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Em tese de doutoramento apresentado 
na UDM Macuácua critica o sistema 

político da FRELIMO

DESTAQUES

O secretário de Estado da província 
de Manica, Edson da Graça Macuácua 
defendeu segunda-feira última, 07 de 
Novembro a sua tese de doutoramento 
na Universidade Técnica de Moçambi-
que, em Maputo, a qual versava sobre 
o tema "Riscos do sistema político mo-
çambicano". Durante a sua apresenta-
ção Macuácua esclareceu os pontos-
-chave que constituem desvantagem, na 
sua óptica, do sistema político vigente 
na Nação moçambicana a começar pelo 
sistema de governação, sobre o qual Ed-
son Macuácua afirma ser um sistema 
demasiado presidencialista, no qual o 
presidente detém exacerbados poderes, 
controlando deste modo todos os órgãos 
de soberania. Nesta tese Macuácua de-
fende também a existência de nódoas no 
processo eleitoral, ou seja, para aquele 
político e académico o sistema eleitoral 
é exageradamente partidarista conde-
nando assim o sistema de listas fecha-
das, nessa filosofia de pensamento, Ma-

cuácua traz a ideia de que este modelo 
de actuação reduz as capacidades indi-
viduais e retira a possível proximidade 
entre o(s) candidato(s) e o seu eleitorado, 
visto que, esses acabam nunca se conhe-

cendo.
Para além do sistema de governação, 

do processo eleitoral, Macuácua apon-
ta nesta tese para o sistema judicial e o 
factor da descentralização, onde lamen-
ta o enfraquecimento de todo o Estado 
por consequência do poder presiden-
cial excessivo, sendo o presidente quem 
nomeia a todos e inclusive os reitores, 
reiterou, sendo assim o presidente di-
rigente de todos os poderes, o executi-
vo, o judicial, o legislativo se tornando 
deste modo o centro do Estado, o pre-
sidente acaba capturando todo Estado, 
disse. Sobre a descentralização, o então 
candidato, levantou a possibilidade de 
se dirigir o país para além de Maputo, 
propondo desta forma que a capital não 
seja o centro absoluto de tudo mas que 
se dê alguma autonomia as comunida-
des.

Edson Macuácua que defende o seu se-
gundo doutoramento em Paz, Democracia 
e Movimentos Sociais dado pela Universida-
de Técnica de Moçambique, UDM após 
ter feito seu primeiro doutoramento em 
Direito. Com esta formação Macuácua 
procura diversificar as áreas de conhe-
cimento se abrindo aos campos do sa-
ber que lhe permitem um conhecimento 
mais alargado, sustentou Luca Bussoti, 
o supervisor de Edson nesta tese. 
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OPINIÃO

ENTREVISTA

Na semana passada o jornalista moçambi-
cano João Texeira, profissionalmente como 
Ortega, abrilhantou a moçambicanidade na 
região ao se tornar o vencedor do “prémio 
Chakwera em Oratória”. Em entrevista a 
nossa redacção João Ortega deixou evidente o 
quão marcante é este prémio, mais detalhes, 
a entrevista a seguir. Ortega que amealha 
mais um troféu na carreira, é jornalista da 
RM desde 2006. 

Luz do Pensamento. Como é que se sen-
te em ser o primeiro vencedor do “prémio 
Chakwera em Oratória”?

João Texeira. De facto sinto muito honrado em 
primeiro ter participado e seguidamente ser o desta-
cado em dezasseis países da SADC, pois eleva o sen-

timento de gratidão e respeito por aquilo que faze-
mos no nosso dia-a-dia. É gratificante ainda quando 
de Moçambique soa uma voz para a região Austral, 
na pior das hipóteses como vencedor no meio de inú-
meros escritores, jornalistas e até os que gostam da 
literatura.

L.P. Nas suas crónicas retrata a realidade 
africana como sendo amarga. Tem a impres-
são sombria para o futuro do nosso continen-
te?

J.T. Na verdade o futuro desenha-se no presente, 
se claudicarmos em não começarmos a construir a 
África que queremos, a sombra vai na verdade cegar-
-nos das nossas pretensões. Quer dizer que o futuro 
da África vai depender de nós hoje. Como se explica 
uma África rica mas os africanos pobres. A África e a 

machamba e o oceano do mundo. Temos tudo para 
ultrapassarmos as vicissitudes que ensombram o con-
tinente negro.

L.P. Propõe alguma solução para mudar o 
paradigma africano actual?

