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DESTAQUES

Parlamento pode solicitar informes 
extraordinários do chefe do Estado?

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) boicotou o informe 
anual sobre o estado da Nação apresentado pelo Presidente da República 
na Assembleia da República (AR).

Se por um lado o 
partido de Daviz 
Simango justifi-
cou-se, alegando 
que a sua acção 

derivava do facto de ter sido 
preterido pela Renamo, seu 
colega, e, pela Frelimo, parti-
do no poder, no processo que 
ditou a escolha de elementos 
propostos para CNE (Comis-
são Nacional de Eleições) 
apresentados pela Sociedade 
Civil. Por outro lado, outra 
justificação dada pelo MDM 
foi de que o actual modelo 
de intervenção do chefe do 
Estado não permitia que os 
deputados o questionem so-
bre o seu informe.

Eleição para CNE
Conforme os entendimen-

tos alcançados no tempo de 
Afonso Dhlakama, do total 
dos sete elementos da Socie-
dade Civil que devem compor 
a CNE, quatro deveriam ser 
da escolha do partido Freli-
mo, dois da Renamo e um do 
MDM. Entretanto, desta vez, 
as coisas mudaram e a pro-
porcionalidade parlamentar já 
não é a mesma. Actualmente, 
a Frelimo possui uma maio-
ria quase absoluta, estando 
a Renamo com a volta um 
terço de deputados e o MDM 
reduzido a seis deputados. Foi 
esta correlação de forças que 
ditou a perda do direito de 
escolha de um elemento para 
a CNE pelo MDM, conforme 
foi o entendimento das duas 
outras formações políticas 
com assento parlamentar, 
nomeadamente a Frelimo e a 
Renamo. Este foi o mote para 

a reivindicação em jeito de 
boicote protagonizado pelo 
MDM.

Estado da Nação
À luz da Constituição da 

República (Art 158.b), o 
Presidente da República vai 
anualmente à Assembleia da 
República (AR) apresentar a 
sua percepção sobre o estado 
da Nação. Mas a cerimónia 
revestida de pompa especial 
esgota-se apenas nisso, não 
abrindo espaço para que os 
chamados representantes do 
Povo possam questionar seja 
o que for ao chefe de Estado.

Nem sempre foi assim. Nos 
dois mandatos do consulado 
do Presidente Joaquim Chis-
sano, havia um momento para 
se questionar o timoneiro da 
Nação. A mordaça passou 
a vigorar na Assembleia da 
República (AR) no consulado 
de Armando Guebuza.

O Presidente Armando Gue-
buza abandonou a tradição 
iniciada pelo seu antecessor. 
E o Presidente Filipe Nyusi 

apenas seguiu as peugadas de 
Armando Guebuza e nunca se 
submeteu à uma prova oral.

E como se não bastasse, não 
existe uma obrigatoriedade do 
Presidente da República, fora 
do informe anual do estado 
da Nação, para noutras cir-
cunstâncias ficar num frente 
a frente com os deputados 
na sua qualidade de chefe de 
Governo. Sendo que, ao que 
parece não há como levá-lo 
a fazer, por exemplo, uma 
comunicação à Nação sobre o 
conflito em Cabo Delgado de 
uma forma consequente, que 
envolve dizer aos moçambica-
nos como é que o seu Governo 
vai lidar com os terroristas; 
que estratégia política, militar 
e diplomática vai seguir; que 
planos existem para o reassen-
tamento seguro dos deslocados 
internos, etc.

Os próprios deputados não 
parecem ter ideias sobre como 
dar a volta a este vazio legal, 
isto é, não há nada na lei que 
fale sobre uma comunicação do 
chefe do Estado no Parlamento 

fora do foro do informe geral. 

O que pensam os porta-
vozes?

O deputado e porta-voz 
da Bancada Parlamentar da 
Frelimo na Assembleia da 
República, Feliz Sílvia, assu-
me que a Casa do Povo tem 
a possibilidade de convocar 
o Presidente da República. 
Entretanto, conta que tal prer-
rogativa cabe ao próprio Chefe 
de Estado que por iniciativa 
própria, ele pode, também, 
solicitar a AR para através da-
quele pódio comunicar sobre 
qualquer situação.

“Mas a Assembleia da Re-
pública pode solicitar o Pre-
sidente da República. Aliás, 
existe uma comissão especiali-
zada para questões militares, a 
qual trabalha com instituições 
de defesa e segurança, e eles 
têm informação. Naturalmente 
tem aquela informação que 
não pode ser de consumo pú-
blico, como se sabe, há segre-
dos e estratégias de guerra”.

Sílvia reconhece que há 
necessidade de buscar uma 

Assembleia mais actuante, 
pese embora as restrições da 
actual AR sejam, segundo 
ele, fruto do actual sistema 
político.“Muitas vezes recla-
mamos sem ver o que diz a lei. 
É sempre bom aprimorarmos 
isto, é muito importante”.

Por seu turno, o deputado e 
porta-voz da Bancada Parla-
mentar da Renamo, Arnaldo 
Chalaua, falando sobre a 
mesma matéria, refere ser 
importante a observância da 
separação de poderes. Segun-
do ele, isso não existe e esta, 
conforme ele, é uma questão 
de governação actual. Porém, 
de acordo com Chalaua, o 
chefe de Estado pode accionar 
mecanismos para aliviar a ten-
são ou eliminar na totalidade, 
em função da tarefa para a qual 
foi eleito.

“Penso que não precisamos 
de uma lei específica para 
autorização do PR a prestar 
informação de forma extraor-
dinária na AR. É uma matéria 
que, ao nível das competências 
do Chefe de Estado, pode 
accionar mecanismos para 
relação exterior”. Conforme 
ainda disse, a Assembleia 
da República pode legislar 
e avaliar os níveis em que 
se pretende que o Chefe de 
Estado preste contas”.

O deputado e porta-voz do 
MDM, Fernando Bismarque, 
comentando sobre o assunto 
disse que o Presidente da 
República já apareceu várias 
vezes a falar dos contornos da 
guerra em Cabo Delgado, mas 
que não obstante, a AR tem a 
prerrogativa de solicitar o PR 
a prestar alguma informação 
ao povo, caso seja necessário.

Constantino Novela

2 |  Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020



DESTAQUES

Mariano Nyongo diz que equipa de negociadores dele está pronta para en-
contro com Governo na próxima segunda-feira, dia 28.

Moçambique de novo no 
Millennium Challenge Corporation

O Governo de Mo-
çambique aprovou for-
malmente a selecção da 
agricultura e do trans-
porte rural como os 
sectores-chave para o 
próximo “compacto” de 
projectos de desenvolvi-
mento financiados pela 
Millennium Challen-
ge Corporation (MCC) 
do governo dos EUA. 

Após mais 
de seis 
meses de 
entrevistas 
com cen-

tenas de intervenientes 
moçambicanos, análise 
económica intensa pela 
MCC e os seus parceiros 

moçambicanos, e uma 
análise substantiva por 
um painel de peritos no-
meados pelo Governo de 
Moçambique, a MCC, e o 
Governo de Moçambique 
identificaram conjunta-
mente estes dois sectores 
como os principais cons-
trangimentos para um 
crescimento económico 
mais inclusivo no país. 

O passo seguinte no 
processo de desenvol-
vimento do compacto é 
analisar e identificar as 
causas do desempenho re-
lativamente fraco do sec-
tor agrícola de Moçam-
bique e o elevado custo 
do transporte rural.  Com 

base nestas conclusões, 
a equipa de desenvolvi-
mento do compacto do 
Governo de Moçambique 
– liderada pelo Coorde-
nador Nacional Higino 
de Marrule – desenvol-
verá propostas especí-
ficas para consideração 
neste compacto da MCC. 

De acordo com o Em-
baixador dos Estados 
Unidos em Moçambique 
Dennis W. Hearne, “este 
próximo compacto da 
MCC é uma oportunida-
de para fazer investimen-
tos duradouros no sector 
agrícola de Moçambique, 
que desempenha um pa-
pel crítico no desenvol-

vimento de todo o país”.  
Ele elogiou o trabalho 
árduo e a persistência da 
equipa da MCC ao longo 
deste processo de desen-
volvimento do compacto. 

Segundo o Director Na-
cional da MCC Kenneth 
Miller, factores como o 
baixo uso de fertilizantes 
e sementes de qualidade 
inferior podem contribuir 
para o fraco desempe-
nho do sector agrícola de 
Moçambique, enquanto 
as lacunas na rede de es-
tradas rurais aumentam 
os custos para os agricul-
tores e limitam as opor-
tunidades de exportação. 

Criada em 2004, a MCC 

é uma agência inovadora 
de assistência estrangeira, 
concebida para fornecer 
programas que reduzam a 
pobreza nos países em de-
senvolvimento através do 
crescimento económico.  
A MCC e o Governo de 
Moçambique desenvolve-
ram um compacto de cin-
co anos de506,9 milhões 
USD em 2008 para inves-
tir em água e saneamento, 
estradas, posse de terra, 
e agricultura.  Através 
de investimentos como a 
construção de 614 pontos 
de água rurais nas provín-
cias de Nampula e Cabo 
Delgado. (Redacção)

Mariano Nyongo declara cessar-fogo 
unilateral e anuncia negociações

O l í d e r  d a 
autoprocla-
mada Junta 
Militar da 
R e n a m o , 

Mariano Nyongo, decla-
rou esta quarta-feira um 
cessar-fogo unilateral, 
colocando fim aos ata-
ques armados em aldeias 
e ao longo de estradas no 
centro de Moçambique 
para viabilizar um novo 
esforço de negociações 
de paz com o Governo. 

“Já passou uma semana, 
não há estrondos, eu mandei 
paralisar os meus militares 
para não atacarem mais”, 
disse Nyongo, em entrevista 

exclusiva à VOA, algures 
no seu esconderijo, salien-
tando que “o que ficou é 
tomar uma cerveja” com a 
polícia e o exército, em alu-
são à cessação de confron-
tos militares com as Forças 
de Defesa e Segurança. 

Refira-se que Mariano 
Nyongo, conforme deu 
a conhecer ao Ponto Por 
Ponto (PpP), tem dois fi-
lhos, a nora e três netos 
sequestrados, alegada-
mente por obra das forças 
de defesa e segurança. 

Há dias, Mirko Manzoni, 
o enviado especial do Se-
cretário-geral das Nações 
Unidas, escalou a Serra da 

Gorongosa para se encon-
trar com Nyongo. “Com 
o objectivo de buscar a 
paz na região Centro de 
Moçambique, viajei para 
me encontrar com o ge-
neral Mariano Nyongo da 
Junta Militar da Renamo. 
Apesar das dificuldades 
para uma reunião física, 
posso confirmar o contac-
to com ele e agradeço a 
sua disponibilidade para 
o diálogo e a sua proposta 
em enviar os seus repre-
sentantes para iniciar o 
referido diálogo”, afirmou 
Manzoni, o que se pode 
aferir num documento pos-
to a circular pela imprensa.
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ANE entra duro em 2021

A ANE (Administração 
Nacional de Estradas) vai 
iniciar a cobrança de por-
tagem em nove pontos nas 
províncias de Gaza, Inham-
bane, Sofala, Zambézia, 
Tete, Nampula, Cabo Del-
gado e Niassa, a partir do 
dia 2 de Janeiro próximo.

Conforme o comunicado 
da ANE, a colocação de porta-
gens visa garantir fundos para 
a manutenção das estradas no 
âmbito do programa de autos-

sustentabilidade de manuten-
ção rodoviária aprovado pelo 
Governo que tem por objec-
tivo abranger 3800 km de es-
tradas. O programa da ANE 
prevê ainda a transferência de 
portagens pagas nas pontes 
sobre o Rio Lúrio em Cabo 
Delgado; Ligonha em Nam-
pula; Licungo na Zambézia; 
Púnguè em Sofala; Lucite em 
Manica; Save em Inhambane; 
Guijá e Xai-Xai em Gaza. Es-
sas portagens passarão a ser co-
bradas na estrada. (Redacção)

Em parceria com a Escola Superior de Ciências Náuticas

Nacala Logistics forma pilotos de barra
A Nacala Logistics está a financiar, em pouco mais de 17 milhões de 
meticais, a formação de 14 pilotos de barra e portos em Moçambique. 
Uma parceria com a Escola Superior de Ciências Náuticas, em Maputo, 
que visa responder à grande procura de profissionais da área para a 
dinamização do serviço de cabotagem no país.

Du r a n t e  a 
c e r i m ó n i a 
inaugural da 
f o r m a ç ã o , 
que decor-

reu esta terça-feira, dia 22 
de Dezembro, em Maputo, 
o Ministro dos Transportes 
e Comunicações, Janfar 
Abdulai, saudou os esforços 
conjuntos empreendidos 
pela Nacala Logistics e a 
Escola Superior de Ciências 
Náuticas, sublinhando as 
inúmeras vantagens que a 
capacitação traz para o país. 

“Constituem contributos 
desta formação o aumento 
da capacidade de resposta 
às necessidades de pilotos 
de barra da classe D ao nível 
nacional face à demanda por 
profissionais marítimos, que 
decorre do desenvolvimento 
dos projectos de petróleo e 
gás”, destacou o Ministro.

 Os formandos frequentam 
o curso já com emprego 

garantido, tanto na Nacala 
Logistics como nas em-
presas que trabalham na 
área da logística portuária 
nacional que veem esta 
como uma oportunidade 
para conseguir mão-de-obra 
local para a execução do 
complexo serviço portuário.

O interesse da Nacala 
Logistics nestes jovens pi-
lotos foi manifestado, du-
rante o evento inaugural, 
pelo Presidente do Conse-
lho de Administração das 
Empresas do Corredor de 
Nacala, Welington Soares. 

“A Nacala Logistics acre-
dita no vosso potencial e não 
duvida que o investimento 
valerá a pena. A nossa ex-
pectativa é que, em breve, 
possamos contar com a vos-
sa contribuição como pilotos 
de barra, seja nas nossas 
operações ou em outras 
deste país”, afirmou aquele 
responsável.A capacitação 

tem o objectivo de formar 
profissionais aptos a acon-
selhar e orientar os coman-
dantes de grandes navios 
nas manobras de entrada e 
saída nos portos nacionais.

Os formandos do curso 
que arrancou no dia 23 de 
Novembro terá a duração 
de 18 meses, têm como re-
quisito básicode ingresso, a 
formação superior na área 
de ciências náuticas para 
que, posteriormente, possam 
especializar-se e obter a cer-
tificação de piloto de barra.

Nos próximos três meses 
a formação será meramente 
teórica. Depois desse perío-
do, a NacalaLogistics vai 
ceder toda a sua estrutura 
para garantir a implementa-
ção da componente prática 
sob fiscalização da Adminis-
tração Marítima de Nacala. 

Actualmente, as empre-
sas de gestão portuária, 
incluindo a NacalaLogis-

tics, têm recorrido a con-
tratação de profissionais 
estrangeiros para desem-
penharem aquela activi-
dade, dada a insuficiência 
de mão-de-obra especia-
lizada em Moçambique.

Embora esta seja uma 
formação cuja adesão é 
maioritariamente masculina 
o agregado de formandos 
integra quatro mulheres, 
sendo uma delas a chefe de 
turma do grupo. Trata-se de 
Celeste Juma, que na oca-
sião transmitiu a satisfação 
do grupo de formandos. 
“Eu e os meus colegas esta-
mos a dedicar toda a nossa 
atenção a esta formação, 
pois queremos garantir que 
nenhum dos conhecimentos 
partilhados aqui nos passem 

ao lado. Temos uma grande 
expectativa de poder colo-
car tudo em prática como 
forma de valorizarmos a 
oportunidade que nos foi 
dada”, vincou Celeste Juma. 

Para além de ser a primei-
ra vez que a NacalaLogistics 
financia uma formação do 
género é também a primeira 
vez que os intervenien-
tes da cadeia de formação 
são todos moçambicanos.

A Nacala Logistics orgu-
lha-se de estar a dar uma 
contribuição importante 
para a concretização de 
um dos projectos previstos 
no programa quinquenal 
do Governo 2020-2024 e 
que prevê a revitalização 
da cabotagem marítima em 
Moçambique.(Redacção)
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Nós aqui já não somos apoiados pelo Governo. Este virou as suas 
atenções para a região Centro e Norte do país. Temos estado a ver 
isso na televisão, pois lá os agricultores são fornecidos máquinas e 
sementes de qualidade”, um produtor

A crise de pesticidas e temperaturas altas são apontadas por 
alguns agricultores de Mulauza, uma das cinturas verdes do 
Grande Maputo, como estando a frente da crise que actualmente 
atravessam para o normal desenvolvimento das suas actividades.

Alexandre Luís 

Cidade de Maputo

Calor intenso, pragas e falta de 
pesticidas geram falta de hortícolas

Nos principais 
mercados da 
capital do 
país, a falta 
de hortíco-

las, concretamente a couve 
e alface, que constituem 
produtos básicos e usuais 
na dieta do pacato cida-
dão, é notória e se estes fo-
rem encontrados, os seus 
preços não se identificam 
com as possibilidades de 
compra dos necessitados. 

O custo da couve e ou 
alface vai subindo a medida 
que estes vão se distan-
ciando dos locais onde são 
produzidos. Isto é, nos mer-
cados próximos do Vale de 
Mulaúza e ou das baixas das 
Mahotas, grandes celeiros 
do município de Maputo, 
os preços são favoráveis, 
o que já não se pode dizer 
com os praticados no cen-
tro da cidade, tais são os 
casos do Mercado Central, 
Mercado do Povo, Mercado 
Janeth, entre outros locais. 

