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ENTREVISTA

 Liberdade de expressão em democracia: uma 
possibilidade para a participação política em 

Moçambique segundo Severino Ngoenha  

OPINIÃO

Nesta última parte vai se abordar questões da 
realidade Moçambicana no que tange a proble-
mática da liberdade de expressão dos cidadãos 
em participar livremente nas políticas do Esta-
do. É necessário observar que a democracia Mo-
çambicana encontra-se em crise, não por causa 
das leis e políticas constitucionais inadequadas 
mas por causa dos homens que não praticam 
e ignoram leis estabelecidas na constituição da 
República. É absurdo ouvir os dirigentes em co-
mícios políticos a falar da liberdade e paz nas 
circunstâncias em que nos encontramos. Sabe-se 
que, quando os princípios democráticos não são 
respeitados, assiste-se enormes conflitos sociais e 
luta de classes através de revindicações da classe 
desfavorecida pressionada pelo sofrimento. As 
tensões políticas militares fazem parte da roti-
na violenta na convivência política e social em 
Moçambique como revindicação pública que o 
partido da oposição manifesta ao seu líder e ao 
partido no poder por causa do abuso do poder 
e da má gerência dos recursos patrimoniais do 
Estado.  

Por isso, Ngoenha chama atenção aos mo-
çambicanos para a mudança de comportamen-
to e voltar-se ao espírito inicial. Ninguém deve 
sacrificar o direito e a liberdade dos outros em 

detrimento da sua ganância pelo poder. Os Mo-
çambicanos devem pautar por um espírito de 
tolerância e aceitação para com o próximo e eli-
minando todo tipo de individualismo. Por esta 
razão, Ngoenha adverte a todos o seguinte: 

o individualismo dominante está exasperan-
do a fragmentação social e alienação política do 
povo. A democracia militarizada institucionali-
zou o anormal: violências fraude, engano, menti-
ra, falsidade; introduziu o medo. O que pode le-
var a conflitos éticos e regionais, facilitadas palas 
riquezas naturais descobertas. Para realizar-se a 
si próprios; os partidos devem ser potentes, mas 
para sê-los devem renunciar a si próprio à pró-
pria ganância e ambição. Por isso, ter um Estado 
fundamentado nos princípios que voltam para 
o espírito inicial pelo qual nasceu os anseios do 
povo, pelo contrário passaremos numa mera uto-
pia que culminará sempre nas guerras (NGOE-
NHA, 2015:37). 

De facto numa sociedade onde abunda o indi-
vidualismo e ambição pelo poder as possibilida-
des de lutas, sabotagem e corrupção são maiores. 
Este comportamento pode enfraquecer a dinâ-
mica que estimula o crescimento do Estado, pois 
cada um, procura a todo custo puxar para si as 
riquezas e os bens esquecendo-se dos outros. Em 

Moçambique vive-se um fenómeno anormal de 
disputas para aquisição de riquezas que provêm 
do bem comum em benefícios particulares. No 
mundo do emprego observa-se a corrupção e um 
nepotismo exagerado. Na esfera pública, todas 
medias estão controladas. Por isso, quem critica 
e pensa diferente em relação ao regime político 
vigente é perseguido, ameaçado, condenado ao 
sofrimento e por vezes até pode pagar com a pró-
pria vida. 

Numa nova tendência humanitária para evitar 
conflitos sociais em democracia, Rawls deu uma 
a proposta do liberalismo político que pode ser 
útil para o nosso relacionamento social em Mo-
çambique. Qualquer pessoa deve preocupar-se 
em conhecer o processo político de seu país, para 
melhor lidar e conviver com os outros, tal como 
a política deve aproximar-se de seus cidadãos e 
envolvê-los nas decisões para que seja capaz de 
assumir as resoluções tomadas pelo parlamento e 
de outros sectores legislativos que o representam. 
O pensamento de Rawls é baseado no consenso 
sobreposto, isto é capacidade de aceitar as dife-
renças e caminhar junto com uma certa tolerân-
cia. Nesta visão, Rawls afirma que,  

o consenso sobreposto assegura a convivência 
entre as diferentes religiões e ideologias. A acei-
tação mútua decorre perante o estabelecimento 
de consensos em torno de valores comuns. Assim 
sendo o consenso sobreposto na esfera política 
depende da redução de conflitos dentro das di-
ferenças ideológicas num quadro de valores co-
muns. O consenso poderia estabelecer se em tor-
no de questões de igualdade política, igualdade 
de oportunidades e respeito mútuo e garantia da 
reciprocidade económica (RAWLS. 1993:7). 

Por esta razão, o consenso sobreposto acima 
referido é intrínseco a alguns elementos políticos 
que sustentam as exigências da democracia tais 
como: a estabilidade política e a coesão social, 
prioridade do direito e deveres, a justiça como 
igualdade. Numa dimensão política democrá-
tica multipartidária de Moçambique a vontade 
das populações se exprime nos partidos e estes 
partidos deviam realizar a vontade de todos. A 
política no nosso país, geralmente, tem sido man-
chada pelos conflitos que oprimem a liberdade 
e fomentam ameaças, caracterizado por: exclu-
são política e social das pessoas que pensam de 
maneira diferente, raptos, sequestros, violências 
nas residências e baleamentos nas vias públicas, 
circulações anónimas e ilegais de armas para in-
timidar os cidadãos. Esses conflitos violentos ou 
dificuldades de convívio civil aparecem provoca-
dos por questões de relacionamento social liga-
dos a intolerância ou falta de liberdade de pen-
samento e de expressão. Por isso, observa se que 
os valores fundamentais da democracia foram 

A problemática da liberdade de expressão na democracia Moçambicana 

Geraldo Bene
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substituídos por discriminações, falta de respeito, 
e interesses pessoais embora o compromisso seja 
de unidade nacional. 

O que tem-se notado por parte de algumas au-
toridades e pouco esclarecidos é o facto de usa-
rem as leis para aproveitarem-se dos fracos, vulgo 
os não esclarecidos. Essa tendência oportunista é 
manifestada nas instituições onde o nepotismo, 
corrupção e libertinagem tomaram proporções 
alarmantes. Devido a falta de respeito pela pes-
soa e pelos seus direitos e liberdades, a perda de 
dignidade humana, o crescente clima de injus-
tiças nos países, o aumento da violência e das 
guerras conduziu a criação de um conjunto de 
leis num número de trinta artigos (direitos huma-
nos) para recuperar os valores e fazer respeitar os 
direitos do homem (cf. ONU, 1948:2). 

Os princípios democráticos voltam-se, objecti-
vamente, para consolidar, desenvolver, reformar 
ou transformar a ordem social em um espaço de 
comunhão, tolerância e entreajuda. Ainda na 
mesma lógica do pensamento, o colaborador da 
revista “Vida Nova” Victor Hugo Garcia, apre-
senta os seguintes pressupostos: 

a democracia constrói-se com os democratas, 
titulares de órgãos políticos eleitos na base de re-
gras claras e pré-estabelecidas e, define as vias 
segundo as quais eles chegam ao poder. O que 
confirma um estado independente e democráti-
co, não é a ausência de guerra, mas sim, a parti-
cipação dos cidadãos na soberania e a liberdade 
que estimula a conservar, expor e sustentar suas 
ideias em relação a administração e controle do 
poder. Os órgãos de soberania no país devem 
estar atentos no desenvolvimento de políticas de 
trabalho em equipas sem isolar-se ao valor da 
justiça que se reveste de capacidade para manter 
a paz num sistema democrático (GARCIA, In 
Vida Nova artigo nº 636, 2013: 3). 