J.T. O único paradigma que acho realista para ul-
trapassarmos as nossas contrapartidas é de primeiro, 
trabalharmos em prol da exploração sustentável dos 
recursos naturais. Sei que não temos condições tec-
nológicas então podemos pedir mão aos que possuem 
mas sempre controlado, para não sermos eternamen-
te dependentes do ocidente. Formarmos o homem em 
tecnologias e em ensino técnico profissional, visando 
responder às pretensões da riqueza que temos. Vinco 
a necessidade de formação de mão-de-obra africana 
para se aplicar o conhecimento na África.

L.P. Sente que a classe jornalística em Mo-
çambique é valorizada?

J.T. Olha, para ser valorizado precisa se valorizar. 
Mesmo que não esteja instituído o jornalista e ou o 
jornalismo tem o poder de mudança. O seu papel na 
sociedade é deveras importante. E lá onde as comu-
nidades encontram o sossego, onde desabafam e até 
onde procuram soluções. Para além de promover a 
imagem das organizações também tem o poder fis-
calizador.

L.P. Em termos concretos quer papel a ju-
ventude pode vir a desempenhar na constru-
ção de uma África melhor?

J.T. Para a construção duma África melhor, a ju-
ventude deve se inspirar nos ideais dos pais do conti-
nente olhando para o foco aquando da sua entrega, 
fazendo sempre avaliação dos objectivos. Como de 
sempre a juventude foi a força motriz das Nações, ra-
zão para dizer que com mão-de-obra qualificada com 
a entrega consubstanciada ao patriotismo, auto esti-
ma sem no entanto banhar-se na aculturação tecnoló-
gica, acredito que teremos uma África melhor.
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Mírriam Muinga

A educação no nosso país ainda é um dos 
grandes desafios, vejamos que o processo de 
ensino e aprendizagem não é das melhores, este 
que é influenciado por alguns factores nomeada-
mente:

A falta de professores/docentes qualificados: 
temos notado que por vezes os ditos professores 
só são colocados sem olhar para as habilidades e 
suas competências, o nepotismo tem influencia-
do muito nesse processo.

A falta de atenção na elaboração dos conteú-
dos educativos: actualmente presenciamos este 
fenómeno, livros com conteúdos que não reme-
tiam a verdade, a falta da atenção e colaboração 

de uma equipe qualificada tem sido um dos de-
safios, e se não haver mudança, o problema irá 
manter.

A falta de motivação/ incentivo para os mes-
mos: o governo deveria optar por algumas es-
tratégias para motivar os professores/ docentes. 
Há um ditado que diz um trabalhador motivado 
melhor é a qualidade assim como, a eficiência e 
a eficácia do trabalho.

O espírito de curiosidade, pesquisa, leitura da 
parte dos estudantes: a maioria dos alunos ac-
tualmente tem utilizando os meios tecnológicos 
para partilha de memes, etc. E não fazendo o 
bom uso no sentido de buscar informações im-
portantes para o seu percurso estudantil.

Ainda na educação, existe a falta de inclusão. 
O meu pedido de socorro é que possamos arran-
jar estratégias de melhoramento dessa situação.

Que haja inclusão, todos merecem ter uma 
educação e acima de tudo uma educação de 
qualidade.

Para tal, ainda existe muito trabalho para o 
melhoramento desses factores citados acima, 
mas para que haja melhoria é necessário o en-
volvimento de todos

Filomena Cossa

Nos últimos tempos temos visto que 
cresceram os relatos de casos de assedio 
sexual e moral nas instituições de ensino 
no pais, o facto de as denuncias não terem 
segmento, e os assediadores continua-
rem em seus postos como se nada tivesse 

acontecido. Nos suscita uma dúvida afinal 
para que servem os canais de denúncia se 
nada fazem?Por que razão as nossas ins-
tituições parecem querer tapar o sol com 
a peneira, os estudantes não sentem que 
seus direitos estão sendo salvaguardados, 
epor saberem que na maioria das vezes 
os seus agressores não recebem nenhuma 
sanção, acabam não denunciando, por 
medo de represares ou pior acabam de-
sistindo dos seus estudos por não aguen-
tarem mais a situação, pós ninguém quer 
estar em um ambiente onde não se sinta 
respeitado ou motivado.

Sem contar que esse comportamento 
por parte de alguns professores, docen-
tes acaba manchando a imagem de to-
dos os outros que não tem esse tipo de 
comportamento. 

