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"Só se vence com persistência, 
educação e conhecimento"

ENTREVISTA

Luz do Pensamento. Os livros 
não podem mudar o mundo mas 
sim podem mudar as pessoas. O 
que procura alcançar com o lan-
çamento deste livro?

Tânia Tomé. Quando se escreve 
um livro existem dois lados, um que é 
do desabafo que tem a ver muito com 
a própria individualidade como pes-
soa e existe o lado de impactar a socie-
dade onde a maior parte das vezes es-
tará ligado com causas sociais que nós 
achamos que são pertinentes a serem 
discutidas, a serem debatidas, de serem 
alvos de reflexão. No caso em apresso 
é um conjunto de coisas porque o livro 
tem várias componentes não tem só a 
parte narrativa, parte da novela mas 
tem também uma tónica poética que é 
uma tónica muito da minha mão que 
escreve, ela é que se abraça com este 
fórum artístico da poesia e vai se en-
trelaçando mas tem como um enredo 
a transversalidade de todo livro uma 
luta que só se vence com acredito, per-
sistência, educação, conhecimento e 
com vontade de transformar e essa é 
a vontade de Melanina que ela quer 
de facto transformar a sociedade in-
dependentemente da cor da pele que 
ela tem e não tem, que é um grande 
paradoxo dentro da nossa sociedade e 
é por isso que eu gosto de fazer essas 
provocações porque muitas vezes nós 
achamos que temos determinados ti-
pos de limitações e a nossa maior limi-
tação somos nós próprios. Então, essa 
é a provocação que eu deixo ficar em 
Melanina: Uma Sonhadora Da Favela 
Do Quinto Grito. 

L.P. É uma mulher multifaceta-
da e que tem levado a bandeira de 
Moçambique além-fronteiras. O 
que lhe inspira?

T.T. É emponderar as outras pes-
soas, é mostrar que a nossa sociedade 
precisa de mudanças efectivas e para 
isso acontecer de facto nós devemos 
emponderar líderes e trabalhar natu-

ralmente com aquelas que são as mais 
desafiadoras de facto dentro da nossa 
sociedade, eu falo das mulheres, das 
pessoas discriminadas onde existe o 
preconceito, portadores de albinismo, 
de deficiência, uma série de questões 
que nós todos os dias devemos colocar 
em cima da mesa e é por essa razão 
que eu decidi criar o empreendimento 
Melanina: Uma Sonhadora a Fave-
la Do Quinto Grito. É um romance 
romântico de aventura de uma jovem 
que de facto acaba por se perder da 
mãe e depois da irmã vítima de bala 
perdida mas sobretudo vítima de uma 
sociedade injusta onde a descrimina-
ção é imponente, onde o preconceito 
é presente e onde a única forma de 
fazer a mudança e a transformação é 
de facto o empoderamento. E Melani-
na continua a acreditar, é uma grande 

sonhadora mas mais do que sonhado-
ra é uma fazedora, é alguém que de-
cide que a única forma de facto de ela 
transformar-se será a partir da favela 
do quinto grito onde ela dimensiona 
os tantos gritos que são necessários na 
sua construção como indivíduo mas 
na construção da colectividade da sua 
comunidade. Então, ela tem vários 
gritos pelo amor, pela liberdade, pelos 
direitos humanos, pela liderança e to-
dos esses gritos são transformacionais 
então é um livro muito provocatório 
abraça essas causas todas, sociais 
ao mesmo tempo que há um enredo 
que está acontecer dela até conseguir 
chegar a mãe e portanto eu vou dizer 
que este livro é uma consequência de 
todos meus livros. 

L.P. Aborda no seu livro em tor-
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ENTREVISTA

no do racismo, embora tenham 
sido feitos grandes avanços para 
sua erradicação ainda observa-
mos fracturas estruturais. O que 
vê como resposta a estas fractu-
ras?

T.T. O livro retrata um cenário de 
dor, que é um cenário da favela muito 
similar aos nossos contextos de econo-
mias emergentes com muita miséria, 
injustiça, com muitos problemas so-
ciais, muito desacredito e com muita 
falta de auto-estima, falta de crença de 
que é possível nos realizarmos e com 
extrema e escasso acesso a informação. 
Mas quando eu trouxe este cenário que 
é o cenário da favela, quando formos a 
descascar o livro vamos perceber que 
há uma África profunda dentro do liv-
ro porque quando eu falo da miopatia, 
gosto de dar este exemplo que hoje te-
mos a palavra bonita que é a miopa-
tia nós sempre tivemos os curandeiros 
que sempre utilizaram as plantas para 
curar as pessoas e hoje temos certas 
palavras exactamente nesse processo 
seja de colonização ou de opressão nos 
davam esta ideia de como África não 
tem conhecimento ou em África não 
temos civilização ou todos nossos rela-
cionamentos tradicionais não têm sig-

nificância. Então, vamos mudar isso 
para palavras mais bonitas e isso deixa 
de ser africano. O livro tem muita pro-
vocação de muita informação que tem 
a ver com esta desconstrução que as 
vezes até acontecem mesmo no próprio 
cenário brasileiro. É importante res-
saltar também que dentro do contexto 
brasileiro sabem se os problemas do 
racismo, os problemas que chamamos 
de infra-estruturais do racismo mas eu 
queria muito que todas essas conver-
sas não fossem conversas superficiais 
onde a gente diz "queremos o negro 
na televisão, primeiro negro econo-
mista na televisão, o primeiro negro 
que ganhou o prêmio" e ficamos todos 
só nesse sensacionalismo de "primeiro 
negro fez isto e aquilo" isso não muda, 
aquilo que vai mudar as questões in-
fra-estruturais em qualquer país do 
mundo é a educação e uma educação 
que seja efectiva desde pequenino. Por 
isso são tão importantes os nossos pro-
fessores, é tão pertinente e consistente 
essa relação com os nossos professores, 
com a forma como nos damos mas so-
bretudo com a liderança efectiva que 
tem o poder de transformar e colocar 
no lugar do professor onde deveria es-
tar para permitir que nós como crian-
ças pequeninas que somos possamos 

chegar algum lugar e tudo isso é pos-
sível. 

