
Director Editorial: João ChamusseQUINTA-FEIRA, 22 DEZEMBRO DE 2022 Semanário Ano II, nº 116

70,00MT
jornalpontoporponto@gmail.com
jornalpontoporponto
pontoporponto.co.mz

PGR chumba na África do Sul

70,00MT
Número para o pagamento

Preencha com seu número /84 ou 85

PAGAR PELO M-PESA

Já pagou pelo jornal Baixe gratuitamente

Preço:

Agora podes comprar edição digital do
jornal Ponto por Ponto pelo pagmento via M-pesa 
entre na nossa página do facebook, aceda o 
link disponível e receba o seu jornal na hora.

P á g  .  14

Frelimo de novo 
cria milicianos

Chang 
mais 

próximo 
dos EUA

Renamo descontente com  DDR

Fomos enganados 
e mal pagos

Oficialização da “Força Local” 
divide parlamentares

P á g  s. 04 - 05

P á g  .  02



2 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2022

DESTAQUES
Oficialização da “Força Local” divide parlamentares

Frelimo de novo cria 
milicianos

“É contra-senso desarmar homens da Renamo e armar milícias” – posição do MDM

Embora as bancadas parlamentares da oposição, Renamo e MDM, considerassem incons-
titucional a oficialização da “Força Local” e de uma imposição resultante de radicalismo 
político, o Governo da Frelimo conseguiu o seu estabelecimento no país apenas com voto 
da sua bancada na Assembleia da República (AR).

Entretanto, os 
p a r l a m e n -
tares ante-
vêem con-
sequênc ias 

imprevisíveis, fruto da 
proliferação de armas.

Em edições passadas, 
o PpP tem vindo de forma 
regular a abordar sobre a 
tendência do Governo de 
Filipe Nyusi, que aparen-
temente ruma para um 
regime ditatorial nos últi-
mos tempos. O estabele-
cimento legal da chamada 
“Força Local” no quadro 
do aditamento do artigo 
7-A na Lei nr. 18/2019, 
Lei da Defesa Nacional 
das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique 
(FADM), cujo proponen-
te é o Executivo, engros-
sa a lista dos instrumen-
tos com o mesmo teor de 
imposição e de cada vez 
mais limitação de liber-
dades dos moçambicanos, 
cujo pretexto centra-se no 
combate ao terrorismo. 

Radicalismo político
Embora a Constituição 

preveja a limitação espe-
cífica de liberdades e ga-

rantias, cujo exercício é 
suspenso ou limitado em 
situações de declaração 
de guerra ou de emergên-
cia no todo ou em par-
te do território nacional, 
assiste-se de um tempo 
a esta parte a aprovação 
de uma série de instru-
mentos pelo Executivo 
de Nyusi que contrariam 
a orientação da Lei-mãe. 

São alguns exemplos 
disso a recente altera-
ção do Código Penal que 
suscitou debates entre or-
ganismos e guardiões da 
legalidade, ao se anular os 
prazos para prisão preven-
tiva; o Regime Jurídico de 

Prevenção, Repressão e 
Combate ao Terrorismo 
e Proliferação de Armas 
de Destruição em Massa, 
limitando liberdades de 
expressão e de imprensa, 
uma vez que penaliza com 
12 a 16 anos de prisão ao 
que, por qualquer meio, 
divulgar informação clas-
sificada no âmbito da Lei 
Anti-terrorismo, bem 
como a revisão da Lei so-
bre a Prevenção e Comba-
te ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamen-
to ao Terrorismo, obri-
gando as organizações 
da Sociedade Civil que 
apresentem relatórios das 

suas despesas e receitas. 
A pertinência de al-

guns dos instrumentos 
nos esforços do combate 
ao terrorismo é em parte 
indiscutível, no entan-
to pecam por em algum 
momento colidirem com 
a própria Constituição da 
República, acções que 
se confundem com ra-
dicalismo político, não 
abrindo espaço para uma 
reflexão aprofundada. 

Força Local
A “Força Local” foi re-

centemente aprovada ape-
nas com o voto da bancada 
parlamentar da Frelimo, 

num ambiente em que a 
oposição, nomeadamente 
as bancadas da Renamo 
e do MDM, constatavam 
a sua ilegalidade, entre 
outras irregularidades 
de ordem de funciona-
mento, antevendo conse-
quências imprevisíveis. 

Trata-se de uma força 
constituída maioritaria-
mente por membros da 
comunidade de uma cir-
cunscrição territorial de 
base, incluindo antigos 
combatente de luta de li-
bertação do jugo colonial, 
e que passa a depender, 
para seu funcionamen-
to, do Chefe do Estado-
-Maior General das For-
ças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM). É 
a mesma força que desde 
a intensificação do ter-
rorismo na região Nor-
te se tem notabilizado 
no combate a este fenó-
meno à margem da Lei. 

Não se deve politizar 
aspectos do Estado 
A bancada parlamen-

tar da Renamo, que votou 
contra a proposta, acusou 
o Governo da Frelimo de 
confundir a Luta de Liber-
tação Nacional, em que 
era comum e pertinente 

Luís Cumbe
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a participação das co-
munidades, com o actual 
contexto de combate ao 
terrorismo. Esta formação 
política considerou ilegal 
a oficialização da “Força 
Local” e desprovida de 
mérito no argumento de 
que o dever de participa-
ção da vida militar é feito 
em estreita observância 
de regres próprias, desde 
o recrutamento, treina-
mento e integração em 
função do chamamento. 

Trata-se, segundo esta 
bancada, de matéria que 

mexe com o Estado, sendo 
por isso que não se deve 
politizar aspectos estrutu-
rais da vida da sociedade. 

Para a Renamo, a ofi-
cialização desta força 
abre espaço para a pro-
liferação de armas de 
guerra nas mãos de civis, 
podendo propiciar o co-
metimento de vários tipos 
de crimes no país e com 
destaque naquela região. 

Naparamas
A oficialização da “For-

ça Local” acontece numa 

altura em que grupos cha-
mados de “Naparamas” 
(aliando conhecimentos 
tradicionais/curandeiros) 
actuam no Norte do país 
em meio a muitas con-
testações dos populares 
que os acusam de des-
mandos e de violação de 
direitos humanos, o que 
para a Renamo é esfor-
ço do Governo visando a 
oficialização deste grupo.  

É contra-senso 
desarmar homens 

da Renamo e armar 

milícias
Por sua vez, a banca-

da parlamentar do Mo-
vimento Democrático de 
Moçambique (MDM), 
que boicotou o instru-
mento alegando falta de 
declaração de guerra ou 
estado de emergência 
para o efeito, também 
alertou sobre o risco da 
acção se transformar 
numa espécie de autoriza-
ção da distribuição de ar-
mas junto das populações, 
o que poderá a longo ou 
breve trecho trazer con-

sequências imprevisíveis. 
Por outro lado, a ban-

cada sustentou a sua po-
sição de não aprovação 
do instrumento por consi-
derá-lo um contra-senso, 
uma vez estar a decorrer 
em simultâneo o processo 
de Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegra-
ção (DDR) dos homens 
da guerrilha da Rena-
mo, e ao mesmo tempo 
existir tendência para 
armar civis. (Redacção) 
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O Supremo Tribunal de Recurso sul-africano indeferiu o pedido de autorização de recurso da Procuradoria-
Geral da República de Moçambique (PGR), para recorrer contra a extradição do antigo ministro das Finanças, 
Manuel Chang, para os EUA.

Dívidas ocultas

PGR chumba na África do Sul

Esta é mais 
uma derrota 
da PGR na 
justiça da vi-
zinha África 

do Sul nas tentativas do 
Governo moçambicano 
de extraditar Manuel 
Chang para Maputo. 

De acordo com a or-
dem judicial, o pedido 
de permissão da PGR 
para apelar “é indeferi-
do com custas, com base 
no facto de que não há 
perspectiva razoável de 
sucesso em uma apela-
ção e não há outra ra-

zão imperiosa para que 
uma apelação deva ser 
ouvida”, ou seja, não há 
hipótese de um sucesso 
para o recurso do Go-
verno de Moçambique.

É que no sistema sul-
-africano, a justiça prevê 
que seja feito pedido de 
autorização para inter-
posição de um recurso, 
pois não é um direito 
automaticamente con-
cedido, entretanto, em-
bora o Governo de Mo-
çambique possa ainda 
recorrer junto do Tri-
bunal Constitucional da 

África do Sul, a decisão 
de extraditar Manuel 
Chang para EUA já ti-
nha sido feita há muito. 

Em Junho, o Tribu-
nal Constitucional já ti-
nha rejeitado o pedido 
da PGR para recorrer 
da extradição de Ma-
nuel Chang. A actual 
decisão tem seu mérito 
pelo facto de frisar não 
existir possibilidade 
de o Governo moçam-
bicano lograr sucesso 
em qualquer tentativa 
de recorrer da decisão.    