Júlio Ruco
Eu quero aproveitar esta 

oportunidades para lamentar 
profundamente o quão as nos-
sas universidades prestam pa-
peis reduzidos, são muitas pes-
soas que formam a cada ano 
mas são poucas que trabalham 
ou desempenham as grandes 
acções do país, temos anda que 
recorrer a estrangeiros para nos 
dirigirem, isso é lamentável. A 
TSU é um exemplo claro disso, 
não conseguimos fechar de for-
ma satisfatória, que triste, o país 
está entregue.

Nilza Massitela

Algo que me apoquenta bastante, 
é o facto de Governo no sector da 
Educação obrigar os alunos de En-
sino Primária a contribuírem mate-
rial de construção de salas de aulas 
ou murros de vedação  (2bolcos ou 
50mt). 

É evidente que é o Direito do alu-
no receber do governo salas de aulas 
e outras condições para   estudar, o 
governo deve garantir o bem estar 
destes. 

Mediante os desafios que o nosso 
governo tem , nos últimos 10 anos 
eles tem obrigado os alunos a parti-
ciparem na construção sem sequer 
dar uma explicação clara a eles bem 
como os encarregados de Educação .

As nossas comunidades ainda não 
estão claras sobre os Direitos e Deve-
res e parece que o nosso sistema de 
Educação não está preocupado em 
fazer a divulgação desses Direitos, 

NAO É OBRIGAÇÃO DO 
ALUNO CONSTRUIR NENHU-
MA ESCOLA.

GRITO DO CIDADÃO Grito do Cidadão

Em primeiro lugar, irei garantir a se-
gurança do Estado, justiça social, e o 
bem-estar do povo. Combate a corrup-

ção em todo o país, melhorar a vida do 
povo através de pequenos projectos, de 
venda e compra de produtos.

Na área de Educação, apostarei 
numa formação de qualidade, constru-
ção de salas de aula, investir em cartei-
ras, uma vez em que o nosso país está 
cheio de madeira, expandir o ensino 
primário secundário e técnico profis-
sional, até nas zonas recônditas, pro-
mover uma educação inclusiva.

Na área de Saúde, potenciarei a for-
mação profissional de qualidade para 
responder a demanda da área, melho-
raremos as condições de trabalho, pa-
gando salários bons e  em tempo útil, 
para melhor prestação de serviços.

Na área de Agricultura, investirei e 
potenciarei aos agricultores criando 
projectos de sustentabilidade, tendo 
em conta que agricultura é a base de 
desenvolvimento do país, com tanta 
terra que o país oferece, para a produ-
ção de vários cereais.

Na área de energia, promoverei 

energia para todo o povo, e garantir 
uma corrente eléctrica de qualidade 
para todos.

Desenharemos estratégias e políti-
cas que darão oportunidade para os 
jovens.

Com tantos recursos minerais, Flo-
restais, e marítimos, não se justifica a 
pobreza que hoje vivemos, as bolsas de 
fome que sentimos em cada ano, tudo 
ao contrário daquilo que é a realida-
de do país. Devolverei a dignidade dos 
moçambicanos, acima de tudo respei-
to por este maravilhoso povo, dividirei 
as riquezas por igual para todos, equi-
parei os hospitais públicos de medica-
mentos principalmente, e não aquilo 
que acontece nos dias de hoje, onde o 
moçambicano vive como estrangeiro 
na sua própria terra, sem acesso a pelo 
menos um medicamento, nem ensino 
de qualidade tinha. Isso acaba agora.

Sérgio Azevedo

Pobreza  zero, não  a criminalidade 
e a corrupção
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Abaixo a covardia, abaixo o 
individualismo, abaixo a in-
justiça para isso é importante 
que viva a unidade de facto e 
que a partir dela se consagrem 
os valores que sirvam de causa 
para a sua progressão. As in-
justiças derivadas da baixaria 
dos deputados da assembleia 
da república sobre a tabela sa-
larial única, tem resultado em 
consideráveis manifestações 
dalguns dos agentes e fun-
cionários do Estado, o que se 
pode observar é que essa luta, 
porque assim se transformou, 
está visivelmente dividida em 
classes profissionais, isto é, 
médicos, professores e outros 
técnicos e agora os juízes estão 
todos num processo de reacti-
vo à injusta tabela salarial de 
Felipe Nyusi, de qualquer for-
ma o que todos exigem é jus-
tiça salarial.   
Estas manifestações ainda 

