente, ou seja, o bem ou
serviço em causa agrega valor ao consumidor.
Porém, existem níveis de vendedores: vendedores de
subsistência, profissionais de venda e consultores de venda. Nesta
percepção, vendedores de subsistência actuam no mercado

Pressupostos Básicos
para se tornar um
profissional de Vendas

sem conhecimento profundo, mesmo das características do produto ou natureza de serviços que oferece, geralmente, não fazem estudos de mercado do grupo-alvo
de consumidores que querem ofertar o seu produto,
pois nem todo indivíduo com poder de compra pode
ser seu cliente. Para que um vendedor de subsistência
alcance os níveis profissional e o de consultor de venda existem pressupostos básicos por observar, aliados a um
trabalho contínuo.
Devido a falta de treinamento ou pesquisa na área
de vendas, os vendedores de subsistência perdem grandes oportunidades que podiam facturar e lucrar, não
compreendem que a perspicácia é cultivada diariamente, através de leitura, treinamento, frequentar cursos de
vendas de curta duração, ouvir áudios e assistir vídeos
de vendas, todas estas ferramentas estão disponíveis no
mundo digital, através da Internet.
Os vendedores profissionais equiparam-se a caçadores,
atiram quando vêem o alvo, não desperdiçam recursos
financeiros e tempo em vão, fazem estudos preliminares do mercado onde querem actuar. Entram na batalha
para ganhar, pois estão preparados, fazem estudo dos
aspectos essenciais, no sentido de celebrar uma venda
sucedida. Esta categoria de vendedores tem domínio do
que faz, quer em termos de produto e mercado onde
actua.
Os consultores de vendas, por seu turno, vão mais além
dos profissionais de venda, preocupam-se com a satisfação
das necessidades do consumidor, ou seja, buyers persona,
conduzem questões relacionadas com as actividades do
cliente, identificam as fragilidades do cliente e o valor
que a sua oferta agrega o negócio cliente. Observe então algumas directrizes que te podem orientar a se tornar um profissional e consultor de vendas.

Construa uma visão
Uma visão é a luz que ilumina o percurso, permite
identificar as partes entranhas, é a bússola do homem
de negócios, daí que o sucesso resulta da consistência
da sua visão, todas outras habilidades que possam ter
funcionam quando operacionalizadas pela visão.
A construção de uma visão sobre a sua actividade
constitui um elemento-chave e primordial em prol do
sucesso de um vendedor, assim como em outras áreas
profissionais. Esta concepção sobre a arquitetura de
uma visão permite ao indivíduo enxergar o futuro que
o espera dentro de um espaço temporal de cinco, dez
ou mais anos.
Crie uma imagem de sucesso pessoal, projecte-a no
mercado, tenha em mente o nível de sucesso que pretende alcançar, trabalhe arduamente no silêncio e deixe
o seu sucesso comunicar. Neste caso, estabeleça, igualmente, na sua visão, o tipo de pessoas que projecta fazerem parte da sua carteira de clientes, volume de venda,
ou seja, nível de facturação, trace metas mensais, semestrais ou anuais e envide esforços para o efeito.    
Arnold Schwarzenegger, actor de cinema de
Hollywood, em uma entrevista com Chandler (2014),