Campos secos
Visitados os campos de 

produção e questionadas as 

principais causas do agrava-
mento do preçário, a reali-
dade manda dizer, conforme 
alegam os produtores, o 
facto de, em primeiro lugar, 
a época que atravessamos 
(o verão) não ser propícia 
para a sua produção, pois 
é caracterizada por eleva-
das temperaturas que, por 
vezes, atingem os 43 graus 
centígrados, um calor jamais 
observado na cidade de Ma-
puto e seus arredores, acom-
panhado de falta de chuvas. 

Tal como apurámos, o 
cenário negro atrás descrito 
é agravado pela traça da cou-
ve, uma praga que só ataca 
esta cultura e tem estado a 
assolar os campos agrícolas. 

Esta constatação é nítida, 
por exemplo, no vale de 
Mulaúza onde a sua produ-
ção pode ser considerada de 
um desastre: a maioria dos 
camponeses já abandonou 
os seus campos de produção 
optando por outras regiões 
de produção, em regime de 
sequeiro para se dedicarem a 
produção de amendoim, fei-
jão nhemba, milho, culturas 
que dependem das chuvas, 
assim vão deixando por 
trás os campos de Mulaúza, 
actualmente apossados pelo 

capim. A alface que é a úni-
ca hortícola que prevalece 
pois é considerada de fácil 
produção. O cenário actual 
em Mulaúza contrasta com 
a tese vigente, da edilidade 
da capital após os recen-
tes trabalhos do desasso-
reamento, que dava conta 
que concluídas as obras de 
desassoreamento dos 16 
quilómetros do leito do rio, 
este iria irrigar cerca de 64 
hectares contra os então 
16, facto que se disse que 
ia permitir o aumento da 
produção e produtividade.

O calor que se faz sen-
tir nos últimos dias na ci-
dade de Maputo faz com 
que os agricultores somem 
prejuízos avultados por-
que as culturas estão a 
ser dizimadas com desta-
que para a couve e milho.

Pesticidas fora do prazo
Paulino Jorge Zunguza é 

produtor e vendedor de pes-
ticidas no vale de Mulauza. 
Actualmente, parou de pro-
duzir a couve devido a praga 
da Traça da Couve e diz: 
“o principal problema nas 

Machambas tem a ver com 
as borboletas que atacam a 
couve. Esta situação afecta 
a todos os agricultores da 
zona. Agora não há bons re-
médios devido à Covid-19”. 

“Vendem-nos remédios 
fora do prazo que são im-
portados da África do Sul”, 
disse o nosso interlocu-
tor que enumerou algumas 
empresas importadoras de 
pesticidas tal como a AGRI-
FOCO e a Rede de Tubarão. 

A nossa fonte apontou 

Continua na pág. 15
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Prenda para 
munícipes de Maputo

O município de Maputo acaba 
de anunciar a sua intenção, já 
convertida em postura munici-
pal, para a introdução de uma 
taxa de salubridade a ser paga 

via facturas de água fruto de débito de con-
sumo do precioso líquido pelos munícipes.

Trata-se de uma medida que aparentemente 
vai seguir os mesmos padrões da taxa de lixo, 
que é debitada na factura de energia eléctrica, 
que entretanto hoje já é aplicada em muitas 
outras autarquias, se não, em todas do país.

Certamente, a medida maputense com as 
facturas de água não vai tardar, será igual-
mente adoptada noutros municípios do País.

Numa altura em que para se ter água do 
FIPAG, fornecedora do sector público, cons-
titui um bico de água em muitos bairros su-
burbanos, não deixa de ser uma má prenda 
de final de ano para os munícipes de Maputo, 
essa medida do executivo de Eneas Comiche.

Pelo que temos vivido com relação a taxa 
de lixo, em muitos bairros, sobretudo nos peri-
-urbanos, praticamente não existe um serviço 
regular de recolha de lixo, ou se houver, em 
muitos casos, deixa muito a desejar. Talvez os 
que vivem na chamada zona de cimento não 
tenham muito por reclamar com a taxa de lixo, 
mas o mesmo já não se pode dizer em muitos 
bairros onde o lixo tem como destino final as 
covas que são abertas nos respectivos quintais.

Agora, o Conselho Municipal vem com 
esta nova, e, estrategicamente, anexou tal 
encargo a uma nova factura, neste caso, a 
de água, eventualmente para servir de al-
mofada para camuflar a dor de mais gas-
tos na economia familiar por algo que em 

muitos bairros, várias pessoas nem sabem 
sequer o que é salubridade, por ser um ser-
viço municipal praticamente inexistente.

A água que em grande medida é que dá 
razão para se pensar em salubridade e essa 
é que continua escassa em muitos bair-
ros. O que safa a situação é a existência 
de fornecedores privados, porque caso as-
sim não fosse, seria uma autêntica con-
fusão para se ter água potável nas casas.

Afinal, o que é que o Conselho Muni-
cipal faz com o imposto autárquico que 
é cobrado anualmente aos munícipes?

Alguns dirão que nem todos pagam o im-
posto autárquico. E isso é verdade, mas de 
quem é a culpa para que muitos não paguem? 
Certamente que cabe ao cobrador pressionar 
para que todos paguem, e não ficar apenas 
esperando nos gabinetes, pela boa fé dos vi-
sados, porque isso não pode passar de uma 
utopia. De ponto de vista moral, fica compli-
cado debitar-se um encargo à boleia de um 
serviço que não satisfaz. Porque é que as au-
toridades municipais não começam primeiro 
por mostrar serviço e só depois falarem de 
outras cobranças? É certo que os munícipes 
devem contribuir de alguma forma para o de-
senvolvimento das actividades da edilidade, 
mas a nova despesa a ser acrescida nas famí-
lias maputenses deixa de ser razoável se to-
marmos em conta, de que o serviço prestado 
para se obter o produto principal que é água 
não deixa de ser deficiente. Eis mais um caso 
da chucha que nunca acaba. A Luta Continua!

Por João Chamusse 
(jchamusse@yahoo.com.br)
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Prenda para 
munícipes de Maputo

O município de Maputo acaba 
de anunciar a sua intenção, já 
convertida em postura munici-
pal, para a introdução de uma 
taxa de salubridade a ser paga 

via facturas de água fruto de débito de con-
sumo do precioso líquido pelos munícipes.

Trata-se de uma medida que aparentemente 
vai seguir os mesmos padrões da taxa de lixo, 
que é debitada na factura de energia eléctrica, 
que entretanto hoje já é aplicada em muitas 
outras autarquias, se não, em todas do país.

Certamente, a medida maputense com as 
facturas de água não vai tardar, será igual-
mente adoptada noutros municípios do País.

Numa altura em que para se ter água do 
FIPAG, fornecedora do sector público, cons-
titui um bico de água em muitos bairros su-
burbanos, não deixa de ser uma má prenda 
de final de ano para os munícipes de Maputo, 
essa medida do executivo de Eneas Comiche.

Pelo que temos vivido com relação a taxa 
de lixo, em muitos bairros, sobretudo nos peri-
-urbanos, praticamente não existe um serviço 
regular de recolha de lixo, ou se houver, em 
muitos casos, deixa muito a desejar. Talvez os 
que vivem na chamada zona de cimento não 
tenham muito por reclamar com a taxa de lixo, 
mas o mesmo já não se pode dizer em muitos 
bairros onde o lixo tem como destino final as 
covas que são abertas nos respectivos quintais.

Agora, o Conselho Municipal vem com 
esta nova, e, estrategicamente, anexou tal 
encargo a uma nova factura, neste caso, a 
de água, eventualmente para servir de al-
mofada para camuflar a dor de mais gas-
tos na economia familiar por algo que em 

muitos bairros, várias pessoas nem sabem 
sequer o que é salubridade, por ser um ser-
viço municipal praticamente inexistente.

A água que em grande medida é que dá 
razão para se pensar em salubridade e essa 
é que continua escassa em muitos bair-
ros. O que safa a situação é a existência 
de fornecedores privados, porque caso as-
sim não fosse, seria uma autêntica con-
fusão para se ter água potável nas casas.

Afinal, o que é que o Conselho Muni-
cipal faz com o imposto autárquico que 
é cobrado anualmente aos munícipes?

Alguns dirão que nem todos pagam o im-
posto autárquico. E isso é verdade, mas de 
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utopia. De ponto de vista moral, fica compli-
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por mostrar serviço e só depois falarem de 
outras cobranças? É certo que os munícipes 
devem contribuir de alguma forma para o de-
senvolvimento das actividades da edilidade, 
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Editorial
Festejemos sim, mas 

com cautelas!

A azáfama que caracte-
riza esta época do ano 
já começou por estes 
dias, com as pessoas 
a se deslocarem para 

variados destinos, ora para com-
pras ou então para matar sauda-
des com a família nesta ponta final 
de um ano, diga-se, muito difícil. 

Sempre tem sido assim quando 
termina o Dezembro de cada ano. 
A alegria tem contagiado a muitos, 
com alguns a manifestarem excessos 
que por vezes terminam em tristeza. 

Oxalá este ano as famílias mo-
çambicanas possam festejar com a 
merecida alegria, entretanto, apela-
-se para que as pessoas sejam come-
didas na manifestação da sua ale-
gria. Por vezes a alegria traz tristeza.

É necessário que as pessoas se-
jam comedidas com os gastos, mui-
tas das vezes supérfluos. A vida não 
vai acabar com as festas. Depois 
do Natal e do Fim do Ano, certa-
mente a vida vai voltar ao seu nor-
mal e toda a ilusão despesista dos 
últimos dias vai desaparecer com 
o tempo e tudo voltará a ser aquilo 
que é ou aquilo que vem sendo na 
vida de cada um ao longo do ano 
que tem 365 dias e seis horas, 52 
semanas e 12 meses. Não esque-
çamos que muitos dos poucos que 
em Moçambique trabalham, ape-
nas recebem 12 vezes por cada ano.

É com merecimento que se 

festeje e se desfrute momentos 
agradáveis com a família e ami-
gos, contudo, que não esqueça-
mos: a pandemia não está de fes-
ta e muito menos está extinta. 

Festejemos sim, mas não deite-
mos por terra os ganhos que Mo-
çambique tem tido na luta contra a 
Covid-19, que muito sofrimento tem 
trazido para as famílias em todo mun-
do. De nada vai adiantar passarmos 
festas de arromba para em Feverei-
ro estarmos perante uma hecatombe 
sanitária, que de certo modo poderia 
ser evitada ou então minimizada. 

A vida é uma só, e, não se 
compra, enquanto festas, há e 
sempre existiram e continuarão 
a existir, mesmo depois do nos-
so passamento por este mundo.

Festejemos sim, mas sem nunca 
esquecermos a situação de pande-
mia que vivemos nos dias de hoje. 
Festejemos sim, mas sem nunca 
deixarmos de lado a solidarieda-
de para com os nossos irmãos de 
Cabo Delgado e da região Cen-
tro vítimas das incursões da cha-
mada Junta Militar da Renamo. 

Com isso não estamos a dizer 
que não se deve festejar, mas an-
tes de mais, que durante as nossas 
festanças, que não esqueçamos, 
que há de facto, poucos moti-
vos para festas de arromba este 
ano, face ao que está acontecer 
por estes dias no nosso País.(x)
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Pinóquio da Semana

O filho do leão que comia ratos*

Ainda que o anúncio de uma 
trégua unilateral decretada 
pelo chefe da Junta Mili-
tar da Renamo, Mariano 

Nyongo, seja uma boa prenda de Natal 
para os moçambicanos, não deixa de 
ser irónica. É que é o mesmo Nyongo 
que há coisa de um ou dois meses fez 
pouco do cessar-fogo de uma semana 
decretado pelo Presidente Filipe Nyusi.

Talvez Mariano Nyongo tenha deci-
dido que as vidas dos seus filhos, nora 

e neto não podem ser sacrificadas no 
altar da sua teimosia, ou que já esteja 
a ouvir o ecoar das botas dos militares 
das Forças Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM) a escalarem a fa-
mosa Serra de Gorongosa e veja o seu 
fim inglório, mas a verdade é que pare-
ce estar pronto para falar sobre a paz. 

Portanto, é uma paz que sabe ao 
encurralamento e não porque tem um 
amor às vidas de moçambicanos sa-
crificados na sua arrogância. Só po-

demos dar graças que o comprimen-
to do seu nariz criminoso certamente 
farejou a pólvora da morte e decidiu 
embrenhar-se pelo caminho da paz.

Não vou contar nenhuma fábula. Vou 
tentar fazer a interpretação dum mo-
mento decisivo da nossa História, 
a saber: a derrocada do Império de 
Gaza. Socorro-me dum truque inter-

pretativo da sociologia, a ideia da possibilidade ob-
jectiva. Foi desenvolvida pelo sociólogo alemão do 
século passado Max Weber para analisar momen-
tos cruciais na história e perceber porque de todas 
as opções possíveis só uma valeu. A ideia assen-
ta, portanto, na reflexão sobre o que teria sido, se...
A captura de Ngungunyane no dia 28 de Dezembro de 
1895 não me parece ter sido inevitável. Parece inevitá-
vel por causa da importância que atribuímos a um só 
elemento, nomeadamente o poderio militar português. 
Duvido disto. Não faltavam armas de fogo ao exército 
de Gaza que, em meios humanos, era de longe superior 
ao exército português, apesar de contar nas suas fileiras 
também com soldados angolanos e moçambicanos. 
Em 1975, a Frelimo incluía também a falta de unidade 
como outro factor explicativo. É verdade que enquanto 
malta Magaia, Moamba, Zihlahla e Manhiça apoiava 
o imperador, malta Matola, Tembe Maputo e Maxa-
quene apoiavam os portugueses. A unidade é impor-
tante, sem dúvida, mas não é condição para a vitória.
Ngungunyane beneficiou da importância que o seu con-
trolo de recursos, mas também de extenso território lhe 
conferiam. Teve a oportunidade de negociar acordos com 
ingleses e portugueses, mas também com aventureiros de 
todo o tipo. A grande incógnita para mim é a seguinte: 
porque ele não conseguiu capitalizar tudo isto? É verdade 
que os europeus não fizeram jogo limpo. Aquela maldita 
conferência de Berlim mudou a atitude portuguesa na sua 
relação com o Império de Gaza, mas só isso não explica lá 
grande coisa. O mesmo que uniu os portugueses aos ingle-
ses (ou alemães) poderia ter unido Gaza a eles: interesses. 
Porque o Filho do Leão não conseguiu capitalizar isso?
Fast-forward, 125 anos depois. Quase a mesma situação. 
Pessoas não nos faltam. Armas não nos faltam. Gente 
com interesses também não. E temos alguém impor-
tante por causa do controlo de recursos e dum extenso 
território. Como será o desfecho? Cabo Delgado é o 
novo Chaimite, para além do qual Moçambique poderá 
vir a ser província ultramarina do Estado Islâmico ou 
campo internacional de disputa de vários potentados?
A minha leitura da situação há um século e quarto pro-
cura trazer dois factores. O primeiro é a relação entre 

Ngungunyane e os seus súbditos. O segundo factor, 
também indirectamente relacionado com o primeiro, é 
ele não ter tido um gabinete de estudos e análise política.
Sobre o primeiro não tenho muito a dizer. Um poder 
assenta em pés de barro sempre que ele se define pela 
força que o detentor tem sobre os fracos (os seus súbditos) 
e não pela força que tem com os fortes (os que não são 
seus súbditos). Infelizmente, foi sempre assim em Mo-
çambique. Os detentores do poder (sejam eles Frelimo ou 
Renamo) definem-se sempre pelo que se podem permitir 
em relação a quem mal se pode defender. Por causa disso, 
têm imensas dificuldades em lidar com quem está-se nas 
tintas para o seu poder, tipo bandidos armados na altura, 
e insurgentes hoje. E para disfarçar, perdem mais tempo 
atacando e perseguindo os fracos (críticos, bispos, Nyon-
gos, etc.) do que combatendo aqueles que realmente os 
desafiam. Foi o problema do Ngungunyane. Quando os 
poucos portugueses arreganharam os dentes, um por um 
os súbditos abandonaram-no e ele, tardiamente, deu-se 
conta de que afinal não era tão forte como pensava ser.
O segundo factor é difícil. Há um texto clássico de Dou-
glas Wheeler que destaca as qualidades diplomáticas de 
Ngungunyane e mostra como ele foi hábil em jogar as 
potências umas contra as outras. Pode ser. Mas foi até 
certo ponto, pois ele não soube prever que na sequência 
do ultimato inglês de Janeiro de 1890 contra os portugue-
ses, estes haviam de mudar a política duma forma mais 
hostil a Gaza e que isso, longe de fazer dos portugueses 
inimigos dos ingleses, os aproximaria. O problema aqui 
não é de analfabetismo, nem coisa parecida. Um líder 
não sabe tudo, mas tem que tomar decisões sobre essas 
coisas que não sabe. Precisa de informação que facilite 
a sua tomada de decisão e, para isso, não pode prescin-
dir daqueles que sabem produzir e tratar informação.
Só que aqui entra aquela coisa do poder que é forte com 
os fracos e fraco com os fortes, o filho do leão que, na 
verdade, é gato e, por isso, só come rato. Será rodeado por 
assessores que vão querer que ele perca tempo a mostrar 
os seus músculos aos fracos. Dar-lhe a real dimensão do 
seu “poder” é quase um acto de insubordinação. Uma das 
consequências dessa postura é o próprio líder começar 
a acreditar que, afinal, sabe mesmo tudo e que, por isso, 
pode prescindir da assessoria técnica de quem sabe. 
Alguém se lembra daquela cena do filme de Hitler, com 
os russos já em Berlim, e o grande líder no “bunker” faz 
aquele discurso megalómano em que acusa os generais de 
o terem traído apesar de toda a sua astúcia militar? Pois.