L.P. Melanina revela uma crise 
de identidade no seio de africa-
nos e afros descendentes?

T.T. Eu acho que não tem que ha-
ver apropriação de um momento cer-
to ou correcto, nós somos aquilo que 
somos e temos história. Aquilo que é 
importante nesse processo todo é nós 
valorizarmos aquilo que nós somos 
com auto-estima que é uma coisa que 
falta muito até pela alienação de toda 
uma civilização foi nos reiterar a ideia 
de que África não tem valor nenhum, 
não tem civilização, não tem cultura 
pertinente e muitas outras coisas que 
faz com que cada parte de nós fique 
focalizado em "eu não acredito, eu 
não sou capaz" muitas invejas que 
temos um dos outros ao em vez de 
valorizarmos e reconhecermos as nos-
sas próprias referências. Aqui eu falo 
de um aspecto que é importante que 
é descolonizar as nossas mentes. Nós 
ainda estamos completamente coloni-
zados, achamos que não estamos mas 
estamos então para criarmos esse todo 
processo temos que começar a reflec-
tir quem realmente somos e buscar as 
nossas referências.
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Josefa Mahumane

O que preocupa é subida de 
preços dos produtos e com-
bustível .subida de preços de 
transporte o povo está enco-
mondado com  isso já não 
aguentamos mas a situação 
de vida que está a alastrar 
se  no nosso país, e o povo é 
que paga, eles levam dinheiro 
usam para coisa fúteis , onde 
já se viu comprar carros carís-
simos para membros do parti-
do no poder, enquanto  isso o 
povo morre de fome. Estamos 
cansados, basta é tempo de 
mudar o país.

Andrisse Macandja

A sociedade hoje em dia vive 
como um escravo acorrentado mas 
com a chave em sua mão, ao que te-

mem libertar-se de seus pensamen-
tos. Estamos numa situação em que 
normalizamos o analfabetismo, mas 
reclamamos a fome, sede sem ver 
que temos o poder de produção em 
nossas mãos indeléveis. Enquanto os 
governantes fazem a corrupção por 
baixo do nosso nariz, a religião vem 
para nos tirar o que resta do custo 
de vida. E lá vamos nós continuar a 
reclamar da vida na qual resume-se 
na unha do nosso governo, em que 
hoje somos pisados e amanhã somos 
lembrados apenas quando se precisa 
nosso apoio eleitoral, mas já diz o 
velho ditado põe um prato na mesa 
do mendigo que ele esquece que tu 
lhe cuspiu antes.

Amady Aly

Na zona da katembe na provín-
cia de Maputo, a população vive 
um grave dilema de transporte de 
passageiros"chapas", no período da ma-
nhã no intervalo das 7 ás as 11h,uma 
carência enorme dos próprios e a po-
pulação vem sofrendo dia após dia e o 
governo não faz perante esta triste rea-
lidade, e o mesmo acontece no período 
da noite,onde o transporte "para de cir-
cular" apartir das 21h, com isso a popu-
lação é que sofre para regressar a casa e 
ficam horas e horas entregues a sua pró-
pia sorte, por vezes a população é so-
corrida pela boa fé de algumas pessoas 

que param os carros particulares com 
a intenção de dar boleia as pessoas de 
modo que consigam atravessar a ponte 
para as suas casas, o governo tinha que 
criar meio termo para sanar essa gran-
de lacuna.

Ivancy Alexandre

Passam 47 anos desde a libertação 
do povo Moçambicano que se en-
contra acorrentado pela ignorância, 
que sem ver faz acreditar as futuras 
gerações de que ainda nos encontra-
mos enraizados ao jugo colonial, sem 
escolaridade sem conhecimento, 
carregamos o analfabetismo como 
uma prática comum, e ignoramos a 
soberania que reside em nós e nos é 
dada por mérito não por herança. 

São promessas que não serão 
cumpridas, são gritos de socorro por 
parte daqueles que não são notados 
pelos "grandes chefes" que carregam 
pesadas patentes mas ignoram o far-
do da luta e do suor daqueles que 
um dia lutaram por um povo antes 
oprimido, mas a história se repete.

É tempo de revolução, não é ne-
cessário fazermos um balanço entre 
o povo e o seu opressor para receber-
mos e termos em mãos o poder que 
é nosso por direito. Já dizia o nosso 
primeiro presidente Samora Machel 
" É necessário fazer da escola uma 
base para o povo tomar o poder"

GRITO DO CIDADÃO " É necessário fazer da escola uma base 
para o povo tomar o poder"

Agora como  presidente deste 
meu pais Moçambique colocarei 
em ênfase os seguintes pontos: 

- Anti-corrupção antes de tudo 
( Moçambique é um dos paises 
mais corruptos da africa austral 
nos ultimos anos, o povo mo-
çambicano tem o direito de vi-
ver em liberdade e purificação 
estatal);

- Defesa Nacional ( O pais está 
passar por por uma grande crise 
política nos últimos anos, facto 
que tem dispersado a população 
das suas áreas de conforto e con-
tribui para a pobreza absoluta e 
taxa de mortalidade no pais);