questionado sobre como exactamente planeava tornar-se um astro de Hollywood a quando da sua retirada do
mundo do fisiculturismo, sem hesitar, respondeu “pelo
mesmo processo que usei no fisiculturismo. O que faço
é criar uma visão do que quero ser e depois vivenciar a
desejada imagem como se já fosse realidade”, retorquiu
Schwarzenegger.
Isto é aparentemente simples demais e ridículo para
construir grandes sonhos, porém, é real e muito poderoso. Uma visão bem-estruturada torna-se ferramenta
motivacional, todavia, não se alcança da noite para o dia.
Reformula-se diariamente, comete-se erros, enfrenta-se
críticas, resulta de um trabalho árduo e contínuo.
Saiba que somente quem nada contra a corrente das
águas de um rio é que pode chegar a nascente do rio.
Não espere que a visão venha até a si, trata-se de um
exercício espinhoso que deve ser integrado no estilo de
vida, resulta de uma decisão tomada com vista à mudança de vida de mediocridade ao de abundância. Por
isso, crie-a, invente-a, fortifique-a e as forças da natureza estimular-te-ão.
Esteja ciente de que, pela natureza, o ser humano
precisa sempre de algo que o anime, encoraje-o a se levantar da cama pela manhã – algo que o torna faminto,
com sede, desejo, insatisfeito, que justifique a sua razão
de ser, da sua existência, assim, uma visão que o permite
vislumbrar estas necessidades futurísticas. Quanto mais
cedo a visão é criada melhor, pois poderá modificá-la,
propiciá-la em função aos desafios de mercado, fortalecê-la em todos os momentos e tornar-se um vendedor
profissional ou consultor de vendas (Chandler, 2014).

Mantenha o foco
No mercado existem inúmeras oportunidades de
negócio lucrativos, bem como elementos que podem
distrair principiantes ou amadores de uma determinada
área profissional, não alcançar o sucesso, tanto que o
sucesso e o fracasso são duas faces da mesma moeda,
resulta da visão, atitude e da forma como operacionaliza
as ferramentas disponíveis no mercado.
Ao projectar tornar-se um profissional de vendas,
saiba o que quer no mercado e na sua vida profissional. Não se distraia, seja persistente, tenaz, firme, opere
orientando-se aos objectivos traçados, não obstante dos
obstáculos que vierem. Esta atitude chama-se manter o
foco.
Estar focalizado permite a correcta gestão do tempo,
de recursos financeiros e melhor explorar as oportunidades disponíveis no mercado. Esteja ciente de que toda
a venda tem o seu custo, requer preparação prévia antes
de se reunir com um prospector (potencial cliente). Não
faça movimentos e uso de recursos desnecessariamente.
Um vendedor que desperdiça recursos financeiros e
tempo em vão não tem foco. Todas as saídas devem ser
bem planificadas, ideias bem delineadas e orientadas ao
sucesso. Evite ser mais um vendedor no mercado, torne-se o Vendedor, o Game Changer, a solução do problema do consumidor. Tudo isto só é possível com foco.
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Para melhorar o actual estágio do basquetebol moçambicano

Clarisse Machanguana e Leia Dongue defendem mais união

A

Universidade Pedagógica de Moçambique,
através do seu reitor, Jorge Ferrão, organizou,
recentemente, um evento denominado “Basquetebol em Conversa”, no qual participaram
Clarisse Machanguana e Leia Dongue, duas
figuras que dispensam qualquer tipo apresentação quando
se fala da modalidade da bola ao cesto na pérola do Índico e além fronteiras. Naquele evento, Machanguana e Dongue contaram aos estudantes o seu trajecto até atingirem o
profissionalismo.
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Duarte Sitoe
Clarisse Machanguana, já
aposentada, é a única moçambicana que já logrou a façanha de
actuar naquela que é considerada como a maior liga de basquetebol a escala planetária, no
que aos femininos diz respeito,
ou seja, a WNBA, e Leia Dongue continua no activo, tendo
se transferido recentemente
para a Liga Francesa, depois de
brilhar na primeira divisão do
campeonato espanhol.
As duas atletas voltaram a
formar aquela dupla que fez furor em baixo das tabelas, desta
feita, para transmitirem as suas
experiências aos estudantes da
Universidade Pedagogica de
Maputo.
Falando na abertura do
“Basquetebol em Conversa”,
o reitor da UniMaputo, Jorge
Ferrão, apontou que mais da
metade dos estudantes (59%)
daquela instituição de ensino
superior são de sexo feminino,
por isso escolheu Clarisse Ma-

