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Governo da Frelimo na lista dos "carrascos" da dissidência pacífica 

Segundo o mais recente re-

latório sobre a Situação 

dos Direitos Humanos no 

Mundo, da Amnistia Internacional 

(AI), divulgado nesta terça-feira, 28, 

o ano de 2022 ficou marcado 

pela aplicação de várias tácticas 

para silenciar a dissidência pa-

cífica, com destaque para Afri-

ca, onde Moçambique é alistado.

Consta no relatório em alusão que 

em África, jornalistas, defensores 

dos direitos humanos e oposição po-

lítica também enfrentaram repres-

são, por exemplo, em Moçambi-

que, Camarões, Etiópia, Eswatini, 

Guiné, Mali, Senegal e Zimbabwe.

Em Moçambique a cada vez mais 

fechamento para as manifesta-

ções críticas, geralmente pacífi-

cas, ao Governo do dia, que está 

sob as redêas do partido Frelimo 

desde a independência nacional 

alcançada a 25 de Junho de 2975.

Registam-se detenções arbitrá-

rias  e assassinatos suspeitos 

de activistas e jornalistas, in-

cluindo políticos da oposição.

De forma genérica, a AI considera  

que "a repressão ao direito à liber-

dade de reunião pacífica se intensi-

ficou quando as autoridades usaram 

a segurança nacional ou a Covid-19 

como pretexto para proibir, repri-

mir ou dispersar violentamente os 

protestos", lê-se no documento.

Destacando países africanos, o re-

latório aponta um caso da Guiné, 

onde "foram instaurados processos 

judiciais contra activistas por pro-

testarem contra as autoridades de 

transição, que proibiram totalmen-

te as manifestações desde Maio".

Relata-se também as mortes de de-

zenas de manifestantes atribuídas 

ao uso excessivo da força pela po-

lícia no Chade, República Demo-

crática do Congo, Guiné, Quénia, 



Preto  & Branco                      Quinta-feira, 30 de Março de 2023                    3                           

Nigéria, Senegal, Serra Leoa, So-

mália e Sudão, entre outros países.

"Em muitos países, opositores po-

líticos, activistas, blogueiros, jor-

nalistas e defensores dos direitos 

humanos foram ou permaneceram 

detidos arbitrariamente em 2022, 

simplesmente por exercerem sua 

liberdade de expressão", denuncia 

a AI, apontando exemplos dos Ca-

marões, onde mais de 100 pessoas 

das regiões anglófonas ou simpa-

tizantes do principal partido da 

oposição foram detidas por se ma-

nifestarem, e no Zimbábue, onde 

o líder da oposição Job Sikhala 

permanece detido des Junho de 

2022, sem qualquer acusação.

A AI cita a suspensão de meios 

de comunicação ou a aplicação de 

multas pesadas contra empresas 

do sector no Mali, Togo e Sene-

gal por divulgares ou publicarem 

informações críticas aos regimes.

Em resposta às crescentes amea-

ças ao direito de protestar, a AI 

lançou uma campanha global em 

2022 para enfrentar os esforços 

cada vez crescentes dos governos 

para corroer o direito fundamen-

tal à liberdade de reunião pacífica.

"Como parte dessa campanha, a 

organização pede a adopção de 

um Tratado de Comércio Livre 

de Tortura que proíba a produção 

e o comércio de equipamentos 

de aplicação da lei inerentemen-

te abusivos e controle, o comér-

cio de equipamentos de aplica-

ção da lei frequentemente usados 

para tortura ou outros maus-tra-

tos", reforça a organização de 

defesa dos direitos humanos. 

Estados falham em proteger e 

respeitar direitos das mulheres.

"A repressão da dissidência e as 

abordagens inconsistentes dos 

direitos humanos também tive-

ram um forte impacto nos direi-

tos das mulheres", escreve a AI 

no relatório que cita as raparigas 

grávidas que "continuaram a ser 

excluídas das escolas na Tanzânia 

e na Guiné Equatorial". A violên-

cia de género também prevalece.