A partir do pensamento acima referenciado 
podemos fundamentar que em Moçambique 
assiste-se um teatro operacional, onde os gover-
nantes políticos fazem e desfazem, passam por 

cima das leis, viciam, extorquem, corrompem, 
não se preocupam com os problemas do povo 
que lhes votou e ninguém do povo deve reclamar 
ou denunciar sob risco de quem o fizer pagar 
pela própria vida. Partindo da situação viven-
ciada em Moçambique sobre o poder do povo 
na participação política e tomada de decisões, 
observa-se que o povo não reage quando verifica 
fenómenos como: abuso do poder e usurpação 
dos seus direitos básicos e fundamentais. Por isso, 
afirma o filósofo moçambicano o seguinte: “Nós 
somos mudos e impotentes diante da articulação 
concreta da vida do Estado e não sabemos o que 
se faz com o nosso dinheiro. É aqui onde devería-
mos mudar a relação de submissão em relação de 
união; na passagem de subordinados à cidadãos. 
É nesta transformação que a democracia encon-
tra o seu sentido”. (NGOENHA, 2015:164). 

A partir do pensamento de Ngoenha, percebe-
-se que com a democracia pode-se efectivar uma 
participação política inclusiva basta haver espa-
ço; a democracia pode-se implementar e concre-
tizar partindo da participação integral e inserção 
de cada indivíduo no seio da comunidade coo-
perando, ouvindo, fazendo sentir a sua opinião, 
ajudando e fazendo-se ajudar, amando e sendo 
amado. Na mesma vertente, não se pode falar da 
democracia e da participação de todos no pro-
cesso sem uma identidade cultural dos cidadãos. 
Em nome da democracia, muitas vezes os gover-
nantes violam direitos de singulares apropriam-
-se do bem comum e submetendo a manipulação 
injusta do património, através das instalações de 
diversas empresas extractoras não licenciadas. 
Portanto, ninguém deve aventurar em questionar 
isto, sob risco de ser intimidado e ameaçado até 
por vezes pagar com a própria vida. 

Considerações finais 

Em jeito de considerações finais é importante 
sublinhar que em Ngoenha um dos componentes 
centrais da democracia é a liberdade de pensa-

mento e de expressão dos cidadãos. Esta liber-
dade constitui o motor da participação política 
para o progresso social. Os princípios democrá-
ticos voltam-se, objectivamente, para consolidar, 
desenvolver, reformar ou transformar a ordem 
social em um espaço de comunhão, tolerância 
e entreajuda. Quando há liberdade nas pessoas 
cria-se uma relação harmoniosa entre a liberda-
de individual face à liberdade colectiva, de tal 
modo que, o indivíduo insere-se consecutiva-
mente no colectivo e faz com que haja o aban-
dono do egoísmo e do egocentrismo humano em 
detrimento do saber viver junto. A democracia é 
um sistema de governação inclusivo e dinâmico 
que pauta por princípios de liberdade e de justiça 
social. A cidadania democrática é o espaço onde 
se pode constituir um equilíbrio entre os poderes 
políticos, económicos e sociais em liberdade. Em 
Moçambique a liberdade do povo na participa-
ção política ainda é restrita e muito limitada, vis-
to que há limitações e interferências quando se 
pensa diferente.  

A política no nosso país geralmente tem sido 
manchada pelos conflitos que oprimem a liber-
dade e fomentam ameaças, caracterizado por 
exclusão política e social das pessoas que pensam 
de maneira diferente, raptos, sequestros, violên-
cias nas residências e baleamentos nas vias públi-
cas, circulações anónimas e ilegais de armas para 
intimidar os cidadãos.  

Para fazer parte do sistema democrático é ne-
cessário que cada indivíduo seja livre em parti-
cipar nas realidades hodiernas do Estado duma 
forma responsável, pois o contrato social demo-
crático é participativo e inclusivo em todos as-
pectos. Uma verdadeira democracia no nosso 
país é possível mas antes será necessário chamar 
a consciência de todos Moçambicanos, sobre 
tudo, as autoridades do governo e os partidos po-
líticos para que possam cultivar a tolerância com 
os que manifestam o pensamento diferente, sem 
preconceitos e descriminação porque o sistema 
democrático é aberto e inclusivo.  
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Edson Vilanculo

Sugiro a promoção de deba-
tes sobre as orientações voca-
cionais para que não estejamos 

sempre atrelados aos sonhos dos 
nossos pais ou a ideia de que to-
dos devemos ir à faculdade. Nos 
últimos tempos assiste-se a um 
ligeiro aumento de desgostos e 
frustrações para os que vão à fa-
culdade principalmente porque 
postos de emprego para estes e 
mais tem sido cada vez mais es-
cassos. A faculdade é importan-
te mas deve-se saber que não é 
a raiz para solução de todos os 
problemas, é preciso explorar 
mais talentos, sejam estes de 
ramo artísticos, culturais entre 
outros. Devemos acabar com a 
teoria de que não se pode viver 
de arte em Moçambique.

Arlete Nhanala

A desvantagem que se vive 
nos bairros em expansão che-

ga a envergonhar a nossa na-
cionalidade e a forma como 
os serviços são distribuídos. 
Nesses bairros vive-se há anos 
problemas ainda de falta de 
água, sobre as vias melhora-
das já nem se fala, é um so-
nho que temos de deixar para 
história e agora, tem também 
problemas de rede móvel, até 
as operadoras que pareciam 
gigantes na rede, agora é im-
possível falar aqui mesmo a 20 
ou 30 km da capital do país, 
faz favor, assim também não.  

Gerson Nhabangue

A EDM diz ter perdido nos 
primeiros seis meses deste ano? 
Olha que as pessoas não fazem 
ligações clandestinas porque 
querem, mas pela força das cir-
cunstâncias “Cahora Bassa já é 
nossa” . Foi com esta declara-
ção que o antigo presidente da 
República, Armando Guebuza 
concluiu o seu discurso após 
assinar o protocolo que nos 
conferia a HCB. Com esse dis-
curso esperávamos que o custo 
da energia eléctrica fosse o mí-

nimo possível, mas esses custos 
tendem a subir apertando cada 
vez mais as contas e asfixiando 
o pacato cidadão.  

Hélder Silvestre
Nos últimos tempos o que se 

pode acompanhar é que em 
Moçambique não temos opo-
sição, mas sim um grupo de 
indivíduos que agrupam para 
receber esmola, pois dão a cara 
quando as eleições se avizi-
nham. Não trazem ideias cons-
trutivas, não lutam em defesa 
deste sofrido povo que está ca-
rente de soluções e que precisa 
que se tome a ponta vermelha 
de volta que foi tomada por um 
grupo que se faz dono de tudo e 
dia pós dia oprime o povo com 
as suas políticas de exclusão.

GRITO DO CIDADÃO “Cahora Bassa já é nossa”

Senhoras e senhores
As primeiras palavras são 

de agradecimento pela vossa 
eleição, a escolha dos moçam-
bicanos é um sinal de respon-
sabilidade e compromisso e isto 
deve nortear a nossa actuação, 
obrigado a nação por tudo e 
mais.

No meu governo, todas as 
áreas merecerão a minha prio-
ridade a começar pelos mais ne-
cessitados, as mulheres e rapari-
gas, rapazes, homens e idosos 
vítimas do terrorismo sem rosto;

Aos jovens sem tecto e os sem 
habitação condigna;

As pequenas e médias empre-
sas como o vector da economia 
que dará importantes passos no 
equilíbrio orçamental,

Investimento na internacio-
nalização, nas importações, no 

turismo e na inovação industri-
al e agrícola.

Maior investimento no sector 
da educação como o pilar para 
o desenvolvimento das demais 
áreas.

Melhoramento e sofisticação 
do sistema Nacional de saúde, 
estamos cientes de que este é 
o primeiro passo, precisamos 
ser saudáveis para promover o 
bem-estar.

Investimento na pesquisa e 
exploração dos recursos min-
erais, lembrando que não só de 
minérios o país desenvolverá, 
mas também através da cultura 
e turismo como dissemos.