changuana e Leia Dongue para
motivarem as estudantes que
desejam seguir uma carreira no
desporto.
O basquetebol moçambicano está longe dos tempos de
glória. Entretanto, Machanguana observa que os fazedores da
modalidade da bola ao cesto
no país não podem apenas escudar-se, mas sim devem fazer
parte da solução para colocar a
modalidade no trilho certo.
“As vezes é muito fácil
apontar os dedos às pessoas,
mas nós temos que fazer parte
da solução, pelo que temos que
apresentar soluções porque os
problemas todos já conhecemos. Eu candidatei-me à Presidência da Federação Moçambicana de Basquetebol, visto
que queria ser parte da solução,
e não fui eleita, mas continuo
com a minha actividade para
encontrar soluções, através da
Fundação, com o objectivo
de empoderar os jovens”, dis-

se Machanguana, para depois
acrescentar que os recentes resultados da selecção nacional
são reflexo do actual estágio da
modalidade no país.
“Quando existe uma pessoa
eleita tens que encontrar uma
forma de colaborar sem dar
impressão de que não acreditamos que esteja à frente do processo. Nós que jogamos a mais
alto nível temos que encontrar
uma forma de dar o nosso
contributo porque recebemos
muito conhecimento e temos
de dar de volta à modalidade.
Os mais recentes resultados da

selecção mostram que a modalidade não está bem, há erros
que são cometidos, mas se estivermos unidos podemos levar
a modalidade a bom porto.
“Se formos organizados
poderemos chegar a bons
resultados”
Por sua vez, Leia Dongue,
jogadora formada no Desportivo de Maputo e com passagens pelo basquetebol angolano, espanhol e agora a actuar
na França, explicou as estudantes que para jogar ao mais

alto nível enfrentou grandes
desafios, tendo destacado o desafio de conciliar a prática de
basquetebol com os estudos
“Agradeço por ter feito
parte do Grupo Desportivo
de Maputo, que desde que me
conheço teve sempre dificuldades financeiras, mas sempre
produziu os melhores atletas
do país, como o meu caso, Mexer, Dominguês, entre outros,
e essas dificuldades ajudaram
a enfrentar os desafios que tive
pela frente para ter uma carreira de sucesso no estrangeiro”,
disse Leia Dongue.
Prosseguindo, Dongue reconheceu que Moçambique é
um país com muitos talentos
na modalidade da bola ao cesto, mas defende que para se
atingir bons resultados é necessário uma melhor preparação.
“Há muitas coisas no nosso basquetebol que não estão
boas, veja a última selecção
nacional que foi ao Afrobasket
2021, que só teve pouco tempo
de preparação, mas teve uma
boa classificação. Se formos
organizados poderemos chegar a bons resultados e temos
que nos unir para melhorar a
preparação, para termos uma
melhor classificação. Há muita
coisa que não está bem, mas temos muito talento e podemos
chegar longe na modalidade”,
disse Leia Dongue.

Com prémios monetários acima de 1 milhão de Meticais

Cornelder promove 4ª edição da Légua da Beira

A

Cornelder de Moçambique, SA (CdM) promove no
próximo dia 16 de Julho, na Cidade da Beira, a 4ª edição da “Légua da Beira”, uma competição popular
aberta que contempla um percurso de 7.2 quilómetros
de distância. Depois de dois anos de interrupção, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, este evento volta
com toda a pompa e circunstância, prometendo ser memorável.
A iniciativa, que visa fomentar
e massificar a actividade desportiva
como forma primordial de promoção da saúde e bem-estar, deverá
envolver cerca de 3.000 concorrentes, entre locais e estrangeiros.
As inscrições para participar na
prova iniciam no dia 24 de Junho
e terminam no dia 12 de Julho,
sendo que para as categorias de
Federados, Populares, Estudantes
e Veteranos terão lugar no edifício

do Pavilhão dos Desportos da Beira, nas instalações da Associação
Provincial de Atletismo de Sofala
(APAS).
Para as categorias de Trabalhadores da CdM e Comunidade
Portuária, os interessados poder-se-ão inscrever nas instalações da
Cornelder.
A competição, propriamente
dita, terá como ponto de partida
e chegada o Largo dos CFM e irá

movimentar atletas distribuídos
em várias categorias e, tal como
já vem sendo habitual, estão em
jogo prémios monetários aliciantes,
avaliados em mais de 1 milhão de
meticais.
Esta prova, que conta com
assessoria técnica da APAS, segue
regulamentos em vigor na modali-

dade e o apuramento dos resultados será feito por cronometragem
electrónica processada por uma
entidade especializada e com ampla experiência em eventos desta
modalidade.
No mesmo local – Largo dos
CFM – serão promovidas, em simultâneo, actividades tais como:

Feira de Saúde no quadro do tradicional programa “Porto Saudável”,
que integra uma série de abordagens no campo da saúde e bem-estar (testagem em HIV/SIDA,
medição de pressão arterial, consultas de saúde oral e oftalmologia,
testagem de glicemia, medição de
colesterol, rastreio do cancro da
mama e do colo do útero, etc) e
outras actividades complementares
que incluem sessões de aeróbica,
feira gastronómica, música, teatro,
onde estarão também disponíveis
serviços de identificação civil e de
atribuição de NUIT, oferecidos
pelo Departamento de Identificação Civil (DIC) e pela Autoridade
Tributária de Moçambique - (AT),
respectivamente.

Moçambicanos e indianos promovem cooperação cultural

CULTURA

Vários artistas moçambicanos e indianos partilharam o
palco no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane, no dia da independência nacional, na Cidade Maputo. A
iniciativa da Associação Cultural Indiana de Moçambique pretende contribuir para a manutenção dos laços históricos entre
Moçambique e Índia.
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Maputo acolhe 5ª edição

Festival Raiz marcada por diversidade cultural

A 5ª edição do Festival
Raiz leva ao público uma
programação diversificada e
itinerante, escalando diversos espaços com propostas
que partem desde concertos,
cinema, conversas, oficinas,
feiras de artesanato, gastronomia e literatura, de acordo com o comunicado de
imprensa.
Na passada sexta-feira, o
terraço do Cine Scala acolheu o evento Gumba Gumba Roots Party, com actuações da Banda Hodi, Ash
Ismael e DJ Meque. Foi uma
sessão de confluência de ritmos e géneros assentes na
tradição e na modernidade.
O Festival Raiz segue depois para o Jardim do Centro Cultural Moçambicano
Alemão (CCMA) com uma
performance de música étnica a ser protagonizada pela
cantora de eSwatini, Thobile
Makhoyane. Por sua vez, o

Camões – Centro Cultural
Português vai acolher, dia
29 deste mês, o sarau cul-

O Festival
Raiz vai
igualmente
levar à
Fundação
Fernando Leite
Couto um
concerto étnico,
conferência
com
intervenções e
performances
de Luka
Mukhavel e
Micas Silambo.
tural “Pontes de Raiz”, com
apresentações dos artistas

António Bexiga (Portugal),
Nélia Gilberto (Moçambique) e Mabjeca Tingana
(Moçambique).
O Festival Raiz vai igualmente levar à Fundação
Fernando Leite Couto um
concerto étnico, conferência
com intervenções e performances de Luka Mukhavel e
Micas Silambo.
O concerto Étnico Tradição & Transformação será
um dos maiores momentos

do Festival Raiz 2022 e vai
acontecer na sala grande do
Centro Cultural Franco –
Moçambicano. São convidados ao concerto: Xixel Langa, Márcia Pascoal, Akanaka
Mundawu, Janeth Mulapha,
Sky Dladla (RSA), Maria
Toro (Espanha), Djibra
Mussa, Othnell Moyo (Zimbabwe), Lilian Kwalud (Ilha
Reunião), António Bexiga
(Portugal) entre outros.
No CCFM, a festa está

agendada para o dia 01 de
Julho, e logo a seguir, no sábado, 02 de julho, o Festival
continua no Museu Nacional
de Arte, com música étnica e
tradicional, feira de artesanato e gastronomia, encontros
e oficinas criativas.
O Festival Raiz é apoiado
pelo PROCULTURA, acção
do programa PALOP-TL e
UE, financiada pela União
Europeia, co-financiada e
gerida pelo Camões, I.P

Mabunda e Vidal expõem “O Apetrechar do Tempo”

D

a autoria de Gonçalo Mabunda e Francisco
Vidal, “O Apetrechar do Tempo” é o título da
nova exposição inaugurada recentemente no
Centro Cultural Português em Maputo, uma
colectiva que se configura como um encontro entre a escultura e a pintura.