"Na África do Sul, os assassi-

natos de mulheres aumentaram 

10,3%, com 989 mulheres mor-

tas entre Julho e Setembro de 

2022, enquanto crimes sexuais 

e estupros aumentaram 11% e 

10,8%, respectivamente", denun-

cia a AI. A organização, no en-

tanto, regista algumas melhorias.

"O Comité Africano de Peritos 

sobre os Direitos e Bem-Estar da 

Criança concluiu que a política de 

exclusão da Tanzânia contra meni-

nas grávidas nas escolas violava a 

Carta Africana sobre os Direitos e 

Bem-Estar da Criança e recomen-

dou que a política fosse revista" 

e no Zimbabwe foi "introduzida 

uma proposta de lei que proíbe 

o casamento precoce e infantil".

Na Serra Leoa, 800 crianças, in-

cluindo raparigas grávidas e ra-

parigas que abandonaram a es-

cola devido à gravidez, foram 

reintegradas nas escolas, diz a AI.

Ante este cenário e o descrito 

quanto ao padrão duplo das lide-

ranças em enfrentar as violações 

dos direitos humanos, a AI pede 

que as instituições internacionais 

disfuncionais "sejam consertadas".

"É vital que as instituições e sis-

temas internacionais destinados 

a proteger nossos direitos sejam 

fortalecidos e não prejudicados. O 

primeiro passo é que os mecanis-

mos e sistemas de direitos huma-

nos da ONU e da África, incluin-
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do a União Africana e a Comissão 

Africana de Direitos Humanos e 

dos Povos, sejam totalmente apoia-

dos e financiados, para que a res-

ponsabilização e as investigações 

possam ser realizadas e a justiça 

seja feita", defende a organização.

A AI volta a pedir a reforma do prin-

cipal órgão de tomada de decisões 

da ONU, o Conselho de Seguran-

ça, "para dar voz a países e situa-

ções tradicionalmente ignoradas".

Mesmo com a venda do banco

Credit Suisse não "escapa" às dívidas ocultas 

Juristas moçambicanos, ou-

vidos pela Voz da Améri-

ca(VOA), dizem que o facto 

de o banco Credit Suisse ter sido 

comprado pela UBS não terá qual-

quer implicação no processo que 

o Governo moçambicano moveu 

contra aquela instituição, no âmbi-

to das dívidas ocultas porque quem 

compra a parte activa também tem 

de herdar a parte passiva do banco.

Contudo, duvidam que o pro-

cesso seja julgado porque o Es-

tado moçambicano não está a 

colaborar com o tribunal de Lon-

dres, nomeadamente na entrega 

de documentos relevantes, que 

eventualmente podem ser com-

prometedores para algumas figu-

ras de relevo no xadrez do poder.

Há cerca de quatro anos, a Pro-

curadoria-Geral da República 

(PGR) de Moçambique moveu 

um processo judicial no Tribunal 

Comercial de Londres contra o 

Credit Suisse, tido como o prin-

cipal credor das dívidas ocultas, 

culpa que aliás, aquela entidade 

financeira assumiu, ao decidir pa-

gar uma multa aos Estados Uni-

dos e ao Reino Unido, que tam-

bém processaram o Credit Suisse.

Entretanto, o Credit Suisse foi com-

prado pela UBS e a questão que se 

coloca é que implicações é que isso 

pode ter no processo que Moçam-

bique moveu contra aquele banco.

O jurista Baltazar Fael diz não ter-

qualquer implicação, no entanto, 

afirma que o processo não está a 

andar porque o Tribunal Comer-

cial de Londres pediu documen-

tos à PGR, mas esta não está a 

partilhar a documentação solicita-

da, “e, provavelmente, o juiz vai 

deixar de julgar esse processo”.