- Educação ( para um Moçam-
bique melhor é necessário apos-
tar na educação influenciando 

desta forma no baixo nivel de 
analfabetismo e desemprego 
qualidade na  produção de bens 
e serviços);

- Prevenção das calamidades e 
desastres naturais ( O pais têm 
enfrentado vários desastres e ca-
lamidades naturais anualmente 
influenciando o deslocamento 
das populações para as zonas de 
abrigo a refugiados);

- Desenvolvimento da tecno-
logia e telecomunicação ( A tec-
nologia é a principal chave de 
desenvolvimento econômico e 
social pois o mundo tem 

- Acesso à energia eléctrica e 
água do rovuma ao maputo

- Cultura e desporto
- Saúde

Fernando Couana

“Moçambique melhor é necessário 
apostar na educação”
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O mundial de futebol é a maior 
competição do mundo despor-
tivo, quer o mundo aceite quer 
se recuse, defendendo a ideia de 
uma igualdade desportiva que na 
prática não existe, o futebol é de 
facto o ópio do povo, o desporto 
rei, portanto os impactos desse 
desporto rei são tão considerá-
veis que se torna valioso investir 
neles. É nesse âmbito talvez, que 
o Qatar, estando abaixo dos mí-
nimos padrões de respeito e con-
sideração internacionais decidiu 
dar de tudo ao futebol para uma 
tentativa certeira, com certeza 
assim pensou-se naquela nação, 
de recuperar alguma honra de 
tudo que se perdeu, ou talvez 
nunca se teve do mundo sobre 
Qatar, mas independentemente 
dos esforços, até antes de 20 de 
Novembro último, tal passo não 
passava de tentativa.
Organizar o mundial é um 

acto em todo o planeta de tão 
tamanha relevância que qual-
quer nação podendo, submeter-
-se-ia com o maior dos orgulhos, 
por isso é que tem sido através 
de concurso e tem, por acaso, 
sido concorrido com todas as 

forças, visto que, é tão presti-
giante tornar-se anfitrião desta 
competição que vale tudo para 
ser, e o Qatar passou por isso, 
fez de tudo para o ser. Tendo em 
conta, a instabilidade humana 
vigente no Qatar, instiga a qual-
quer um a indagar se, as razões 
pelas quais o Qatar lutou bas-
tante para se tornar no anfitrião 
da copa do mundo são as mes-
mas que motivariam qualquer 
país, duvidoso.
O Qatar é pela sua nature-

za um país tirano, incapaz de 
violar os direitos humanos na 
sua plenitude porque sequer os 
considera, nesta nação tais fun-
damentos são escangalhados na 
sua postura natural, na sua mais 
pura forma de estar e, o mundo 
não tem sido indiferente a isso. 
O Qatar, ainda que não pareça, 
também não tem sido indiferen-
te a atenção do mundo no seu 
terrível modus-vivendi, também 
porque o mesmo chicote que 
oprime o escravo, faz ou faria os 
mesmos estragos no opressor, o 
problema é que o escravo nunca 
pensa em ripostar mas, quando 
a escravatura é tão anacróni-

ca que se confunde com tirania 
contemporânea, serão os outros 
supostos esclavagistas a darem 
a carta de alforria aos teus não-
-escravos, e isso certamente vai 
doer. 
É dessa dor que o Qatar ten-

tava curar-se com a organização 
do mundial mas, com a popula-
ridade do futebol, a sua natureza 
de unidade, harmonia e alegria, 
o tiro está a sair ao Qatar pela 
culatra, ou seja, os apoiantes e 
os fazedores do futebol estão em 
90% a usar do próprio maravi-
lhoso futebol para transmitir a 
sua insatisfação com o Qatar, o 
mundial está servir para nota-
bilizar a desgraça qatari e de-
nuncia-la automaticamente. En-
quanto o Qatar esperava limpar 
seu nome com o futebol, a acção 
desportiva lhes serve contraria-
mente, denunciando a vergo-
nha de desrespeitar a mulher, a 
criança e os direitos humanos no 
geral. Futebol é festa, isso é um 
facto tanto na polana-caniço em 
Maputo quanto nos luxuosos es-
tádios do Qatar. Viva o futebol, 
viva os direitos humanos, abaixo 
o Qatar. 

Futebol agride o Qatar 
traiçoeiramente
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PROPOSTA DAS TESES DE LUTA
II SESSÃO DO COMITÉ EXECUTIVO NACIONAL!

A Nova Democracia reunida na II Sessão Anual do Comité 
Executivo Nacional, de 16 à 18 de Dezembro de 2021, na localidade de 
Taninga, distrito da Manhiça, em Maputo-Província, analisou e adoptou 
a seguinte proposta de Teses, elaboradas no decurso das auscultações 
nacionais conduzidas pela Equipa Temática Nacional, a serem defendidas 
e discutidas no quadro da elaboração dos manifestos eleitoral 2023 e 
2024 e, na sequência do programa governativo:

Tese Central

Nós a Nova Democracia sempre acreditamos que o problema central 
é a exclusão económico-social e a, elitização dos direitos humanos, 
da igualdade, da justiça e da liberdade privatizados por quem tem o 
dever de os garantir. Por isso, é urgente refundar o Estado e reformar 
as instituições, dotando- as de independência suficiente para 
posicionar a legalidade antes das ordens superiores e pacificamente 
instaurar mudanças estruturais profundas em prol de uma cultura 
democrática tolerante na sociedade.