Ao recorrer desta 

decisão implica a PGR 
gastar mais dinheiro pú-
blico que, para além de 
não ter autorização, vai 
despendendo nestes pro-
cessos em que só sairá 
perdedora, naquilo que 
está a ser considerado 
pela opinião pública de 
“abuso de processos”. 

O antigo ministro é 
considerado pelos EUA 
de defraudar de inves-
tidores americanos que 
apostaram no projecto 
de protecção da Zona 
Económica Exclusiva 
de Moçambique (ZEE), 

que lesou o Estado em 
mais de 2.2 mil milhões 
de dólares americanos. 

Chang foi detido a 28 
de Dezembro de 2018 
na África do Sul, a pedi-
do da justiça americana, 
e em Novembro do ano 
passado, depois de uma 
longa batalha jurídica, 
a justiça sul-africana 
decidiu pela sua extra-
dição, mas aquele Go-
verno ainda não autori-
zou devido aos recursos 
interpostos por Mo-
çambique. (Redacção)
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Foi ontem conhecida a moldura penal contra os 11 réus que o Tribunal julgou provados 
os factos criminais por eles praticados, no caso das “dívidas ocultas”.  

Sentença das “dívidas ocultas” 

Juiz condena apenas 11 réus do 
maior escândalo financeiro do país

Contra as ex-
p e c t a t i v a s 
do Ministé-
rio Público 
(MP), que 

exigia a condenação de de-
zoito réus e absolvição de 
um, o juiz Efigénio Bap-
tista, que julga o caso das 
“dívidas ocultas”, apenas 
sentenciou onze réus, ab-
solvendo um total de oito, 
tal como alertou duran-
te a leitura da sentença.  

Junto da moldura penal, 
o juiz condenou igualmen-
te os réus ao pagamento 
de uma indemnização de 

2.900.500 milhões de dó-
lares, a que deve acrescer 
o valor de juros, calcu-
lados à taxa legal, desde 
a prática dos factos até 
à execução da sentença. 

O juiz condenou a doze 
anos de prisão a seis réus, 
de um total de onze, no-
meadamente Gregório 
Leão, antigo director-geral 
dos Serviços de Informa-
ção e Segurança do Estado 
(SISE), António Carlos do 
Rosário, ex-director de In-
teligência Económica do 
SISE, Armando Ndambi, 
filho do antigo Presiden-
te da República, Armando 
Emílio Guebuza, Teófilo 

Nhangumele, intermediá-
rio entre o Governo e a 
Privinvest, Bruno Langa, 
também intermediário e 
amigo do co-réu Nambi, e 
Renato Matusse, antigo as-
sessor político de Guebuza. 

Enquanto isso…
Aos outros co-réus as 

penas foram razoavelmen-
te brandas, a exemplo de 
Cipriano Mutota, que teve 
10 anos de prisão, Ânge-
la Leão, 11 anos, Fabião 
Mabunda, 11 anos, Maria 
Inês Dove, 11 anos, Sér-
gio Namburete, 11 anos. 

Entretanto, os co-
-réus Sidónio Sitoe, Elias 

Moiane, Mbanda Hein-
ning, Zulficar Hamad, 
Crimildo Manjate, e os 
três estafetas da Afri-

câmbios, Naimo Quimbi-
ne, Simione Mahumane, 
Khessauje Pulshande, fo-
ram absolvidos pelo juiz.  

Luís Cumbe
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Justiça sul-africana chumba pedido de recurso moçambicano

Manuel Chang mais 
próximo dos EUA

Com a rejeição do pedido de Moçambique para recorrer contra a extradição de Manuel 
Chang, a África do Sul deixa tudo nas mãos dos Estados Unidos. Especialista prevê que a 
extradição possa "ocorrer dentro de dias".

É mais uma derrota 
da Procuradoria-
-Geral da Repú-
blica moçambica-
na na Justiça da 

África do Sul, que abre ca-
minho para a extradição de 
Manuel Chang para Nova 
Iorque, nos Estados Unidos.

O Supremo Tribunal de 
Recurso sul-africano negou 
o pedido de autorização de 
recurso do Governo de Mo-
çambique para recorrer contra 
a extradição do ex-ministro 
das Finanças, Manuel Chang, 
para os EUA, no âmbito do 
processo das “dívidas ocul-
tas”. De acordo com a ordem 
judicial, citada pela agência 
de notícias Lusa, o tribu-
nal sul-africano ordenou a 8 
de Dezembro de 2022 que 
o pedido do Governo mo-
çambicano fosse indeferido.

Com esta rejeição, o espe-
cialista em direito interna-
cional André Thomashau-
sen antevê que Chang seja 

levado rapidamente para o 
Estados Unidos, antes que 
Moçambique entre com um 
novo recurso para "atrasar 
o processo de extradição". 

Em entrevista à DW, Tho-
mashausen considera ainda 
que a decisão da Justiça sul-
-africana pode ser "má" para 
o Presidente Filipe Nyusi.

Como interpreta esta 
rejeição do pedido de 

recurso moçambicano?
André Thomashausen (AT): 

É uma decisão meramente téc-
nica e de procedimento. Não é 
material, porque a decisão para 
que Chang seja extraditado 
para os Estados Unidos já foi 
tomada há bastante tempo e 
a Procuradoria-Geral de Mo-
çambique abusou dos proces-
sos, com fintas. E conseguiu 
atrasar a execução da sentença. 

Na África do Sul, o proces-
so prevê que o recurso não é 
um direito automaticamente 
concedido, mas deve ser pe-
dida autorização para a inter-

posição de um recurso. Esse 
pedido ao tribunal que tomou 
a decisão da substância, a de-
cisão material, já tinha sido 
rejeitado há muito tempo, e 
agora esta decisão, que só tem 
duas linhas, sem mais justifi-
cação, diz simplesmente que, 
como não há hipótese de um 
sucesso de tal recurso, a au-
torização para a interposição 
do recurso é rejeitada. Então, 
podemos dizer que é uma deci-
são esperada há muito tempo.

DW África: E podemos 
dizer que a Procuradoria-
-Geral moçambicana já não 
tem mais margem para, como 
disse há pouco, atrasar este 
processo de extradição?

AT: Em claro abuso dos 
processos, eles poderiam ago-
ra tentar voltar novamente ao 
Tribunal Constitucional, indi-
cando que acham que é uma 
violação dos direitos funda-
mentais ter havido esta recusa 
da autorização de recurso. Só 
que o Tribunal Constitucio-
nal já decidiu nesta matéria, 
já rejeitou um apelo directo, 
e é claro que não vai decidir 
contrariamente. Mas sim, tec-
nicamente, podem apresentar 
um documento ao Tribunal 
Constitucional [para tentar 
atrasar o processo]. Mas tendo 
em conta que é época do Natal 
e das férias de Verão aqui na 
África do Sul, só para o fim de 
Janeiro de 2023 seria rejeitado.

DW África: Mesmo com 
um novo recurso, Chang se-
ria extraditado para os EUA 
o mais tardar em Março do 
próximo ano?  extradição de 
Chang "não surpreendeu"

AT: Absolutamente, o mais 
tardar, mas é bem possível 
que, dentro de poucos dias, ele 
possa seguir para os Estados 
Unidos, antes da Procuradoria-
-Geral de Moçambique poder 
submeter seja o que for. De-
pende um pouco de quando é 
que os Estados Unidos poderão 
disponibilizar um agente para 
acompanhar Manuel Chang 
até a Nova Iorque, depende da 
organização do voo e da logís-
tica da ida dele. Mas ele agora 
está pronto para seguir para os 
Estados Unidos, e é uma má 
notícia para o Presidente Filipe 
Nyusi, porque Chang é a pes-
soa que poderá culpar Nyusi no 
processo das “dívidas ocultas”.

DW África: E acha que o jul-
gamento de Manuel Chang nos 
Estados Unidos da América 
trará à tona a tal verdade que os 
moçambicanos querem saber?

AT: Está um bocado nas 
mãos de Chang. Ou seja, Ma-
nuel Chang, como qualquer ar-
guido, terá o direito de recusar 
fazer um depoimento. Poderá 
simplesmente identificar-se e 
recusar responder às perguntas. 
Não sei se ainda terá a força de 
vontade para fazer isso, ao fim 
de três anos de detenção, sem 
o mínimo sinal de solidarieda-
de ou de compaixão da parte 
dos seus colegas da Frente de 
Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), que realmente o 
abandonaram numa situação 
muito difícil e pouco confortá-
vel para uma pessoa que sofre 
de diabetes. (in DW África)
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(jchamusse@yahoo.com.br)

A virada do ano!
Nesta altura da res-

saca à volta do 
Informe do Esta-
do da Nação pelo 
Presidente da Re-

pública, pouca coisa resta senão 
a confirmação de que sem ovos 
não se faz omeletes, daí a TSU 
ter consumido o bolo correspon-
dente ao 13º salário, que muita 
dor de cabeça vai trazer para os 
funcionários públicos, daqui a 
algum tempo, com as contas a 
não baterem certo em Janeiro.