“A PGR diz que não consegue no-

tificar o Presidente da República 

que é uma das pessoas que deve-

riam responder a perguntas que fo-

ram feitas pelo tribunal de Londres 

e o Chefe de Estado era para ser 

ouvido aqui em Maputo e não em 

Londres”, enfatiza aquele jurista.

O jurista Egidio Plácido também 

entende que nada muda com a 

venda do Credit Suisse porque 
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a UBS herdou tanto a parte ac-

tiva como a passiva do banco.

Plácido refere-se ao processo mo-

vido pela PGR contra o Credit 

Suisse afirmando que o mesmo não 

avança porque “algumas pessoas 

do Estado moçambicano não que-

rem entregar os documentos pedi-

dos pelo Tribunal de Londres, ale-

gando questões de soberania e de 

segurança, mas na verdade, o que 

se pretende é evitar comprometer 

algumas pessoas, entre as quais o 

actual Presidente da Republica”.

Refira-se que no inicio do pre-

sente mês de Março, um juiz 

britânico admitiu anular o caso 

das dividas ocultas em curso no 

Tribunal Comercial de Londres 

devido ao incumprimento de 

Moçambique na partilha de docu-

mentos relevantes, na preparação 

para o julgamento, em Outubro.

Não foi possível obter a rea-

ção das autoridades governa-

mentais a estas alegações dos 

juristas e analistas políticos.

Moçambique regista baixas de casos da tuberculose de 500 para 300 por cada 100 mil habitantes

Anúncio feito a quando 

da apresentação do 

primeiro inquérito da 

tuberculose com o lema nós po-

demos acabar com a tuberculose.

Segundo o vice-ministro de saúde 

Ilesh Jani, em 2021 de concordo 

com a organização Mundial de Saú-

de, cerca de 10,6 milhões de pes-

soas desenvolveram a doença e 1.6 

milhões perderam a vinda sendo na 

maior parte destes casos ocorrido 

nos países de média e baixa renda.

Ilesh Jani Vice-Ministro de Saúde 

frisou que em 2022, o país diag-

nosticou e notificou 110 671 casos 

de tuberculose, com um aumento 

de acerca de 11% quando compa-

rado com o ano anterior. Do total 

destes pacientes, 12% ocorreram 

em crianças menores de 15 anos, 
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1441 apresentavam resistência a 

múltiplos medicamentos e taxa 

de sucesso de tratamento foi 94%.

Ainda na sua intervenção Vice-Mi-

nistro de Saúde apontou que ape-

sar dos processos assinados, o país 

continua destacado como tendo 

alta carga de tuberculose e a inci-

dência do mesmo em Moçambique 

é de 361/100.000 casos/habitantes, 

ou seja, a doença afecta actual-

mente cerca de 116.000 por ano 

Por outra Ilesh jani salientou que 

a região centro do país apresen-

ta um maior peso da doença e 

das populações das zonas urba-

nas onde são mais afectadas por 

serem áreas superpovoadas onde 

muitas vezes as condições socioe-

conômicas não são favoráveis, 

também foi possível verificar que 

os homens e as pessoas na faixa 

etária acima de 65 anos são mais 

afectados por esta enfermidade.

Maria Helena Checo Represen-

tante do Secretário do estado da 

cidade de Maputo acrescentou 

que a nível da cidade de Maputo 

a tuberculose ainda constitui uma 

preocupação na saúde pública, em 

2022 foram diagnosticado e ini-

ciaram logo o tratamento cerca de 

6556 pessoas contra 4626 de 2021. 

A representante do Secretário 

de estado indicou que dos diag-

nósticos em 2022 cerca de 449 

são crianças, correspondente a 

uma proporção de 7% , lamen-

tavelmente perderam a vida por 

causa dessa doença 286 pessoas.