que não pareçam, tornam-se 
frágeis e nalgum momento 
ignoráveis pelo impacto que 
não causam, mas ainda que 
não pareçam também, elas 

são sim assustadoras, ou seja, 
ameaçam sim a quem devem 
ameaçar mas permitem que o 
alvo tenha manobras experi-
mentais de alguma indiferença 
e isso enfraquece a acção dos 
quadros nacionais sem que 
eles mesmos se apercebam. 
Verdade é que alguns deles já 
começam a ter algo que se pa-
reça com vitória mas na ver-
dade é que de tal maneira não 
devia considerar tanta coisa, 
não é caso para se vangloriar, 
a arma do inimigo não pode 
ser um apelo ao conformismo 
e os combatentes em busca de 
tal liberdade não se deve su-
jeitar a isso, portanto, a mu-
dança verificada não passa de 
uma chucha para adormecer 
o bebe, o que se diz papo para 
boi dormir. 
As vicissitudes dessa tabela 

salarial são na verdade uma 
oportunidade para enaltecer a 
teoria libertária de Mondlane 
e impor de uma vez por todas 
o respeito popular que as au-
toridades moçambicanas não 
têm pelos cidadãos. Há nestas 

manifestações uma desunião 
absolutamente prejudicial, e 
isso precisa mudar urgente-
mente, deve-se esquecer a di-
visão em classes porque isso 
realmente só prejudica, tanto 
que, eles próprios tornam-se 
grandes parceiros quando a 
presa é o povo. Quem desfez 
o benefício da TSU aos popu-
lares foram os deputados da 
assembleia da república, em 
unanimidade, FRELIMO, 
RENAMO e MDM, covar-
des. Esta é a prova da força 
da unidade antes de exaltar-
mos as qualidades do projecto 
Mondlane. 
As injustiças da TSU devem 

constituir a unidade nacional 
efectivamente, é a oportuni-
dade para a unidade popular 
de sempre para endireitar esse 
governo da FRELIMO de 
uma vez por todas mas, faça-
mos como Mondlane vamos 
unir as classes profissionais 
que o objectivo é o mesmo e 
obviamente que o colono é 
comum, haja então uma gre-
ve, se for ocaso, colectiva. 

TSU: A chave da unidade nacional
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Desde a minha mocidade sempre acompa-
nhei histórias de violência baseada no géne-
ro, o Lobolo é uma cerimónia tradicional, 
é uma prática cultural que ocorre na zona 
Sul de Moçambique e um pouco na região 
Centro, onde consiste na entrega do dote da 
parte da família do noivo à família da noiva 
simbolizando assim um casamento tradicio-
nal, quando alguém viaja (por exemplo) sai 
da África do Sul e diz que vou assistir um 
Lobolo, as pessoas já têm em mente que essa 
pessoa vai ao Sul e quando a mesma pessoa 
diz eu vou assistir uma Prática tradicional 
(por exemplo) o rito de iniciação o Mwuli, 
as pessoas já têm em mente que essa pes-
soa vai a zona Norte, então estamos a dizer 
que essas duas práticas são uma identidade 
cultural de cada povo existente em Moçam-
bique. O que nós queremos questionar não 
é a prática do Lobolo mas sim como essa 
cerimónia tradicional ela é realizada.

Antigamente o que era exigido na práti-
ca do Lobolo era alguns escudos que é um 
valor simbólico, as roupas do Pai, da Mãe e 
o fruto da cacana que aqui no Sul chama-
mos Hacana dependendo da região o nome 
muda, aquele fruto simbolizava porque por 
natureza a canana ela é amarga, então o 
fruto simbolizava a amargura do lar como 
quem diz minha filha tu vais ao lar, o lar não 
é uma coisa fácil tu lá terás desafios mas te-
rás de suportar, era assim como a cerimónia 
era realizada. Depois da recepção do dote 
claramente que a noiva passava para a fa-
mília do noivo, só que o que assistimos nos 
tempos actuais é completamente diferente 
tudo mudou já se cobra valores avultados 