Registo foi a salva de palmas 
que o anúncio do não pagamen-
to do 13º mereceu da bancada da 
Frelimo, perante esta informa-
ção de uma espécie de desgraça 
para muitos, que já haviam fei-
to as contas, a contar com esse 
bolo. Enfim, são novas formas 
de se fazer política e que apenas 
pecam por cheirarem à escova. 

Entretanto, para não sermos 
achados a meter foice em seara 
alheia, nesta edição preferimos 
deixar as considerações das três 
bancadas da AR falarem por si. 
Foi o essencial que colhemos 
nos discursos de encerramen-
to da presente sessão ordinária 
do Parlamento moçambicano, 
que teve lugar esta quarta-feira.

MDM
Incerteza foi a palavra usada 

por Lutero Simango para descre-
ver o futuro, num cenário em que o 
alto custo de vida sufoca o cidadão. 

O líder do Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM) 
falou ainda do nepotismo, sem 
deixar de lamentar que o início de 
exportação do gás tenha sido antes 
da aprovação do Fundo Soberano. 
Da corrupção viajou até a pobre-
za, males que atribui a captura do 
Estado pelo partido dominante, 
que “está a constituir células do 
partido nas instituições públicas”. 

As injustiças mereceram des-
taque, descrevendo o sistema judi-
ciário como estando a claudicar a 
favor dos poderosos, numa espécie 
de jogo de dois pesos e duas me-
didas diferentes. A viagem leva às 
famosas “dívidas ocultas” e suas 
consequências. Conforme Siman-
go, os infractores tiveram penas 
brandas, para além da discrepân-
cia suscitada entre as sentenças 
das “dívidas ocultas” e do “caso 
INSS”, onde, para o mesmo crime, 
houve penas máximas diferentes. 

O MDM destaca ainda que a 
não audição do antigo ministro da 
Defesa, actual Chefe de Estado, 
concorreu negativamente para a 

transparência do julgamento. Já na 
ponta final, o chefe da bancada do 
MDM virou-se para as reclama-
ções à volta do DDR, onde se fala 
de falta de enquadramento social 
dos desmobilizados, que por sinal 
ainda não recebem pensões. Afinal 
o que se passa? Pergunta e em jei-
to de remate frisa que as pensões 
virão dos impostos dos cidadãos, 
daí acreditar não haver razões 
para as dificuldades ora evocadas.

Renamo
DDR! “Fomos engana-

dos”, disse Clementina Bomba, 
nova SG da Renamo, que fa-
lou na vez do chefe da bancada. 

Bomba jura a pés juntos que 
o Governo mantém firme a par-
tidarização do Estado, o principal 
mal que tem gerado os sucessivos 
conflitos em Moçambique, desde 
que o país ficou independente. 

Aproveitou a ocasião para 
denunciar o impedimento de 
execução de actividades do 
chefe da oposição pelas auto-
ridades administrativas, e não 
só, medida essa que é acresci-
da da rejeição de hospedagem 
de Ossufo Momade nos locais 
por onde anda, a fazer política. 

“De que paz e reconciliação 
se pode esperar, num país onde 
só os membros da Frelimo é que 
podem ter voz? O Governo não 
pode continuar a enganar o povo 
dizendo que somos um Esta-
do de Direito, havendo casos de 
obstrução ou violação dos direi-
tos dos membros da Renamo”. 

As “dívidas ocultas” foram 
um mote para recordar o papel 
do seu oponente, que, segundo 
disse Bomba, foram viabiliza-
das pela bancada da Frelimo. 

Se durante o julgamento ouvi-
mos falar de USD 50 milhões ou 
500 milhões, onde estão os restan-
tes milhões? O afunilamento do 
sistema político num só homem 
que não presta contas de gover-
nação à AR é que contribuiu, 
na óptica desta deputada, para a 
ocorrência das “dívidas ocultas”. 

Há falta de enquadramen-
to dos combatentes da Renamo 
à luz do DDR, queixou-se. Não 
há fixação de pensões, sem ne-
nhuma justificação fundamenta-
da, cenário que acontece perante 
o silêncio da Sociedade Civil.

Há marginalização do sector 
da Educação, amplamente ilustra-
da pelo rácio professor/aluno, que 
está muito desequilibrado para ga-
rantir uma educação de qualidade. 

A situação dos médicos mere-

ceu destaque. Conforme ela, o es-
tado caótico do sector deve-se ao 
facto das grandes chefias confia-
rem nas clínicas privadas e no es-
trangeiro. “As reivindicações dos 
médicos não são de hoje, porém, 
são atendidas com arrogância. A 
regulamentação da TSU deve ser 
feita em função da lei que inclui 
funcionários, agentes do Estado e 
reformados, porém, o Governo só 
abrange os funcionários do Estado. 

Eleições distri-
tais. A Renamo é contra. 

“ O 13º é um direito e não 
pode estar dependente da von-
tade de quem está no poder”, 
disse, concluindo a dizer que a 
Renamo apoia a luta do povo 
ucraniano contra a invasão russa. 

Frelimo

Depois das polémicas palmas 
dadas no dia anterior, aclamando o 
anúncio do não pagamento do 13º 
, já se adivinhava o alinhamento da 
bancada com o discurso do Chefe 
de Estado que augura um futuro 
promissor, apesar das dificuldades 
que o país e o mundo enfrentam. 

O partido dos camaradas 
dá nota positiva ao Executivo e 
destaca os momentos de infor-
mação do Governo na AR como 
tendo sido momentos ímpares 
para o esclarecimento e debate 
sobre as realizações do Executivo. 

“Saudamos o Governo, entre-
tanto há desafios”, disse o chefe de 
bancada da Frelimo, Sérgio Pantie.

Há desafios. A corrupção. 
Urge reforçar a confiança do ci-
dadão pelas instituições públicas. 
Prevalecem os raptos, sequestros 
e criminalidade em geral, even-
tos que são acompanhados pela 
onda da sinistralidade rodoviária. 

Outro grande desafio lançado 
é a reabilitação da EN1. Já para 
o caso despoletado pelo deputa-
do da Renamo, Venâncio Mon-
dlane, Pantie disse que foi criada 
uma comissão de inquérito para 
se investigar os factos denuncia-
dos que supostamente indiciam o 
envolvimento de um deputado no 
tráfego de drogas. Eis o Estado da 
Nação, na visão das três bancadas.

Posto isto, só nos resta agra-
decer o apoio e encorajamento 
que temos merecido dos nossos 
leitores e subscritores, sem os 
quais não seríamos aquilo que 
hoje somos. A todos, desejamos 
Festas Felizes e um Próspero 
Ano Novo. A Luta Continua!
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OPINIÃO

Estamos na época natalícia. É 
tempo de festas e intercâmbio 
entre as famílias. Esta é uma 
altura em que a alegria por ve-
zes se transforma em triste-

za, devido aos excessos característicos da 
ocasião. Daí que todo o cuidado é pouco.

Queremos desde já desejar a todos os nossos 
leitores e subscritores festas felizes junto dos 
seus, entretanto, não deixaremos de alertar 
para os perigos de excessos nesta altura do ano.

Quem souber que bebeu uns copitos a 
mais, que evite fazer-se à estrada. De nada 
adianta evocar seja qual for a experiência 
que se possa ter na condução. Se conduzir 
não beba. Se beber não conduza, eis o lema.

Durante os festejos, familiares, parentes e 
amigos juntam-se para celebrar a alegria me-
recida. Nestes eventos de diversão entre mui-
tos, por vezes os sentimentos acabam sendo 
dominados para o lado dos ciúmes, falta de res-
peito para com o outro, enfim, actos típicos de 
um ambiente estimulado pelo álcool e que não 
poucas vezes acabam em tragédias. Os actos 
que levam a essas tragédias, muitas vezes, só 
fazem sentido porque os envolvidos estavam 
alcoolizados, entretanto, já no dia seguinte, to-
dos ficam cabisbaixos, cobertos de vergonha 
pelo triste espectáculo protagonizado no dia 
anterior. Mas por vezes já é tarde para reparar 
o erro. De alegria, acabamos desembocando 

na tristeza, nos hospitais ou nas esquadras. 
Este é o tempo em que devemos aproveitar, 

para além das festas em si, acima de tudo, em 
nos reconciliarmos com aqueles com quem 
nos ofendemos ao longo deste ano, de modo 
a entrarmos em 2023 de corações aliviados 
e com espaço para conter o sentimento de 
esperança por melhores dias no novo ano. 