No domínio político:

▶ Reforma política e legal com descentralização distributiva que entrega o 
poder ao cidadão – reconquistar a confiança do

cidadão, mulheres e homens, neles próprios como sujeitos activos no 
controlo eleitoral, na fiscalização governativa e na acção política;

▶ O povo antes das armas e dos recursos financeiros e naturais,

primando por um sistema transparente de gestão das políticas públicas 
do Estado onde, os três poderes, convergem para bases de dados únicas, 
desenvolvidas em plataformas digitais livres, de fácil acesso, por meio 
de um mecanismo de Governo Aberto que alcance todos os processos - 
humanos, materiais e financeiros;

▶ Valorização de todas as províncias na mesma dimensão: Um poder político 
que respeita aos saberes locais e à mulheres e homens de diferentes etnias, 
classes, nível académico, faixa etária, orientação política, religiosa e de 
género, exaltando as potencialidades de cada ponto do país;

▶ Multilateralismo enquanto visão de cooperação e política externa que 
reconcilia a vizinhança e amplia a inserção em redes globais.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Redução de poderes do Presidente da República através da Revisão 
Pontual da CRM;

2. Despartidarização das instituições do Estado incluindo através da 
remissão ao Conselho Constitucional de uma petição para a verificação da 
constitucionalidade do exercício de funções de Presidente de Partido pelo 
Presidente da República, em cumprimento e respeito das incompatibilidades 
de exercício de funções privadas estabelecido no art. 148 da CRM;

3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura de 
Comissão Eleitoral independente que se ajusta ao contexto nacional e 
sobre a introdução de voto electrónico;

4. Garantia da separação e interdependência efectiva de poderes através 
do reforço da autonomia do Judicial e do Parlamento;

5. No domínio da paz e segurança, criação de Comissão de Reconciliação 
Nacional;

6. Eliminação da figura do Secretário do Estado ou redução das suas 
competências devolvendo poderes plenos ao Governador;

7. Reforço da política de segurança interna através da reestruturação dos 
serviços de inteligência para servir aos cidadãos e não aos interesses da 
elite predadora do Estado.

No domínio económico:

▶ A Nova Democracia defende um sistema económico livre de

clientelismo selvagem onde o bem-estar das moçambicanas e dos 
moçambicanos é potenciado, um mercado livre do empresariado de 
intermediarismo e onde a economia moçambicana é timoneira dos 
interesses nacionais;

▶ Da responsalidade social à indemnização das comunidades

hospedeiras dos megaprojectos: Quotas de emprego, oportunidades de 
formação e capacitação profissional, ao nível nacional e internacional;

▶ Agência de controlo da dívida e de actividades financeiras funcional com 
arquivos e registos públicos que permitam auditar a dívida pública e 
detectar os verdadeiros donos das empresas beneficiárias de concursos 
públicos;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Redução de impostos específicos que incidem sobre o consumidor, 
de quem aufere menos para cobrar a quem aufere mais, para permitir o 
alargamento da base tributária, atrair investimentos, reduzir empresas 
devedoras e promover desenvolvimento sustentável, criando condições 
para tod@s contribuírem;

2. Reduzir as taxas e custos de produção e processamento local para tornar 
mais barato e atractiva a compra de produtos nacionais;

3. Rever a actuação do Estado como holding privada em competição com 
o empresariado nacional;

4. Assegurar a gestão directa pelas comunidades locais dos fundos 
canalizados pelos projectos de desenvolvimento à favor destas, 
harmonizando o tratamento diferenciado entre a lei Lei 10/99 – Lei sobre 
a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos florestais e 
faunísticos e, as leis 20/2014 e 21/2014 ambas de 18 de Agosto sobre minas 
e petróleo respectivamente;

5. Renegociar os contratos com os megaprojectos com equipas técnicas 
especializadas para assegurar maior benefício nacional;

6. Descentralizar a gestão das empresas e de pagamentos a partir do 
estrangeiro e da capital quando resulte em prejuízos aos locais;

7. Reduzir os gastos públicos excessivos (incluindo subsídios as elites) e 
assegurar a aplicabilidade de em sectores e despesas prioritárias com vista 
a dinamizar a economia.

No domínio social:

▶ A Nova Democracia defende um Estado que se antecipa ao cidadão e, que 
adopta uma postura e uma linguagem sensível ao

género, priorizando as necessidades específicas dos grupos 

Movimento Nova Democracia - ND 
   Tel  +258 84 5838274 
Cel  +258 84 3832754 

Rua da Bela Rosa, Q52, Casa24 
Maputo, Moçambique 

 
vezdopovond@gmail.com 
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que reconcilia a vizinhança e amplia a inserção em redes globais. 

 

A operacionalização destas teses exige a priorização de: 

1. Redução de poderes do Presidente da República através da 

Revisão Pontual da CRM; 

2. Despartidarização das instituições do Estado incluindo através 

da remissão ao Conselho Constitucional de uma petição para a 

verificação da constitucionalidade do exercício de funções de 

Presidente de Partido pelo Presidente da República, em 

cumprimento e respeito das incompatibilidades de exercício de 

funções privadas estabelecido no art. 148 da CRM; 

3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura 

de Comissão Eleitoral independente que se ajusta ao contexto 

nacional e sobre a introdução de voto electrónico; 



Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  01 de Dezembro de 2022
7DIVULGAÇÃO

marginalizados incluindo crianças, mulheres, pessoas com deficiência, 
pessoa idosa, deslocad@s e pessoas nos centros de privação de liberdade;

▶ Quotização do privado para alimentar o público: cada 5% das

proprinas de educação ou saúde privada investida à favor de uma 
infraestrutura pública igual;