nessa cerimónia. Os pais hoje em dia quan-
do escrevem a carta do Lobolo exigem des-
de o primeiro dia o que lhe fizeram com a 
filha como se fosse um pagamento, exigem 
o dinheiro que gastaram com a formação 
da própria filha, exigem as roupas estamos 
a falar aproximadamente 50 mil que é co-
brado no Lobolo, sem falar as roupas que 
são oferecidas ao Pai, a Mãe, e as tias, en-
tão é um somatório de valores que hoje em 
dia é exigido e quando a mulher não con-
segue satisfazer aquilo que é as exigências 
do lar como quem diz quando fica grávida 
devem oferecer um filho homem, deve ter 
um barão na família quando a mulher não 
consegue suprir essas necessidades, quando 
a mulher não consegue ser a burra de car-
ga, salve-me a expressão, aquela que con-
segue fazer todas as tarefas domésticas aí é 
que entra a questão da violência baseada no 
género. Quando a mulher não consegue sa-
tisfazer essas todas combinações, que é dar 
um filho homem o primogénito, que é ser a 
burra de carga aquela que faz todas tarefas 
domésticas sem se cansar, quando ela não 
consegue isso aí entra a violência doméstica, 
se vocês forem a recordarem há alguns anos 
atrás as nossas medias eram palcos de situa-
ções de violência doméstica noticiavam que 
uma mulher queimou um homem com óleo, 
noticiavam que o homem foi queimado pela 
esposa, uma série de coisas que assistíamos, 
mas se nós formos a olhar a natureza desses 
problemas era por causa da violência domés-
tica, era por causa da violência baseada no 
género, por conta do Lobolo, por conta dos 
maus tratos a mulher era obrigada aguentar 

os maus tratos, insultos neste caso estamos 
falar da violência verbal, ofensas porque ela 
não estava conseguir atingir aquilo que era 
as expectativas esperadas. E quando ela ten-
ta regressar a casa dos seus pais a primeira 
coisa que os nossos pais nos dizem é, filha 
eu já levei o dinheiro do Lobolo volta para 
a casa do teu marido, volta a casa do teu 
esposo, aqui já não tem quarto para ti, aqui 
nesta casa você já não tem espaço.

Estamos a dizer que os nossos pais pre-
feriam nos ver mortos do que voltarmos a 
casa, é uma desonra quando uma filha volta 
do lar, ela não conseguiu suportar o lar, ela 
não é digna do nosso apelido, não é digna 
do nosso respeito, muitas mulheres por não 
aguentarem com essa pressão toda suicida-
vam-se, então estamos a dizer que o Lobolo 
tinha que ser a celebração do matrimónio 
entre duas famílias, mas não é isso que as-
sistimos, o que nos assistimos é um conjunto 
de factores que degradam a postura física, 
emocional e económica dessa mulher. Então 
o que estamos a questionar hoje não é a prá-
tica do Lobolo não, é como ela é feita, uma 
filha não deixa de ser filha só porque foi ao 
lar, um pai não deixa de suprir as necessida-
des da filha só porque a filha casou, então 
o que aqui deve ser melhorado é como essa 
cerimónia deve ser feita o mesmo acontece 
com os ritos de iniciação no norte de Mo-
çambique, o que estamos a questionar não 
são essas práticas tradicionais porque elas 
fazem parte da nossa identidade, elas nos 
identificam é o nosso espírito de pertença. 
Mas o que estamos questionar aqui é como 
isso tudo está sendo realizado.

O Impacto do Lobolo no Aumento da Violência 
baseada no Género no Sul de Moçambique

Por Darcísia Natal

PUBLICIDADE
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Paco Planelles / Espanha

• O Egito reúne – desde ontem, do-
mingo e até o próximo dia 18 de novem-
bro, grande parte da comunidade inter-
nacional na “grande reunião anual da 
COP27”. Ou seja, a Cúpula do Clima 
das Nações Unidas para combater as mu-
danças climáticas e o faz em meio à injus-
tificável ausência de líderes e governantes 
da Índia, China ou Rússia (responsáveis 
por 35% das emissões globais de CO2); 
bem como a evidente crise global de 
energia e alimentos marcada pela inusi-
tada guerra invasiva do exército russo de 
Vladimir Putin sobre a Ucrânia...Foram 
vinte e seis Cúpulas do Clima como esta 
- a última, COP26 / “In partnership with 
Italy” na Europa, na cidade de Glasgow, 
e este ano foi na África; em um destino 
de luxo, Sharm el Sheikh, um verdadeiro 
paraíso egípcio para turistas na Península 
do Sinai.