Aqui já nem preciso de fazer “fast-forward”. O nosso 
calcanhar de Aquiles continua o mesmo: a legitimidade 
do poder e a abertura à crítica. O que liga estas duas 
coisas é o mesmo que liga a política à assessoria. Só 
quem sabe articular estas duas coisas pode tirar proveito 
da assessoria. A legitimidade do poder é, num sentido 
figurado, a finalidade do exercício de poder. Porque 
alguém quer governar? Se for para apenas desenvolver 
o País, estilo “unidade, paz, desenvolvimento”, então 
esqueçamos. Não há visão estratégica nessa mantra. 
Mas há em algo como “o povo é meu patrão”, pois disso 
podemos depreender que a prossecução da unidade, paz 
e desenvolvimento será feita através, por exemplo, do 
reforço da prestação de contas e, por isso, da promoção da 
cidadania. Dito doutro modo, uma política só faz sentido 
se ela promove esta visão. Ao ouvir conselho técnico e 
pensar no que é preciso fazer para enfrentar problemas, 
o líder certifica-se que este desiderato é acautelado. 
Liderança é isto. Não é ler discursos de três horas de 
tempo ou passar a vida a inaugurar coisas. É construir os 
processos que vão garantir a prossecução de objectivos.
A assessoria entra na equação não para confortar convic-
ções, por exemplo, a convicção de que o líder é o melhor 
de todos os tempos que, coitadinho, herdou problemas 
difíceis (alguém que é do mesmo partido, fez parte do 
governo que herdou e teve sempre a opção de dizer que 
prefere fazer outras coisas a ser líder), mas sim para dar 
uma base factual à tomada de decisões. Entre nós conti-
nuamos a dar mais importância ao reforço das convicções. 
É por isso, por exemplo, que quando digo que o informe 
do Presidente foi pobre, que ele governa mal o País e 
explico porque defendo isso, a reacção dos que se sentem 
próximos do Governo não é de discutir essas razões, mas 
sim darem destaque ao facto de considerar o informe e a 
governação pobres. Vão queixar ao invés de procurarem 
ver se há alguma coisa útil que possa ser extraída dessa 
crítica. Eles sabem, o seu chefe também, e se não sabem, 
deviam saber, que a situação real é séria e muito longe 
do quadro cor de rosa que eles gostariam de pintar. Mas 
preferem ficar à espera da “Chaimitada” do País inteiro. 
Não  e s t r anha ,  po i s ,  que  não  s a ibam f a -
zer uso da assessoria e que até a desdenhem.

Boas festas a nós que não estamos em Cabo Delgado.
*Elísio Macamo in facebook
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Auto-estima: o que é 
e como melhorar 

PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

Vivemos falando de auto-estima, auto-confiança, auto-conhecimento e muitos outros “autos” que 
interferem directamente na maneira como nos comportamos, agimos e pensamos no dia-a-dia

Auto-estima é a imagem e a opinião, 
positiva ou negativa, que cada um tem 
e faz de si mesmo, sendo construí-
da a partir das experiências pessoais, 
das emoções, crenças, comportamentos, 

auto-imagem e da imagem que os outros têm sobre nós.
Auto-estima é um valor que a pessoa se  atribui a si pró-
pria como forma de avaliação física e mental, além da 
questão de aceitação, que se reflecte  nas nossas atitudes 
diárias e equilíbrio emocional. 
Além disso, a auto-estima é definida a partir das expe-
riências passadas, influencia os comportamentos actuais 
e determina como será o comportamento futuro.
Quatro pilares da auto-estima podem ser considerados 
e definidos, sendo a auto-aceitação e a auto-confiança, 
representações da dimensão intrapessoal,  competência 
social e rede social, a dimensão interpessoal.
Auto-aceitação significa ter uma postura positiva para 
si mesmo como pessoa, é estar satisfeito em relação a si 
próprio, de acordo e “em casa” com quem você é e com 
o seu corpo.
Na autoconfiança, quando você tem uma postura positi-
va em relação às suas capacidades e ao seu desempenho. 
É ter a convicção de que você sabe como fazer, como 
alcançar e como superar possíveis adversidades.  
Na habilidade social, a sua capacidade de viver expe-
riências sociais com equilíbrio, sabendo conviver com 
relações fáceis ou mais complicadas. Esse processo in-
clui a empatia, a aptidão em fazer contactos, a regulação 
entre distância e proximidade com os outros e as reac-
ções emocionais.

Auto-estima elevada
Quem tem boa auto-estima costuma apresentar os se-
guintes comportamentos:

•	 Facilidade para mudar: não costumam conviver 
com pessoas ou ambientes negativos ou desfa-
voráveis;

•	 Confiam em si: não costumam levar em con-
sideração o julgamento de outras e absorvem 
apenas o que pode lhe render frutos positivos;

•	 Lidam bem com seus pontos fracos: fraquezas 
ou defeitos são aspectos para serem superados 
e não vitimados;

•	 Cuidam de si: em geral, buscam bons hábitos 
alimentares, praticam actividades que favore-
cem a saúde e os cuidados com o corpo;

•	 Tomam atitudes: a auto-estima funciona como 
combustível para não ficar em cima do muro ou 
com dúvidas sobre qual caminho seguir;

•	 São seguras: por se sentir bem consigo próprio 
não costumam se auto-afirmar por suas quali-
dades ou feitos;

•	 Nem modesto, nem arrogante:  arrogância é 
uma condição de supervalorização e a modéstia 
é de inferiorização;

•	 Lidam bem com a solidão ou o desapego: pro-
curam compreender certos afastamentos do que 
impedir ou sofrer por eles;

•	 Sabem dizer não: não têm vergonha ou senti-
mento de injustiça ao negar algo a alguém, bus-
cando sempre ter uma atitude justa consigo e 
com os demais.

Baixa auto-estima
A  baixa auto-estima se reflecte em uma série de com-
portamentos que podem, a longo prazo, ser prejudiciais 
para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Uma pessoa com baixa auto-estima pode, por exemplo, 
ter dificuldade em dizer não, desenvolver compulsão ali-

mentar e até mesmo se sentir inferior e incapaz.
Entre as principais características das pessoas com baixa 
auto-estima, podemos perceber:

•	 Falta de confiança;
Timidez em excesso; 
Medo de ser rejeitado;
Problematiza as suas limitações;
Precisa de elogios e reconhecimento dos outros para se 
sentir satisfeito consigo mesmo;
Não sabe receber críticas;
Competitivo com os outros e está sempre se comparan-
do;
Tem por hábito a procrastinação;
Perfeccionismo;
Não reconhece suas vitórias e sucessos.

Como melhorar a auto-estima?
Além da ajuda de um especialista, é preciso saber que 
há outros caminhos que pode começar a experimentar e 
colocar em prática, que vão lhe ajudar no seu crescimen-
to pessoal e na difícil tarefa de entender que é possível 
aceitar a si mesmo.
O primeiro passo é acreditares que tentar aumentar a 
tua auto-estima é bom para ti e para as pessoas que es-
tão ao teu redor e sem dúvidas vai fazer com que sintas 
que é possível se tornar a pessoa que gostarias de co-
nhecer.

•	 Foque-se no autoconhecimento
•	 Seja mais realista em relação às suas expecta-

tivas
•	 Não busque pela perfeição
•	 Não se compare aos outros
•	 Admire as suas qualidades
•	 Invista na sua saúde emocional e física

Comportamento: acção do 
indivíduo sobre o mundo exterior

“É muito comum que as pessoas afirmem que não compreendem suas pró-
prias acções. Logo, cometem erros propositados, mas indesejados, e se arre-
pendem imediatamente”

Este termo designa, do ponto de vis-
ta psicológico, e num entendimento 
mais geral, a conduta que um indiví-
duo apresenta face a um determinado 
estímulo, ou seja, é o modo de reagir 

de um sujeito em determinadas circunstâncias.
Em sentido restrito, esta reacção – comportamento, é 
sempre motivada. Contudo, hoje em dia reconhece-se 
e atribui-se uma maior amplitude de significados a este 
conceito, como por exemplo definir o comportamento 
como o procedimento humano no que ele tem de mais 
exterior e visível e de mais observável; portanto, o com-
portamento pode ser considerado aquele conjunto de 
respostas observáveis do indivíduo perante estímulos. 
Corresponde à acção do indivíduo sobre o mundo exterior, 
nomeadamente sobre as coisas e sobre os outros homens e 
mulheres. Pode ser um gesto, uma palavra, um sinal, ou da 
sua ausência, desde que essa ausência tenha um significado.
Portanto, o comportamento humano é um conjunto 
de operações fisiológicas, motoras, verbais, mentais, 
nas quais o indivíduo faz agir o seu corpo (cérebro, 
músculos, língua, etc.). Estas formas de agir assumem 
determinados significados em virtude de o Homem viver 
em sociedade e ser dotado de uma determinada cultura. 
O comportamento humano reflecte elementos inerentes 
à personalidade do indivíduo (como, por exemplo, mo-
delos psicológicos de temperamento, de carácter ou de 
emoção), mas também componentes sociais de compor-
tamento que o Homem partilha com outros indivíduos. 
Se os indivíduos, apesar da sua individualidade e das suas 
diferenças, não se comportassem como os outros preveem 
que o façam (pelo menos em determinadas circunstâncias), 
então a vida social tornar-se-ia totalmente impossível. 

Uma pergunta que pode parecer óbvia é como o comporta-
mento é formado, pois existe  muita confusão em relação à 
multiplicidade de condutas que uma pessoa pode ter com o 
passar dos anos. Assim, o comportamento é influenciado por: 
zz Ambiente e pessoas: Como ao longo da vida 

passamos por diversos ambientes, nos adaptamos 

a cada um deles para sobreviver ou, pelo menos, 
tentamos fazê-lo. Por vezes, de forma inconscien-
te. Também precisamos nos adaptar as pessoas 
que conhecemos para sermos capazes de convi-
ver com opiniões, personalidades e pensamentos 
diferentes e, muitas vezes, opostos aos nossos. 

zz Fase da vida: A fase da vida em que nos en-
contramos também colabora para que tenhamos 
uma vivência tranquila ou árdua. A busca pelo 
primeiro emprego, o primeiro relacionamento 
sério ou a preparação para um momento im-
portante, como um exame para uma bolsa, são 
alguns exemplos. São experiências universais que 
são sentidas por pessoas da mesma faixa etária. 

zz Sociedade: Outro factor a ser considerado é a 
sociedade. Ela causa grande impacto em quem 
somos e como pensamos. As crenças religiosas e 
culturais, em especial, são grandes influenciadores. 
Semelhantemente, as condições económicas e sociais 
também contribuem para a formação dos seres hu-
manos, apesar de serem factores que são facilmente 
modificados ao longo do tempo. Pode-se dizer que 
somos o reflexo do que acontece ao nosso redor. 

zz Genética: Por fim, a genética é responsável 
pelos traços que adquirimos dos nossos ante-
passados, podendo ser transmitidos de geração 
em geração. Os comportamentos instintivos são 
considerados aqueles originados da genética en-
quanto os aprendidos, influenciados pelo meio. 

Então, entende-se que o comportamento não é estático. 
Embora alguns traços mais marcantes de nossa perso-
nalidade persistam por um longo período, a mudança 
é garantida e inevitável. Portanto, a frase “eu nasci 
assim e vou morrer assim” não está totalmente correcta. 
O comportamento afecta as nossas vidas. Por exemplo, 
para “encaixarmos” melhor em determinados ambientes 
podemos modificar determinadas atitudes. Quando intera-
gimos com familiares, expressamos condutas específicas 
as quais temos certeza que serão aceites pelos demais. 
Com amigos e colegas de trabalho, o caso é o mesmo. 

É assim que sobrevivemos em diversos ambientes. 
Consequentemente, pode-se afirmar que o com-
portamento está intrinsecamente ligado ao nosso 
sucesso ou fracasso em diversas situações da vida. 
Na maior parte do tempo, as pessoas não param para pen-
sar em suas atitudes e palavras verbalizadas. Vivem no pi-
loto automático. Críticas ou elogios são feitos em relação a 
como elas se portam e poucas são aquelas que aproveitam 
essa oportunidade para reflectir sobre quem realmente são.  
É muito comum que as pessoas afirmem que não compreen-
dem suas próprias acções. Logo, cometem erros proposi-
tados, mas indesejados, e se arrependem imediatamente. 
Algumas se viciam em hábitos autodestrutivos sem 
saber o porquê. Já outras magoam o próximo e 
sentem remorsos, mas não conseguem parar. O 
resultado dessa confusão é a frustração e impo-
tência em administrar a própria personalidade. 
Quando cultivamos comportamentos positivos acti-
vamente, transitamos entre os nossos círculos sociais 
e compromissos sem stress. Para isso, no entanto, a 
consciência desperta e a inteligência emocional de-
vem ser desenvolvidas para promover mudanças.
Entretanto, a sociedade, na sua constituição, é atravessada 
por múltiplas formas de inter-relações que se entrecruzam. 
O indivíduo situa-se num emaranhado de interdependên-
cias, no interior do qual encontra uma margem de escolha 
individual, embora condicionada e sujeita a limites. 
O comportamento resulta de forma global e conjugada 
de todos os factores que intervieram na constituição 
da personalidade do sujeito em situação, sendo reflexo 
das suas influências externas (pais, amigos, sociedade, 
religião, meio) e internas (modo natural de ser, sentir, 
perceber, entender e se relacionar com o mundo e 
com as pessoas ao redor). Ele ajuda a explicar nos-
sas decisões e a maneira de lidar com os problemas.
Em sentido amplo, pode falar-se de comporta-
mentos colectivos que resultam de uma espécie 
de unidade de atitudes, sentimentos e motivações, 
de carácter mais ou menos regular, partilhada por 
uma pluralidade de indivíduos e grupos humanos.
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Assinaturas

Quando este jornal chegar às mãos do 
estimado leitor, a Confederação das 
Associações Económicas (CTA) 
estará em pleito eleitoral onde os 
seus associados irão escolher a 

sua próxima direcção para os próximos três anos. 
Na antecâmara da eleição, um roteiro do ester-

co tóxico sobre os contornos dos jogos de poder 
na CTA acabou por ser vertida na praça pública, 
sem nenhum recurso à defesa que o justifique. 

O “bom nome” da Comissão Política do 
partido Frelimo foi chamado numa conver-
sa telefónica gravada e vazada. Cheques sem 
provisão também foram postos a circular, in-
timidades de amantes idem, tudo isso como 
artefactos na luta pelo poder a todo o custo.

Dos poleiros onde se desenrolou esse jogo 
sujo ficou o entedimento de que a CTA, mais 
do que congregar “empresários”, é um espa-
ço da legitimização de lobbistas que têm na 
Frelimo o seu trampolim para a consolida-
ção de agendas ocultas alheias às gentes com-
prometidas com o desenvolvimento nacional.

A uma agremiação de “empresários” num país que 
se pretende sério no concerto das nações civilizadas 

não basta parecer séria, tal como a mulher de César.
No meio do ventilado continua a ser estranho 

o silêncio do partido Frelimo face à essa sujeira. 
Quando se elenca uma alegada ordem 

da Comissão Política – entenda-se o órgão 
mais alto entre os congressos - para a elei-
ção do canditado Y em detrimento do candita-
do Z e faz-se silêncio de sepulcro é sintomá-
tico de cumplicidade, até prova em contrário.

O baleamento do “empresário” Agostinho 
Vuma que hoje concorre à sua própria suces-
são parece-nos ter sido o terreno fértil encon-
trado pelo seu vice-presidente, Alváro Massin-
ga, para entender o significado da presidência 
da CTA, daí a desenfreada corrida ao ceptro.

A ideia que está no ar é a de que quem de-
tém o poder na CTA está mais próximo do 
Presidente da República e, por esta via, meio 
caminho andando para lobbies sem fins. 

O baleamento de Vuma, um membro da Frelimo 
que serviu por mandatos como deputado da Assem-
bleia da República, é um assunto que precisa ser 
rapidamente esclarecido, sob pena de levantar sus-
peitas de que qualquer silêncio seja ensurdecedor.

A Frelimo tem responsabilidades históri-

cas, com todos os seus erros de percursso, mas 
não pode continuar a calar-se diante de jogos 
de baixo jaez que nos têm sido apresentados. 

O resto dependerá dos seus asso-
ciados que precisam emitir sinais cla-
ros dos caminhos que pretendem trilhar.

Desde que eles se lembrem que a Comissão 
de Trabalho das Associações (CTA) foi criada em 
1996 como um fórum de coordenação para intera-
gir com o Governo e induzir a adopção de novas 
leis que criassem um melhor ambiente de negócios. 
Em 1999, esta Comissão transformou-se em Con-
federação das Associações Económicas de Mo-
çambique, ainda CTA, para responder a esses de-
safios da implementação da economia de mercado.

Mas a Frelimo não pode continuar cala-
da a fingir estar distante destes jogos que em 
nada abonam na sua beliscada reputação...

Nem que seja apenas para que se lembre a 
senhora Beatriz Buchili que a ilegalidade não 
tem espaço em Moçambique, enquanto aguar-
damos que o Conselho Constitucional nos diga 
da sua justiça sobre os prazos de prisão pre-
ventiva do novo Código do Processo Penal.
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tico de cumplicidade, até prova em contrário.

O baleamento do “empresário” Agostinho 
Vuma que hoje concorre à sua própria suces-
são parece-nos ter sido o terreno fértil encon-
trado pelo seu vice-presidente, Alváro Massin-
ga, para entender o significado da presidência 
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A ideia que está no ar é a de que quem de-
tém o poder na CTA está mais próximo do 
Presidente da República e, por esta via, meio 
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ciados que precisam emitir sinais cla-
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Desde que eles se lembrem que a Comissão 
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1996 como um fórum de coordenação para intera-
gir com o Governo e induzir a adopção de novas 
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Em 1999, esta Comissão transformou-se em Con-
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çambique, ainda CTA, para responder a esses de-
safios da implementação da economia de mercado.

Mas a Frelimo não pode continuar cala-
da a fingir estar distante destes jogos que em 
nada abonam na sua beliscada reputação...