▶ Combater a privatização do direito à saúde e a transformação dos hospitais 
públicos em aceleradores de negócios das

agências funerárias, assegurando o cumprimento integral da Declaração 
de Abuja que obriga 15% do Orçamento do Estado para a Saúde com 
vista a:

▶ Afirmar a Nova Democracia como defensor incondicional da classe 
trabalhadora nacional, das moçambicanas e moçambicanos no 
sector informal enquanto pilar da economia nacional e vector de 
desenvolvimento que contribui com cerca de 80% de empregos nacionais;

▶ Combater todas as formas de exploração sexual de mulheres incluindo no 
contexto de conflitos militares, nos campos de deslocados, nos campos 
de treino policial/militar e nos estabelecimentos de reabilitação;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Revisão do subsídio social básico na protecção social de grupos 
marginalizados num contexto em que funcionários públicos recebem per 
diems (por dia) de 6.000,00 para pagar 1.520,00Mts/3 meses por família;

2. Assegurar que no quadro da revisão da lei da terra se adopte um 
regime simplificado para a atribuição de DUAT e protecção do direito à 
propriedade pelas comunidades;

3. Garantir uma indemnização justa em situações de expropriação de 
terra para a implantação de projectos económicos e sociais, incluindo as 
populações afectadas enquanto accionistas dos megaprojectos;

4. Instituir medidas de fiscalização eficazes para eliminar a rede ilícita de 
comercialização de medicamentos fora de prazo e, erradicar/responsabilizar 
a violência hospitalar;

5. Desconcentrar a gestão das instituições, dos recursos financeiros e dos 
serviços sociais básicos da capital do país para os locais de implementação;

6. Aprovar políticas de fiscalização, controlo e responsabilização rigorosa 
do Estado e dos megaprojectos para reduzir cenários de reassentamento 
desumano que não olha para as actividades de sobrevivência comunitárias;

7. Garantir a independência e irreverência dos Sindicatos sem interferência 
política;

8. Prover assistência psicológica e reinserção social dos efectivos das 
forças de defesa e segurança, profissionais de saúde e outros profissionais 
que lidam com contextos de violência e guerra;

9. Instituir programas de protecção de defensores dos direitos humanos, 
activistas, jornalistas e organizações cívicas;

10. Profissionalizar a assistência social na função pública com medidas de 
controlo efectivo para elevar a transparência e responsabilização;

11. Adoptar programas de resposta à pandemias e emergências 
humanizados e inclusivos, que não se transformem em armas de combate 
aos pobres;

12. Auditar permanentemente a produção estatística dos programas 
governativas e das entidades responsáveis pela gestão eleitoral.

No domínio tecnológico:

▶ Massificação do uso das tecnologias no atendimento ao público e da mídia 
social enquanto mecanismo de educação,

mobilização e reconciliação nacional, colocando a inteligência nacional 
ao serviço da inovação tecnológica assim como a garantia de segurança 
digital, potenciação turística e promoção do potencial intelectual e 
criativo das comunidades.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Assegurar a redução dos custos de acesso às tecnologias incluindo a 
migração digital e a internet;

2. Garantir a liberdade e segurança digital tendo em conta o contexto 
de surveillance, de crise do sistema de banca electrónica, de crimes 

económicos, de fluxos ilícitos de capitais, de raptos e sequestros, de 
transacções ilícitas usando mpesa/banca, da viralização de conteúdos 
contra honra e de perseguição de denunciantes de escandâlos públicos 
através de mahindras digitais;

3. Assegurar a protecção e o acesso a justiça pelas vítimas de crimes 
cibernéticos, garantindo a identificação pública e responsabilização 
criminal dos infractores;

4. Aprovar instrumentos legais e políticas adequadas para o enfrentamento 
de crimes cibernéticos, a protecção da pessoa exposta e a prevenção do 
policiamento da opinião pública nas redes sociais.

No domínio ambiental:

▶ A Nova Democracia acredita numa Matriz Energética Diversificada e 
uma economia agrária centrado no investimento

em toda a sua cadeia de valor, facilitando a provisão de água e energia em 
todos os postos administrativos e colocando os produtos comunitários 
no mercado nacional e internacional a custos subsidiáveis;

▶ Defendemos um país com uma agenda estratégica de desenvolvimento 
inclusivo e sustentável, onde cada cidadão é

contribuinte e accionista, principal abonado na canalização das receitas 
dos recursos às comunidades e sem benefícios fiscais excessivos, 
resultando na melhoria da qualidade de vida de cada moçambicana e 
moçambicano;

▶ Instituição de penas severas a violação do tratado de Kimberley e 
outros instrumentos nacionais e internacionais que penalizam a 
comercialização de “recursos naturais de sangue” para responsabilizar a 
constante tortura à garimpeiros nacionais, o saque à madeira nacional e 
a exploração abusiva e desenfreada dos recursos nacionais;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Impulsionar a industrialização agrária baseada numa agricultura 
orgânica com redução de químicos e assente na mecanização que minimiza 
os impactos ambientais nocivos e valoriza os saberes locais na protecção do 
meio ambiente;

2. Elevar o rigor na fiscalização e implementação de políticas de protecção 
que priorizam o cumprimento dos compromissos de redução de gases de 
efeito estufa já firmados;

3. Responsabilizar criminalmente e constituir em lista pública cidadãs 
e cidadãos estrangeiros não gratos proibidos de entrar no país quando 
envolvidos na exploração ilegal e desenfreada de recursos minerais;

4. Monitorar o cadastro de registo e a mudança de nome de empresas 
banidas com mesmos accionistas;

5. Fiscalizar o cumprimento efectivo do reflorestamento e reposição de 
animais em extinção;

6. Impulsionar e criar um ambiente favorável para o uso de energias 
renováveis e amigas do ambiente;

7. Assegurar a educação ambiental, em género e direitos humanos 
massivamente incluída nos curricula e nos programas de cidadania;

8. Assegurar a implementação da legislação de gestão e reciclagem de 
resíduos sólidos, incluindo através da monitoria da redução do uso do saco 
plástico e do encerramento das lixeiras situadas em locais onde coloca em 
risco a saúde e vida.