É claro que a ecologia e a defesa dos 
mares e da Terra dizem respeito a todos 
nós aqui ou além das nossas fronteiras. 
Expressões como "mudanças climáticas", 
"aquecimento global", "desenvolvimen-
to sustentável" e os apelos urgentes da 
conhecida ativista sueca, Greta Thun-
berg, aos jovens adolescentes e adultos 
para agir, inundar e incentivar estes dias 
- com a urgência juvenil da mensagem: 

“TiempoDeActuar”, para manifestação 
e protesto em fóruns, conferências, deba-
tes e simpósios da COP/27 no Egito; e, 
claro, alguns jovens vândalos nas galerias 
de arte e museus da cidade de Madrid, 
Londres ou Paris por ocasião desta nova 
Cimeira do Clima da ONU. Certamente, 
devemos levar a sério o chamado e tudo 
isso, não é um simples slogan da moda de 
nossos adolescentes, mas reflete a grave e 
preocupante situação que a humanidade 
vive.

Para além da exatidão ou veracidade 
dos estudos científicos sobre o estado de 
saúde do nosso planeta, a verdade é que 
a natureza tem as suas próprias leis, que 
o clima está a mudar, que as secas estão a 
tornar-se mais intensas e que aqui se alte-
raram os ciclos das chuvas, na Europa e, 
principalmente, no continente africano. 
Isso traz consigo terríveis consequências 
de fenômenos naturais e atmosféricos, 
pois enquanto as colheitas diminuem ine-
xoravelmente a população nos países afri-
canos - ano após ano, não para de crescer, 
se deslocar e emigrar para a Europa em 
busca de novos horizontes para o futuro, 
paz e bem- sendo. Em outras palavras, 
sendo o sempre esquecido continente 
africano, o continente que menos polui 
-no momento, e imensamente rico em 

recursos naturais-, é aquele que mais so-
fre as consequências das atuais mudanças 
climáticas com secas persistentes , fomes, 
doenças, ciclones, furacões e inundações. 
Mas também é verdade que o ultrajante 
comportamento humano e político de 
algum governante e líder político russo, 
chinês, europeu, americano ou coreano e 
o crescimento populacional aqui, ou além 
de nossas fronteiras com políticas ambien-
tais vazias ou nulas, tem suas repercussões 
na própria natureza que é mãe e fonte de 
vida para a humanidade, portanto, são os 
jovens e os velhos; nossos concidadãos, 
políticos e governantes de algumas supos-
tas "nações unidas"; ou seja, todos Nós 
que temos a responsabilidade de proteger 
o planeta Terra e garantir um futuro mais 
digno para nossos filhos, netos e futuras 
gerações. Não se trata de realizar novas 
e mais Cúpulas do Clima com falas de-
magógicas e falsas ("Parole, parole, paro-
le...") dos atuais governantes e políticos, 
mas, acima de tudo, erradicar as causas 
que produzem as atuais mudanças climá-
ticas e o aquecimento global dos mares e 
de noso planeta Terra.

  
Kharimanbo swinene, irmaos
Saudaçôes desde Espanha

ALERTA METEOROLÓGICO

Ponto sem retorno?
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Fim da Impunidade dos Crimes 
Contra os Jornalistas

Laura António Nhaueleque

VOZ FEMININA

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
consagrou o 2 de Novembro como dia 
Internacional pelo Fim da Impunida-
de dos Crimes contra Jornalistas, ins-
tituído a 18 de Dezembro de 2013 na 
resolução 68/163. Só para lembrar – 
foi a 2 de Novembro de 2013 que Ghis-
laine Dupont de 57 anos e Claude Ver-
lon de 55 anos, jornalistas franceses 
da Rádio França Internacional (RFI) 
em uma missão no Mali perderam as 
suas vidas. Na ocasião, Dupont e Verlon 
foram sequestrados, a seguir, mortos pe-
los rebeldes do Movimento Nacional para 
a Libertação de Azawad (MNA) – que rei-
vindicam a independência do norte do Mali 
– depois de saírem do encontro que os dois 
profissionais tiveram com o líder do movi-
mento, na sua própria casa.

A primeira comemoração internacional do 
2 de Novembro aconteceu em 2014; nesse 
dia, a ONU denunciou, criticou e repudiou 
os casos de violações à jornalistas espalhados 
pelo mundo, e ainda apelou aos governos e 
outras organizações que criem e ou fortifi-
quem condições e mecanismos que possam 
proteger os direitos dos jornalistas, acima de 
tudo, que os crimes contra os profissionais 
da media sejam investigados e punidos.