Nem que seja apenas para que se lembre a 
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Mariano Nyongo à Perdiz no cabaz 
de natal de Mirko Manzoni

As escaladas ao sopé da Ser-
ra da Gorongosa parecem 
que estão de volta. Depois 
de um longo interregno. 

Filipe Nyusi, no auge dos 
seus mais “altos esforços em busca da paz”, es-
calou para o documentado encontro com Afon-
so Dhlkama. Agora foi à vez de Mirko Man-
zoni, o enviado especial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas em Moçambique, fazer o 
mesmo indo ao encontro de Mariano Nyongo. 

A trégua de uma semana oferecida por 
Nyusi à auto-proclamada Junta Militar da Re-
namo (JMR) é assunto do passado: ao longo da 
estrada nacional, a insegurança é um facto na 
zona centro, tudo por conta de homens arma-
dos que se consideram injustiçados em vários 
tratados das coisas dos nossos bens colectivos. 

Manzoni, o Mirko, segundo cróni-
cas abundantes, foi quem trouxe dos 
mistérios da Serra a revelação de que o 
líder da JMR mostrou disposição para dia-
logar com o Chefe de Estado, Filipe Nyusi.

“Com o objectivo de buscar a paz na re-
gião Centro de Moçambique, viajei para me 
encontrar com o general Mariano Nyon-
go da Junta Militar da Renamo. Apesar das 
dificuldades para uma reunião física, pos-

so confirmar o contacto com ele e agrade-
ço a sua disponibilidade para o diálogo e a 
sua proposta em enviar os seus represen-
tantes para iniciar o referido diálogo”, afir-
mou Manzoni e isso se pode aferir num 
documento posto a circular pela imprensa. 

É de salutar o alpinismo de Mirko, o Man-
zoni, nestes tempos pandémicos e atípicos 
em que Mariano Nyongo já saiu para as 
ruas da amargura para se queixar dos se-
questros dos filhos, da nora e dos netos.

Em condições de inferioridade psico-
lógica imposta pelo “sequestro” de paren-
tes da sua genealogia, a Mariano Nyongo 
só lhe sobrou o caminho da obediência 
e procura de espaço para o diálogo. 

O engenheiro do planalto avisou do 
púlpito da Assembleia da República que, 
doravante, seria implacável as investidas, 
as posições da Junta Militar da Renamo.

O novo desejo de Nyongo poderá ser-
-lhe recusado ou ser aceite. Enquanto 
isso, os amantes dos tiros desenfreados, 
por cima das peles de gentes alheias aos 
motivos da guerra, continuam a escrever 
as suas rimas nas carnes de inocentes. 

E, certamente, com a súmula do caos 
humanitário em Cabo Delgado, Nyusi 

deve ter Nyongo encravado na sua goe-
la faz tempo. Aliás, é preciso lembrar 
que a paciência de Filipe Nyusi é per-
meável. Quando Dhalkama andava em 
“parte incerta”, na plenitude total do 
sopé da Serra, ao som dos pássaros e 
das Perdizes, o então ministro da Defe-
sa se deixou registar para a história após 
a invasão ao reduto do finado Dhlaka-
ma que já se havia posto ao fresco. 

Portanto, a Serra se pode escalar 
sem se ser alpinista por motivos dis-
tintos. De distintos em distintos a PAZ 
é uma condição negociável e Mariano 
Nyongo pode ter um papel a desempe-
nhar. Por exemplo, o nosso antigo che-
fe de Estado Armando Guebuza já inda-
gou publicamente sobre a falta de uso 
dos homens oriundos da Renamo que 
estão a serviço das forças castrenses. 

E refira-se que Armando Guebuza foi 
Presidente de Moçambique entre 2005 e 
2015, sendo uma figura histórica da Fre-
limo, partido no poder, pelo qual ocupou 
vários cargos no Governo.A disposição 
do cenário é pouco favorável a Mariano 
Nyongo que mais se parece com uma Per-
diz no cabaz de natal de Mirko Manzoni.
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A Comissão ad hoc da Assembleia da 
República depurou a lista dos 151 
candidatos a membros da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE), deixan-
do apenas 16 cidadãos que ambicio-

nam ser “pomados” pela Plenária da (mal)dita Casa 
do Povo. Este é um exercício que se lhes assiste 
(quase) de cinco a cinco anos.

Na lista dos 16, constavam três que foram parte 
da CNE cessante, nomeadamente Paulo Cuinica, 
porta-voz do õrgão que já deve estar a ir para 
o quarto mandato, Jeremias Timana e Salomão 
Moyana. 

A Plenária do Parlamento votou na última terça-
feira para a escolha dos sete membros propostos 
pela Sociedade Civil à CNE. Não foi desta que 
os representantes do povo moçambicano (leia-
se: representantes dos partidos políticos) foram 
acometidos por uma pandemia ética. 

Dois dos três vogais da CNE cessante foram 
reeleitos. Grande novidade! A tirania de voto voltou 
a ser determinante sobre quem entra e quem sai nas 
e das instituições do Estado. Esse voto raramente é 
movido por outros interesses que não sejam apenas 
os políticos. 

Ética não parece ser um dos critérios que 
habita os cérebros dos deputados para avaliar a 
quem quer que seja, excepto nos casos em que não 
estejam interessados em que fulan@, beltran@ ou 
sicran@ seja premiad@, porque, caso contrário, 
Gustavo Mavie não teria sido eleito para membro 
da Comissão de Ética Pública.

Por falar em ética, é preciso convir que, desde 
1994, não houve nenhuma CNE que não tivesse 
tido problemas, mas nunca da magnitude dos 
problemas causados pela última. Gaza 2040 foi 
apenas a ponta do iceberg. Sendo, por isso, difícil 
racionalizar a recandidatura e posterior reeleição 

dos membros da CNE cessante. Quer dizer, é 
preciso não ter vergonha na cara para depois de 
realizar um péssimo trabalho querer voltar a ser 
confiado com mais cinco anos.

É verdade que a depuração das listas e 
subsequente eleição dos membros da CNE pelo 
Parlamento é uma questão de cumprimento da 
lei, mas há que convir que reeleger cidadãos 
que estiveram no centro de uma das maiores 
escandaleiras eleitorais do país é mandar uma 
mensagem com o dedo médio em riste aos 
moçambicanos. 

Mas o problema centra na cultura política 
nacional. O sociólogo Elísio Macamo descreve: 
“cultura política autoritária, herdada do período 
colonial, promovida pelo sistema político que 
se instalou nos anos imediatamente a seguir 
à independência e mantida pela indústria do 
desenvolvimento e o tipo de sociedade civil que ela 
sempre promoveu”.

A CNE é suposto ser uma instituição do 
estado, independente e imparcial, responsável pela 
supervisão do recenseamento e dos actos eleitorais. 
Portanto, devia ser uma instituição com um grande 
investimento no bem estar institucional, e, por 
conseguinte, no bem estar nacional. Entretanto, 
a CNE é a instituição que amiúde aparece ela 
própria como uma instituição que mina esse bem 
estar nacional. E a cessante foi a que contribuiu 
mais negativamente para o alcance do bem estar 
nacional. 

O comportamento organizacional da CNE deixa 
muito a desejar, com problemas sérios de supervisão 
eleitoral e uma falha autêntica de resolver os 
problemas resultantes da sua supervisão quase 
que criminosa. E como não há responsabilização 
política pelos actos negativos que os agentes do 
estado cometem, a procissão vai no adro.

Portanto, se houvesse responsabilização 
política, os dois vogais da CNE cessante não 
teriam sido reeleitos para mais um mandato. As 
suas candidaturas teriam sido excluídas logo à 
partida. Mas eles foram “pomados” mais uma vez e 
certamente não para interpretar a vontade do povo 
mas a vontade de quem os colocou, isto é, o partido 
que acha que sabe qual é a vontade do povo.

E enquanto não se sair das amarras dessa 
vontade do povo partidária, não haverá CNE que 
irá de facto ser “independente e imparcial”. Vai 
continuar a ser um órgão onde os membros, como 
estatuto de vice-ministros, beneficiar-se-ão das 
benesses que os seus cargos os outorgam. Haverá 
gente de boa vontade para de facto realizar pleitos 
eleitorais limpinhos mas caírão reféns da cultura 
política nacional.

É uma cultura política onde a Frelimo vai mais 
uma vez determinar o limite de acção dos membros 
da CNE. O que quer dizer que a nova CNE será 
palco dos mesmos desentendimentos de sempre e 
puxado pelos narizes pelo Secretariado Técnico da 
Administração Eleitoral (STAE), que é de facto a 
instituição por excelência que interpreta a “vontade 
do povo”, que é a vontade da Frelimo.

É uma cultura política onde Gaza 2040 vai 
certamente ser Gaza 2045. Será muito difícil, se 
não impossível, alterar a fraude cometida pela 
CNE cessante mesmo diante de todas as evidências 
científicas de que a província de Gaza não é 
futurísitica, um desvio padrão fora do normal.

É uma cultura política onde a Frelimo está cada 
vez mais autoritária, principalmente, porque sente 
o cheiro de liberdade dos parceiros de cooperação, 
agora que se tem o gás e os recursos que isso 
representa. Mas mesmo assim, boa sorte à CNE.

País de tangas

A vaquinha solicitada pela família 
do empresário de televisão e sub-
-cultura musical, Adelson Mou-
rinho, mais conhecido por Bang, 
para o suprimento das suas des-

pesas médicas num hospital da vizinha África do 
Sul, veio desvelar uma realidade bem moçambica-
na: a protecção social é uma mentira desbragada.

Protecção social em Moçambique é definida 
como um “sistema dotado de meios aptos à sa-
tisfação de necessidades sociais, obedecendo 
à repartição dos rendimentos no quadro da so-
lidariedade entre os membros da sociedade”.

Como é moda, Moçambique é subscritora 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH) com todas as consequências que são fru-
to dessa nobre adesão àquele instrumento global. 
Os artigos 22 e 25 da DUDH outorga o direito à 
protecção social a todos os membros da socieda-
de. Estes artigos são domesticados internamente 
através (i) da Constituição da República (Arts 89 
e 94) que estendem cobertura médica global e as-
sistência em caso de deficiência e velhice; (ii) da 
Lei de Protecção Social de 2007 e seus regulamen-
tos, entre os quais o Decreto 85/2009, que estabe-
leceo Regulamento de Segurança Social Básica.

A Lei de Protecção Social assenta em três 
pilares, designadamente a Segurança Social Bá-
sica (de carácter não contributivo, baseado em 
impostos), a Segurança Social Obrigatória (de 
carácter contributivo, baseado no sistema de se-
guro social) e a Segurança Social Complementar 
(de carácter contributivo,baseado em esquemas 
privados, complementares ao segundo pilar).

É preciso frisar que a previdência so-
cial é importante pois é um elemento fulcral 
para o processo da construção de um Estado. 
Ela contribui para a redução da pobreza, ex-
clusão social e promoção da coesão social.

E é aqui onde a porca torce o rabo. O sistema 

de previdência social moçambicano é de uma pre-
cariedade de bradar aos céus. O Estado moçam-
bicano finge de que provê uma previdência social 
aos seus cidadãos, mas a mesma é desprovida de 
um sentido de promoção de dignidade humana. 

O que acontece é que os furos são tapados 
através de uma solidariedade popular amiúde 
descriminatória. Salvo honrosas menções excep-
cionais (ajuda às vítimas de fenómenos naturais 
e de ataques terroristas), essa solidariedade de-
pende de quem é a pessoa que necessita de aju-
da, fortalecendo a ideia cínica de que o Estado 
está pouco se lixando sobre a sorte do cidadão 
comum. Quão sustentável é isso a longo prazo.

Os artistas, desportistas e “celebridades” 
são o grupo que mais estende as mãos, prin-
cipalmente quando se trata de questões de saú-
de, e por isso os maiores beneficiários da so-
lidariedade popular.Essa solidariedade nunca 
se estende, por exemplo, aos trabalhadores 
domésticos e informais. Ou seja, além de ser 
descriminatória, ela é também eivada de uma 
grande hipocrisia tanto quanto hierarquizante.

É por isso que não é incomum que, quando 
alguns artistas, principalmente os da tal velha 
guarda, adoecem ou perdem a vida, ver go-
vernantes com lágrimas de crocodilo a sulcá-
-los os rostos carregados de uma humildade 
hipócrita e a prometer ajuda às famílias dos ar-
tistas. Todavia, quando a cermónia termina, 
vãos às suas vidas e apenas voltam a se pronun-
ciar sobre o assunto quando é um outro artista.

Só para se ter uma ideia da importância que 
o Governo do dia dá à questão de previdên-
cia social dos fazedores das artes e cultura, o 
Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 
não aborda a questão de previdência social. 

Mas, em abono da verdade, a nova Ministra 
da Cultura e Turismo já iniciou um debate so-
bre a questão.Os dados preliminares de um es-
tudo sobre o registo e subsequente contribuição 

da classe artísitica revelam que há muito TPC a 
ser feito até se ter um sistema de protecção so-
cial para os fazedores das artes e cultura, porque 
as fragilidades e vulnerabilidades são enormes. 

Outrossim o estudo mostrou que mais 
do que olhar para os pirilampos da indús-
tria cultural e criativa, o ponto de parti-
da deve ser os artistas menos sonantes. 

Mesmo assim, um dos grandes problemas 
do sistema de protecção social é a componen-
te médica. A saúde no país é um direito huma-
no e universal. Mas porque o sistema nacional 
de saúde é muito pobre, ele está muito aquém 
do desejável. Mais: embora protegido pela lei, 
o cidadão comum tem grandes dificuldades 
em aceder a tratamento médico especializado.

Os que têm dinheiro acabam fazendo turis-
mo de saúde deslocando-se para países como 
a África do Sul, Índia, Portugal, entre outros. 
A consequência disso é que exportam divisas e 
investem na saúde dos outros países, deixando 
o sistema nacional de saúde mais pobre ainda.

Os dirigentes têm melhor sorte. Eles acedem os 
serviços da Junta Médica Medicamentosa, que per-
mite que sejam tratados fora de portas com dinhei-
ro fruto dos impostos dos contribuintes. Mais uma 
vez fica-se perante uma situação de hierarquias: 
de um lado, dirigentes que beneficiam das con-
tribuições tributárias, e, por outro lado, cidadãos 
comuns que, dependendo de um sistema nacional 
de saúde deficitário, ficam entregues à sua sorte.

Ou é falta de vontade política ou é mesmo uma 
questão de falta de criatividade, mas as consequên-
cias disso são nefastas para a saúde nacional. Daí 
ser necessário que se tenha que se pensar seria-
mente sobre um financiamento adequado ao siste-
ma nacional de saúde e se encontrar mecanismos 
criativos de protecção social que seja extensiva a 
todos os moçambicanos. Porque caso contrário, o 
país vai continuar a viver de vaquinha à vaquinha.
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Senhora Presidente da Assembleia da República,

Senhores Titulares dos Órgãos de Soberania,

Senhor Primeiro – Ministro, 

Senhores Ministros e Vice-Ministros,

Distintas Autoridades Civis, Militares, Partidárias e Religiosas,

Senhores Membros do Corpo Diplomático,

Senhores Chefes das Bancadas da Renamo e do MDM,

Respeitados Pares,

Ilustres Convidados,

Minhas Senhoras,

Meus Senhores,

Excelências,

Em nome da minha Bancada e, no meu próprio, queiram aceitar os meus cum-
primentos e agradecimentos pela honra da vossa presença neste momento 
solene de encerramento da II Sessão Ordinária da Assembleia da República.

Aos moçambicanos, endereçamos uma saudação e profunda admiração pelo en-
gajamento no roteiro da Paz e no desenvolvimento de Moçambique, pela forma 
cívica e responsável como estão a responder à emergência contra o coronavírus, 
à solidariedade para com a população de Cabo Delgado e da zona centro e, na 
unidade e defesa da nossa soberania como um Estado de Direito Democrático. 

À Sua Excelência FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da República de Mo-
çambique, Presidente de todos os moçambicanos, vencedor inquestionável das 
Eleições de 15 de Outubro de 2019, com números expressivos e históricos, 
endereçamos uma especial saudação da Bancada da FRELIMO. Todos esta-
mos lembrados da contagiante e histórica Onda Vermelha que galvanizou o 
povo inteiro para uma vitória retumbante da FRELIMO e seu líder e querido 
filho de Moçambique FILIPE JACINTO NYUSI, numa jornada eleitoral que 
contou com a presença de muitos observadores nacionais e internacionais. 

Felizmente, o povo não se deixa enganar por promessas vãs e baseadas na 
violência contra o país. O povo sabe reconhecer àqueles que efectivamen-

te estão ao serviço do povo e não os que ao longo de tantos anos continuam 
a ver na violência e na guerra formas de tentar governar o país. Por isso, 
fica o aviso: enquanto persistirem no uso das armas, enquanto os Nhongos e 
seu grupo continuarem a pensar que podem governar matando o povo, nun-
ca serão legitimados nas urnas para governar este povo da Pérola do Indico.   

Camarada Presidente, ecoa-nos na memória a Informação realística, sin-
cera, mobilizadora e cheia de realizações, feita ontem à Nação e que 
descreveu o trabalho desenvolvido durante o ano, tendo concluído que 
“o Estado da Nação é de resposta inovadora e renovada esperança”. 

É sim de resposta inovadora porque num contexto atípico caracterizado pela ocor-
rência da Pandemia da COVID-19, as acções terroristas em alguns Distritos de Cabo 
Delgado, os ataques protagonizados pela Junta Militar da Renamo na zona centro 
e o impacto das calamidades naturais, o Povo moçambicano manteve-se firme.  

É sim de renovada esperança porque a cada dia, renasce uma vontade genuína do Camarada 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi junto do seu povo, de continuar a trabalhar nas várias fren-
tes com vista a desenvolver Moçambique e criar o bem-estar dos moçambicanos. 