Maputo, 18 de Dezembro de 2021 

TEMPO DE VENCER!

Saudações combativas,
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Como habitual, vou mais uma vez me refugiar 
ao que na minha opinião é erradamente deno-
minado "pai dos burros", o dicionário universal da 
língua portuguesa, terceira edição do ano 2003 
da Moçambique editora onde está patente que 
charlatanismo é charlatanice que por sua vez é 
qualidade de charlatão e charlatão é aquele que 
explora a boa fé do público; impostor.

Estamos numa era delicada e simultaneamen-
te "controversa", temos a tecnologia a avançar 
de forma incontrolada, a esperança média de 
vida do Homem no mundo cresceu considera-
velmente, a medicina também avança, o acesso 
a informação e conhecimento no geral também 
teve um grande crescimento notável neste sécu-
lo.

Todas estas variáveis têm ajudado o ser hu-
mano a se auto afirmar mas em contrapartida 
nesta era o índice de diagnóstico de transtor-
nos mentais como ansiedade e depressão tende 
a aumentar a cada dia e só veio a piorar por 
conta da pandemia pois de acordo com o re-
latório mundial de saúde mental de 2022, di-
vulgado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) apenas no primeiro ano da pandemia de 
Covid-19, 53 milhões de pessoas desenvolveram 
depressão, outros 76 milhões tiveram ansiedade, 
totalizando 129 milhões e altas de 28% e 26% 
da incidência, respectivamente.

A população mundial está com muita dor, sem 
saber ao certo que rumo tomar e é aí que os char-
latães se aproveitam do desespero das pessoas.

Temos hoje nas várias redes sociais, ferramen-
tas que os mesmos usam para atrair as suas "ví-
timas", onde encontramos: coachs, palestrantes 
motivacionais; mentores de desenvolvimento 
pessoal, expert em inteligência emocional, escri-
tores de auto-ajuda, conselheiros do lar, profetas 

e apóstolos, consultores financeiros e de em-
preendedorismo etc que me atrevo a dizer que 
muito deles nem sequer têm formação na área 
que se consideram experts, espalham ideologias 
sem fundamentos, prometem cura para todos os 
males como se de panaceia se tratassem e a tal 
cura é alcançada em 15/30 dias, pior cobram 
valores elevados para que as pessoas possam 
frequentar os tais cursos, palestras, cruzadas de 
milagres, vendem livros e sessões em grupo e/ou 
individuais para as pessoas melhor se blindarem 
e ascender ao dito sucesso pessoal, profissional, 
sentimental, financeiro.

A maioria desses charlatães são pessoas muito 
bem apresentadas, eloquentes, que partilham 
nas redes sociais uma vida agradável, com mui-
tos bens materiais, frases motivacionais, depoi-
mentos de sucesso dos seus anteriores clientes. 
Enfim, o que me preocupa é que tudo isso ocor-
re debaixo das barbas das autoridades, desco-
nheço um expositivo legal em Moçambique que 
monitora a actividade desses "gurus das redes 
sociais", já acompanhei casos de denúncia de 
burla mas não sei

se os mesmos foram julgados e o que torna 
mais complicado é que pela facilidade de comu-
nicação e transferência bancária muitos desses 
charlatães são doutros cantos do mundo que 
torna ainda mais difícil a sancionar os promo-
tores.

Quando entramos no campo da religião o ce-
nário é ainda mais gritantes, vemos profetas que 
são tratados e idolatrados como o próprio Deus 
na terra, anda com segurança, carros de luxo, 
viagens em classe executiva enquanto os crentes 
dessas igrejas as vezes têm até dificuldade para 
ter uma mísera refeição diária, mas creio que 
este pode ser um tema para outro texto. Sem 

contar dos ditos médicos tradicionais que dis-
tribuem panfletos publicitários nas ruas mais 
movimentadas de todas as capitais provinciais 
do nosso país a prometer desde alargamento de 
pénis, volta do amor perdido em três dias ao su-
cesso no trabalho e negócios.

A verdade é que esses charlatães inovam a 
cada dia, buscam falar das feridas materiais e 
emocionais que as pessoas têm e passam bálsa-
mo nas mesmas que tende a aparentemente re-
solver o problema.

Creio que algo deve ser feito para travar a ac-
ção desses charlatães pois infelizmente às vezes 
causam mais sofrimento nas pessoas e as vítimas 
demonstram não ter discernimento sobre o im-
postor e engane-se quem pensa que só os "não 
letrados" é que caem nas armadilhas e falácias 
dos charlatães, tenho visto Mestres, Doutorados 
e até Professores Catedráticos com curriculum 
vitae invejável e mérito na sociedade a se afun-
darem nas ideologias desses impostores, afinal 
eles também são seres humanos e sofrem como 
qualquer outro independentemente da sua ba-
gagem académica.