Olhando para os dados da ONU, UNES-
CO e outras organizações sobre os crimes 
contra os jornalistas, parece que estes re-
presentam uma das categorias que correm 
mais perigo de vida enquanto em exercício. 
Nesta perspectiva, os dados mostram que 
entre2006 à2019, 1200 jornalistas e profis-
sionais de media foram mortos, 65 em 2020 
e 55assassinatos em 2021.

Além do mais, muitos casos de crimes con-
tra os profissionais da media não são resol-
vidos. Neste sentido, segundo os índices de 
impunidade global do Banco Mundial para 
2020 classifica a Somália como o primeiro 
na lista com cerca de 26 casos de assassinatos 

de profissionais da media impunes, seguido 
da Síria com 22 casos, Iraque com 21 e Su-
dão do Sul em 4º lugar com 5 casos de assas-
sinados não esclarecidos.

Pela ocasião de mais uma comemoração 
internacional, este ano o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, destacou o aumen-
to nos últimos anos de casos de jornalistas e 
ainda disse, 9 em cada 10 assassinados não 
tiveram um desfecho judicial.

Os assassinatos de jornalistas não aconte-
cem apenas em países em guerra como mui-
tos da África e da Ásia, mas também em con-
textos em que os jornalistas investigam casos 
de corrupção, crime organizado, tráficos de 
pessoas e negócios ilícitos e outras violações 
dos direitos humanos. Só para dar alguns 
exemplos, o México ocupa a sexta posição 
no índice global de impunidade enquanto o 
Brasil está no 8º lugar, no entanto, estes dois 
países não estão em guerra.

Audrey Azoulay, diretora-geral da UNES-
CO reforça a fala de Guterres, primeiro 
condenando o assassinato do jornalista Sai 
Win Aung a 25 de Dezembro de 2021 em 
LayKayKaw quando fazia a cobertura da 
situação dos refugiados. Azoulay asseverou 
que enquanto os profissionais da media estão 
em exercício para trazer a verdade, sofrem 
vários tipos de crimes desde assassinatos, 
torturas, desaparecimentos forçados, seques-
tros, assédios, detenções arbitrárias e muito 
mais.

Para além de Azoulay, a Organização dos 
Repórteres Sem Fronteiras (RSF) no seu 
relatório de 2021 afirma que no contexto 
africano, países como Eritréia, Camarões, 
Benim, Etiópia, Nigéria, Uganda e Sudão 
lideram em casos de detenções arbitrárias 
dos jornalistas. Outro elemento que ajudou 
a incrementar a repressão dos jornalistas no 
contexto africano foram os golpes de esta-
dos que aconteceram no ano passado. Tais 
golpes provocaram um clima de tensão e de 

medo que desaguou no controlo exacerbado 
da informação e da censura, violando assim 
o direito da imprensa e da expressão.

A situação da censura e do controlo da 
informação está muito patente no contexto 
de Moçambique. Há dias, a polícia de Mo-
çambique em Cabo Delgado deteve – sem 
nenhum processo judiciário – o jornalista e 
activista dos direitos humanos, Arlindo Chis-
sale, suspeito de ser espião dos terroristas. 

Para além da detenção arbitrária, a MISA 
Moçambique afirma que nas celas, Chissale 
foi privado de alimentos.

A detenção de Chissale vem reforçar cada 
vez mais a degradação do quadro do direito 
da imprensa e da expressão em Moçambique. 
Ademais, o caso de Chissale se estende na 
mesma esteira com o do Ibrahimo Mbaruco, 
jornalista que desapareceu em Cabo Delga-
do em Abril de 2020 que – de acordo com as 
testemunhas – antes do seu desaparecimento 
estava sob custódia da polícia que posterior-
mente viria negar o paradeiro do jornalista. 
Ainda podemos lembrar do sequestro e do 
gravíssimo espancamento do jornalista Eri-
cino de Salema em Março 2018, assim como 
do incêndio na sede do Canal de Moçambi-
que, entre outros exemplos.

Intimidação, controlo excessivo da infor-
mação, censura, pode ser descrito como o 
quadro que se apresenta o direito à liberda-
de de informação e expressão não só para os 
jornalistas, mas para toda a sociedade mo-
çambicana. Quadro este que deve ser consi-
derado como lesivo ao estado de directo.