Camarada Presidente, concordamos sim que o Estado da Nação é de res-
posta inovadora e renovada esperança, olhando para os progressos que o 
País regista com destaque para o desenvolvimento do capital humano, as 
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melhorias nos diversos sectores como da agricultura, indústria, saúde, educa-
ção, água e saneamento, vias de acesso e nas infraestruturas sócio-económicas.

Retemos e concordamos Camarada Presidente que a Unidade Nacional, o reforço da 
democracia, a defesa da pátria e soberania continuam a ser os alicerces para a manutenção 
e consolidação da Paz, reconciliação nacional e desenvolvimento económico e social. 

Vale a pena sublinhar a exortação que na ocasião fez no sentido de reforçarmos a Unidade 
Nacional e a defesa da nossa soberania, ao reafirmar e passamos a citar “com vista a fazer 
frente a esta agressão contra Moçambique, mais uma vez, apelamos a unidade de todos os 
moçambicanos em todo o território nacional. O Governo assume o compromisso de inten-
sificar a formação, reequipamento e modernização das Forças de Defesa e Segurança, em 
todas as especialidades, ao mesmo tempo estamos a intensificar a cooperação internacio-
nal para o combate ao Terrorismo, visando sempre a preservação dos interesses nacionais. 
Nós, os moçambicanos, precisamos de desenvolver internamente as nossas habilidades. 
Seremos nós que estaremos na primeira linha da defesa da nossa Pátria” - Fim de Citação. 

Aqui e agora, nós, Deputados da FRELIMO, comprometemo-nos a tudo fa-
zer para contribuir para que os moçambicanos assumam os desafios colocados 
pelo mais alto magistrado da Nação, com destaque para o empenho no alcance 
da paz efectiva e definitiva, na luta pela defesa da soberania e em colocar to-
das as energias ao trabalho para o alcance do desenvolvimento de Moçambique.

Camarada Presidente, ontem, mais uma vez mostrou que comunica com mestria e humildade 
com o seu povo e, demonstrou o seu compromisso na criação do bem-estar dos moçambicanos. 

O povo testemunha a entrega e dedicação do Camarada Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI ao trabalho e, neste primeiro ano do segundo mandato 
da sua governação, temos vários exemplos que atestam este compromisso. 

Permitam-me que destaque algumas realizações que o Camarada Presidente falou ontem: a 
entrega de 32 casas a jovens, no distrito de Dondo, no âmbito da iniciativa governamental 
“Habita Moçambique”, a eletrificação do Posto Administrativo de Alto Ligonha, no Dis-
trito de Gilé, no âmbito da Iniciativa de Eletrificação Rural, que prevê que até 2024 todas 
a sedes dos postos administrativos tenham eletricidade, o lançamento de programas de 
Televisão Digital em Moçambique, da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte 
(ADIN), do Inquérito Integrado Agrário e o Programa de Leilões de Energias Renováveis. 

Paralelamente, testemunhamos às inaugurações dos Tribunais Judiciais dos Distritos 
de Inharrime (Inhambane), Chifunde (Tete), Massingir (Gaza) e Metarica (Niassa), o 
edifício do Tribunal Judicial da Província de Sofala, na Cidade da Beira e o edifício 
sede do Cofre dos Tribunais, do Sistema de Abastecimento de Água em Mazivila, do 
Hospital Distrital de Cuamba, do Edifício da Delegação do INSS de Cabo Delgado, 
das 19 casas para Combatentes com Deficiência, da Escola Secundária do Ensino 
Geral em Derre, do Mercado de Peixe de Mogincual, da Estrada Nampula – Name-
til, da Fábrica de Processamento de Castanha de Cajú em Monapo, dos Sistemas de 
Abastecimento de Água de Macossa, Mungári e Nhacolo, da Bacia de Dissipação da 
Barragem de Macarretane, do Sistema de Abastecimento de Água de Chilembene, das 
Filiais do Banco de Moçambique em Chimoio e Beira, do Edifício da Provedoria da 
Justiça, do Sistema de Abastecimento de Água da Ponta de Ouro, das Obras comple-
mentares da Barragem de Corumane, do Terminal Logístico e Petrolífero da Matola 
e, a disponibilização de televisão via satélite para mil aldeias em todo o país, bene-
ficiando mais de 320 mil famílias, sendo mais de 20 mil famílias com acesso directo 
à televisão e mais de 300 famílias com acesso à televisão através de locais públicos. 

Fruto deste trabalho e da boa liderança do nosso querido Presidente, os moçambicanos 
testemunham a melhoria da sua qualidade de vida e Moçambique, mantém se na rota 
do desenvolvimento. Por estas e outras razões, permitam-nos dizer alto e bom som: 

PARABÉNS E BEM-HAJA CAMARADA PRESIDENTE FILIPE JACINTO 
NYUSI, PRESIDENTE DA FRELIMO E PRESIDENTE DE MOÇAMBIQUE.

Excelências,
Hoje encerramos a II Sessão Ordinária da Assembleia da República. Esta foi uma 
sessão que decorreu num contexto atípico por causa da pandemia da COVID-19 
que desafiou a todos a darem o melhor de si para garantirem que os trabalhos 
decorressem num ambiente que permitisse a apreciação e aprovação dos diplo-
mas que estavam agendados, tanto nas comissões de trabalho como na Plenária. 
Foi  uma sessão  produt iva  e  as  matér ias  agendadas  foram discut i -
das e apreciadas com alto sentido de responsabil idade e de missão. 

Aprovamos importantes instrumentos dos quais destacamos, o Plano Económico e 
Social e Orçamento do Estado para 2021, a Lei que estabelece o Regime Jurídico 
Especial de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Activos, a Revisão Pontual do 
Código Penal, aprovado pela Lei nº 24/2019, de 24 De Dezembro, a Revisão Pon-
tual do Código de Processo Penal, aprovado pela Lei n.º 25/2019, de 26 de dezem-
bro, a Eleição da Comissão Nacional de Eleições entre outras matérias importantes. 

Com a aprovação do Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado, foi asse-
gurado o compromisso do Governo de garantir em 2021, um crescimento económico 
global de 2,1%, influenciado positivamente pelo desempenho dos sectores prioritários 
como a agricultura, energia, infraestruturas, transportes, educação e outras áreas. 

Congratulamos o governo, por priorizar a acção governativa para a melhoria das condições 
de vida dos moçambicanos, através de investimentos orientados para a geração da riqueza em 

todos os sectores de actividade e na expansão do acesso aos serviços básicos as populações. 

Uma das grandes prioridades do Plano Económico e Social para 2021 é garantir o 
acesso a energia eléctrica para mais moçambicanos através do Programa Energia para 
Todos. No que tange a massificação do acesso a energia eléctrica, destacamos a medida 
tomada e anunciada no distrito de Gilé, na Província da Zambézia, por Sua Excelência 
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, de eliminar a taxa de ligação de ener-
gia, o que facilitará o acesso a este recurso para um maior número de moçambicanos. 

A chegada da energia eléctrica vai facilitar a vida das famílias podendo entre outros ganhos, 
permitir estudar a noite, ter acesso a informação tempestiva do País e do mundo reduzindo 
assim as desigualdades no acesso a informação e vai ajudar na conservação dos seus bens nos 
frigoríficos para alimentação e/ou prática do comércio e outras actividades de rendimento. 

E s t a s  e  o u t r a s  m e d i d a s  p r e v i s t a s  n o  P l a n o  E c o n ó m i -
co e Social e no Orçamento do Estado são uma resposta clara do Governo 
de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das famílias moçambicanas. 

Com a aprovação da Lei que estabelece o Regime Jurídico Especial de Perda Alar-
gada de Bens e Recuperação de Activos os moçambicanos e os órgãos da admi-
nistração da justiça contam com mais um instrumento que trará a eficácia no com-
bate aos crimes, permitindo a rapidez na apreensão e administração de património 
obtido por vias ilícitas e, desta forma, desencorajar o enriquecimento ilícito, ou 
seja, a privação dos lucros derivados da actuação criminosa. É mais um passo que 
o Governo dá na sua missão de repressão e combate cerrado contra à corrupção.

A Revisão Pontual do Código Penal, permitiu que alguns crimes que estavam omissos, 
como é o caso do crime de tráfico de pessoas, fossem introduzidos no Código, respondendo 
assim os compromissos do Estado Moçambicano, enquanto defensor dos direitos e liber-
dades fundamentais dos cidadãos, com enfoque para a dignidade da pessoa humana, no 
quadro da Constituição da República de Moçambique e da Carta Africana sobre Direitos 
dos Povos, Tratados e Convenções internacionais sobre o combate ao tráfico de pessoas.

No que concerne ao Código de Processo Penal, a Revisão Pontual permitiu adequar o 
Código à realidade concreta do país e aos desafios que são impostos ao sistema de justiça, 
nomeadamente, o maior acesso do cidadão à justiça, o respeito do princípio de não se deter o 
cidadão para se investigar, incrementando a celeridade processual de modo a garantir que os 
processos tenham o seu desfecho em tempo útil e, vai ajudar na produção da prova material.  

A Magna Casa do Povo também elegeu os membros da Comissão Nacional de Eleições 
provenientes dos Partidos Políticos e da Sociedade Civil, um órgão de elevada im-
portância para a gestão dos processos eleitorais. Conforta-nos saber que conseguimos 
eleger uma CNE que é de consenso e que congrega personalidades com capacidades 
e competências para levar a cabo uma boa gestão dos processos eleitorais, prosse-
guindo assim, os objectivos da realização de eleições livres, justas e transparentes. 

Excelências,
As sessões de Pedidos de Informação e Perguntas ao Governo, foram um 
dos momentos mais altos desta sessão, pois, permitiram que os moçambica-
nos fossem informados e esclarecidos sobre matérias de interesse nacional.
A Bancada da FRELIMO solicitou do Governo informação sobre as acções em curso no 
sector agrário, visando elevar ainda mais a produção e a produtividade, de modo a assegurar 
a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade, para todos os moçambicanos.  

A nossa Bancada questionou também sobre as medidas tomadas pelo Governo com 
vista a prevenção e redução dos riscos de desastres naturais; o ponto de situação da 
retoma das aulas presenciais em todos os subsistemas de ensino e as perspetivas para 
o ano lectivo de 2021; as acções em curso visando prestar assistência humanitária às 
populações das zonas afectadas pelo terrorismo e aos deslocados, em Cabo Delgado; 
acções em curso para a protecção e conservação da biodiversidade e para a mitigação 
do conflito Homem-Fauna Bravia sobretudo nas reservas e parques nacionais; e o 
ponto de situação do pagamento de subsídios às vítimas dos ciclones IDAI e Kenneth. 

Na interacção com os deputados, o Governo esteve muito bem e, uma vez mais 
que provou estar capacitado determinado a implementar medidas e estratégias 
com vista a responder satisfatoriamente aos anseios do povo moçambicano. 

Através de si, Dr. Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro do nosso País, 
endereçamos uma saudação ao Governo, pela interação profícua e salutar que es-
tabeleceu com esta Magna Casa durante a presente Sessão, tanto nas comissões de 
trabalho como na plenária, contribuindo para o fortalecimento da nossa democracia. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No debate das matérias agendadas para esta Sessão que ora finda, mais uma 
vez os moçambicanos e o mundo viram a Renamo no seu melhor. Um parti-
do que se recusa a ver o que todos vêm: o crescimento do País e a melhoria de 
vida dos moçambicanos. Recusa-se a ver as políticas de inclusão da FRELIMO. 
Este partido recusa-se a ver as estradas, as escolas, os hospitais, e as demais infra-estruturas 
que estão a ser construídas e inauguradas pelo Governo da FRELIMO a favor do nosso 
Povo. Um partido que recusa-se a ver o trabalho meritório, as realizações e as obras levadas 
a cabo pelo Governo numa conjuntura internacional e nacional particularmente difícil. 

O mesmo partido, nesta Magna Casa, recusou-se a integrar os trabalhos levados a 
cabo pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Lega-
lidade, 1ª Comissão, às Províncias de Cabo Delgado, Sofala e Manica para acom-
panhar a situação social, político e militar e averiguar uma alegada violação dos 
direitos humanos na Província de Cabo Delgado, onde um grupo de terroristas leva 
a cabo uma chacina sem precedentes e já fez deslocar mais de 500 mil pessoas. 

É esta Renamo igual a si mesma que se furta a responsabilidade quando é cha-
mada a colaborar e a servir os moçambicanos. É uma Renamo que persiste em 

recusar a participar dos processos que constroem e contribuem para o progresso 
de Moçambique. É um partido que só intervém quando se trata de destruir e re-
tardar o processo de desenvolvimento de Moçambique. A Renamo deve fazer 
esforços para ser, de facto, um Partido Político e não um movimento armado. 

Nesta casa assistimos os deputados deste partido com discursos inflamatórios, de 
apelo a guerra, ao desrespeito do bom nome das pessoas, ao vilipêndio de gente de 
bem. Foi esse grupo que não aprovou o Plano Económico e Social e o Orçamento 
do Estado para 2021, negando propostas exequíveis para melhorar as condições 
de vida dos moçambicanos, reforçar e consolidar a Unidade dos moçambicanos. 

Compatriotas, é esta oposição que temos que nunca esteve nem está interessada no bem-
-estar dos moçambicanos. 

Ontem como hoje, honrando o Povo moçambicano a quem representamos, honrando a con-
fiança que nos foi depositada pelo Povo para conduzir os seus destinos, a FRELIMO, através 
da sua Bancada, fará o que estiver ao seu alcance para que as preocupações dos moçambi-
canos sejam resolvidas. Por isso, ao apreciarmos positivamente os instrumentos de gover-
nação do País, estamos a honrar o mandato que nos foi conferido pelo Povo moçambicano.   

Compatriotas,
Há sensivelmente três anos que a Província de Cabo Delgado está a ser assolada 
pela barbárie perpetrada pelos terroristas que matam, degolam e esquartejam con-
cidadãos nossos tudo diante dos familiares e dos seus vizinhos. Esta saga sangui-
nária atingiu contornos preocupantes este ano, tendo levado a fuga de milhares e 
centenas de concidadãos dos seus distritos para outros pontos de Cabo Delgado 
e outras Provinciais onde encontraram segurança, embora desprovidos de tudo.
Preocupa-nos, ainda, a violência injustificada praticada pela Junta Militar da 
Renamo que também está a matar, semear o luto e a destruir infra-estruturas 
públicas e privadas na zona centro do País. Não é razoável que uma luta in-
terna pelo poder na Renamo custe a vida aos moçambicanos, leve a destrui-
ção de infraestruturas e comprometa o processo de desenvolvimento do país. 

É lamentável que a Junta Militar da Renamo não tenha aproveitado a trégua conce-
dida por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, para que os 
componentes destes inimigos da Paz e do desenvolvimento definitivamente se con-
formem com o roteiro da Paz, entregando as armas e levando os seus homens para 
os acampamentos onde estão a ser acolhidos os desmobilizados no âmbito do DDR.

Não obstante o terrorismo em Cabo Delgado e os ataques da Junta Militar da Renamo na zona 
centro do país, o Governo tem estado a providenciar todas as condições para que sejam sal-
vaguardadas preciosas vidas humanas e proteger os respectivos bens materiais das famílias.

Saudamos as Forças de Defesa e Segurança pela valentia e desempenho excep-
cional, no combate sem tréguas contra os terroristas visando restaurar a paz às 
famílias moçambicanas. Os jovens que estão na frente de combate têm sabi-
do honrar a nossa bandeira e, estão a dar o melhor de si para que o terror tenha 
o seu fim e o sossego e tranquilidade voltem a reinar no seio das populações.

A Bancada da FRELIMO repudia e condena as acções macabras e hediondas prota-
gonizadas pelos terroristas e pela Junta Militar da Renamo, e queremos exortar, uma 
vez mais, a Renamo e ao cidadão Mariano Nhongo para que privilegiem o diálogo 
aberto e franco como forma de ultrapassar as diferenças e, como nos ensina o mais 
Alto Magistrado da Nação, Sua Excelência o Presidente FILIPE JACINTO NYUSI 
“neste país há espaço para todos contribuírem no processo de desenvolvimento”. 

Encorajamos ao Governo para que desencadeie operações no terreno com vista a travar 
os ataques protagonizados pelo inimigo contra as pessoas, viaturas e infraestruturas 
sócio-económicas. 

Encorajamos, igualmente, os homens da Renamo para que continuem a aderir, 
de forma activa, o processo do DDR. A sua adesão ao processo permite que se-
jam reintegrados à vida normal, voltem ao convívio das suas famílias e amigos e 
num contexto de paz, contribuam para, pedra a pedra, construirmos Moçambique.

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,
A crise que o mundo atravessa com a pandemia da COVID-19, atin-
giu hoje uma dimensão preocupante, com impactos incomensuráveis no mo-
dus vivendis dos Estados, sociedades, organizações e pessoas em particular. 

Desde o primeiro momento, os moçambicanos souberam mobilizar-se, de uma forma responsá-
vel e empenhada, cumprindo rigorosamente com as recomendações das autoridades sanitárias, 
dando provas da sua tenacidade, resiliência e a vontade maior de vencer esta enorme provação. 

Queremos saudar o Governo de Moçambique que desenvolveu e continua a desen-
volver esforços com vista a assegurar que se contenha a propagação e alastramento 
galopante do vírus, através de medidas sanitárias, administrativas e económico-sociais 
vertidas nos Estados de Emergência ao Estado de Calamidade Pública em vigor. 

Às instituições públicas e privadas, parceiros do Governo, aos profissionais e agentes das áreas 
envolvidas, confissões religiosas, organizações da sociedade civil e todos outros segmentos da 
nossa sociedade, vai o nosso apreço pelo engajamento e compromisso na luta contra a COVID-19. 