Reforçar a segurança do País 
em todos os domínios, garantir 
que o país seja o melhor lugar 
para estar do ponto de vista de 
segurança.

“Educação como o pilar para o desenvolvimento 
das demais áreas”

Stela Palé
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Tínhamos de facto a certeza de 
que essa riqueza consistiria na vi-
timização da maioria, do povo, o 
que não veio à previsão foi a fata-
lidade a que estamos hoje entre-
gues e não só, a chegada madru-
gadora desta mesma vitimização. 
Essa possibilidade, que é hoje uma 
realidade, surgiu no debate públi-
co oriundo dos quatro cantos do 
indico aquando do apagão causa-
do pela explosão do famoso calote, 
dívidas ocultas, mutilador feroz da 
economia moçambicana.

Em conversas de senso comum 
nasciam questões que suscitavam a 
busca de algumas respostas, dentre 
as quais as condições ou recursos 
para resposta à tamanha dívida e, 
2023 era o ano apontando como o 
de pagamento da dívida pois, este 
constituía se é que não constitui 
ainda, o ano em que os recursos 
naturais começarão a trazer ren-
dimentos. Essa realidade dava-nos 
certeza de que a postura não seria 
a mesma, o país tal como os seus 
cidadãos haveriam de mudar e 
muito provavelmente, a maioria, o 
povo nesse caso, estaria como ha-
bitual na posição de capim, e não 
o da esperança que ao menos se dá 
ao luxo de crescer como quer e se 
remover quando assim o acha cer-
to.

Das nossas previsões parece que 

estava tudo distorcido excepto a 
produção de vítimas e infelizmen-
te, enquanto pensávamos na exis-
tência de vítimas de humilhação e 
exclusão, a realidade nos é ainda 
mais amarga, vive-se uma descar-
ga de dissabores mortais por conta 
da riqueza natural, Cabo-Delgado. 
Aparentemente nem os elefan-
tes parecem ter controlo da bri-
ga e estão também se socorrendo 
da fraqueza do capim, capim este 
que nunca se quis ver crescer e por 
consequência disso, revela-se hoje 
muito curto, muito pequeno para 
tamanho areal, resumindo, a arma 
foi descarregada há um tempo e só 
agora saiu o tiro, e pela culatra. 

Esse tiro atingiu-nos a todos, es-
tamos baralhados a procura não só 
de soluções mas de possíveis causas 
ou então dos causadores e isso já 
parece até um jogo de advinhas em 
cada comentador ou pensador vai 
tentado a sua sorte e enquanto isso, 
cresce o número de vítimas mortais 
em Cabo-delgado. Entre armas e 
gás esta província vai ficando fora 
do controlo político, ideológico 
e até territorial de Moçambique, 
afogando-se paulatinamente para 
as profundezas do rio rovuma sem 
que se saiba quem de facto a afun-
da, se são os seus, se são os outros 
ou então se são eles. 

Falando neles, espanto-nos a exis-

tência de uma brecha que os dei-
xa numa situação de derrotados, 
ou seja, se não são eles então estão 
perdendo a luta, estão de facto a so-
frer uma derrota igual a que sofreu 
o colono no século passado, estão 
cedendo a vitória para os futuros 
(antigos) combatentes e parece que 
não se estão apercebendo da deca-
dência dos poderosíssimos antigos 
combatentes, os vencedores da luta 
armada, os merecedores indiscu-
tíveis do bem-estar em território 
moçambicano, ou então eles, per-
deram o sentido soberano e terri-
torial da coisa, não se importando 
com a perca de algumas parcelas, 
ou ainda o ego lhes subiu a cabeça e 
a popular união existente entre eles 
desfaleceu, reduziu a escala e já não 
importa a redução e ou ameaça dos 
seus poderes desde que isso repre-
sente um fracasso individual, o do 
dirigente neste caso, os outros den-
tre eles não se importam.

Contudo, pouco importa a razão 
que os leva ao desleixo, ou a der-
rota, a verdade é que nós somos 
as vítimas, o capim dessa briga, e 
para nós Cabo-Delgado também 
é Moçambique, recusamos firme-
mente perder esse território, e eles 
nos devem isso, a terra e as vidas, 
juraram honrar com isso portan-
to, somos Cabo-Delgado e é assim 
que deve ser.      

Sabíamos que seriamos vítimas 
dos recursos naturais
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1.  A (in)viabilidade jurídica das eleições 
distritais 2024

Um dos principais constrangimentos jurídicos 
para a realização das eleições distritais 2024 tem a 
ver com a falta de legislação sobre a matéria. Em 
2018, depois da revisão pontual da constituição, foi 
estabelecida uma comissão para discutir e elaborar 
a proposta de lei para eleição dos Órgãos de Gover-
nação Descentralizada na Província.1 Entretanto, es-
tando a menos de dois anos das eleições distritais, o 
processo organizativo permanece ainda lento. Tanto 
a nível governamental como a nível parlamentar, 
não estão ainda criados os grupos de trabalho para a 
elaboração de propostas ou de iniciativas de lei para 
a eleição e o funcionamento das assembleias distri-
tais. 

A experiência de 2018 mostrou a importância da 
composição de comissões mistas de trabalho envol-
vendo representantes indicados pelo Governo, pela 
RENAMO e assessorados por consultores nacio-
nais e internacionais. A estrutura era composta por 
Eduardo Chiziane e Albano Macie, que co-presi-
diam a comissão por designação do Presidente da 
República e por Maria Júlio Inácio e Saimone Ma-
cuiana, que co-presidiam a comissão por indicação 
do então líder da RENAMO. A Comissão incluía, 
também, dois peritos internacionais com experiên-
cia na área: o Professor Chaloka Beyani, indicado 
pelo Governo, e o Professor Muna Ndulo, indicado 
pela RENAMO. Sempre que fosse necessário eram 
convidados membros do Grupo de Contacto que 
participavam na qualidade de observadores.

No seguimento das reformas da descentralização 
foram aprovadas as leis que regem os Órgãos de Go-
vernação Descentralizada na província e os Órgãos 
de Representação do Estado, também na província. 
Em Janeiro e Fevereiro de 2020 foram aprovados os 
primeiros decretos que regulamentavam o funciona-
mento dos Órgãos de Governação Descentralizada 
e os Órgãos de Representação do Estado, ambos na 
província. Com um conjunto de desalinhamentos 
em relação a constituição e a lei, inconsistência na 
relação com as diferentes áreas sectoriais e imperfei-
ção estruturantes, aqueles decretos foram revogados 
e novos foram aprovados em Agosto de 2020. 

Foi assim que o Decreto n.º 63/2020, de 7 de 
Agosto, que regulamenta a organização e o funcio-
namento dos Órgãos de Representação do Estado 
na Província, revogou o Decreto n.º 5/2020, de 10 
de Fevereiro; o Decreto n.º 64/2020, de 7 de Agos-
to, que aprova as normas de organização, as com-
petências e o funcionamento dos Órgãos Executivos 
de Governação Descentralizada Provincial, revogou 
o Decreto n.º2/2020, de 08 de Janeiro. Na mesma 
altura, o Decreto n.º 65/2020, de 7 de Agosto, que 
regulamenta a organização e o funcionamento dos 

órgãos de representação do Estado na cidade de Ma-
puto, revogou o Decreto n.º6/2020, de 9 de Janeiro. 