Portanto, como apela a ONU, o governo 
moçambicano deve providenciar e reforçar 
os instrumentos, sejam eles legais que visem 
proteger os profissionais da media, sobretu-
do quando estão em exercício. Nesta senda, 
ainda Guterres lembra que a privação da 
informação pode ser uma questão de vida 
ou de morte como aconteceu no período da 
pandemia da Covid-19.
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Já não é novidade para ninguém que vi-
vemos num mundo globalizado, onde as 
tecnologias de informação e comunica-
ção tomaram conta da vida das pessoas 
e as redes sociais (whatsApp, Facebook, 
Instagram entre outras) em particular, 
invadiram as nossas vidas e hoje em dia 
maioritariamente no meio urbano elas 
fazem parte do nosso dia-a-dia, onde as 
pessoas usam-nas para postar diferentes 
conteúdos da sua vida pessoal e profis-
sional, criar novas amizades, conversar 
com quem está distante, partilhar infor-
mações, notícias, eventos muito rapida-
mente, ou seja, os acontecimentos do 
mundo podem ser acompanhados e di-
vulgados em tempo real.

Num mundo onde se reclama de rup-
tura de valores e se apela por mais em-
patia e solidariedade entre as pessoas, 
vemos nas diversas redes sociais pessoas 
de diferentes idades, etnias e status so-
cial vezes sem conta a partilharem infor-
mações sobre a angariação de fundos ou 
bens materiais para ajudar desde pessoas 
com enfermidades, famílias vulneráveis, 
crianças com deficiência à apoiar artis-
tas na produção das suas obras artísticas. 
É na resposta a estas situações que en-
contramos diferentes tipos de comporta-
mentos dos internautas e sociedade no 
geral, existem pessoas de boa fé que aju-

dam em anonimato a aliviar o sofrimen-
to do seu próximo, dão o seu contributo 
e se dão por satisfeitas, existem outras 
que para além de darem o seu contribu-
to fazem a questão de postar mensagens 
do comprovativo da transferência mone-
tária, deslocam-se a casa do necessitado 
e tiram fotos e postam, dizem elas como 
forma de marcar o momento e incenti-
var outras pessoas a fazerem o mesmo 
pois boa acção gera boa acção, mas esta 
atitude gera diferentes opiniões, certas 
pessoas não concordam com a postagem 
das boas acções e para tal até citam os 
versículos bíblicos do livro de Mateus 
6:2-4 que diz: Portanto, quando você der es-
mola, não anuncie isso com trombetas, como 
fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, 
a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes 
garanto que eles já receberam sua plena recom-
pensa. Mas quando você der esmola, que a sua 
mão esquerda não saiba o que esta fazendo a 
direita, de forma que você preste a sua ajuda 
em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em 
segredo, o recompensará.

Bem nem todo mundo é cristão e nem 
todos seguem os princípios bíblicos, por 
isso sou da opinião que no fundo o que 
importa é ajudar por mais que as pessoas 
queiram tirar algum protagonismo e pas-
sar a imagem das mais boas pessoas, em-
páticas, com bom coração ou até mesmo 

mostrar que são abastadas e podem aju-
dar a quem quiserem, pois no fim das 
contas quem sai a ganhar é sempre o ne-
cessitado mas concordo que é imoral e 
desumano tirar protagonismo diante do 
sofrimento alheio, expor as fragilidades 
das pessoas para todo mundo (embo-
ra não seja motivo de vergonha) existe 
uma ética social que deve ser observada 
elevada em conta antes de partilhar his-
tória de vida e fotos da privacidade dos 
demais, embora muitos dizem que para 
postar as fotos dos necessitados pediram 
permissão, mas pensem comigo, alguém 
te vem ajudar em algo que tanto neces-
sitas e depois pedi uma foto será que es-
tarás em condição para dizer não? Creio 
que seja difícil recusar uma foto ou vídeo 
a quem nos ajuda.

Concordo ainda que esta é uma ques-
tão complexa que sempre irá gerar dis-
cussões e opiniões divergentes por parte 
de toda a sociedade, mas aproveito para 
apelar que não deixemos de ser solidá-
rios com o próximo, procuremos sempre 
na medida do possível e dentro das nos-
sas possibilidades ajudar a quem precisa 
com vista quiçá termos um mundo mais 
justo e equilibrado onde reina o respeito 
e ajuda mútua valores essenciais para a 
construção de um mundo melhor, mais 
não digo.....

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.57 3.64
EUR 63.70 64.97
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Solidariedade vs Protagonismo: serão 
facetas da mesma moeda?

Por  Cândida Muvale