Reiteramos o nosso profundo reconhecimento ao nosso Governo que, uma vez mais, 

Continua na pág. seguinte
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está a demonstrar aos moçambicanos e ao mundo inteiro, a sua capacidade e 
competência para gerir a crise gerada pela COVID-19, mantendo a serenidade 
no seio dos moçambicanos que são os principais responsáveis pelos resultados 
encorajadores no controlo da Pandemia, sabido que países com muitos mais 
recursos que Moçambique tem estado a enfrentar muito mais dificuldades. É de-
corrente do esforço colectivo que empreendemos no controlo da Pandemia que o 
nosso Pais é citado como um exemplo nesta batalha que o mundo está a enfrentar. 

Apelamos aos moçambicanos para continuarem a se prevenir contra a 
doença, lavando constantemente as mãos com água e sabão ou cinza, 
usando a máscara, evitando os aglomerados públicos e observando rigo-
rosamente o distanciamento social. A luta continua contra a COVID-19. 

Excelências,
A paz é a maior e a mais bela conquista do Povo moçambicano. Só em paz de-
finitiva poderemos continuar a atrair mais investimento nacional e estrangeiro, 
criando mais oportunidades de emprego para os nossos jovens, prosseguirmos 
a construção de importantes infraestruturas sociais e económicas e a providen-
ciar serviços básicos adequados às necessidades de todo o Povo moçambicano.
Para se alcançar e manter uma Paz efectiva é necessário que todos nós nos em-
penhemos na promoção contínua e permanente de um diálogo franco e honesto, 
de modo a ultrapassarmos as nossas diferenças e a construirmos consensos em 
torno das questões fundamentais do desenvolvimento do País, sempre colocan-
do os interesses do Povo acima de quaisquer interesses individuais ou de grupo.

A melhoria de vida e o desenvolvimento económico e social do nosso país só 
se farão se tivermos uma paz efectiva e definitiva. A situação de Cabo Delga-
do, marcada pelo terrorismo e, o banditismo em Sofala e Manica, perpetradas 
pela Junta Militar da Renamo são incidentes de percurso e de má memória que 
os moçambicanos não querem mais viver. Por isso, apelamos a todos os mo-
çambicanos, independentemente da cor, região, filiação política, estrato social 
e idade que dêm o melhor de si para o alcance da paz que todos almejamos.

Aos jovens, em particular, o futuro desta pérola do indico, exortamos 
para que não se deixem enganar por promessas falsas nem por ofertas de 
grupos e pessoas estranhas cujos objectivos e propósitos desconhecem. 

Excelências,
Preocupam-nos sobremaneira a ocorrência de crimes contra as pessoas, em algumas 
cidades do País. Temos acompanhado relatos de vários raptos contra empresários 
e pessoas trabalhadoras. 
Condenamos esse tipo de crimes que frustram os esforços de pessoas e famílias 
empreendedoras e trabalhadoras, famílias que criam emprego, garantem o salário de 
centenas e milhares de moçambicanos e contribuem com impostos para a economia 
de Moçambique. Apelamos as autoridades que continuem a trabalhar para reprimir e 
estancar este mal para restaurar a confiança dos empresários e dos nossos concidadãos.

Concordamos com a proposta anunciada pelo Governo no sentido de criação 
de uma Unidade Anti-raptos – Unidade Aprovada de Investigação de Moçam-
bique (UAIM) para a prevenção e combate destes crimes e outros relacionados.

Preocupam-nos, ainda, os níveis de sinistralidade nas estradas e a condução irresponsá-
vel de alguns condutores. Apelamos as autoridades competentes, em particular o INAT-
TER e a Polícia de Trânsito, para que tudo façam para garantir a segurança rodoviária.

Queremos, ainda, apelar ao bom senso de todos os automobilistas para 
que, ao se fazerem à estrada, nesta quadra festiva, redobrem as precau-
ções, de modo a evitarem acidentes de viação que, um pouco por todo o 
País, continuam a provocar luto, mutilações e danos materiais incalculáveis.

Rei te ramos  o  nosso  reconhec imento  à  acção  f i rme  e  de te rmi-
n a d a  d a  P o l í c i a  d a  R e p ú b l i c a  d e  M o ç a m b i q u e  n a  m a n u t e n -
ção da ordem e tranquilidade públicas, na defesa e protecção dos cidadãos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Saudamos os Gabinetes da Mulher Parlamentar e da Juventude Parlamen-
tar, pela realização com sucesso dos seus fóruns, momentos que servi-
ram para debater e aprovar as actividades realizadas em 2020 e reafirmar 
o papel da mulher e juventude a discussão dos assuntos destas camadas. 

Saudamos a Organização da Juventude Moçambicana, OJM, pela ce-
lebração do seu 43° aniversário que se realizou sob o lema “OJM, 43 
anos Unida pela Defesa da Paz e Soberania Nacional”. A todos os jo-
vens da OJM vai a nossa saudação augurando-lhe sucessos na sua missão.

Uma palavra de apreço vai para a Selecção de Sub – 20, vulgo Mambinhas, pela 
conquista da Taça COSAFA e pela qualificação a fase final do CAN da sua catego-
ria. Ao Dário Monteiro, seleccionador nacional dos sub – 20, aceite as felicitações 
da Bancada da FRELIMO pela proeza resultante de uma liderança alicerçada nos 
valores do povo moçambicano. Aos nossos jovens talentos, queremos encorajar-

-vos para que continuem a trabalhar arduamente para honrar a bandeira e o país. O 
futuro do país está nas vossas mãos. Vocês são o nosso orgulho. Muitos parabéns! 

As artes e a literatura moçambicana sempre orgulharam o País. Felicitamos o Mia Cou-
to pela atribuição do Prémio Jan Michalski de Literatura 2020, pela sua trilogia “As 
Areias do Imperador”. A atribuição do prémio deveu-se a excepcional qualidade da es-
crita, que junta subtilmente oralidade e narrativa, cartas, contos, fábulas, sonhos e cren-
ças que estão no cerne de uma realidade histórica, a de Moçambique no final do século 
XIX, em luta contra a colonização portuguesa. Nesta trilogia, Mia Couto, retrata com 
grande empatia personagens diante da desumanidade da guerra, oferecendo-lhes uma 
inspiração épica do exuberante mundo natural de África. PARABÉNS MIA COUTO!

Permitam-me que, em nome da Bancada da FRELIMO, renda uma home-
nagem aos mártires de Wiriyamu, pela passagem dos quarenta e oito anos 
do massacre, que se assinalou no dia 16 de Dezembro. Foi a 16 de Dezem-
bro de 1972 que, cerca de quatrocentas e cinquenta pessoas, acusadas de 
serem aliadas aos guerrilheiros da FRELIMO, de entre elas homens, mu-
lheres e crianças, foram mortos por soldados do regime fascista português.

Ao homenagearmos os nossos compatriotas que foram barbaramente assassinados 
ao exigir a liberdade, realçamos a heroicidade do nosso Povo que tudo fez, na luta 
contra a opressão e dominação colonial. 

Distintos Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

Quase a terminar, gostaria de manifestar, em nome da Bancada Parlamentar da FRELI-
MO e em meu nome próprio, o reconhecimento pelo patriotismo, entrega e dedicação 
demonstrados ao longo da Sessão que ora termina, pelos meus colegas da Bancada.

Tomamos esta oportunidade para endereçar uma grande saudação a Dra. Esperança 
Bias, Presidente da Assembleia da República, pela firme condução dos trabalhos desta 
Sessão, elevando o prestígio e solenidade que caracteriza a Casa da Democracia.  

A todos os funcionários da Plenária, das comissões especializadas, das bancadas 
e de todos os sectores desta Casa da Democracia queremos que registem o nosso 
apreço pela vossa dedicação e competência. O Estatuto dos Funcionários e Agentes 
Parlamentares será seguramente apreciado e votado na próxima Sessão. Preferimos 
fazer trabalho de qualidade para melhor vos servir e não propalar demagogias. 

A Comunicação Social vai o nosso agradecimento.

Permitam-me uma vez mais que volte a falar de Cabo Delgado, antes de terminar. A po-
pulação desta província não terá a transição de ano merecida, tiveram que carregar seus 
familiares, as suas crianças, os seus doentes, seus idosos e seus pertences para outros 
cantos do país, porque um grupo de homens maldosos, decidiu plantar a dor e barbárie. 

O nosso desejo é de que a Forças de Defesa e Segurança continuem a fazer grande trabalho 
para erradicar este mal, contando com o apoio de toda a nossa sociedade e que no próximo 
final de ano estas populações estejam nas suas casas e tenham reiniciado as suas vidas.   

Vamos ter fé e, tal como nos ensina o camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
“Não importa o tamanho das adversidades. O tamanho da nossa vontade e da nossa 
esperança são maiores que todas as dificuldades”. Juntos venceremos este mal. 

Finalmente, endereço votos de um Feliz Natal, Dia da Família, a todos os 
compatriotas e a cada família moçambicana, e que o Ano Novo que se apro-
xima seja repleto de felicidade e de Paz sobretudo a Província de Cabo 
Delgado e a zona centro, em particular das províncias de Sofala e Manica. 

A todos os deputados, um bom regresso aos Círculos Eleitorais e ao convívio dos 
vossos familiares e amigos.

UNIDADE, PAZ E DESENVOLVIMENTO
FRELIMO A FORÇA DA MUDANÇA

Por me terem escutado, muito obrigado!
Maputo, 17 de Dezembro de 2020
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ainda que já faz três meses 
que o mercado não tem 
pesticidas, indicando que 
os importadores dizem estar 
à espera de uma encomen-
da proveniente da China. 

“Dizem que não há me-
dicamento por causa do 
corona”, diz a nossa fonte 
que também se queixou do 
encarecimento dos mesmos. 

Paulino Zunguza alegou 
ainda que “agora não existe 
couve porque muitos pro-
dutores abandonaram a sua 
produção na medida em que 
gastam muito dinheiro na 
compra de medicamentos 
que, depois de aplicados, 
não dão nenhum resultado. 

“Só um litro de um des-
ses pesticidas custa 1800 
meticais. É muito difícil 
produzir couve pois pre-
cisa de muitos cuidados 
e, no fim, os resultados 
obtidos não compensam”.

Berta Nhamundza, outra 
produtora, revelou-nos que 
também abandonou a pro-
dução da couve porque agora 
não tem nenhum rendimento.

“Isto dá muito trabalho 
para nada. Não é como a 
alface. Estou aqui a traba-
lhar porque não tenho terra 
na zona alta pois se tivesse 
também não estaria aqui”.

“Mesmo assim, com esta 
seca não estamos parados. 
O que estamos a ver este ano 
nunca nos aconteceu, pois 
tudo o que metemos na terra 
não saiu bem, menos o capim 
que aparece de qualquer ma-

neira”, disse a nossa interlo-
cutora que apontou ainda que 
a estiagem é maior e que uma 
das causas da má produção 
este ano se deve, talvez, à 
falta da rotação de cultura”. 

“Aqui só se produz alfa-
ce e couve, alface e cou-
ve todo tempo. A terra já 
pode estar cansada”, disse. 

Ernesto Mário, outro pro-
dutor, diz que, apesar da 
estiagem e falta de pesti-
cida no mercado, agora já 
não há apoio do Governo. 

“Nós aqui já não somos 
apoiados pelo Governo. 
Este virou as suas atenções 
para a região Centro e Norte 
do país. Temos estado a ver 
isso na televisão, pois lá os 
agricultores são fornecidos 
máquinas e sementes de 
qualidade”, disse acrescen-
tando ainda 
que aqui, “só 
nos vendem 
p r o d u t o s 
fora do pra-
zo e a preços 
e levados” . 

E r n e s t o 
Mário diz ain-
da que ago-
ra “há mui-
ta manobra 
nisto.Muitos 
importadores 
aproveitam-
-se do facto 
de haver co-
ronavírus e 
trazem pesticidas fora do 
prazo. Nos últimos tem-
pos, o cenário mudou. Dan-

tes havia grandes empre-
sas que vinham nos apoiar 
com os seus conhecimentos. 

“O Estado dantes apoiava-
-nos. Importava os insumos 
agrícolas e vendia aos agri-

cultores a preços bonifica-
dos. Agora é salve-se quem 
puder. Cada um por si.”

Entretanto, alguns apoios 
têm aparecido

Esperança Mafumo, téc-
nica agrária e funcionária 
do Conselho municipal da 
Cidade de Maputo, con-

frontada na Casa 
Agrária do Ben-
fica pelo nosso 
jornal,  sobre a 
crise da produção 
de hortícolas no 
vale de Mulaúza 
apontou que quem 
sente demais esta 
crise é o próprio 
agricultor. “Por-
que é o trabalho 
dele. Eu como téc-
nica só vou dar as-
sistência quando 
for necessário. Os 
agricultores têm 
muita experiên-

cia. Não podemos ir com 
agressividade para não ha-
ver incompatibilidades nos 
métodos aplicados. Para 
assistirmos o agricultor, 
baseamo-nos na montagem 
de um sistema chamado 
Campo de Demonstração de 
Resultados onde fazemos 
ensaios a partir da prepara-
ção dos viveiros, canteiros, 
transplantes e depois eles 
vão aplicar estes méto-
dos nas suas machambas”.

A nossa fonte considerou 
que tem havido muita ade-
rência dos pequenos agri-
cultores e têm obtido bons 
resultados. Em termos de 
apoios a nossa fonte disse 
que, por vezes, têm apare-
cido algumas organizações 
que se tem interessado e 

que muitos produtos doa-
dos é que são utilizados 
para os ensaios. Falando da 
carência dos pesticidas Es-
perança Fumo realçou que, 
neste momento, a situação 
é muito difícil, pois não 
há controlo do mercado. 
Acrescentou que o próprio 
Estado também vai comprar 
no importador privado. 
Para ela, neste ano há mui-
ta carência de pesticidas 
devido ao coronavírus. 

Esperança Fumo apontou 
ainda que este ano não há 
importações devido a pan-
demia e que os pesticidas 
que foram usados nas ma-
chambas foram as sobras 
da segunda campanha que 
decorreu de Julho de 2019 
a Setembro deste ano. A 
nossa fonte recordou ainda 
que os grandes apoios de 
que os agricultores estavam 
habituados  que acontece-
ram nos tempos das coope-
rativas  em que o Estado ia 
buscar as sementes, pesti-
cidas e outros insumos nos 
seus parceiros  e entregava 
aos pequenos produtores 
a preços abonatórios,  o 
que agora já não acontece. 
A nossa fonte disse ainda 
que a traça da Couve e o 
calor constituem os prin-
cipais problemas  neste 
momento. Para além da 
praga que afecta os campos 
de produção a nossa fonte 
acrescenta a falta de repou-
so dos campos para permitir 
a recuperação dos solos 
e permitir que a larva da 
praga não se reproduza. (x)

Continuação da pág. 05
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Importação de produtos sem qualidade e de origem duvidosa

INNOQ pode muito bem combater 
invasão nas fronteiras 

Guilhermina Nhampulo, responsável do sector de Inspecção e auditora 
do Sistema de Gestão no Instituto Nacional de Normalização e Qualidade 
(INNOQ), revelou que a sua instituição está a trabalhar na base legal para 
permitir que o INNOQ possa desempenhar essa tarefa.

Sobre a necessidade 
do INNOQ fazer 
parte da brigada 
em prontidão com-
bativa nas nossas 

fronteiras, sobretudo, para 
prevenir a invasão de produ-
tos duvidosos e que possam 
perigar a saúde pública, Gui-
lhermina Nhampulo explicou, 
em entrevista exclusiva ao 
PpP, que a iniciativa é plau-
sível e que actualmente o 
INNOQ está a trabalhar na 
base legal para que “nos per-
mita executar essa tarefa”.

“Mas temos na consciência 
que temos que organizar o sis-
tema de controlo de produtos 
importados e da nossa res-
ponsabilidade pelos estatutos, 
agora, introduzimos essa com-
ponente”, revelou Nhampulo.

Guilhermina Nhampulo 
disse ser também responsa-
bilidade do INNOQ garantir 
que entrem no país somente 
produtos de boa qualidade 
através de mecanismos de 
avaliação de conformidade.

Mas até quando?
Sobre quando esta iniciativa 

poderá arrancar, Nhampulo 
explicou que tudo vai depen-
der de como vai levar o curso 
de actividades de estabeleci-
mento das bases legais do IN-
NOQ, até porque, segundo ela, 
“a nível dos nossos estatutos, 
a situação já está acautelada”.

“E também, é preciso olhar 
para nossas condições, falo da 
capacidade técnica, em termos 
de equipamento, formação das 
pessoas, o que actualmente 
ainda não existe, como se 
sabe o país está em crise 
financeira e não há dinheiro 
para suportar as despesas com 
estas actividades, mas estamos 
a introduzir nos nossos pla-
nos, quem sabe apelando ao 
Governo poderá considerar 
e apoiar”, disse Nhampulo.

Combustível 
comercializado em 
Moçambique tem 

qualidade?
Outrossim, segundo apu-

ramos de nossas fontes, há 
suspeita de consumo de baixa 
qualidade do combustível que 
se comercializa no nosso país, 
os mais entendidos dizem 

mesmo que, antes da eclosão 
da pandemia da Covid-19, 
citadinos da capital preferiam 
atravessar a fronteira de Ko-
matipoort para abastecer as suas 
viaturas do lado sul-africano 
alegadamente por ser mais du-
radouro que o comercializado 
no território moçambicano.

Em resposta, a nossa en-
trevista reconheceu não ter 
resposta para essa questão 
alegadamente porque “a minha 
área de actividade ainda não 

está a actuar nessas matérias, 
mas sei que existem empresas 
seleccionadas para executar 
avaliação da conformidade 
dos combustíveis importados.

E como nós não temos in-
tervenção directa sobre es-
sas empresas não estamos 
em condições de respon-
der o que está a acontecer”.