Mesmo com o fenómeno de revogação de parte 
do pacote de descentralização aprovado em primór-
dios de 2020,incluindo a consequente aprovação de 
novos diplomas legais no intuito de resolver parte 
dos problemas ou constrangimentos que se regista-
vam, notamos que as reformas da descentralização 
até aqui operadas estão confrontadas com vários 
desafios de inconstitucionalidade e ilegalidades que 
devem ser supridos, dado que têm sido responsáveis 
por gerar constrangimentos nos diferentes níveis da 
administração e organização do Estado.2

Em termos normativos, os assuntos referentes às 
assembleias distritais e ao Conselho Executivo Dis-
trital são abordados no quadro dos artigos 281 e 284 
da Constituição da República que remete a fixação 
de leis para sua composição, organização e fun-
cionamento. Por isso, sem a fixação de um quadro 
normativo para a eleição de assembleias distritais, 
composição e funcionamento de conselhos executi-
vos distritais, tornam-se inviáveis e bloqueiam-se os 
progressos no âmbito das reformas da descentrali-
zação iniciados em 2018, assim como se torna mais 
complexo o funcionamento e a articulação entre os 
órgãos de governação descentralizada distrital pre-
vistos: administrador, o Conselho Executivo Distrital 
e a Assembleia Distrital, previstos na Constituição da 
República.

A experiência moçambicana tem mostrado que 
a legislação eleitoral é aprovada pouco tempo antes 
da realização das eleições. Existe alguma probabili-
dade de esta tendência ocorrer no caso das eleições 
para as assembleias distritais. Tecnicamente, uma 
possível aprovação da lei para gerir estas matérias 
pode acontecer em 2023, o que limitaria bastante o 
tempo necessário para os órgãos de gestão eleitoral 
(CNE e STAE3), os partidos políticos, as coligações 
de partidos políticos, os grupos de cidadãos eleito-
res e os observadores, estudarem, compreenderem e 
organizarem o processo eleitoral. Por isso, tomando 
em conta a limitação de tempo para a organização 
do processo eleitoral para as assembleias distritais, 
é necessária a abertura de espaços de diálogo mais 
alargado e inclusivo, assegurando o envolvimento 
dos partidos políticos, organizações da sociedade ci-
vil, órgãos de gestão eleitoral, académicos e demais 
actores. 

Uma antecipação do debate sobre esta, e várias 
outras matérias relacionadas com o processo de des-
centralização administrativa no país, criaria oportu-
nidades para maior e melhor aprofundamento do 
quadro normativo, para a redução de imperfeições 
e para a construção de consensos, criando um mo-
delo ou paradigma de descentralização sustentável e 
duradouro. 

   

1.2 Eleições 2024: Os constrangimentos ju-
rídicos da coexistência dos órgãos de gover-
nação descentralizada provincial e distrital

Pensamos o todo partindo das partes para en-
tendermos que o país não pode existir sem as suas 
unidades subnacionais: províncias, distritos, postos 
administrativos, localidades e entre outras. Também 
as províncias não podem existir sem as suas subuni-
dades territoriais que são os distritos, postos adminis-
trativos e localidades. Logo, partimos do princípio de 
que não podemos pensar a província sem os distritos. 
Daí que o modelo ou paradigma de descentralização 
deve salvaguardar que as implantações dos órgãos 
de governação descentralizada a nível distrital man-
tenham a existência e o funcionamento das provín-
cias com poderes sobre o território, população, re-
cursos e os processos de tutela e governação. Este 
é o fundamento porque, no contexto das reformas 
da descentralização, o artigo 8 da Constituição da 
República salvaguardou a combinação do princípio 
da unidade do Estado, da descentralização e da sub-
sidiariedade.  

Embora a constituição salvaguarde e existência 
destes dois níveis de governação descentralizada, o 
seu modelo de organização e funcionamento ainda 
devem ser melhor estudados, estruturados e legal-
mente definidos. Entretanto, precisamos de reco-
nhecer a complexidade da existência e do funciona-
mento dos dois níveis administrativos: governação 
descentralizada na província e governação descen-
tralizada no distrito. Esta complexidade deriva da 
falta de esclarecimento sobre o espaço de actuação, 
os níveis de subordinação dos distritos sobre as pro-
víncias, assim como, os espaços de coordenação en-
tre cada um destes entes jurídico e administrativo. 

É por isso que algumas correntes de opinião públi-
ca em Moçambique têm sustentado a hipótese de ex-
tinção dos órgãos de governação de descentralizada 
provincial (OGDP) para se estabelecerem os órgãos 
de governação descentralizada distrital. Acredita-se 
que com a eliminação dos OGDP dar-se-ia maior 
poder aos distritos para responderem directamente e 
com maior celeridade aos problemas próprios e par-
ticulares das suas populações. Esta visão está, inclu-
sive, alinhada com o pensamento de Albano Macie4, 
que considera que com o novo modelo reformulado, 
a governação descentralizada abrangeria somente o nível de 
distrito, passando este a ser o pólo da descentralização ao lado 
da autarquia baseada somente na zona urbana. 

Ora, o funcionamento destes dois níveis da gover-
nação descentralizada exigiria ao legislador alguma 
atenção no sentido de salvaguardar uma hierarquia 
vertical entre os conselhos executivos distritais e os 
conselhos executivos provinciais. Um ajustamento e 
uma maior clareza sobre o quadro normativo que 
gere as reformas da descentralização evitariam a 
complexidade de uma revisão da Constituição Re-

Eleições Distritais 2024: (in)viabilidade 
jurídica, política e económica

Por Ivan Maússe-CIP

1 Cfr. MACIE, Albano. Descentralização em Moçambique. Filosofia da Reforma, O Presente e o Futuro. Editora Escolar, Maputo,2022, p. 20.
2 Mais aprofundamentos sobre isso, vide outros constrangimentos avançados por Edson Macuácua, em: MACUÁCUA. Edson da Graça. Moçambique. Revisão constitucional de 2018 e 
descentralização. Contexto, Processo, Inovações, Desafios e Perspectivas. 2.ª edição, Editora Escolar, Maputo, 2019, pp. 249 e ss.
3 Comissão Nacional de Eleições e Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, respectivamente.
4 MACIE, Albano. Ob. cit., p. 76. Continua na Pag 08
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pública, que deve sempre respeitar os limites de or-
dem material e temporal. Achamos que a legislação 
e os consequentes decretos e diplomas devem ser os 
instrumentos estruturantes e reguladores dos meca-
nismos de articulação, coordenação e funcionamen-
to entre os diferentes órgãos de governação descen-
tralizada e muitos outros. 

Assim, progressos poderiam ser dados sem uma 
mexida na constituição. Para tal, bastaria uma maior 
clareza na lei e nos decretos que definissem melhor 
as relações hierárquicas e de verticalidade entre os 
conselhos executivos provinciais e os conselhos exe-
cutivos distritais. 

No âmbito desta hierarquia vertical, bastaria ao le-
gislador atribuir aos conselhos executivos provinciais 
as funções de tutela nas mais diversas áreas de fun-
cionamento dos conselhos executivos distritais. Esta 
proposta transporta três vantagens. Primeiro, evita-
ria a complexidade de uma possível revisão da cons-
tituição, que levaria muito mais tempo e afectaria o 
calendário eleitoral de 2024. Segundo, manteria os 
princípios da unidade do Estado a partir do distrito e 
da província. Terceiro, salvaguardaria o princípio de 
coordenação descentralizada e subsidiariedade. Nes-
te debate, o nosso argumento assenta no pressuposto 
de que, mais do que rever a constituição, é funda-
mental ajustar as leis e os decretos. Isto reduziria par-
te dos constrangimentos normativos da coexistência 
dos órgãos de governação descentralizada provincial 
e distrital.