Este é ainda o tempo propício para mani-
festarmos a nossa solidariedade para com 
os outros, partilhando o pouco que temos 
com aqueles que nada têm. Outra chama-
da de atenção que não deve ser descura-
da, sobretudo nestes tempos de crise e de 
alta de preços, está associada aos gastos. 

A vida não acaba no Natal, e muito me-
nos com a festa da virada do ano. Não 
adianta esbanjar inconsequentemente, para 
em Janeiro não termos sequer dinheiro 
para comprar caderno para a nossa criança. 

Dezembro é tempo de festas, entretanto, 
sempre vem a seguir o Janeiro com as suas 
típicas dificuldades de falta de dinheiro, daí 
que apelamos para que cada um dos nossos 
concidadãos seja vigilante quanto aos gastos. 

A vida não acaba com as festas do fim 
de ano. Ainda que se diga que “mor-
rer é daqui para aqui”, entretanto, para 
os vivos, a vida vai sempre para frente.

A todos os nossos leitores e subscritores, de-
sejamos Festas Felizes e Ano novo próspero. (x)

Editorial

É Natal!
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

jmatavel@gmail.com

Solidão: Dicas para 
ajudar a lidar com ela

Solidão é o senti-
mento que surge 
quando nos senti-
mos só, mas não 
precisamos estar 

literalmente sem a compa-
nhia de outros para senti-la. 
É um sentimento negativo 
que surge quando as nossas 
necessidades não são aten-
didas pela quantidade e qua-
lidade de nossas relações.

Ela se manifesta até mes-
mo quando estamos rodea-
dos de pessoas queridas, em 
ambientes movimentados e 
enquanto realizamos afaze-
res diários. Quando come-
çamos a sentir-nos sozinhos, 
experimentamos sentimen-
tos intensificados de vulne-
rabilidade, que podem pre-
judicar nossa saúde mental.

Saber administrar os mo-
mentos de solidão não é so-
mente importante para man-
ter a saúde mental, mas tam-
bém para nosso crescimento 
como indivíduos. É normal 
querer passar um tempo 
sozinho/a para desestressar 

após uma semana agitada ou 
apreciar a própria compa-
nhia. O problema é quando 
a solidão se torna uma cons-
tante na nossa vida. 

Há quem acredite que 
a solidão pode ser positiva 
devido a questões emocio-
nais. Por exemplo, pessoas 
que naturalmente se sentem 
excluídas de grupos sociais 
optam por não conviver com 
elas. A crença na dificuldade 
para se conectar com os de-
mais faz com que as pessoas 
se isolem. 

A solidão é um senti-
mento que não surge apenas 
quando estamos fisicamente 
sozinhos. Pessoas introver-
tidas, por exemplo, sentem 
prazer em realizar activi-
dades sem a companhia de 
outros e não há problema 
nenhum nisso, afinal gostar 
da própria companhia é di-
ferente de se sentir solitário. 

Entretanto, esse senti-
mento se torna preocupante 
quando, mesmo convivendo 

com outras pessoas, nos sen-
timos só. Quando a expecta-
tiva que temos dos nossos 
relacionamentos não está a 
ser atingida, sentimos que 
não podemos contar com as 
pessoas ao nosso redor.

Como lidar com a soli-
dão?

1. Comeces com tarefas 
simples:

São boas para incentivá-
-lo a concluí-las com faci-
lidade e sem pressão para 
resultados extraordinários. 
Pode ser um trabalho vo-
luntário da sua preferência, 
ajudar alguém próximo, 
pratique exercícios em gru-
po ou desfrute dos eventos 
disponíveis. 

2. Avalies as tuas amiza-
des:

Se não estiveres a sentir-
-te bem com o teu grupo de 
amigos, identifiques o que 
está errado e tentes encon-
trar uma solução.

3. Permitas-te viver no-
vas experiências:

Aprendas a tocar um 
instrumento, frequentes um 
curso novo... O desânimo 
provavelmente tomará conta 
apenas com a menção dessas 
actividades, mas esforças-te 
a encarar esse desafio.

4. Converses com as pes-
soas sem expectativa:

Concentre-te apenas no 
momento presente e com-
partilhes assuntos interes-
santes. Essa atitude ajuda a 
conversa a desenvolver-se 
naturalmente, aumentando 
as possibilidades de fazer 
uma nova amizade.

5. Tenhas um diário ou 
reserves um momento para 
escrever:

Escrevas os teus senti-
mentos sem pudor. A técnica 
do diário é utilizada em di-
versos tratamentos por ofe-
recer muitos benefícios. Um 
deles é o alívio de tensão por 
meio do desabafo, pois nem 

todo mundo consegue abrir 
o coração. Logo, expressar-
-se através da escrita pode 
ser uma alternativa menos 
intimidadora. 

6. Invistas na tua auto-
-estima:

No meio da correria, do 
peso das críticas e dos re-
lacionamentos frágeis que 
podem abalar a nossa con-
fiança, é fácil se esquecer 
do próprio valor e ficar re-
fém da aprovação alheia se 
não soubermos nos valori-
zar. Então a dica é: tire um 
momento do dia para admi-
rar o que há de bom em ti e 
lembrar a ti mesmo das tuas 
qualidades.

Talvez seja necessário 
fazer um esforço maior para 
sair da tua zona de conforto, 
mas não ultrapasses os teus 
limites. Essas atitudes têm o 
poder de afastar a solidão e 
devolver o gosto pela vida. 
Não deixes de procurar aju-
da de um profissional de 
saúde mental.x)

ponto
Ponto

porponto

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

Assinaturas

PUB

OPINIÃO
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MARTELADAS
Francisco Rodolfo

É NATAL!... É 
NATAL!... As 
crianças gritarão 
nestes dias estas 
palavras!... Os 

néones das grandes cidades já 
estão a fascinar os viajantes, 
pois depois da pandemia da 
Covid-19, este é o Natal que 
os povos vão celebrar sem a 
habitual máscara e outras res-
trições impostas aos turistas e 
viajantes… 

É NATAL!... É NA-
TAL!... O mundo virou, por-
que com a guerra na Ucrânia, 
que a Rússia faz valer o seu 
poderio militar reclamando 
simplesmente: “Não à ade-
são da Ucrânia à NATO!...” 
Pois, a crise energética já le-
vou alguns presidentes das 
câmaras de grandes cidades 
na Europa a não engalanar as 
avenidas, ruas e praças com 
os habituais néones a que es-
tamos habituados. Mas vejam 
só, no Primeiro Mundo “pou-
par energia” …

O mundo mudou, porque 
o que se fazia há anos não é 
o mesmo na actualidade!... 
Mas, diga-se, sem pestane-
jar a profecia de Muhamar 
Kadaffi, Presidente da Líbia: 
“Vocês nos atacam só por-
que vivemos numa terra com 
petróleo. Temos culpa de 
termos nascido numa terra 

rica?  Eu vou ser mártir na 
minha terra (não vou fugir, 
vou morrer aqui), mas nós 
vamos transferir a “revo-
lução” para vossas terras”. 
Estão lá os deslocados e emi-
grantes de todo o tipo, crian-
do o caos no chamado Velho 
Continente e em todo o Mun-
do. Mas os causadores desta 
hecatombe, pela invasão do 
Iraque e da Líbia, estão vi-
vinhos da Silva e não foram 
parar a nenhum Tribunal Pe-
nal Internacional… 

É NATAL!... É NA-
TAL!... O mundo mudou, 
pois já não vem o mineiro da 
África do Sul, levando para 
Macia, Manjacaze, Chibuto, 
Chókwè, Maxixe, Morrum-
bene, Massinga, Inhassoro, 
Vilankulo ou mesmo para 
Nhamatanda a capulana, o 
candeeiro, a lanterna, a man-
ta, o colchão, porque na zona 
onde vai estes artigos estão a 
ser comercializados nas can-
tinas das localidades e, amiú-
de, na povoação do destino 
do mineiro.