A estratégia nacional de luta contra 

a tuberculose prevê a redução da 

ocorrência de novos casos em 30% 

e redução de mortalidade em 40% 

até 2030. A monitoria da imple-

mentação desta estratégia mons-

tra que o país tem documentado 

progressos dignos de destaque.

Cerca de 1.9 milhões de pessoas que vivem com HIV já beneficia do tratamento no país

O anúncio foi dado na 

margem a abertura 

da segunda reunião 

nacional de reflexão sobre o en-

volvimento de PVHIV (pessoas 

com vírus de HIV), na resposta 

ao HIV e SIDA rumo eliminação 

do mesmo como problema de 

saúde pública até 2030 pelo Min-

istro da Saúde Armindo Thiago.

Segundo Armindo Thiago Minis-

tro da saúde frisou que o governo 

tem envidados esforços através das 

mensagens para sensibilizar todos 

adirem em massa os postos de 

saúde em busca tratamento porque 

prevenir fale apena que remediar.

Ainda na sua intervenção Armin-

do Thiago disse que estão a se 

concentrar naquelas áreas onde 

existem diversos desafios, como o 
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envolvimento do homem, a cama-

da feminina mais jovem onde se 

concentra a epidemia do HIV.

Por outra o Ministro da saúde sa-

lientou que só será possível atingir 

a meta pretendida até 2030 se to-

dos cumprirem com a medicação 

até o vírus ser indetectável para 

evitar a transmissão para as outras 

pessoas. Pode-se aferir que mais 

de 90% de pessoas que cumprem o 

regulamento já estão indetectáveis. 

Referir que em 1994 foi formal-

izado o princípio de Maior en-

volvimento das PVHIV- GIPA. 

Este princípio refere que o en-

volvimento das PVHIV em todos 

os níveis, é de todo mais urgente 

à medida que os países ampliam a 

resposta ao HIV e SIDA e atual-

mente tendo em conta o alcance 

das metas 95-95-95, que signifi-

ca das PVHIV conhecem o seu 

estado, através do diagnóstico 

e destas 95% estejam em trata-

mento e dos que estão em TAEV, 

95% alcancem a supressão viral.

AMODEFA capacitou mais 17 jornalistas de vários    
órgãos de informação em matérias de lei de combate às 

uniões prematuras na Cidade de Maputo

A capacitação tinha por objetivo 

formar quadros de jornalistas 

para elaboração de matérias lei de 

combate uniões prematuras e uma 

análise minuciosa e metodologias 

de reportagens de casos de UP 

com enfoque na salvaguarda dos 

direitos da rapariga a luz da lei. 

Segundo Stélio Faela Oficial da 

juventude na AMODEFA, esta 

formação visava adotar agentes 

de comunicação de instrumentos 

para melhor fazer a monitoria da 

lei que dita a prevenção da união 

prematuras, neste caso que conde-

na todos actos do gênero.

Oficial da Juventude da AMO-

DEFA disse que ao longo destes 

processos os jornalistas que 

abraçaram a causa, adquiriram ao 

logo destes dois dias de formação 

um leque de competências sobre 

âmbito da atuação da lei e como 

ser um actor indispensável nesta 

componente.

Ainda na sua intervenção Stélio 

Faela frisou que este é exercício 

que esta enquadrada num plano 

da AMODEFA do seu envolvi-

mento com principais parceiros 

de implementação de estratégias 
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de programas das diferentes 

iniciativas ou capacitações que 

acontece num período de 6 em 6 

meses onde vários jornalistas de 

diferentes órgãos de comunicação 

trocam experiências entre se e 

outros actores.

“Estas formações não só tem 

abrangidos jornalistas mais tam-

bém uma parte dos líderes co-

munitários são dotadas destas 

matérias em zonas onde os meios 

comunicação são escassas, tam-

bém estão incorporadas a nossa 

polícia, gestores escolares e através 

de palestras feitas” acrescentou 

Stélio Oficial da Juventude na 

AMODEFA. 