2. A (in)viabilidade política das eleições 
distritais 2024

O debate sobre o processo da descentralização 
esteve sempre associado às reformas do Estado, à 
consolidação da democratização, à viabilidade de 
uma melhor inclusão através da representação dos 
diferentes segmentos políticos e socioeconómico nas 
instituições do Estado, à partilha do poder entre os 
principais actores políticos e à busca da estabilidade 
política no país. Em Moçambique, a trajectória da 
busca destes elementos sempre foi conduzida com 
momentos de tensão, conflito e consensos monopoli-
zados pelas principais formações políticas: a Frelimo 
e a RENAMO. Por isso, em 2018 foi criada uma Co-
missão da Descentralização composta por membros 
daquelas duas formações políticas e que trabalha-
ram na configuração dos pressupostos estruturantes 
e funcionais do novo modelo de descentralização 
que, mais tarde, embora muito pouco debatido pelo 
público, veio a ser aprovado pela Assembleia da Re-
pública.

Decorridos três anos de implementação do pacote 
de reformas da descentralização, já começa a haver 
descensos sobre a viabilidade do modelo, como tam-
bém sobre a impraticabilidade das eleições das as-
sembleias distritais, ambos previstos na Constituição. 
Foi assim que em diferentes momentos do discurso 
político, como por exemplo no encerramento do 
Comité Central da FRELIMO, em finais de Maio 
último, e durante a abertura da III Conferência Na-
cional de Descentralização, em Nampula, em prin-
cípios do mês de Agosto, o Presidente da Repúbli-
ca, que também é presidente do Partido, chamou 
à necessidade de a sociedade moçambicana pensar 
colectivamente aprofundar a reflexão sobre a viabi-
lidade das eleições das assembleias distritais. Anali-
sando o discurso com alguma timidez, a RENAMO, 
um dos proponentes do pacote da descentralização, 
e o MDM, insistem na obrigatoriedade de realização 
das eleições das assembleias distritais em 2024, como 
estabelecido no quadro constitucional e também 
como resultado do diálogo político alcançado entre 
as forças políticas da FRELIMO e da RENAMO. 

O posicionamento da RENAMO não deve ser as-
sociado à sua história de um partido militar. Ele pode 
ser visto como uma estratégia política para tirar gan-
hos num processo eleitoral e permitir a acomodação 
dos seus membros nas instituições do Estado, garan-
tindo, assim, a inclusão e o acesso à renda. É lógi-
co que os mesmos cálculos sejam feitos pela FRE-
LIMO, cada vez mais receosa de perder o controlo 
de alguns distritos a favor da RENAMO e de outros 
partidos da oposição, reduzindo assim a renda para 
os seus membros. Apesar dos cálculos racionais em 
termos de maximização de ganhos e de minimização 
de perdas, na sua essência, os descensos resultantes 

do entendimento sobre a realização e a viabilidade 
das eleições distritais agendadas pela Constituição da 
República para o ano 2024, já revelam fragilidades 
no âmbito do Acordo de Paz de Maputo, assinado em 
Agosto e 2019, assim como revela fragilidades no 
âmbito do quadro normativo que gere as reformas 
do Estado e da descentralização, iniciadas no ano de 
2018.

Do ponto de vista do CIP, a ausência de consensos 
sobre o quadro normativo que orienta o novo pa-
radigma da descentralização resulta das tendências 
sistemáticas de monopólio e bipolarização do campo 
político nacional, fortemente controlados e influen-
ciados pela FRELIMO, partido dominante e no 
poder, e pela RENAMO, principal partido da opo-
sição. Um debate mais amplo, com o envolvimento 
dos vários actores da sociedade moçambicana, pode 
ser determinante para agregar diferentes percepções 
e soluções das fragilidades do actual quadro normati-
vo que gere a descentralização e para funcionamen-
to pleno dos membros das assembleias distritais em 
2024. 

Por isso, o CIP é de opinião que o Governo e o 
Parlamento devem, desde já, iniciar e abrir o debate 
sobre a descentralização e a viabilidade de realização 
das eleições das assembleias distritais em 2024, asse-
gurando, assim, o envolvimento de partidos políticos 
da oposição particularmente os que no momento 
não têm assento parlamentar, das instituições de en-
sino superior, das organizações da sociedade civil e 
da sociedade moçambicana como um todo.

3. A (in)viabilidade económica das eleições 
distritais 2024

A (in)viabilidade do projecto de descentralização 
distrital depende do seu impacto no Orçamento do 
Estado (OE) e da capacidade de o Estado mobilizar 
recursos financeiros para alocar às despesas conectas 
ao processo. Baseados na experiência da institucio-
nalização dos 11 órgãos de representação do Esta-
do na província, pode ser o ponto de partida para a 
análise do impacto que a nova organização traria em 
termos económicos e sociais. 

Os mapas dos resultados globais da execução orça-

mental da Conta Geral do Estado (CGE) de 2017 a 
2021 revelam que com a institucionalização do novo 
figurino da descentralização, na globalidade as do-
tações orçamentais não sofreram alterações signifi-
cativas. Contudo, olhando para a sua composição, 
nota-se alguma alteração na distribuição dos recur-
sos financeiros, com as despesas de investimento a 
conheceram uma redução enquanto as de funciona-
mento continuam a crescer, como ilustra o gráfico 1.

Gráfico 1.: Evolução das dotações orçamentais, 
2017-2021 (em mil milhões de MT).

Fonte: CGE, 2017-2021.

Estes dados revelam que no contexto das reformas 
da descentralização, iniciadas em 2018 e que deram 
lugar a uma dupla administração a nível das provín-
cias, houve, por um lado, um aumento das despe-
sas de funcionamento, ou despesas correntes e, por 
outro lado, registou-se uma redução das despesas 
de investimento, ou de capital. Este desequilíbrio é 
agravado no actual contexto da suspensão pelos par-
ceiros internacionais do apoio directo estrangeiro 
ao orçamento do Estado. Esta estrutura orçamen-
tal, que incide nas despesas de funcionamento em 
detrimento de investimento, pode, a médio e longo 
prazos, reduzir a capacidade produtiva do Estado e 
limitar a provisão de bens e serviços públicos nos ní-
veis descentralizados.

Por isso, ao analisarmos a viabilidade económica 
para a realização de eleições das assembleias dis-
tritais e do funcionamento dos comités executivos 
distritais, com base no figurino estabelecido na pro-
víncia prevemos a continuidade de prioridades na 
alocação de despesas de funcionamento em detri-
mento das despesas de investimento e a consequente 
redução de bens e serviços prestados pelo estado, a 
nível local, nos sectores essenciais como a educação, 
a segurança, a saúde e as infra-estruturas.

Dado o momento em que ocorre o debate, a cons-
tituição de uma nova estrutura de governação no 
distrito não tem sido acompanhada por uma análise 
económica. Esta desatenção é motivada pelas expec-
tativas geradas pelas receitas de gás e de petróleo da 
bacia do rovuma que poderão reforçar a capacidade 
de o Estado financiar as despesas públicas de inves-
timento.

A análise sobre a viabilidade económica da eleição 
e do funcionamento das assembleias distritais deve 
ser feita de forma holística para compreender os me-
canismos de funcionamento das assembleias muni-
cipais. Sobre este ponto, a questão de fundo é com-
preender como este modelo funcionará nos distritos 
onde existem e funcionam assembleias municipais. 
Fará sentido a existência de duas assembleias, uma 
distrital e outra municipal, no mesmo território? 