É NATAL!... É NA-
TAL!... Os turistas já têm 
a vida facilitada, porque o 
Comandante- Geral Adjunto 
da PRM, Fernando Tsucane, 
deixou bem claro que “facili-
tem” a circulação dos turistas 
e todos os viajantes que vão 

demandar as nossas estra-
das… 

É NATAL!... É NA-
TAL!... Nós já aqui no teu 
Ponto por Ponto, nestas 
MARTELADAS, havíamos 
advertido que a não facilita-
ção do turista, mandando-lhe 
parar em todos os controlos 
Maputo/Inhassoro, na EN1 
e outras vias, por exemplo, 
“afugenta” os viajantes para 
outras paragens, no próximo 
Natal e próximas férias, o que 
é prejudicial para o Turismo. 
Mandar parar em tudo que é 
controlo é um absurdo que 
estamos absolutamente cien-
tes que deve ser corrigido de 
maneira permanente…

É NATAL!... É NA-
TAL!... Desejamos que nesta 
“Pátria Amada” haja Paz, so-
bretudo que os terroristas dei-
xem de “massacrar” as popu-
lações de Cabo Delgado, do 
Niassa e de Nampula, o que 
só pode acontecer com o con-
fronto directo com as nossas 
brilhantes forças. 

É NATAL!... É NATAL!... 
Desejamos que haja PAZ na 
Ucrânia, na RDC (República 
Democrática do Congo), na 
Somália, no Iraque, na Líbia, 
e que as convulsões de “ins-
tabilidade governativa” na 
Guiné-Bissau (que Salazar 

e Caetano diziam “Guiné-
-Portuguesa”) e São Tomé e 
Príncipe (agora com o apro-
veitamento político do “golpe 
de Estado”) cessem.

Para que tal como há mais 
de quase 2023 anos se gri-
tou em Belém: “GLÓRIA 
A DEUS NAS ALTURAS 
E PAZ NA TERRA AOS 
HOMENS DE BOA VON-
TADE!...”  - Simbolizan-
do o nascimento de JESUS 
CRISTO.

Queremos que neste NA-
TAL haja harmonia entre to-
dos os homens que aqui tra-
balham para que a “guerra” 
que está a atrasar o nosso país 
termine.

Parabéns especiais aos 
jovens que estão na frente 
de batalha, sob comando do 
Ministro da Defesa de Mo-
çambique, Cristóvão Artur 
Chume, para que os terro-
ristas sejam definitivamente 
derrotados. Muita FORÇA 
na formação das Forças Lo-
cais, cuja Lei foi aprovada 
na Assembleia da República, 
que encerra hoje, quarta-feira 
(21.12.22). Que seja uma “re-
taguarda” segura para a defe-
sa das populações. Vai acabar 
a maka de um terrorista entrar 
na aldeia ou povoação só com 
uma arma e cortar cabeças, 

violar mulheres e crianças, 
sem que a população tenha 
meios para se defender.

Parabéns especiais às for-
ças do Ruanda e da SAMIM 
pelo brilhante trabalho rea-
lizado para a PAZ em Cabo 
Delgado e em Moçambique, 
bem assim aos Fuzileiros 
Portugueses que vão fazer a 
diferença numa das zonas que 
favorece a “circulação” de ar-
mamento e droga, a COSTA 
MOÇAMBICANA…

É NATAL!... É NATAL!.. 
Festas Felizes para os habi-
tuais leitores das MARTE-
LADAS neste que sempre in-
comoda Ponto por Ponto…

Finalmente: Pais e en-
carregados de educação, vão 
matricular os filhos para a 1ª 
classe nas escolas (não paga 
nada) …

Não guardem tudo para 
última hora. As Empresas, os 
Sindicatos, a OMM e Ligas 
Femininas de Partidos e a So-
ciedade Civil (seus órgãos), 
em suma TODOS, devem le-
var a cabo a tarefa de sensi-
bilizar os pais e encarregados 
de educação para levar os fi-
lhos para frequentar a escola. 

É NATAL… É NATAL…

Por uma PAZ verdadeira em Cabo 
Delgado e no Mundo!…

●	 Pais	e	encarregados	de	educação,	vão	matricular	os	filhos	para	a	1ª	classe	nas	escolas	(não	paga	nada)	…

OPINIÃO
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Dionildo Tamele

Informe Anual do Estado da Nação 

Chefe de Estado brinca com expectativas 
de milhões de moçambicanos 

O Presidente da República, Filipe Nyusi, veio em sede do Parlamento confirmar aquilo que já era 
debate nos cafés das grandes cidades, de que toda a Função Pública não vai poder auferir o 13º salário, 
devido à sobrecarga criada pela TSU e terrorismo. 

Em causa 
está a so-
b r e c a r g a 
criada pelo 
pagamento 

de salários com base na Ta-
bela Salarial Única (TSU), 
assim como os gastos que 
o Executivo é obrigado 
a fazer por conta dos da-
nos causados pelo terro-
rismo em Cabo Delgado

O Chefe de Estado mo-
çambicano prestou nesta 
terça-feira o seu informe, 
o terceiro neste mandato, 
na Assembleia da Repú-
blica, enquanto garante da 
soberania nacional, diante 
de cerca de 230 deputa-
dos presentes nesta sessão 
solene. Na ocasião, Filipe 
Nyusi disse que a situação 
geral da Nação é de esta-
bilização e de renovado 
optimismo face aos desa-
fios internos e externos.

De acordo com Nyu-
si, 2022 foi um ano de 
trabalho, estabilidade 
política, de pacificação, 
credibilidade, governa-
ção sustentável e de pro-
jecção além-fronteiras.

Aliás, ao longo do seu 
informe, o Presidente da 
República disse que duran-
te o ano prestes a findar o 
país enfrentou, mais uma 
vez, sem tréguas a guerra 
contra o terrorismo na zona 
Norte do país. Os grupos 
armados ainda continuam 
a semear luto e terror no 
Teatro Operacional Nor-

te, contudo, no Informe 
sobre a Situação Geral da 
Nação o Presidente da Re-
pública destacou o avan-
ço das forças no terreno.

Função Pública sem 
13º salário

Ainda durante o seu 
informe, o Presidente da 
República disse que os 
funcionários e agentes do 
Estado, neste ano, não vão 
poder ter o seu 13º salário, 
devido à sobrecarga cria-
da pela TSU e terrorismo, 
sublinhando que está em 
causa a sobrecarga criada 
pelo pagamento de salá-
rios com base na Tabela 

Salarial Única (TSU), as-
sim como os gastos que 
o Executivo é obrigado 
a fazer por conta dos da-
nos causados pelo terro-
rismo em Cabo Delgado.

Aliás, a implementação 
da Tabela Salarial Única, 
segundo o Presidente da 
República, representa um 
peso no Orçamento do Es-
tado. Foi na base desta jus-
tificação que Filipe Nyusi 
tornou público que no pre-
sente ano os funcionários e 
agentes do Estado não se-
rão bonificados com o 13º 
salário. Contudo, garantiu 
que o Governo está a envi-
dar esforços para garantir o 

pagamento do 13º salário 
aos pensionistas, dada a 
sua vulnerabilidade social.

Deve-se recordar que 
em Novembro do ano em 
curso o ministro da Eco-
nomia e Finanças, Ernesto 
Max Tonela, havia dado 
um sério aviso à navegação 
sobre a possibilidade da Ta-
bela Salarial Única invia-
bilizar o pagamento do 13º 
salário na Função Pública.

Refira-se que o titular 
do pelouro da Economia 
e Finanças declarou que 
ainda era prematuro para 
o Executivo avançar com 
o pagamento do 13º sa-
lário aos funcionários e 

agentes do Estado, uma 
vez que ainda se pretendia 
avaliar o impacto orça-
mental da implementação 
da Tabela Salarial Única.

As dúvidas que giravam 
em torno do pagamento do 
13º salário foram dissipa-
das durante o informe que 
o Presidente da República 
prestou à Assembleia da 
República, nesta terça – 
feira, 20 de Dezembro. No 
rol das justificações, Filipe 
Jacinto Nyusi declarou que 
o Executivo não tem condi-
ções para pagar o 13º salá-
rio porque a Tabela Salarial 
Única representou um peso 
no Orçamento do Estado.
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Parlamento não deve espremer 
pequenos partidos e listas de cidadãos

Num debate 
parlamentar 
na AR, pro-
põe-se que 
os pequenos 

partidos e as listas de cida-
dãos paguem o preço pelos 
atrasos no registo. A lei já 
é muito rígida. As listas de 
candidatos devem incluir 
pessoas suficientes para 
preencher todas as cadeiras 
da Assembleia Municipal, 
além de vários candida-
tos suplementares. E cada 
candidato deve apresentar 
uma cópia autenticada do 
seu bilhete de identificação, 
uma cópia autenticada do 
seu cartão de eleitor e uma 
cópia oficial do seu registo 
criminal. Em municípios 
mais pequenos, é difícil 
obtê-los em poucos dias.

Mas a lei em apreciação 
na AR diz que a Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) 
deve publicar o número 
de assentos na Assembleia 
Municipal apenas cinco dias 
antes da apresentação das 
candidaturas. Isto significa 
que os partidos e as listas de 
cidadãos devem fazer toda 
a preparação para mais can-
didaturas do que precisam, 
porque cinco dias não é 
tempo suficiente, sobretudo 
para obter o registo criminal.