Vamos lutar contra esses charlatães, pressionar 
o poder legislativo para criar leis e que monitore 
a acção e os responsabilize quiçá até banir as 
actuações dos mesmos, educar as pessoas a se 
manterem vigilantes em relação as promessas 
que surgem e perceberem que infelizmente dis-
sabores fazem parte da vida e livros de auto-aju-
da podem sim ajudar mas a experiência mostra 
que só ajudam aos próprios autores a enriquece-
rem e atingirem a fama.

Charlatães sempre inovam e mudam de tácti-
ca, mas enquanto nada for feito eles continua-
ram a se aproveitar da boa fé e certa ignorância 
de pessoas.

Será a era do charlatanismo?!

Por: Cândida Muvale

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.73 3.80
EUR 65.50 66.81

Quinta-Feira,  01 de 
Dezembro de 2022
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Qatar Confunde a Bandeira Pernambucana 
com a da Comunidade LGBTQ+

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

O Qatar, anfitrião do campeonato do mundo de 
2022, enfrenta duras críticas respeitantes à violação 
dos direitos humanos. As críticas neste sentido não 
são de hoje, elas se intensificaram desde 2010 quan-
do, de forma pública, se anunciou que pela primeira 
vez, um país oriental iria acolher a copa do mundo 
de Futebol. 

O Qatar como muitos países do oriente, é consi-
derado por parte de vários críticos como sendo um 
dos maiores violadores dos direitos humanos, prin-
cipalmente das mulheres, das pessoas LGBTQ+, 
da mão-de-obra estrangeira e da imprensa. Desde 
2010, quando começaram as construções de está-
dios para o actual mundial, morreram nas obras 
no Qatar, cerca de6.500 trabalhadores, segundo 
o jornal britânico, The Guardian. As condições 
destes trabalhadores são comparadas com as da 
escravidão moderna. A maioria destes trabalhado-
res enfrentam trabalhos perigosos, enfrentam altas 
temperaturas desérticas, e por fim recebem salários 
muito baixos que até não chegam nem mesmo para 
se manterem dignamente. A mão-de-obra estran-
geira no Qatar são quase todos oriundos de países 
pobres como os do sul asiático, que vão ali a procura 
de melhores condições de vida para eles e as suas 
famílias, mas infelizmente alguns deles encontram 
a morte.

Em relação ao respeito pelos direitos da mulher 
no Qatar, o quadro mostra-se semelhante ao dos 

outros países do Golfo Pérsico, em que o Islão é re-
ligião oficial. Nestas sociedades, as normas corâni-
cas seguidas segundo uma interpretação duvidosa 
são o principal instrumento para controlar/regrar 
o comportamento dos cidadãos, muitas vezes sem 
abrir excepções.  

A Amnistia Internacional, reforçada pela Human 
Rights Watch, observou uma discriminação gene-
ralizada da mulher, quer diante da lei quer na vi-
vência do dia-a-dia. A mulher no Qatar hoje vive 
a mesma situação que a mulher europeia viveu até 
um pouco antes da 2ª Guerra Mundial – quando 
ainda vigorava o sistema de tutela masculina. Nes-
te sistema, as mulheres ficam sob tutela do homem 
seja ele, pai, irmão ou marido. Serão estes que da-
rão permissão em casos de tomada de decisões im-
portantes na vida da mulher como casar-se, estudar, 
trabalhar, aceder aos serviços da saúde reprodutiva 
e acompanhamentos ginecológicos. Ainda mais, nas 
sociedades onde este sistema está em vigor, como é 
o caso do Qatar, dificilmente as mulheres são con-
cedidas o divórcio ou então a guarda dos filhos en-
quanto não for do desejo do marido. No meio das 
críticas e acusações, o Qatar nega e não confirma 
a mortes de tantos trabalhadores num trabalho de 
exploração e de violação dos direitos humanos. 

Ainda nesta senda da degradação do quadro do 
respeito pelos direitos humanos naquele país orien-
tal, o anfitrião da copa do mundo faz parte dos 70 
países que pune severamente os membros da comu-
nidade LGBTQ+. As relações homossexuais são 
punidas de acordo com o código penal do país nos 
seus artigos 285 e 296, sendo que o transgressor a 
estes artigos pode vir a enfrentar uma pena de até 7 
anos de prisão.

Foi no meio da intolerância com as pessoas LGB-
TQ+ que no dia 22 de Novembro a polícia qata-
rense protagonizou um episódio que mereceu a in-
tervenção da diplomacia brasileira, país lesado. Na 

data referida, dois jornalistas foram interpelados 
pela autoridade qatarense, e viram os seus pertences 
como telemóvel e a bandeira que traziam confisca-
dos. Os dois jornalistas, Kelvin Maciel e Victor Pe-
reira traziam a bandeira do Estado de Pernambuco, 
que tem um arco-íris (ver foto abaixo). 

A Bandeira pernambucana, cujos símbolos não 
têm nada a ver com LGBTQ+,já foi decifrada nos 
seguintes moldes: o arco-íris representa a diversida-
de do povo unido por um ideal. Este símbolo está 
presente na bandeira desde 1817, quando, por 70 
dias, Pernambuco se tornou independente de Por-
tugal, adiantando de alguns anos o processo que 
ia levar à independência do país de Lisboa. O sol 
significa à força e à energia do estado. A estrela sim-
boliza Pernambuco em destaque entre os estados da 
federação. A cruz vermelha simboliza a força da re-
ligião e da fé na justiça, além de estar relacionada ao 
primeiro nome do Brasil, chamado de Ilha da Vera 
Cruz. O fundo branco faz referência à paz e por 
fim, o azul simboliza a grandeza do céu do estado.