Continuação da Pag 06
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A indústria transformadora precisa ter de facto 
a agricultura como fornecedor 

em Moçambique 

A indústria de transformação é o tipo de in-
dústria que transforma matéria-prima em 
um produto final ou intermediário para ou-
tra indústria de transformação.
A agricultura é a base do desenvolvimento 
do país, historicamente sabe-se também que 
há dificuldades para agricultura crescer há 
muito tempo, neste momento a agricultura 
para além de ser um dos maiores factores 
crescimentos do PIB, esta é responsável pela 
captura de parte significativa da mão de obra 
no país, ou seja, mais de 70% das pessoas, vi-
vem e sobrevivem com base na agricultura 
familiar.  
Espera-se que as recentes medidas anuncia-
das para o aquecimento da economia anun-
ciadas pelo Presidente da República, tais 
como a redução da taxa de IRPC de 32 para 

10% na agricultura, venham propiciar au-
mentos estratégicos, flexíveis e plausíveis para 
este sector em termos de atracão de investi-
mentos que por cadeia de efeito propiciam 
mais emprego, rendimento para fazer frente 
ao aumento insustentável do custo da vida. 
Por outro lado, a redução do IRPC aumenta 
os ganhos dos produtores formais, estimulan-
do a produzir mais, contratando mais mão-
-de-obra, aumentando a capacidade aquisi-
tiva das famílias é naturalmente o aumento 
do consumo e este consumo vai estimular 
mais a produção de outros bens e serviço, vai 
movimentar ou aquecer a economia. Se ele 
cresce, pode ter efeitos multiplicador noutros 
sectores (indústria manufactureira), promo-
vendo a agricultura tornamos viável o mer-
cado da indústria manufactureira, uma vez 

que esta tem na agricultura o fornecedor de 
matéria-prima. Aliás infelizmente, mesmo 
que a agricultura continue tendo taxas de 
crescimento apreciáveis, este não se traduz 
em melhorias na indústria transformadora, 
isso evidencia eventos flagrantes a esta indús-
tria que perde, mensalmente, 4 mil milhões 
de Meticais, correspondente a uma média 
mensal de 60% de facturação das empresas 
deste sector que viu os seus níveis de activi-
dade produtiva a reduzir em mais de 70%, 
desde que se decretou o Estado de Emergên-
cia visando a contenção da propagação da 
COVID-19
No geral, torna-se importante o desenvolvi-
mento de indústrias complementares, con-
cretamente a indústria manufactureira (que 
historicamente tem um peso abaixo do de-
sejável no rendimento nacional) que tem na 
agricultura tem o fornecedor de matéria-
-prima e com um potencial estratégico para 
capturar mais mão-de-obra, principalmente 
jovem aliado ao facto de que por meio desta 
medida, por via da redução dos custos tam-
bém promove a produção agrícola. A aqua-
cultura tem mesma tendência que a agricul-
tura, temos uma costa muito vasta que não 
exploramos então quando reduzimos os o 
imposto estimulamos a produção e incentiva 
exploração das nossas potencialidades.

Por: Pedro Nhanengue

OLHO ECONOMISTA
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NASCER….

Paco Planelles / Espanha

A “Luz do Pensamento” é uma planta 
tenra; é um novo meio de comunicação 
semanal em língua portuguesa com o qual 
- desde o passado dia 17 de Março cola-
boro aqui, em Espanha, na sua divulga-
ção a partir destas páginas do Facebook, 
e como colunista, além-fronteiras, na Ci-
dade de Maputo; onde as mãos hábeis e 
os corações generosos de um punhado de 
jovens jornalistas moçambicanos o estão 
a dar vida.

Sem dúvida, viram e souberam que a 
vida é uma luta esperançosa e um esfor-
ço otimista em favor dessas novas expe-
riências jornalísticas empresariais para 
promover o Bem Comum de seus conci-
dadãos com outras verdadeiras políticas 
econômicas e sociais; de liberdade de ex-
pressão, direitos humanos, democracia 
em um Estado Social e de Direito. Ou 
seja, todo um emocionante trabalho jor-
nalístico diário de conscientização (hu-
manística, educacional e de formação) 
ainda pendente - possivelmente, na maio-
ria dos povos da África.

Nesta vida, onde tudo tem "um valor", 
há algo que muitas vezes passa desperce-
bido pelos cidadãos - ouvintes e leitores 
de todos os meios de comunicação social 
ou audiovisual, e são eles, as manifesta-
ções e informações públicas de políticos 

e governantes, daqueles declarações fa-
laciosas, tendenciosas e manipuladoras 
publicadas -quase sempre, às vésperas da 
campanha eleitoral; ou seja, as conheci-
das "fake news" ou notícias falsas.

La difusión de noticias falsas son, des-
de luego, un ataque directo al corazón 
democrático de nuestros pueblos, y los 
periodistas e instituciones democráticas 
serias, deberían implicarse máis en ata-
jar esta nueva lacra social desinformati-
va que sufrimos tanto aquí, como allende 
nuestras fronteras, en los últimos anos.

• “A palavra é falar a verdade, não!, en-
cobrir”

– disse o poeta cubano José Martí.
Certamente, a veracidade, a verificação 

dos fatos e a aplicação das informações 
elaboradas com a melhor capacidade 
analítica e crítica é dever de todo bom 
jornalista a quem hoje - a partir destas 
páginas, quero transmitir; principalmen-
te, aos jovens amigos leitores moçambica-
nos e jornalistas da Redacção LUZ DO 
PENSAMENTO, na Cidade de Maputo, 
os seguintes pensamentos e reflexões de 
um sábio e venerável ancião moçambi-
cano falecido, "Dom Alexandre", Car-
deal Dos Santos, para que Vocés conheça 
um pouco mais de suas frondosas árvores 
africanas:

• Mantenha-se firme, amigo, em suas 
raízes. Eles vão sustentar e nutrir você. Se 
você estiver bem enraizado, nenhum ven-
to o derrubará.

• Procure a Luz. A luz da verdade será 
sua felicidade e seu alimento. Ame a Luz. 
A Luz do Pensamento que vem do céu, 
como chuva benéfica.

• Mantenha, meu amigo, sua verticali-
dade quando crescer. Não torça.

• Fortaleça o seu tronco e a sua revista 
semanal Luz do Pensamento para que de-
les cresçam ramos vigorosos, que depois 
se multiplicam cada vez mais.

• Dá folhagem frondosa e produz frutos 
abundantes, para que outros jornalistas 
e leitores encontrem em vocês, e em seu 
jornal, abrigo e alimento intelectual.

• Você não vai. Vocês e a redação do 
novo Semanal Luz do Pensamento estão 
aqui e aguardem. Outros virão até vocês 
para buscar o quanto você pode oferecer 
intelectualmente com seus pensamentos 
e reflexões para o Bem Comum do povo 
moçambicano.

• Deus os abençoe, queridos colegas e 
muita Sorte!

¡Sim!, Boa sorte e vida longa, amigos, do 
jornal LUZ DO PENSAMENTO!  desde 
cá, desde a cidade de Castellón (Espanha)

Saudações! Kharimambo swinene.

PUBLICIDADE
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O maior número das estruturas arquitec-
tónicas moçambicanas constitui até hoje, 
verdadeiro obstáculo para o seu acesso fí-
sico principalmente para as pessoas porta-
doras de deficiência, crianças e idosos, visto 
que, elas não são adaptáveis e adequadas 
para estas categorias sociais e não só. 

Acessibilidade é, de acordo com o artigo 
1 do Decreto nº 53/2008, a possibilidade 
de alcançar e utilizar, com segurança e au-
tonomia, os sistemas de serviços e lugares 
públicos, espaços, mobiliários e equipamen-
tos urbanos e das edificações, por parte da 
pessoa portadora da deficiência física ou 
com mobilidade condicionada. Para além 
da parcialidade do decreto, por não fazer 
menção e considerar todos os tipos de defi-
ciências como por exemplo auditiva, visual, 
etc., no concreto, ele é quase inaplicável 
pela maioria dos deficientes em Moçambi-
que, devido às características apresentadas 
pela maioria das infra-estruturas ao longo 
de todo o país.  

Uma das estruturas arquitectónicas exem-
plar de inacessibilidade pelos deficientes 
é o Serviço de Registo Civil da Cidade de 
Maputo, que funciona no terceiro andar no 
antigo edifício dos bombeiros na Avenida 
Eduardo Mondlane, sem elevador e nem 
mesmo adaptável e adequado para as pes-
soas com deficiência, sem contar com ou-
tras categorias sociais vulneráveis. 