O número de assentos 
na assembleia é baseado 
no número de eleitores re-
gistados no município, mas 
a CNE não é obrigada a 
publicar esse número até 
que seja tarde demais para 
ser útil para os partidos.

Existe apenas uma so-
lução. Os livros de registo 
ficam expostos para inspec-
ção por cinco dias, após o 
término do registo. Os parti-
dos devem dirigir-se a cada 
posto de registo e contar o 
número de livros, para es-
timar o número de pessoas 
inscritas e assim adivinhar 
o número de assentos na 
assembleia. Isto é possível 
para os partidos maiores 
que têm uma boa organiza-
ção local, mas muito mais 
difícil para os partidos pe-
quenos e listas de cidadãos.

Em muitas democracias, 
as eleições locais dão voz 
à população local para de-
bater questões locais. Em 
Moçambique, partidos pe-
quenos e listas de cidadãos 
foram eleitos para muitas 
Assembleias Municipais. 
Ao exigir listas de candida-
tos completas e muitos do-
cumentos, a lei já coloca em 
desvantagem partidos pe-
quenos e listas de cidadãos. 
O Parlamento está sendo 
solicitado a tornar isso qua-
se impossível para partidos 
pequenos e listas de cida-
dãos, porque eles devem se 
preparar sem saber de quan-
tos candidatos precisam.

A AR deve alterar a 
proposta e exigir que a 
CNE publique o núme-
ro de assentos na assem-
bleia, 45 dias antes da 
apresentação dos candi-
datos, em vez de apenas 
cinco dias como proposto.

As eleições não podem 
ser livres e justas apenas 
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“Atendendo a essa so-
brecarga há necessidade 
de responder a imperati-
vos nacionais prementes, 
que incluem os esforços 

de estabilização no Norte 
de Moçambique. Lamen-
tamos anunciar que neste 
ano estamos impossibili-
tados de bonificar os fun-

cionários públicos com 13 
salários”, declarou Nyusi.

Se por um lado os fun-
cionários e agentes do 
Estado ficaram a saber 

que não terão o 13º sa-
lário, por outro, os pen-
sionistas ganharam uma 
lufada de ar fresco, uma 
vez que Nyusi declarou 

que o Executivo está a 
envidar esforços para 
bonificá-los com o 13º 
salário, dada a sua vul-
nerabilidade. (Redacção)

para os maiores partidos 
que têm assento na AR 
e podem votar a nova lei 
proposta. A AR não deve 
tornar quase impossível a 

contestação eleitoral de pe-
quenos partidos e listas de 
cidadãos. Exigir que o nú-
mero de assentos seja anun-
ciado com antecedência su-

ficiente para permitir que 
os candidatos obtenham 
seus documentos. (CIP)

 NB: Opinião do Cen-
tro de Integridade Pública
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O MISA-Moçambique tem vindo a acompanhar, com apreensão, as sucessivas ameaças e intimidações 
das autoridades municipais de Nhamatanda, em Sofala, contra o jornal Profundus.

Edilidade de Nhamatanda profere 
ameaças contra jornal Profundus

Dos casos 
mais preo-
c u p a n t e s 
consta o 
facto de, 

a 28 de Março de 2022, o 
membro da Assembleia 
Municipal de Nhamatanda, 
Farice Nhampule, ter ex-
pulsado o editor do jornal 
Profundus, Muamini Ben-
jamim, da sala onde decor-
ria uma sessão ordinária 
daquele órgão, por alega-
da falta de autorização do 
presidente da Assembleia 
Municipal, André Macha-
tine, para a permanência 
da equipa do jornal naquele 
local. “Eu que organizei o 
evento não te convidei, por 
que estás aqui?”- questio-
nou Farice, em tom intimi-
datório, ao que o editor do 
jornal respondeu: “Estou 
aqui porque é meu direito 
como jornalista permane-
cer em lugares públicos 
para informar a sociedade”. 

Todavia, sabe o MISA, o 
impedimento se direcionou 
apenas ao jornal Profundus, 
dado que os restantes ór-
gãos de comunicação social 
permaneceram no local sem 
quaisquer interferências.   
A expulsão na cobertura da 
sessão supracitada é apenas 
um exemplo de outras tan-
tas ameaças ocorridas em 
2021. Dias antes da sessão 
ordinária de 02 de Julho de 
2021, por exemplo, o jornal 
contactou telefonicamente 
o presidente da Assembleia 
Municipal para coordenar 
a cobertura do evento, por 
forma a evitar a repetição 
da expulsão verificada na 
sessão anterior. “Desta vez 
não pode, fica para a pró-
xima. Não pode ser de re-
pente assim”, afirmou o 
representante municipal, 
rejeitando a presença do 
“Profundus” no encontro.   

Ainda em 2021 surgiu mais 
um caso. O jornal denun-
ciou a danificação da sua 
sede, pela pedreira Hiper-
brita Limitada, uma socie-
dade liderada pelo empre-
sário José Maria, radicado 
na cidade da Beira, que se 
instalara nas proximidades 
do edifício do jornal. Ao 
receber a denúncia de dani-
ficação das infra-estruturas 
do jornal, por conta das 
operações da pedreira, o 
edil de Nhamatanda, Antó-
nio Charrumar João, deslo-
cou-se ao local para aferir o 
ocorrido, tendo prometido 

uma solução para o proble-
ma. Todavia, a promessa 
não chegou a ser cumprida. 

Confrontado pela di-
recção do Profundus so-
bre a solução prometida, 
o vereador da área de Ur-
banização e Construção 
de Infra-estruturas, Sérgio 
Manrage, a quem cabia a 
materialização da promessa 
do edil, afirmou que a car-
ta já havia sido submetida 
à pedreira, mas recusou-se 
a partilhar o documento 
com o jornal. Questiona-
do sobre esta recusa, o ve-

reador desatou aos berros.
 Indignado, o jornal 

denunciou o problema, o 
que desagradou ao verea-
dor, que proferiu ameaças 
à directora do Profundus. 
 Preocupada com os danos 
causados pela pedreira, em 
Fevereiro de 2022 a popu-
lação do 5º Bairro 25 de 
Junho, na vila-sede de Nha-
matanda, onde também se 
localiza o jornal Profundus, 
submeteu uma carta com 
mais de 60 assinantes, so-
licitando a intervenção das 
autoridades municipais. A 
carta foi submetida ao go-

verno distrital, ao Municí-
pio e à Procuradoria de Nha-
matanda. Um mês depois, a 
Procuradoria distrital ini-
ciou a investigação, o que 
desagradou o presidente do 
município, acusando o jor-
nal de incitação à rebelião. 
 O último caso observou-
-se a 18 de Novembro de 
2022, altura em que o jor-
nal publicou uma matéria 
sobre nepotismo no recru-
tamento do pessoal para o 
preenchimento de vagas no 
Município de Nhamatanda, 
citando um estudo do IESE 

publicado em 2021.
 Insatisfeito com a reporta-
gem, o edil ligou para o pai 
da directora do Profundus, 
solicitando um encontro 
juntamente com a sua filha, 
directora do jornal, e o edi-
tor, Muamini Benjamim.  
No dia 25 de Novembro de 
2022, uma semana depois 
da publicação, a directora 
do Profundus deslocou-se 
ao município para a reunião 
solicitada pelo edil, que afi-
nal só serviria para reforçar 
as ameaças aos colabora-
dores do jornal. Estranha-
mente, no dia 29.11.2022, 

depois das ameaças do edil, 
um indivíduo mascarado 
foi visto nas imediações 
do edifício do jornal, por 
volta das 21 horas. A inten-
ção, conforme relatos da 
vizinhança, era de invadir o 
edifício, acto não consuma-
do devido à presença dos 
referidos populares.

  
 Posicionamento

O MISA-Moçambique de-
plora as sucessivas amea-
ças e intimidações contra o 
jornal Profundus e seus co-
laboradores, protagoniza-

das pelas autoridades mu-
nicipais de Nhamatanda. 

Para o MISA, estas 
ameaças, sem qualquer 
nexo, representam um 
grosseiro atentado contra 
as liberdades de imprensa 
e de expressão. Faz lembrar 
ainda que o livre acesso às 
fontes de informação e a 
locais públicos, pelos jor-
nalistas, é um direito cons-
titucionalmente consagra-
do e legalmente protegido. 
 O MISA chama a atenção 
para o facto de, antes da 
publicação de qualquer ma-
téria relacionada à edilida-
de de Nhamatanta, o jornal 
Profundus ter procurado 
contactar as partes visadas, 
a bem do equilíbrio que ca-
racteriza a actividade jor-
nalística. Ainda assim, as 
autoridades municipais de 
Nhamatanda recusaram dar 
as entrevistas solicitadas. 