Moçambique está entre os países 

a nível mundial com maior 

prevalência de uniões prematuras. 

48% das pessoas no país unem-se 

ou casam-se antes de atingirem os 

18 anos de idade, ou seja, casam-

se ainda crianças. Os estudos pro-

vam que as meninas que entram 

em uniões prematuras estão mais 

sujeitas a gravidez precoce, violên-

cia doméstica, estão mais expostas 

a doenças do HIV Sida, a fistula 

obstétrica e muitas das vezes a cri-

ança nascem fraca e desnutridas, 

pelo facto do corpo das mães não 

estarem ainda preparadas para 

maternidade. 

Deputados da UNITA "bloqueados" em Maputo 

Uma delegação de três 

deputados da UNI-

TA, principal partido 

da oposição em Angola, foi impe-

dida de se encontrar com um ci-

dadão angolano Gelson Emanuel 

Quintas, mais conhecido por Man 

Gema, que fugiu para Moçambi-

que depois de ter sido ameaçado 

de morte no seu país, ao denun-

ciar altos oficiais da policia de en-

volvimento no tráfico de drogas.

Man Gema chegou a Maputo 

com a mulher, grávida, e dois fi-

lhos, tendo ela e as crianças sido 

enviadas a um centro de deten-

ção para mulheres, enquanto ele 

está sob custódia das autoridades.

O quatro vice-presidente do Grupo 

Parlamentar da UNITA, que chefiou 

da delegação, Olimpio Quilumbo, 

citado pela Voz da América, nesta 

terça-feira, 28, disse que depois de 

ter estado no Serviço de Imigra-

ção e Fronteiras e no Ministério do 

Interior, o pedido de encontrar-se 

com Man Gema foi indeferido.

"Só podemos Concluir que o Go-

verno moçambicano mostrou-se in-

disponível em atender a nossa soli-

citação, que é tão simples", afirmou 

Quilumbo, que explicou os contac-

tos marcados e até uma carta que 

lhes foi pedido para que o Governo 

os autorizasse a visitar um cidadão 

angolano "que está sob custódia, 

não foi condenado, nem está preso.
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"Mesmo que tivesse sido conde-

nado, as cadeias têm dias de visi-

tas e nós podíamos visitá-lo nesta 

condições", continua aquele depu-

tado angolano, que reitera que ele 

e seus colegas ficaram "bastante 

desagradados" e só lhes restam 

duas hipóteses: "Ou ele está extre-

mamente debilitado, que pode ser 

visto ou temos de pensar no prior".

O interesse da visita a Man Gema foi 

divulgada também pelos deputados 

da UNITA ao Ministério dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação.

Olívio Quilombo disse estar muito 

preocupado com a saúde da mulher 

do Man Gemam que está prestes a 

dar à luz e que, "segundo vídeos 

a que tivermos acesso terá sido 

violada em Angola enquanto o es-

poso terá sido baleado três vezes.

O deputado garante que o seu 

partido vai continuar a se-

guir este caso e fazer o que po-

der por "razões humanitárias".

Questionado sobre o interesse nes-

te caso, sabendo que o Man Gema 

tem um historial de problemas 

com o crime, Quilombo garantiu 

ser por razões humanitárias porque 

"se ele tem problemas com a justi-

ça, terão de ser resolvidos pela jus-

tiça", mas neste momento está em 

causa a situação dele e da família.

Em Maputo, os deputados da 

UNITA mantiveram encontros 

com os seus homóllgos da Re-

namo, "que nos ajudaram mui-

to", segundo Olívio Quilombo.

Man Gema e família fugiram para 

Moçambique há mais de um mês. 

A esposa dele, Clemência Suze-

te Vumi, disse ter sido ameaçado 

na sequência de denúncias que 

fez sobre o suposto envolvimen-

to de altas figuras da Polícia Na-

cional e dos Serviços de Investi-

gação Criminal no narcotráfico.
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