“O Apetrechar do Tempo” marca o regresso à expo-

sição de Gonçalo Mabunda
no Camões. Desta vez, o ar-

tista apresenta as suas obras
numa colectiva que conta
com a participação do artista
plástico português, Francisco
Vidal, que, através da pintura,
traz o traçado em linhas caligráficas sobre as telas.
“É isso que a gente tentou
fazer durante algum período.
Eu e Vidal temos ideias diferentes, apesar da amizade
ainda discordamos um com
o outro. Mas, no fim de tudo,
o resultado deu positivo”, comentou o artista, à margem
da exposição do seu mais recente trabalho.
Já Francisco Vidal considerou que as obras são resultado da amizade criada
durante uma viagem a Hong
Kong.
Na inauguração da expo-

sição, a ministra da Cultura e
Turismo reconheceu o traba-

lho apresentado pelos artistas
e, em particular, o papel de
Mabunda na arte, que reflecte
a situação do terrorismo em
Moçambique.
“O nome Mabunda está,
intrinsecamente, ligado às
armas que dilaceraram o país
durante 16 anos da guerra e,
de forma sábia, tem alimentado aquele movimento, quando, vezes sem conta, afirma
‘eu pinto com ferro, ensino
com ferro e vivo com ferro’.
Para combinar com o lixo da
guerra, simplesmente resume:
mais balas na arte, menos balas na rua”, reconheceu Edelvina Materula.
Disponíveis na galeria do
Centro Cultural Português, a
exposição está aberta ao público até 31 de Julho.
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C

om vista a resgatar, preservar e divulgar a diversidade cultural enraizada em Moçambique, a Cidade de Maputo realiza a 5ª edição do Festival Raiz,
evento de cariz tradicional, dedicado à música
moçambicana, que irá decorrer até 02 de Julho.

60 Meticais
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Executivo ainda não tem a tabela

Governo mantém garantia de que TSU entrará em vigor a partir de Julho
“Não trazemos números porque vão resultar da conjugação dos requisitos de cada funcionário”

O

“O preenchimento de uma tabela vai ser feito a nível sectorial”

governo aprovou a implementação da Tabela
Salarial Única (TSU) na Função Pública a entrar
em vigor a partir de Julho (e não Junho como
anteriormente previsto) do ano em curso. A boa
nova, que representa uma reforma na função
pública, foi lançada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no decurso do dia da Função Pública, onde garantiu que se
trata de uma reforma salarial da Administração Pública, que
tem como objectivo valorizar, atrair e reter os melhores quadros,
e acabar com as discrepâncias de salários entre os funcionários
e agentes do Estado. No entanto, até ao momento não existem números, pois ainda está a ser feito o preenchimento da
tabela a nível sectorial, tendo em conta os requisitos de cada
funcionário.

Evidências
Até ao momento, não são conhecidos os números exactos, o
que é factor de preocupação para
o Sindicato Nacional da Função
Pública, mas, longe de reclamações, trata-se de uma decisão que
terá um impacto orçamental de
19 milhões, a serem redistribuídos
para os cerca de 382 mil funcionários da Administração Pública, o
que é já um alívio, embora muito
longe de compensar o aumento de
custo de vida.
Nas palavras do Chefe de
Estado, com esta reforma, cada
funcionário ou agente do Estado
passará a auferir aquilo que merece, a evolução profissional não
vai depender apenas do tempo de
carreira, do nível académico, mas
também do empenho e mérito no
desempenho das funções.
“É com elevada honra que
procedemos hoje (23 de Junho)
ao lançamento da Reforma Salarial
do Estado, aprovada pela Lei nú-