Este conjunto de dificuldades e condi-
cionalismos afecta directamente cerca de 
727.620 de moçambicanos deficientes, fac-
to que desagua na violação do seu direito 
instrumental fundamental de acessibilidade 
aos bens e serviços levando ao fraco gozo 
pleno de um conjunto de direitos previstos 
quer pelo legislador interno quer na con-
venção internacional já adoptada por Mo-

çambique.
As características das infra-estruturas (pú-

blicas e particulares) em Moçambique para 
além de serem uma ocasião da violação do 
direito de acessibilidade de muitas pessoas, 
contrastam parcialmente com o que está 
emanado do próprio legislador moçambica-
no, que estipula que todos os cidadãos são 
iguais diante da lei e ainda gozam de igual 
modo, de todos os direitos ao mesmo tempo 
que são sujeitos aos mesmos deveres. Ainda 
afirma que não é permitida em solo nacio-
nal a discriminação em virtude de perten-
cer a uma categoria ou camada social, quer 
pela orientação sexual, pela condição social 
ou filiação partidária, devido ao estado civil 
ou pertença etnolinguística, entre mais.  

Nesta perspectiva, o plano nacional de 
acção para a Área da Deficiência terá de 
reforçar a questão da igualdade diante dos 
cidadãos portadores de deficiência que não 
devem ser estigmatizados e discriminados 
devido à sua condição quer física, quer psi-
cológica. Este grupo como qualquer cida-
dão, goza plenamente dos mesmos direitos 
consagrados na Constituição e está sujeito 
aos mesmos deveres com ressalva do exercí-
cio ou cumprimento daqueles para os quais, 
em razão da deficiência, se encontrem inca-
pacitados.

É verdade que existe um esforço por parte 
do governo para a inclusão das pessoas com 
deficiência no país por meio de criação de 
planos e programas sociais, constituição de 
organismos específicos para os deficientes, 
aprovação de instrumentos legais internos e 
internacionais, entre outras actividades, no 
entanto, ainda o país tem muitos desafios 
em vista a satisfação das necessidades desta 
camada social. 

Portanto, o direito instrumental funda-

mental de acessibilidade para pessoas com 
deficiência desdobra-se em vários âmbitos, 
dificuldades ao acesso a formação/educa-
ção devido a altos custos financeiros, difi-
culdades ao acesso de material didáctico 
adaptável e adequado a deficientes, dificul-
dade de acesso a informação, dificuldade 
de acesso aos mecanismos de créditos, di-
ficuldade de acesso aos meios de transporte 
incluindo escolas, residências, centros esta-
belecimentos médicos, locais de trabalho, 
dificuldade ao acesso de novos sistemas de 
tecnológicos de informação e comunicação 
incluindo a internet, ausência de sinaliza-
ção dos edifícios e outras instalações abertas 
ao público ou de uso público em Braille e 
em formatos de fácil leitura e compreensão, 
fraca assistência humana ou animal e ser-
viços de mediadores, incluindo guias, leito-
res e intérpretes profissionais da língua de 
sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e 
outras instalações abertas ao público ou de 
uso público entre outras tantas dificuldades 
que o cidadão deficiente enfrente que, con-
sequentemente o tornam mais dependente, 
vulnerável e condicionado.

O exemplo inicial que inspirou este bre-
ve texto poderá servir como primeiro passo 
concreto para que as instituições moçam-
bicanas se aproximem a todos deficientes, 
de facto impossibilitados em renovar ou fa-
zer seu bilhete de identidade, o documento 
principal para ter acesso a todos os serviços 
fundamentais da vida pública do país. Mu-
dar o local onde se produzem os bilhetes de 
identidades em Maputo e não só, ou criar 
as condições para que os deficientes possam 
subir até o terceiro andar sem necessidades 
da ajuda de outrem seria um passo para au-
mentar o grau da igualdade no nosso país, 
tornando-o mais inclusivo e justo.

Barreiras Arquitectónicas em 
Moçambique: Direitos Negados 

até Quando?
Laura António Nhaueleque

Assinaturas
Trimestral Semestral Anual

Nacional/Função pública 1000 Mts 1700 Mts 2900 Mts

Embaixadas e fora do País 50 USD 100 USD 150USD

VOZ FEMININA
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Tendo o Pickford recebido aquela 
resposta satisfatória por parte da sua 
pretendida, decidiu organizar-se em to-
dos sentidos, desde o financeiro até ao 
vestuário. Falando em vestuário, o 
que é que o jovem Pickford usaria 
para aquele encontro? Naquela ma-
nhã ele dirigiu-se mais rápido que uma 
música à casa de seu grande amigo Lu-
cas. 

Pickford:ovcaLuquinhas, estou numa 
missão altamente perigosa, tenho chance de re-
crutar uma moça da cidade, uma gaja perigosa.

Lucas:qual é a cena, o que queres? 

Pickford:empresta-me seu terno azul por 
favor, aquelas quadras também irmão, por fa-
vor. Quero me parecer a mulher de 
César.

Lucas:está bem, cuide bem dos produtos, 
vou te passar.

Pickford:valeu manningbrother.

O Pickford saiu todo felizardo da casa 
do seu grande amigo Lucas. A parte do 
vestuário estava resolvido, e o dinhei-
ro? Os 3000 mil meticais do INSS re-
cebidos pela sua avó estavam guardados 
na bolsa, um local bem conhecido pelo 
Pickford. Bom, um furacão passou 
rápido naquela bolsa. Em fim, tudo 
estava pronto, aléas, faltava algo que 
alegre o nariz. 

Naquela tarde, o Pickford preparou-
-se aos detalhes, dirigiu-se à casa do seu 
amigo Lucas para o detalhe final, que 
detalhe? Algo que alegre o nariz. 
Rapidamente um Paco Rabanne lhe 
foi fornecido. Finalmente tudo estava 
preparado. 

15 Horas e ponto o soldado Pickford 
já estava posicionado no seu campo de 
actuação. Passando-se alguns minutos 
recebeu uma ligação da Tatiana na qual 
dizia que ela já estava a escassos metros 
do local. O Pickford, ostentando seu su-
posto terno azul e quadras pretas, saiu 
de dentro do restaurante e viu a Tatia-
na toda linda, de um vestido vermelho, 

lábios cor-de-rosa chegando de um táxi 
de bicicleta, ela desceu e imediata-
mente o Pickford pagou o táxi. Depois 
disso, entraram no restaurante e foram 
pedindo o que lhes apetecia.

Depois de um longo tempo de co-
meretee beberete, já estava tarde, já 
eram 21 horas e os dois tinham de vol-
tar à casa. No momento da despedida, a 
Tatiana abraça e beija a testa do jovem 
Pickford, o Pickford naquele momento 
sentiu-se um machão, um grande desejo 
realizado, deixar uma moça da cidade 
louca por ele, depois daquele momen-
to, o Pickford entrega a última nota que 
sobrava no seu bolso de maneira que a 
Tatiana pudesse pegar um táxi, era uma 
nota vermelha. Depois da Tatiana ter 
subido o táxi, o Pickfordsaiudo restau-
rante muito feliz e foicantado a sua mú-
sica de amor favorita, quisera eu de 
Valdo Alfredo. Depois de viajar com 
os cantos e letras da música, apercebe-
-se que já iam para 22 horas, na tenta-
tiva de verificar se ainda sobrava algu-
ma nota ou moedinha para pegar um 
táxi os bolsos estavam secos, a nota 
vermelha era a última. Ele teve que ca-
minhar em direcção à sua casa, lá no 
bairro Sinacura.