Ademais, conforme ajuntou 
Guilhermina Nhampulo, pela 
responsabilidade do INNOQ 
de promover a qualidade “pro-

vavelmente se este assunto 
for recorrente e crescerem 
as reclamações poderemos 
procurar intervir e procura-
mos corrigir essa situação”.

Refira-se que o Ppp tem co-
nhecimento de que a vizinha 
África do Sul, a título de exem-
plo, baniu a saída e entrada no 
seu território de alguns produtos 
de beleza como são os casos das 
pomadas de branqueamento da 
pele por considerar aquele pro-
duto um atentado a saúde pública.

Dávio David
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Assinaturas

Quando este jornal chegar às mãos do 
estimado leitor, a Confederação das 
Associações Económicas (CTA) 
estará em pleito eleitoral onde os 
seus associados irão escolher a 

sua próxima direcção para os próximos três anos. 
Na antecâmara da eleição, um roteiro do ester-

co tóxico sobre os contornos dos jogos de poder 
na CTA acabou por ser vertida na praça pública, 
sem nenhum recurso à defesa que o justifique. 

O “bom nome” da Comissão Política do 
partido Frelimo foi chamado numa conver-
sa telefónica gravada e vazada. Cheques sem 
provisão também foram postos a circular, in-
timidades de amantes idem, tudo isso como 
artefactos na luta pelo poder a todo o custo.

Dos poleiros onde se desenrolou esse jogo 
sujo ficou o entedimento de que a CTA, mais 
do que congregar “empresários”, é um espa-
ço da legitimização de lobbistas que têm na 
Frelimo o seu trampolim para a consolida-
ção de agendas ocultas alheias às gentes com-
prometidas com o desenvolvimento nacional.

A uma agremiação de “empresários” num país que 
se pretende sério no concerto das nações civilizadas 

não basta parecer séria, tal como a mulher de César.
No meio do ventilado continua a ser estranho 

o silêncio do partido Frelimo face à essa sujeira. 
Quando se elenca uma alegada ordem 

da Comissão Política – entenda-se o órgão 
mais alto entre os congressos - para a elei-
ção do canditado Y em detrimento do candita-
do Z e faz-se silêncio de sepulcro é sintomá-
tico de cumplicidade, até prova em contrário.

O baleamento do “empresário” Agostinho 
Vuma que hoje concorre à sua própria suces-
são parece-nos ter sido o terreno fértil encon-
trado pelo seu vice-presidente, Alváro Massin-
ga, para entender o significado da presidência 
da CTA, daí a desenfreada corrida ao ceptro.

A ideia que está no ar é a de que quem de-
tém o poder na CTA está mais próximo do 
Presidente da República e, por esta via, meio 
caminho andando para lobbies sem fins. 

O baleamento de Vuma, um membro da Frelimo 
que serviu por mandatos como deputado da Assem-
bleia da República, é um assunto que precisa ser 
rapidamente esclarecido, sob pena de levantar sus-
peitas de que qualquer silêncio seja ensurdecedor.

A Frelimo tem responsabilidades históri-

cas, com todos os seus erros de percursso, mas 
não pode continuar a calar-se diante de jogos 
de baixo jaez que nos têm sido apresentados. 

O resto dependerá dos seus asso-
ciados que precisam emitir sinais cla-
ros dos caminhos que pretendem trilhar.

Desde que eles se lembrem que a Comissão 
de Trabalho das Associações (CTA) foi criada em 
1996 como um fórum de coordenação para intera-
gir com o Governo e induzir a adopção de novas 
leis que criassem um melhor ambiente de negócios. 
Em 1999, esta Comissão transformou-se em Con-
federação das Associações Económicas de Mo-
çambique, ainda CTA, para responder a esses de-
safios da implementação da economia de mercado.

Mas a Frelimo não pode continuar cala-
da a fingir estar distante destes jogos que em 
nada abonam na sua beliscada reputação...

Nem que seja apenas para que se lembre a 
senhora Beatriz Buchili que a ilegalidade não 
tem espaço em Moçambique, enquanto aguar-
damos que o Conselho Constitucional nos diga 
da sua justiça sobre os prazos de prisão pre-
ventiva do novo Código do Processo Penal.
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Crianças deslocadas em Cabo Delgado 
pedem paz em almoço com Isaura Nyusi

“Nenhum medroso comanda 
com sucesso uma unidade”

A primeira-dama de 
Mçambique almo-
çou com cerca de mil 
crianças vítimas da 
violência na provín-

cia de Cabo Delgado, no ultimo 
domingo, 20, na cidade de Pemba.

O almoço faz parta da inicati-
va de Isaura Nyusi, ”Natal Solidá-
rio”, que anualmente proporciona 
momentos de confraternização a 
grupos considerados vulneráveis.

No almoço de Pemba, a pri-
meira dama ofereceu brinquedos 
e bolas às crianças e ouviu pedi-
dos de paz e fim das hostilidades.

“Este natal comemora-se num 
momento em que na nossa província 
muitas crianças perderam os seus pa-
rentes”, disse uma das crianças, Maria 

Aida Titos, numa mensagem em que 
pediu “a eliminação desses problemas 
porque queremos brincar livremente e 
estudar sem medo para prepararmos 
o nosso futuro e de Moçambique”.

Por seu lado, a primeira-dama lem-
brou que a condição de deslocados 
não vai durar para sempre e que, por 
agora, “o importante é cuidarmos da 
nossa saúde, das nossas crianças, em-
penharmo-nos nas acções de produção, 
participarmos activamente nos progra-
mas de alfabetização, formação profis-
sional e de ensino e aprendizagem das 
nossas crianças, para amanhã colher-
mos os frutos que hoje almejamos”.

Isaura Nyusi exortou a população 
de Cabo Delgado “a continuar a 
ser solidária e a mobilizar apoios 
para as famílias deslocadas, so-
bretudo para as crianças”. (VoA)

O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, exigiu 
coragem aos comandantes 
militares na luta contra o 
terrorismo, afirmando que 
nenhum medroso comanda 
com sucesso uma unidade 
militar. O estadista falava 
sexta-feira em Nampula na 
graduação de oficiais do Exér-
cito na Academia Militar, 
Marechal Samora Machel.

“Só através da vossa 
coragem e bravura 
terão a legitimidade 
e a credibilidade de 
fazer cumprir junto 

dos vossos subordinados as 
orientações emanadas dos vos-

sos superiores hierárquicos e de 
vós mesmo como comandantes 

desses homens e mulheres que 
querem ser bem comandados e 

bem dirigidos. Nenhum medro-
so comanda com sucesso uma 

unidade” afirmou o Presidente 
Nyusi. O Chefe do Estado 
moçambicano, lembrou aos 
graduados que o inimigo é real 
e que os comandantes de pelo-
tões que dali saem devem estar 
em alerta permanente, pois, um 
bom comandante nunca pode 
presumir que o inimigo não ata-
cará. “Tenham em mente que o 
vosso sucesso dependerá gran-
demente da vossa prontidão, da 
vossa vigilância. Vão comandar 
na primeira linha, por isso nunca 
devem assumir que o inimigo 
não virá ou que não está. Mas 
de preferência devem contar 
com a vossa prontidão para o 
defrontar”, disse o estadista.

Ponto por Ponto | Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020  | 9

OPINIÃO

VIDA DE CÃO
Luís Nhachote
luisnhachote@gmail.com

O silêncio sepulcral da 
Frelimo ao esterco da CTA 

ponto
Ponto

porponto

Disponível nas bancas 
todas  quintas-feiras
E-mail: esmelifania2002@gmail.com
Cel: (+258) 87 45 76 070 / (+258) 82 45 76 070/ Fixo: 21 09 22 70

Assinaturas

Quando este jornal chegar às mãos do 
estimado leitor, a Confederação das 
Associações Económicas (CTA) 
estará em pleito eleitoral onde os 
seus associados irão escolher a 

sua próxima direcção para os próximos três anos. 
Na antecâmara da eleição, um roteiro do ester-

co tóxico sobre os contornos dos jogos de poder 
na CTA acabou por ser vertida na praça pública, 
sem nenhum recurso à defesa que o justifique. 

O “bom nome” da Comissão Política do 
partido Frelimo foi chamado numa conver-
sa telefónica gravada e vazada. Cheques sem 
provisão também foram postos a circular, in-
timidades de amantes idem, tudo isso como 
artefactos na luta pelo poder a todo o custo.

Dos poleiros onde se desenrolou esse jogo 
sujo ficou o entedimento de que a CTA, mais 
do que congregar “empresários”, é um espa-
ço da legitimização de lobbistas que têm na 
Frelimo o seu trampolim para a consolida-
ção de agendas ocultas alheias às gentes com-
prometidas com o desenvolvimento nacional.

A uma agremiação de “empresários” num país que 
se pretende sério no concerto das nações civilizadas 

não basta parecer séria, tal como a mulher de César.
No meio do ventilado continua a ser estranho 

o silêncio do partido Frelimo face à essa sujeira. 
Quando se elenca uma alegada ordem 

da Comissão Política – entenda-se o órgão 
mais alto entre os congressos - para a elei-
ção do canditado Y em detrimento do candita-
do Z e faz-se silêncio de sepulcro é sintomá-
tico de cumplicidade, até prova em contrário.

O baleamento do “empresário” Agostinho 
Vuma que hoje concorre à sua própria suces-
são parece-nos ter sido o terreno fértil encon-
trado pelo seu vice-presidente, Alváro Massin-
ga, para entender o significado da presidência 
da CTA, daí a desenfreada corrida ao ceptro.

A ideia que está no ar é a de que quem de-
tém o poder na CTA está mais próximo do 
Presidente da República e, por esta via, meio 
caminho andando para lobbies sem fins. 

O baleamento de Vuma, um membro da Frelimo 
que serviu por mandatos como deputado da Assem-
bleia da República, é um assunto que precisa ser 
rapidamente esclarecido, sob pena de levantar sus-
peitas de que qualquer silêncio seja ensurdecedor.

A Frelimo tem responsabilidades históri-

cas, com todos os seus erros de percursso, mas 
não pode continuar a calar-se diante de jogos 
de baixo jaez que nos têm sido apresentados. 

O resto dependerá dos seus asso-
ciados que precisam emitir sinais cla-
ros dos caminhos que pretendem trilhar.

Desde que eles se lembrem que a Comissão 
de Trabalho das Associações (CTA) foi criada em 
1996 como um fórum de coordenação para intera-
gir com o Governo e induzir a adopção de novas 
leis que criassem um melhor ambiente de negócios. 
Em 1999, esta Comissão transformou-se em Con-
federação das Associações Económicas de Mo-
çambique, ainda CTA, para responder a esses de-
safios da implementação da economia de mercado.

Mas a Frelimo não pode continuar cala-
da a fingir estar distante destes jogos que em 
nada abonam na sua beliscada reputação...

Nem que seja apenas para que se lembre a 
senhora Beatriz Buchili que a ilegalidade não 
tem espaço em Moçambique, enquanto aguar-
damos que o Conselho Constitucional nos diga 
da sua justiça sobre os prazos de prisão pre-
ventiva do novo Código do Processo Penal.
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O Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas (PMA) recebeu uma contribuição 
de perto de 3,5 milhões USD da Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional (Asdi), 
que visa ajudar a atender às necessidades alimentares e nutricionais das pessoas afectadas 
por conflitos no extremo norte da província de Cabo Delgado.

A Organização da Juventude Moçambicana (OJM) esteve no último sábado na Cadeia Civil da 
Cidade de Maputo com reclusos daquela unidade penitenciária para proporcionar um Natal 
Solidário aos que se encontram a cumprir suas penas naquele local. Este é um gesto que ha-
bitualmente a OJM tem proporcionado anualmente aos que estão a cumprir as suas penas nas 
diversas unidades penitenciárias do país. 

Suécia apoia vítimas de 
terror em Cabo Delgado

Graças ao apoio 
do  governo 
da Suécia, o 
PMA ajuda-
rá a reduzir 

a insegurança alimentar 
para pelo menos 95.300 
pessoas deslocadas interna-
mente durante dois meses.

O mesmo montante servirá 
também ao Serviço Aéreo Hu-
manitário da ONU (UNHAS), 
administrado pelo PMA, para 
pagar despesas com o trans-
porte de mercadorias para 
a assistência humanitária. 

De acordo com o comuni-

cado da embaixada sueca, a 
nova contribuição, confir-
mada em 15 de Dezembro 
de 2020, surge no meio de 
um afluxo de pessoas des-
locadas internamente que 
procuram refúgio nos dis-
tritos do sul de Cabo Del-
gado, particularmente na 
superlotada cidade de Pemba. 

Um número crescente e 
desesperado de pessoas tam-
bém fugiu para as províncias 
vizinhas de Nampula e Nias-
sa, e para as regiões mais dis-
tantes na Zambézia e Sofala. 

De acordo com o Governo, 
até à data, há cerca de 565.000 
deslocados internos de Cabo 

Delgado em resultado do con-
flito que assola aquela região 

do país, um número alarmante 
e cinco vezes maior que o 
registado no final de 2019. 

“A Suécia está profunda-
mente preocupada com a 
escalada do conflito em Cabo 
Delgado e os seus efeitos de-
vastadores sobre a segurança 
alimentar e o bem-estar da po-
pulação local. Através deste 
apoio alimentar humanitário, 
esperamos alcançar as comu-
nidades mais vulneráveis e 
em zonas recônditas afectadas 
pelo conflito”, disse Mette-
Sunnergren, Embaixadora da 
Suécia em Moçambique.(x)

De acordo com 
Anchia Tala-
pa, este gesto 
é dentro do que 
se tem feito em 

todos os finais do ano, onde 
nas vésperas do natal aquela 
organização oferece um natal 
solidário aos que precisam e 
desta vez os beneficiários fo-
ram reclusos da Cadeia Civil.

“Nós sabemos que maior parte 
dos presidiários são jovens e 
por isso viemos encoraja-los 
e fazer uma reflexão na forma 
deles de ser e podermos lhes 
dizer que a sociedade está à 
espera deles e que o momento 
em que eles se encontram, seja 

de reflexão, dizermos a eles 
que o país atravessa um mo-
mento difícil, pelo que todos 
os moçambicanos devem estar 
unidos”, disse Talapa, realçando 
que o momento que o país atra-
vessa precisa da juventude para 
defender os interesses da pátria.

Por seu turno, António Ma-
humane, secretário da OJM 
ao nível da Cidade de Ma-
puto, o Natal Solidário com 
reclusos da Cadeia Civil deve 
servir de reflexão para que os 
mesmos se reencontrem, se 
retratem e se renovem, para 
que ao sair sirvam a sociedade.

“Eles cometeram vários tipos 
de crimes, e nós como OJM 

queremos aqui lhes apelar a se 
reencontrar e que este local onde 
estão sirva de uma escola para 
que ao voltar a sociedade pautem 
pela legalidade, pela observân-
cia dos direitos humanos e que 
o espírito de convivência em 
sociedade seja patente neles”, 
disse Mahumane, lembrando 
que a sociedade espera por eles 
como homens diferentes da-
queles que entraram na cadeia.

Já o Director da Justiça e 
Trabalho da Cidade de Maputo, 
Cosmo Nyusi, que também 
se juntou à iniciativa lembrou 
que as unidades prisionais ao 
nível desta urbe estão a cum-
prir com todas as medidas de 

prevenção da Covid-19 e res-
peito pelos direitos humanos.

“A prova disso é que, desde 
que a pandemia eclodiu, nós 
temos uma taxa de contaminação 
dos internos de 0%, mas isso 
deve-se ao cumprimento das 
medidas exigidas. São medidas 
que as vezes são difíceis, como 
é o caso de impedir que os re-
clusos tenham contacto com o 
exterior. Limitamos as visitas. 
A dado momento cortamos a 
entrada de comidas de fora para 
dentro que é para preservar a 
população interna”, disse Nyusi.

Segundo o Director de Jus-
tiça e Trabalho, o desafio para 
2021 é que, mesmo que entre 

numa fase de pico das trans-
missões, os internos conti-
nuem com zero infecções. 

“Quando entra um novo re-
cluso temos uma sala própria 
preparada para que a pessoa 
esteja em quarentena e fica du-
rante 15 dias naquele local, findo 
o período volta a se fazer uma 
testagem, depois é encaminhado 
nas selas gerais caso esteja de 
boa saúde”, disse lembrando 
que neste momento todos os 
reclusos gozam de boa saúde. 

A Cadeia Civil de Maputo 
tem 200 reclusos, dos quais 
150 homens e 50 mulheres, 
que cumprem penas por co-
metimento de vários crimes.

Cidade de Maputo

OJM em Natal Solidário na Cadeia Civil
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Mais um ano chega ao fim. Altura de fazer os 
balanços e planear o futuro. Não há memória 
recente de um ano atípico como foi 2020. 
Cercados pela Covid-19, pelos ataques da Junta 
Militar da Renamo e os ataques terroristas 
em Cabo Delgado, vivemos na incerteza do 
futuro. Pelo compromisso que assinamos 
desde a primeira edição, que pautaríamos pelo 
equilíbrio e responsabilidade, mantivemos o 
caro leitor informado sobre os desdobramentos 
destes temas, mas também de outros que foram 
marcando a actualidade do país. Assinamos 
desde já o compromisso para o próximo ano, 
na certeza de que estaremos outra vez juntos, 
prontos para os desafios que 2021 certamente 
nos vai impor. 
O Jornal Ponto por Ponto deseja aos seus 
assinantes, leitores e o público em geral, um 
feliz natal e um próspero Ano Novo.
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Aurélio Furdela lança-se a quem faz pouco dos prémios literários  

Não gosto de gente hipócrita
O escritor Aurélio Furdela, que tem estado a pensar sobre o mercado literário, nesta entrevista, 
volta a tocar nos temas que o seu “Manifesto De Consciência Literária Ou De Repúdio À Me-
diocridade Hostil” aborda, com especial enfoque para a questão sensível que são os prémios 
literários.