mero 05/2022, de 14 de Fevereiro,
que (i) define as regras e os critérios para a remuneração dos servidores públicos, dos titulares ou
membros dos órgãos públicos, dos
titulares e membros dos órgãos da
Justiça; e (ii) aprova a Tabela Salarial Única aplicável, incluindo a
tabela salarial das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique”,
apresentou Filipe Nyusi.
O documento, que Nyusi define como um acto de coragem,
prevê, ainda, os subsídios a serem aplicados na Administração
Pública.
Diferentemente do que tem
acontecido, em que o quadro remuneratório contém 108 tabelas
salariais diferenciadas, o que propicia discrepância salarial, a nova
lei prevê apenas 21 níveis e o salário será estabelecido com base em
quatro critérios: o tempo de serviço, tempo de efectivo na carreira,
nível académico e idade.

“A nova tabela reduz os níveis de discrepância salarial, de 63
para 21, uma redução substancial
e acontece também para os subsídios”, explicou o Chefe de Estado,
que citou como outro problema
que a reforma vem resolver a proliferação de estatutos remuneratórios, que são aprovados de forma
discriminatória, o que faz com
que, muitas vezes, o funcionário
vá para carreiras em que os salários
são elevados, aumentando, assim,
a diferença salarial.
A reforma foi lançada durante
as celebrações do Dia Internacional da Função Pública, assinalada
esta quinta-feira, 23 de Junho, sob
o lema: “Reforçar a resiliência da
Administração Pública africana
para apoiar e facilitar a realização
das necessidades nutricionais de
África durante e após a pandemia
da COVID-19”.
Nyusi reconhece que o custo
de vida está insuportável
No evento, o Presidente da

República reconheceu o quão está
difícil o custo de vida dos moçambicanos, por isso garantiu que o
Governo já está a trabalhar para
encontrar soluções.
“Em breve, vamos encontrar
um espaço para falar e não comentar. Vamos encontrar soluções
e, para isso, iremos discutir”, prometeu, tendo acrescentado que “a
solução deve vir de todos moçambicanos, reduzir a dependência externa dos produtos alimentares e
energéticos, redução dos custos da
logística e dos preços de venda no
mercado”.
Dias antes do lançamento desta
medida, o porta-voz do Conselho
de Ministros, Filimão Suaze, teria
ainda afirmado que ainda não se
conhecia os números exactos que
os funcionários passariam a auferir. Mas, o ministro da Economia e
Finanças, Max Tonela, já tinha estimado uma subida num intervalo de
13 a 19 por cento.
Na ocasião, o porta-voz do
Governo esclareceu que a Tabela

Salarial Única será implementada
mediante o preenchimento dos requisitos em função da condição de
cada funcionário ou agente do Estado, em cada sector de actividade.
“O que foi aprovado, aquilo
que nos referimos aqui, é o decreto
complementar a esse mesmo instrumento. Não trazemos números,
porque os números vão resultar da
conjugação dos requisitos de cada
funcionário. O preenchimento de
uma tabela vai ser feito a nível sectorial em função da condição de cada
funcionário ou agente do estado. O
tempo de serviço, o nível académico e outros factores são levados em
conta para que se preencha a tabela, de onde resultará o quantitativo
específico. Portanto, não se pode
fazer uma reflexão das centenas
de funcionários, de quanto é que
vai ganhar cada um efectivamente,
é um assunto que vai ser tratado a
nível da conjugação da equação que
foi definida para o efeito”, disse.
Aprovada em Dezembro de
2021, pela Assembleia da República, o parlamento moçambicano,
e promulgada pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, a 21 de
Janeiro, a lei estabelece princípios,
regras e critérios para a fixação de
remuneração e institui a TSU, aplicável aos funcionários de Estado,
incluindo os titulares ou membros
de órgãos públicos, a nível dos
poderes Legislativo, Executivo e
Judicial, bem como a das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique. A TSU compreende 21 níveis
salariais de promoção e dois escalões de progressão.
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