As autoridades do Qatar – que naturalmente ig-
noravam quanto acima dito – assim que viram o 
arco-íris na bandeira pernambucana, deduziram 
que se tratasse do movimento pró LGBTQ+, talvez 
incomodados até da ostentação de uma cruz. De-
pois do ocorrido, em frente ao Lusail Stadium, em 
Doha, a seguir ao jogo entre Arábia Saudita e Ar-
gentina, a diplomacia brasileira em Doha interveio, 
avançando formalmente com um pedido finalizado 
a ter mais respeito por parte do Qatar à bandeira 
do estado pernambucano. Ainda nesta linha, o Mi-
nistério das Relações Exteriores (Itamaraty), reagiu 
com uma nota formal enviada ao Qatar. 

A nível do Estado de Pernambuco, o gover-
nador estadual, Paulo Câmara e a governadora 
recém-eleita Raquel Lyra, prestaram solidarie-
dade aos jornalistas e criticaram a atitude das 
autoridades qatarenses

PUBLICIDADE
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• A gravata e o estandarte
 
Existe um consenso quase universal 

sobre o uso da gravata nas relações so-
ciais e profissionais, como expressão de 
cortesia e respeito para com os outros.

Nas mais altas rodas nacionais e in-
ternacionais ou em eventos e atos pú-
blicos em determinados países árabes 
ou asiáticos, apenas os nativos que 
usam suas roupas exóticas são dispen-
sados do uso de gravata e, mesmo nes-
ses casos, é comum ver como eles se es-
forçam para fazer a gravata com suas 
túnicas ou paletós, numa tentativa de 
se aproximar da cultura ocidental de 
liberdades públicas e direitos huma-
nos.

 No mundo da cultura ocidental, o 
uso da gravata como complemento 
de um traje cuidadoso não é uma for-
ma de tornar visível o desempenho de 
altos cargos, a ostentação de altas re-
presentações empresariais ou políticas 
ou a posse de qualificação profissional 
destacada. É simplesmente uma ex-
pressão de boas maneiras e uma con-
sequência lógica do exercício normal 
de saber estar na política e na socie-
dade.

 Sendo, então, o uso da gravata mais 
uma expressão de cortesia na vida po-
lítica, económica, desportiva e social, 
como deve ser interpretado o exercí-
cio do “sincorbatismo” do Presidente 
do Governo espanhol, Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón que o asiste(¿?) com a 

sua esposa, Begoña Gómez, para se 
encontrar com o seu homólogo, Joko 
Widodo - Presidente da República 
da Indonésia, no palácio presidencial 
de Merdeka para uma assinatura do 
acordo da Cimeira do G-20 em Bali,...
de belo "príncipe indiano"(¿?) Outro 
personagem de beleza incomum nos 
dias de hoje, sem gravata, tem sido o 
"Bambino", Gianni Infantino, rico e 
todo-poderoso presidente da FIFA; 
presente no camarote real do Qatar 
para a inauguração solene do estádio 
“Ahmad Bin Ali” em Doha, a fabu-
losa capital do Qatar, onde se realiza 
o Campeonato do Mundo FIFA 22 e 
onde a selecção espanhola tem conse-
guido bons resultados até agora?

 
• O "sem gravata" é uma grosseria 

ou é um grito para manifestar algo no 
silêncio como todas aquelas páginas 
em branco que o povo chinês mostra 
hoje como bandeiras contra seu gover-
no em busca de maior liberdade e res-
peito aos seus direitos humanos?

 Consideremos a imagem real do alto 
dirigente político que vai, sem grava-
ta, ao palácio presidencial de Mer-
deka para assinar na ilha de Bali o já 
referido acordo global do G-20 ou do 
próprio "Bambino", Gianni Infantino, 
que preside, em mangas de camisa e 
sem gravata, a abertura solene e as 
partidas do Campeonato Mundial de 
Futebol FIFA'22 em Doha e todos os 
participantes no camarote presiden-

cial do estádio “Ahmad Bin Ali”, ex-
ceto ele, e os jogadores ou árbitros em 
campo, usam gravata (¿?).

Quando todos os olhos de Espanha e 
do mundo inteiro estão atentos ao de-
senrolar destes solenes acontecimentos 
políticos vs. desportivos, esperam que 
os protagonistas se apresentem vesti-
dos com dignidade, e parece-nos que o 
Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castellón - o 
novo presidente de uma internacional 
socialista desanimada e do desnortea-
do governo espanhol, disfarçado de 
"príncipe indonésio", com Gianni In-
fantino - presidente da FIFA também 
desamarrado e em mangas de cami-
sa, com seu verbo fácil e demagógico 
("Paróle, paróle, paróle.. .”) e com re-
galias suculentas e bons salários, fazem 
o que querem, aqui ou fora das nossas 
fronteiras políticas ou desportivas!

PONTO FINAL

• Os cidadãos, a título pessoal, po-
dem fazer o que quiserem, seguindo as 
suas inclinações naturais e os ditames 
da sua cortesia, mas as autoridades, os 
políticos e os reitores das entidades pú-
blicas já não têm tanta liberdade para 
fazer o que lhes apetece e agrada, por-
que no desempenho de suas respecti-
vas funções, a cortesia é um dever.

VAMOS RECLAMAR O EMPA-
TE!

Saudaçôes, irmaos
Kharimambo swinene

Vamos rever o empate!!

Paco Planelles / Espanha

Assinaturas 
Mensal Semestral Anual

Instituições/Função Pública 1700.000MT 10.000MT 20.000MT

Embaixadas e Fora do País 100 USD 550 USD 950 USD

CULTOS&LIVRES