Importa destacar que a 
recusa de cedência de en-
trevista, por parte de uma 
fonte de informação, é le-
gítima. Mas não implica a 
não difusão da informação 
pelo órgão de comunica-
ção social que a solicita. 
 O MISA apela, por isso, 
que as autoridades munici-
pais de Nhamatanda parem 
de perseguir o jornal Pro-
fundos. Apela, ainda, que 
o Estado actue contra estas 
e quaisquer outras tentati-
vas de intimidação e des-
truição de infra-estruturas 
jornalísticas, independente-
mente da posição ocupada 
pelos seus protagonistas. 

O MISA comunica, en-
tretanto, que já accionou 
os mecanismos legais ao 
seu dispor para o apura-
mento das responsabilida-
des neste caso. (Redacção)
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Pelo processo DDR

Renamo sente-se enganada

4001 dos 5254 combatentes, o correspondente a cerca de 80%, já foram 
desmobilizados, no entanto, deste universo, apenas 46 foram enquadrados 
na Polícia da República de Moçambique

Ossufo Momade entende que a postura do Governo em relação ao DDR visa desestabili-
zar o partido Renamo, porém, afirma que o seu partido não cederá à pressão, nem volta-
rá a pegar em armas.

É entendimento 
da Renamo 
que a guerra 
não resolve 
os problemas 

para ela chegar ao poder, 
mas sim a paz, cenário que 
acredita lhe dar vantagens 
em relação ao seu princi-
pal oponente, a Frelimo.

Apesar de continuar a 
reiterar o compromisso do 
seu partido em manter a 
paz, Ossufo Momade veio 
a público, há dias, acu-
sar o Governo de violar o 
Acordo de Maputo para a 
Paz e Reconciliação Na-
cional, assinado a 06 de 
Agosto de 2019, que pre-
vê, entre outros aspectos, 
o Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegra-
ção (DDR) do braço ar-
mado do principal partido 
da oposição nas Forças 
de Defesa e Segurança.

De acordo com Ossufo 
Momade, as acções do Go-
verno vão em contramão 
com os objectivos do refe-
rido acordo e há uma clara 
falta de vontade política 
deste em prosseguir com o 
processo de paz, através de 
reintegração dos seus mem-
bros nas Forças de Defesa e 
Segurança, assinalando, no 
entanto, que o seu partido 
nunca poupou esforços no 

processo de DDR, tendo 
como resultado a adesão 
de 4001 dos 5254 comba-
tentes, o correspondente a 
cerca de 80%, sendo que 
deste universo, apenas 46 
combatentes foram enqua-
drados na Polícia da Re-
pública de Moçambique.

Ossufo Momade avan-
çou ainda que os comba-
tentes já desmobilizados 
continuam a aguardar a 
fixação das pensões, ape-
sar da sua permanente exi-
gência ao Governo, que 
se remete ao silêncio ma-
quiavélico, uma postura 
que, no entender de Ossu-
fo Momade, visa desesta-

bilizar o partido Renamo, 
anotando, porém, que este 
não cederá à pressão, nem 
voltará a pegar em armas.

Ossufo Momade, que 
falava na quarta sessão 
ordinária do Conselho Na-
cional do partido, que teve 
como ponto alto a eleição 
de Clementina Bomba para 
o cargo de Secretária-ge-
ral, indicou que os primei-
ros 10 oficiais da Renamo 
ainda aguardam, sem jus-
tificação, a sua integração 
no Comando-Geral da Po-
lícia, conforme o acordado.

O líder da Renamo 
assinalou que estas arti-
manhas e manobras di-

latórias do Governo têm 
o objectivo de distrair os 
moçambicanos e fazê-los 
perder a paciência para, 
depois, atribuir a culpa dos 
fracassos da governação 
a outros intervenientes.

“Cientes disso, não ire-
mos embarcar nessa onda, 
nem iremos demonstrar 
musculatura e posição de 
força, apesar de não nos 
faltar, em respeito aos mo-
çambicanos e à nossa pa-
lavra de honra”, afiançou.

Terrorismo
O líder do maior partido 

da oposição no país exige 
que o Governo tenha uma 

postura mais actuante e 
aberta na luta contra este 
mal, bem como contra ou-
tros tipos de criminalidade.

“O país está a confron-
tar-se diariamente com 
crimes como raptos, se-
questros e correspondentes 
exigências de resgates mi-
lionários, cujos principais 
autores são agentes da PRM 
e SERNIC, servidores pú-
blicos que têm o dever es-
pecial e moral de defender 
os cidadãos. Por isso, pe-
rante tais actos criminosos, 
não há ninguém em condi-
ções morais e objectivas de 
parar com a criminalidade, 
incluindo o próprio Co-
mandante-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança, que 
também não é fiel ao seu 
juramento”, afirmou o líder 
da Renamo, condenando 
o que chamou de “captura 
da soberania do Estado”.

Nova Secretária-geral 
Finalmente, o partido 

Renamo indicou, segunda-
-feira da semana passada, 
o sucessor de André Ma-
gibire, exonerado por Os-
sufo Momade, através de 
um despacho datado de 05 
de Setembro, do cargo de 
Secretário-geral do partido. 

Trata-se de Clemen-
tina Bomba, por sinal a 
primeira mulher a ocupar 
aquele prestigiado cargo 
no maior partido da opo-

Dionildo Tamele
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sição em Moçambique.

Volvidos quatro meses 
depois da exoneração de 
André Magibire, a Rena-
mo escolheu a nova Se-
cretária-geral do partido. 

Contra todas as ex-
pectativas, a escolha não 
recaiu nos ditos “pesos-
-pesados” do maior 
partido da oposição.

Clementina Bomba 
foi eleita à margem do 
Conselho Nacional da 
Renamo, que teve lugar

na cidade de Maputo. 
Contudo, foi através das 
suas páginas nas redes so-
ciais que o presidente da 
Renamo tornou pública 
a nomeação da primei-
ra mulher para o cargo de 
Secretária-geral do partido.

Momade destacou que 
a nomeação de Clemen-
tina Bomba constitui um 
marco importante na po-
lítica interna do partido.

Antes de chegar ao 
cargo deixado por André 
Magibire, Bomba desem-

penhou no seio do maior 
partido da oposição no país 
as funções de vice-presi-
dente da bancada parla-
mentar da Renamo e de de-
legada política da Renamo 
na província de Maputo.

“Nós, a Renamo, somos 
pela valorização dos nossos 
quadros, independentemen-
te do género ou proveniên-
cia. É nessa perspectiva que 
este Conselho Nacional 
ratificou a proposta para o 
cargo de Secretário-geral 
do partido a senhora Cle-
mentina Bomba, para assu-
mir uma função que é pedra 
angular no funcionamento 
administrativo da nossa 
organização”, discursou 
Momade no encerramen-
to da reunião, momentos 
depois de conferir posse 
à nova Secretária-geral.

Preparação das elei-
ções autárquicas

 Ossufo Momade ins-
tou os participantes da 
IV Sessão Ordinária do 

Conselho Nacional a dis-
cutirem com sabedoria os 
problemas do país, bem 
como a preparação para 
as eleições autárquicas 
de 2023 e gerais de 2024.

Coincidentemente, a 
sessão ordinária decorreu 
nas vésperas de transição 
para 2023, ano de eleições 
nas 65 vilas e cidades au-
tárquicas. Segundo o líder 
da Renamo, os membros 
estão a entrar na rota dos 
maiores desafios, como 
partido político no país.

"Como é frequente, as 
eleições em Moçambique 
nunca foram livres, justas 
e transparentes, por essa 
razão têm sido motivo de 
discórdia e conflito entre os 
moçambicanos. A negação 
da verdade eleitoral é um 
autêntico linchamento à 
democracia e ao Estado de 
Direito. É negar os valores 
universalmente aceites, o 
modo de ser e estar dos Es-
tados modernos", referiu.

Disse ainda que infe-

lizmente, o regime do dia, 
de eleição em eleição, 
tem usado a Polícia da 
República de Moçambi-
que e os órgãos eleitorais 
para manipular a vonta-
de expressa nas urnas.

Ainda na mesma es-
teira de manipulação das 
eleições, Ossudo Moma-
de disse que tem estado 
a assistir a interferência 
abusiva, arrogante e anti-
-democrática do partido 
no poder, dando exemplo 
do comportamento deplo-
rável e reprovável durante 
o processo de selecção do 
Director-Geral do STAE, 
que a todo o custo o partido 
no poder pretendia impor 
um candidato que não reu-
nia os requisitos exigidos, 
um indivíduo que notoria-
mente terá a missão de dis-
torcer o normal funciona-
mento da CNE e do STAE.