Quando chegou no mercado central, 
saíram de repente 3 jovens em sua di-
recção munidos de catana e cobertos 
de máscaras pretas, ao aperceber-se 
da aproximação dos 3 jovens o Pick-
ford tentou correr e logo na sua fren-
te deparasse com o 4 homem, por sinal 
o chefe da quadrilha, o chefe da qua-
drilha agarra o Pickford pelo pescoço 
e desfere uma cabeçada, instantanea-
mente o sangue já escória pelo terno, o 
terno que era azul tornou-se vermelho. 
Foi despido e retirado os sapatos fican-
do somente com a boxa. Era de noite, 
podia andar pelado seria confundindo 
com um maluco qualquer. Voltou à sua 
casa pelado e sangrando. O telemóvel 
onde continha o número da sua 
amada Tatiana? Este foi levado.

A Tatiana ficou extremamente preo-

cupada com o Pickford, tanto que, en-
viava mensagens e ligações sem respos-
ta.Certo dia, a Tatiana decidiu fazer 
uma visita a sua amiga Denise que mo-
rava no bairro Sinacura, ao chegar à 
casa da sua amiga deparou-se com um 
aglomerado de pessoas, aproximou-se 
para ver o que se passava e pelo azar 
era o Pickford sendo abrabatado pelo 
seu grande amigo Lucas. O Lucas gri-
tava.

Lucas: eu quero meu terno, eu não te deixo, 
quero um terno igualzinho àquele meu azul, os 
sapatos também devem ser iguais. Seu malan-
drão, eu não te deixo hoje.

A Tatiana assustada e de boca 
aberta,perguntou o que se passava a 
uma moça que também acompanhava 
o tumulto.

Tatiana: moça, o que está se passando?.

Melba:aquele jovem que está sendo abra-
batado emprestou o terno e sapatos daquele 
outro jovem, desde semana passada não devol-
ve.

Tatiana:o terno era azul e os sapatos 
eram pretos?

Melba:Sim, semana passada roubou 3 mil 
meticais da avó, a avó recebe ajuda do INSS.

Tatiana:onde é que ele mora?

Melba:estás a ver aquela casa de areia e co-
berta de palha, é lá onde ele mora com a sua avó. 
Assim, a avó anda nas casas pedindo comida, o 
dinheiro de ajuda que recebeu esse mês o Pickford 
levou e gastou não sabemos com o quê.

Tatiana:não é possível, onde está a avó?

Melba:A avó está internada, desde o dia 
que o dinheiro desapareceu da sua bolsa a hiper-
tensão começou a manifestar-se. 

Tatiana:Meu Deus!!!

 A nova estratégia do soldado Pickford 
resultou em um autêntico fracasso, apa-
rentar uma vida que não possuía, fazer 
grandes sacrifícios para aparentar ser o 
que não era. Faça o seu juízo.

Parecer e ser (part. 2)

Por:   Edmersone Mujojo
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Repensando Moçambique: As 
barreiras do desenvolvimento 

socioeconómico do país
Por: Aurélio Oliveira

"Temos que falar sobre libertar mentes 
tanto quanto libertar a sociedade", disse 
Angela Davis. E a única forma disso concre-
tizar-se em África é abdicando dos preceitos 
que tendem a homogeneizar o nosso con-
tinente com os restantes continentes. Não 
que esteja literalmente a sugerir que Áfri-
ca tenha que criar os seus próprios meios 
e modelos de desenvolvimento, mas que 
tenha que restringir meios auto-suficientes 
que se enquadre minimamente a realidade. 

O que está em causa é o factor oportuni-
dade, na verdade nunca nos foi disponibi-
lizado o livro todo apenas partes que eles 
querem que a gente saiba, ou seja, o nosso 
desenvolvimento é condicionado e as estra-

tégias que são emanadas, são imbuídas de 
egoísmo pretensioso. Enquanto não conse-
guirmos enxergar oportunidade nas nossas 
fragilidades, será extremamente difícil al-
cançar a almejada independência económi-
ca.

O outro factor agravante consiste na uto-
pia dominante que anuncia independência 
como uma simples transferência de pode-
res do território para os "nativos", é uma 
perspectiva que tende a condenar as futuras 
gerações ao fracasso. Na verdade o que nós 
chamamos de transmissão de experiência, 
é um "contentamento á dominação". este 
ano Moçambique completa 47 anos em que 
a gente comemora essa versão deteriora-

da, está na hora de fazer um upgrade. In-
dependência total anunciada no dia 25 de 
Junho de 1975 pelo presidente Samora, não 
abrange a independência de manutenção 
interna do nosso Estado, como á econó-
mica, a política, liberdade de género, etc. 
Ou seja, são fenómenos sociais actuais que 
experienciamos no processo de governação 
independente.

Contudo, um estado de direito como nos-
so que se encontra em meio a uma eminen-
te crise estrutural, torna-se fundamental e 
peremptório o recrutamento de cérebros, 
indivíduos que saiba pensar e criar meca-
nismos para responder os desafios actuais 
que caracterizam o nosso sistema.

Fazendo uma retrospectiva na história 
de Moçambique constata-se que o país en-
frentou vários distúrbios ao longo dos anos, 
ora vejamos, houve longos períodos de 
guerra, crises económicas, calamidades na-
turais, etc. Todos esses factores constituíam 
fraquezas e Moçambique na posição em 
que se encontrava não reunia condições 
suficientes para resolver esses problemas, 
além disso,  questões como insegurança ali-
mentar, elevados índices de analfabetismo, 
unidades sanitárias debilitadas e várias bar-
reiras de acesso aos serviços de saúde são 
desafios que colocavam o país em “saias 
justas” e com dificuldades de hierarquizar 
as suas prioridades, é nesse contexto que 
parceiros bilaterais e multilaterais (como o 
Fundo Monetário Internacional – FMI – e 
Banco Mundial – BM) desembolsaram re-
cursos para amainar esse cenário.

Não descartando o papel dos outros par-

ceiros, o FMI e o BM são as principais 
instituições financeiras internacionais que 
canalizavam recursos para apoiar Moçam-
bique em diferentes aspectos dentre eles 
destacam-se o apoio ao Balanço de Paga-
mentos (BdP) e o apoio directo ao Orça-
mento do Estado (OE), entretanto, quanto 
a este último ponto, em 2016 houve uma 
interrupção do apoio ao OE justificada 
pelo despoletar e inclusão das dívidas não 
declaradas nas finanças públicas (FPs) ava-
liadas em cerca de USD 2.2 mil milhões, 
esta dívida arruinou a economia moçambi-
cana bem como o nível de confiança entre 
Moçambique e os seus parceiros tanto bila-
terais como multilaterais. Nesse ano (2016) 
a dívida pública de Moçambique era in-
sustentável para todos indicadores, isto é, o 
país acumulou uma dívida tão elevada de 
tal maneira que desviou recursos que se-
riam usados para outros fins (como a cons-

trução e melhoria de estradas para dinami-
zar a actividade económica; construção de 
escolas, hospitais, etc.) para honrar com o 
serviço da dívida.

De facto, as conversações entre Moçam-
bique e os seus parceiros no sentido de estes 
retomarem o apoio ao OE foram positivas 
de sorte que o Banco Mundial garantiu 
desembolsar 300 milhões de dólares para 
apoiar o OE pelos próximos três anos. Os 
desembolsos destinados ao OE devem tra-
duzir-se na melhoria da provisão dos bens e 
serviços básicos para a população, aliado a 
isso, urge a necessidade de se fazer uma ges-
tão transparente dos fundos neste processo 
em que há uma tímida restauração da con-
fiança entre Moçambique e os seus parcei-
ros. Em outras palavras, este novo bolo de 
recursos não pode servir para alimentar so-
nhos particulares deixando as necessidades 
da colectividade à mercê das “migalhas”.

CULTOS&LIVRES

Apoio ao Orçamento do Estado

Por: Césio Gondes