Publicou recen-
temente “MA-
NIFESTO DE 
C O N S C I Ê N -
CIA LITERÁ-

RIA OU DE REPÚDIO 
À  M E D I O C R I D A D E 
HOSTIL”, um texto con-
tra os “consagrados” a 
escopro e martelo. Temos 
muitos escritores assim?

É preciso assumir a ocor-
rência de um fenómeno extre-
mamente pernicioso em tudo 
isto, não se trata de zanga, de 
modo nenhum, mas uma sim-
ples constatação. Se muitos 
ou poucos, também não dá 
para aferir. Mas não podemos 
alimentar dúvidas sobre o 
facto de, alguns “escritores”, 
coloca escritores entre aspas, 
agirem em contramão, no 
sentido de se conferir visi-
bilidade a novos nomes da 
literatura moçambicana. As 
razões, tive a oportunida-
de de avançar no manifes-
to recentemente publicado.    

Comummente traça a 
fronteira entre autor e escri-
tor. Costuma dizer que há 
quem tenha obras e ainda 
não é escritor. O que faz 
de um autor um escritor?

Na verdade, não encontra-
ríamos grandes diferenças 
em torno disso, mas as ideias 
moldam significados da pala-
vra. A luz do actual contexto 
literário, tento lavrar que um 
autor seja qualquer indivíduo 
que se bate a todo o custo por 
publicar uma obra literária, 
científica e outras, entre mu-
sical ou escultor.Um autor é 
a própria capa do livro que 
publica. Faz questão de ser 
conhecido entre os seus como 

poeta-fulano ou sicrano. A 
par disso, os idiotas ganha-
ram consciência, sabem que 
perfazem a maioria, e que 
a união faz a força, agora 
protegem-se mutuamente. 
Um escritor escreve e não 
existe para além do texto que 
escreve, talvez não o publi-

que, nem sempre importa.

Obras Publicadas / Ree-
dições / Inserções Em An-
tologias / Traduções Em 
Línguas Estrangeiras / Pu-
blicações Internacionais / 
Ensaios Académicos Sobre 
A Obra /Monografias De 
Culminação De Estudos 

Superiores Baseados Na 
Obra / Livros Sugeridos 
Para Leitura No Ensino 
Secundário/ Prémios Lite-
rários. São alguns critérios 
que levanta para que um 
escritor seja considerado 
relevante. Não temos muitos 
que preencham esta tabela a 

70%. É já altura de nos co-
locarmos nestes balanços?

 Não é importante que se 
tenha muitos, o importante 
termos em mente que no 
campo literário o lugar do 
indivíduo deve ser por mérito 
literário, nunca essa promis-
cuidade de valores, muitos 
importados do extra-literário 
para conferir legitimidade a 
escreventes, cujo texto apenas 
ganha relevância na esfera 
do esquecimento, lê-se, do 
mesmo, nada nos fica na ca-
beça. Um livro que se preze 
ainda estará connosco depois 
de virarmos a última página. 

Atenho-me ao último cri-
tério, Prémio Literário, 
os escritores tem a ma-
nia de dizer que os pré-
mios não são importan-
tes. Por que o colocou?

Não gosto de gente hipócri-
ta. Dizem que os prémios não 
importam, mas a literatura, 
faz lembrar agora o velho 
oeste, com tantos caçadores 
de prémios, mas que sempre 
dirão que não importam. 
Tirando o Nobel, ou  Ca-
mões, e outros do género, 
cada autor, para ser laureado, 
deve submeter o livro a con-
curso. Alguém submete, às 
vezes depois de pagar uma 
tradução para corresponder 
as exigências do regula-
mento, por algo que não lhe 
importa? Pura hipocrisia...

Estamos num contex-
to em que a legitimidade 
dos vencedores dos pré-
mios é sempre questiona-
da. O que leva a este total 
descrédito dos prémios?

O que leva ao descrédito, 
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muitas vezes, são os autores 
medíocres que se batem por 
desacreditar o trabalho do júri. 
Por outro lado, a ganância dos 
caçadores de prémios, sempre 
a procura de quinar as coisas 
a favor do próprio umbigo. 

É ainda presente um con-
flito de gerações no circuito 

literário e aborda tam-
bém isto no seu texto. Num 
mercado pequeno como o 
moçambicano, faz sentido 
que os escritores se estejam 
a bater uns aos outros?

Não existe nenhum confli-
to de gerações na literatura 
moçambicana. Ocorre sim 

um mal estar na convivência 
entre os autores medíocres 
consagrados como escritores 
ao longo do processo his-
tórico, e que agora buscam 
a invisibilização de novos 
autores. O Convívio literário 
entre escritores das diferentes 
gerações é saudável. Mas, um 
medíocre ambicioso, que se 

queira o que não  é pela obra 
literária, às vezes leva a uma 
situação que se confunde 
com conflito de gerações.   

Isto leva-me a pobre-
za do debate no espaço 
público que resvala sem-
pre para ataques pes-
soas.  O que tem a dizer?

Darei um exemplo. Quan-
do um indivíduo se outorga 
a veleidade de te negar o 
direito assinar uma obra que 
criaste, só porque abusa do 
poder político-administrativo 
que detém, o que podes es-
perar? A sacanagem é de 
âmbito pessoal, por isso deve 
ser tratada a nível pessoal. 

“Avó Dezanove e o Segredo do 
Soviético” colecciona prémios

O filme valeu, 
no  Kis ima 
de Música e 
Cinema, no 
Quénia, o pré-

mio de Melhor realização para 
João Ribeiro e Melhor actriz 
secundária para Ana Magaia. 
No Plateau, Festival Interna-
cional de Cinema de Praia, 
Cabo Verde, venceu o prémio 
de Melhor Longa de ficção. 

O anúncio dos vencedores 
foi dado na noite de último 
domingo, sendo que a Comis-
são de jurados festival delibe-
rou e premiou as categorias 
previstas no regulamento, 
assim como acrescentou e 
reconheceu outros trabalhos 
que consideram ser importan-

te dar visibilidade e encoraja-
mento para próximas produ-
ções.  Antes de conhecermos 
a lista dos filmes vencedores, 
vamos conhecer a longa-
-metragem Avó Dezanove 
e o Segredo do Soviético.

O filme é baseado na obra 
homónima do angolano 
Ondjaki. O filme teve a sua 
estreia mundial no inicio 
desde ano em Los- Angeles, 
estados unidos da America.

Esta obra cinematográfica 
resulta da adaptação feita ao 
romance, com o mesmo títu-
lo, do escritor angolano Ond-
jaki. A ideia de levar “Avó 
19” para a grande tela surge 
do fascínio que o livro criou 
em João Ribeiro, do conheci-

mento que tem da produção 
literária do escritor angolano 
e da amizade que partilham.

Orçada em um milhão de 
euros, “Avó Dezanove e o 
Segredo do Soviético” é uma 
co-produção entre Moçam-
bique (Kanema Produções), 
Portugal (Fado Filmes) e 
Brasil (Grafo Audivisual).

Os palcos escolhidos para 
filmagens, que arrancaram 
segunda-feira e vão decorrer 
até ao dia 11 de Outubro, são 
as cidades da Matola (Bairro 
Hanhane) e Maputo (Costa 
do Sol, Coop e Ka Tembe).

O contexto apresentado 
no enredo deste filme é dos 
anos 80. A obra retrata uma 
história de amor e da pro-

funda relação que as pessoas 
estabelecem com o espaço 
em que vivem. Por isso, 
Ribeiro considera este filme 
como sátira política e social.

A história decorre numa 
pequena vila Africana à 
beira-mar, a construção de 
um Mausoléu Presiden-
cial ameaça a destruição as 
casas dos habitantes. Jaki 
e o seu melhor amigo Pi 
engendram um plano mi-
rabolante para “desplodir” 
o monumento e salvar o 
bairro. Um plano condenado 
ao fracasso, não fosse a ines-
perada intervenção de um 
soviético cheio de segredos.

Como protagonistas desta 
longa-metragem, o realiza-

dor foi buscar um elenco de 
crianças que nunca tiveram 
contacto com produção de 
cinema, nomeadamente 
Keanu Bastos, Caio Canda 
e Thainara Calane Barbosa.

O realizador apostou tam-
bém num naipe de actores 
moçambicanos de craveira. 
São eles Ana Magaia (que 
faz o papel de Avó Catarina), 
Mário Mabjaia (Velho Pes-
cador), Adelino Branquinho 
(Senhor Osório), Cândida 
Bila (Dona Libânia). Estão 
igualmente Evaristo Abreu 
(Senhor Truales), Eduardo 
Gravata (Soldado 1), Elliot 
Alex (gasolineiro) e Iva 
Mugalela (Tia Antónia).
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Nyusi sobre estado geral da Nação 2020

Resposta inovadora e 
renovada esperança

Os Estados Unidos da América acabam de retirar o Sudão da lista de países financiadores 
de terrorismo, uma medida que vinha vigorando desde 1993 na sequência dos atentados 
bombistas contra a embaixada americana em Nairobi, Quénia e Dar-es-Salam na Tanzânia.

Segundo Filipe Nyu-
si, este foi um ano 
de sacrifício perante 
inesperadas adver-
sidades que, ape-

sar de tudo, Moçambique foi 
capaz de responder de forma 
dinâmica e criativa. No final 
disse que, no meio das dificul-
dades, o que foi feito é muito. 

No geral, o chefe de Estado 
abordou de forma leviana ques-
tões que inquietam a socieda-
de moçambicana, tais como os 
raptos, o terrorismo no Norte 
do país e ataques da Junta Mi-
litar nas províncias de Sofala 
e Manica, bem como a crise 
agudizada pelo decréscimo da 
economia devido a Covid-19.

Terrorismo em Cabo 
Delgado 

Relativamente ao terrorismo 
em Cabo Delgado que já pro-
vocou mais de duas mil mortes 
e mais de 500 mil deslocados, 
o presidente da República dis-
se que o Estado moçambicano 
está a fazer a sua parte para de-
fender a pátria e que os primei-
ros capturados foram exibidos.

Disse que o Governo assume 
o compromisso de equipar as For-
ças de Defesa e Segurança para 
continuar a ter a pujança deseja-
da na luta contra os agressores.

Por outro lado, Nyusi des-
tacou haver muitos países dis-
postos a apoiar Moçambique 
na luta contra o terrorismo, 
contudo é preciso saber gerir 
como receber esse apoio sob o 
risco de no futuro haver con-
fusão na intervenção militar.

Nyusi anuncia desenca-
deamento de operações rigo-
rosas contra a Junta Militar  

Sobre a Junta Militar Nyu-
si disse que depois de muitos 
apelos a este grupo, o mesmo 
continua a atacar pessoas e por 
isso “nada nos resta agora se não 
desencadear operações rigoro-
sas contra o inimigo e é o que 

está acontecer neste momento”.
Contudo, ainda sobre a Junta 

Militar, o presidente da Repúbli-
ca afirmou estar aberto a manter 
contactos com vista a restabele-
cer a paz, desde que não signifi-
que chantagem contra o povo que 
celebrou acordo com a Renamo.

Raptos
Num outro diapasão, Filipe 

Nyusi falou sobre o crime de rap-
tos. Disse que até Novembro do 
corrente ano, foram registados 
16 processos crimes de raptos 
em todo o país.Destes processos, 
6 foram registados na Cidade de 
Maputo, 5 na Cidade da Beira, 

3 em Manica e 2 na Província 
de Maputo. Do total dos casos, 
foram esclarecidos 3 dos quais 
2 na província de Maputo e 1 
em Manica. Voltaram para o seu 
convívio familiar 6 indivíduos.

Contudo, o PR disse que 
a nossa capacidade de respos-
ta sobre estes crimes ainda 
deixa muito a desejar e que é 
preciso fazer mais e melhor.

Ainda no âmbito dos es-
forços para combater este cri-
me, o PR anunciou a criação 
de uma unidade anti-raptos 
que irá se dedicar a investigar 
e esclarecer crimes de raptos. 

“Nesse aspecto, teremos 
que solicitar alguma assistência 
internacional, porque sabemos 
que há países que já eliminaram 
por completo esse tipo de crime. 

“PR não abordou no 
âmago os problemas” 

– Arnaldo Chalaua, 
Renamo

O porta-voz da Bancada 
Parlamentar da Renamo disse 
que o discurso do PR sobre o 
estado geral da Nação abordou 
os problemas que inquietam a 
população de forma leviana.

Segundo Chalaua, por 
exemplo, no capítulo dos rap-
tos, o PR devia trazer os no-
mes dos mandantes deste 
tipo de crime, uma vez que 
a tecnologia está avançada.

“Todos os moçambicanos 
usam números de telefones re-
gistados nas operadoras e esses 
dados deviam ser usados para in-
vestigar os raptos. Não faz senti-
do que os familiares das vítimas 
sejam contactados pelos crimi-
nosos via telefónica e as auto-
ridades policiais não consigam 
rastrear estes contactos”, disse.

Por outro lado, Chalaua 
disse que os peritos interna-
cionais sobre raptos deviam já 
ter sido contactados há bastan-
te tempo para ajudar Moçam-
bique a combater este tipo de 
crime que retrai investimento. 

“Foi um ano atípico para 
implementação do PES” 

– Feliz Sílvia, Frelimo
O porta-voz da Bancada 

Parlamentar da Frelimo, Fe-
liz Sílvia, disse que o estado 
geral da Nação espelha aqui-
lo que estava ao alcance do 
país, perante as adversidades.

“2020 foi um ano atípico 
para a implementação do Plano 
Económico e Social, sendo que 
o PR apresentou o esforço que o 
país fez para sobreviver”, disse. 

Por outro lado, Sílvia 
disse não haver razões para 
se reclamar sobre a descen-
tralização, pois esta foi im-
posta pela oposição, mas 
mesmo assim foi assumida 
e está a ser implementada.  

Constantino Novela

O P r e s i -
dente da 
Repúbli-
ca, Fili-
pe Nyu-

si, prometeu prestar 
toda assistência moti-
vacional na preparação 
da Selecção nacional 

sub-20, mais conhe-
cida por Mambinhas.

A Selecção Nacional 
Sub-20,campeões da 
COSAFA Sub-20 edi-
ção 2020, foi recebida 
recentemente pelo Pre-
sidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi.

Segundo uma nota 
da FMF, no referido en-
contro, o Presidente da 
República,Filipe Nyu-
si, ofereceu brindes aos 
atletas, e ainda prome-
teu oferecer terrenos.

Os Mambinhas qua-
lificaram-se ao Cam-

peonato Africano das 
Nações que decorre-
rá na Mauritânia em 
2021, e “o Presiden-
te da República dei-
xou a promessa de 
apoio na preparação 
para a competição”.

Na ocasião, o trei-

nador dos Mambinhas, 
Dário Monteiro, ofe-
receu ao Presidente da 
República, em nome da 
equipa e da FMF a cami-
seta oficial da campa-
nha de qualificação ao 
CAN Mauritânia 2021.

Liga Desportiva de Maputo 
lança toalha ao chão

A Liga Desportiva de Maputo aventa a hipótese de desistir do Moçambola, a ter 
lugar a partir de 16 de Janeiro e cujo sorteio está marcado para a tarde desta 
terça-feira, 22 de Dezembro, na sede da Federação Moçambicana de Futebol.

A possib i l i -
dade foi 
a v a n ç a d a 
esta segun-
d a - f e i r a 

pelo clube presidido por 
Rafique Sidat que en-
viou uma carta nesse 
sentido à Liga Moçam-
bicana de Futebol que 
está a analisar a ameaça 
de desistência do clube 
cujo campo se encontra 
no bairro Hanhane, no 
Município da Matola.

Segundo informação 
que o LanceMZ teve 
acesso, esta possibili-
dade de desistir do Mo-

çambola está relacio-
nada com dificuldades 
financeiras que o clube 
está a atravessar, não 
mostrando capacidade 
para sustentar algumas 
despesas como contra-
tuais com jogadores e 
equipas técnicas, de ali-
mentação e hospedagem 
para a prova que terá lu-
gar durante 16 jornadas.

Na carta enviada a 
LMF que temos vindo a 
citar, a LDM faz saber 
que “a pandemia da Co-
vid-19 que eclodiu no 
início deste ano e cujas 
consequências e duração 

são difíceis de prever, 
acarretou, como seria de 
esperar a impossibilida-
de objectiva de manter-
mos grandes parte dos 
patrocínios, não só devido 
as enormes dificuldades fi-
nanceiras que as empresas 
nacionais estão defrontar 
mas também pelo facto 
de em 2020 não ter exis-
tido qualquer retorno pu-
blicitário dada a suspen-
são das provas oficiais”.

A Direcção de Rafique-
Sidat diz estar a atravessar 
dificuldades financeiras 
para manter a equipa na 
maior prova futebolística 

do país, na sequência da 
saída de dois dos prin-
cipais patrocinadores do 
clube que está no Moçam-
bola desde 2009 e que já 
conquistou quatro títulos 
de campeão nacional.

Esta não é a primeira 
vez que a Liga Despor-
tiva de Maputo ameaça 
desistir do Moçambo-
la, tendo RafiqueSidat 
levantado essa hipóte-
se numa reunião entre a 
Liga Moçambicana de 
Futebol e os 14 clubes 
que militam no Campeo-
nato Nacional de Futebol.

Recordar que num pas-

sado bem recente a Liga 
Desportiva de Maputo 
era um dos clubes que 
melhor pagava aos seus 
activos, desde luvas, sa-
lários e prémios de jogos, 
cenário que se alterou 
nas últimas temporadas.

Referir que a Federa-
ção Moçambicana de Fu-
tebol vai fazer uma dota-
ção financeira aos clubes 
que não estão integrados 
em empresas do Estado 
ou públicas, por forma 
a apoiá-los  nas despe-
sas inerentes ao Moçam-
bola. (LANCEMZ)

Nyusi promete terrenos para Mambinhas