“Perante estes factos 
temos que redobrar a nos-
sa preparação para as elei-
ções. Assim, apelamos aos 

nossos representantes nos 
órgãos eleitorais, a todos 
os níveis, para pautarem 
sempre pelo trabalho res-
ponsável, comportamento 
irrepreensível e inabalá-
vel fidelidade ao partido.

Simultaneamente, ape-
lamos aos membros dos 
nossos gabinetes eleitorais 
para se manterem sempre 
atentos à dinâmica que as 
eleições exigem”, disse.

Refira-se que o ponto 
mais alto da IV Sessão do 
Conselho Nacional foi a 
eleição da Secretária-geral 
do partido, que substitui 
André Magibire, exonera-
do em Setembro último, 
uma figura que terá a es-
pecial missão de conduzir 
administrativamente o par-
tido, sendo “uma exímia 
conhecedora dos desafios 
do partido e capaz de imple-
mentar exemplarmente as 
aspirações do partido, atra-
vés de estratégias consen-
tâneas com desafios como 
as eleições”. (Redacção)

PUB
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As decla-
rações de 
Uyarra fo-
ram feitas 
na semana 

passada, em Kigali, após 
uma visita de cortesia ao 
Primeiro-ministro ruan-
dês, Edouard Ngirente.

Recorde-se que recen-
temente, a Comissão da 
UE aprovou 20 milhões de 
euros em assistência para 
o destacamento de tropas 
ruandesas na província de 
Cabo Delgado, que com-
batem os terroristas no 
Norte de Moçambique.

O anúncio da disponi-
bilidade dos 20 milhões 
de euros gerou calafrios 
em Maputo, onde fazedo-
res de opinião consideram 
que a soberania nacional 
foi hipotecada aos ruan-
deses para defender a inte-
gridade territorial, amea-
çada pelos terroristas.

Entretanto, segun-

do disse a embaixadora 
da UE, Belén Uyarra, na 
ocasião, “a União Eu-
ropeia está a financiar o 
Ruanda no enfrentamen-
to de uma ameaça à se-
gurança internacional”.

Aliás, a enviada da UE 
afirma categoricamen-
te que “a intervenção do 
Ruanda em Cabo Del-
gado tem sido positiva e 
a União Europeia tam-

bém está empenhada em 
apoiar as soluções afri-
canas para os problemas 
africanos. O Ruanda veio 
com uma acção forte e a 
UE realmente o apoiou 
com 20 milhões de euros”.

De acordo com a im-
prensa ruandesa, até 30 de 
Novembro havia cerca de 
2.500 militares e polícias 
ruandeses na província de 
Cabo Delgado, fruto de 

acordo entre a Adminis-
tração de Kigali e Maputo 
para operações conjun-
tas com vista a pacificar 
outras áreas, para onde 
os terroristas fugiram.

Alguns círculos de opi-
nião pública consideram 
que o apoio da UE visa 
essencialmente proteger 
interesses económicos da 
gigante petrolífera fran-
cesa Total e da empresa 

de energia italiana Eni, 
que ambas têm opera-
ções condicionadas em 
Cabo Delgado, devido 
aos ataques terroristas.

Questionada sobre os 
interesses petrolíferos das 
duas multinacionais em 
Cabo Delgado, a embai-
xadora Uyarra explicou 
à imprensa local que “é 
uma área em que temos 
interesses comuns e acre-
dito que certamente po-
demos trabalhar juntos”.

De acordo com o jor-
nal “The News Time” 
do Ruanda, a assistên-
cia da UE ao Exército 
moçambicano ascende 
a 89 milhões de euros. 

Recentemente, foi des-
taque no jornal Zitamar 
que a empresa ruandesa 
Radarscape ganhou em 
contrato de 800 mil dóla-
res numa aldeia de reas-
sentamento para pessoas 
forçadas a deslocar-se pelo 
projecto Mozambique 
LNG, em Cabo Delgado.

A embaixadora da União Europeia (UE) no Ruanda, Belén Calvo Uyarra, considera as ope-
rações militares do Ruanda no combate ao terrorismo, na zona Norte do país, como uma 
solução “positiva” para as ameaças à segurança em África.

Dávio David

Enquanto a opinião pública nacional discute suposta violação da soberania

UE aplaude operações 
militares do Ruanda no país 
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AR aprova Lei sobre Força Local

A Assembleia da República já aprovou, na generalidade, 
a proposta de Lei da Defesa Nacional e das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique, para legalizar o 
envolvimento da 'Força Local' no combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado. 
O Parlamento aprovou ainda, por consenso, a proposta 
de revisão do regime jurídico da eleição dos titulares 
de cargos nas autarquias locais, reduzindo o prazo de 
candidatura de 120 para 60 dias.
Segundo o Governo, esta alteração vai contribuir para 
a obtenção do número de assentos de cada Assembleia 
Municipal e permitirá aos concorrentes consultar o livro 
de recenseamento, 30 dias antes da data das eleições. 
(Redacção)

Caravela ancorada em Maputo

O porto e a cidade de Maputo acolhem desde semana 
passada uma embarcação a vela, semelhante às antigas 
caravelas, que faz parte da expedição marítima One 
Ocean Expedition, que se propõe a dar volta ao mundo.
A embarcação estará atracada no Porto de Maputo até ao 
próximo dia 3 de Janeiro.
Chegado da Noruega, de onde partiu em Agosto de 2021, 
o Statsraad Lehmkuhl, de 108 anos, e sua tripulação estão 
a circunavegar o globo para compartilhar conhecimento 
sobre o papel crucial do oceano para um desenvolvimento 
sustentável.
A aventura culminará com o regresso da embarcação à 
Noruega em Abril de 2023, altura em que terá percorrido 
55 mil milhas náuticas – perto de 110 mil quilómetros. 
Antes de Maputo, o barco já passou por 36 portos.
O Statsraad Lehmkuhl parte de Maputo com destino à 
Cidade do Cabo, África do Sul, no dia 3 de Janeiro de 
2023. (Redacção)

 
Ajuda humanitária tremida em 

Cabo Delgado

O Plano de Resposta Humanitária para Moçambique 
garantiu este ano pouco mais de metade do montante que 
pretendia angariar para ajudar 1,5 milhões de pessoas no 
país.
“No final de Outubro, o Plano de Resposta Humanitária 
(PRH) recebeu 222 milhões de dólares, cifra 
correspondente a 57%.
Este plano reúne informações de 48 organizações não- 
governamentais (ONGs) moçambicanas e estrangeiras, 
bem como agências das Nações Unidas.
“Pelo menos 1,5 milhão de pessoas no Norte de 
Moçambique precisam de assistência e protecção 
humanitária em 2022, como resultado do impacto 
contínuo do conflito armado, violência e insegurança na 
província de Cabo Delgado”. (Redacção)

Padrasto tenta vender enteado

 Um moçambicano e um zimbabweano foram detidos em 
Chimoio, província de Manica, acusados   de tentar vender 
uma criança de quatro anos, enteado do moçambicano.
Os detidos têm ambos 22 anos e ambos são residentes no 
bairro 25 de Setembro, em Chimoio. Pretendiam vender 
a criança por 80 mil meticais a uma pessoa não revelada, 
no distrito de Manica.
Os traficantes não revelaram o nome do potencial 
comprador, mas admitiram que se preparavam para raptar 
o menor para o vender algures em Manica.

Enquanto os empresários choram

Negócio de raptos 
rende muito dinheiro

O sector privado vê com bons 
olhos o programa de ace-
leração económica, toda-
via, lamenta a subida do 
custo do crédito na praça 

financeira do país.“Em 2022 ficou mais 
caro para as Pequenas e Médias Empresas 
(PME) honrar as suas obrigações financei-
ras com os bancos, bem como contrair no-
vos empréstimos”, disse Agostinho Vuma, 
presidente da Confederação das Associa-
ções Económicas, semana passada, duran-
te o briefing de fim de ano da associação.

Segundo Vuma, o enquadramento ma-
croeconómico em 2022 tem apresentado uma 
tendência de estagnação, situação que, refe-
re, é consequência da “subida das taxas de 
juro, que levou a taxa preferencial do sistema 
financeiro a atingir 22,6% em Dezembro”.

Perspectivas em 2023
Entretanto, segundo Agostinho Vuma, 

antevê-se uma melhoria do ambiente de 
negócios, apesar dos riscos que ainda 
pairam a nível nacional e internacional.

“Prevemos um 2023 positivo e esperanço-
so para o sector privado nacional”, declarou 
Vuma, que no entanto não deixou de apontar 
o dedo em relação aos atrasos nos pagamen-
tos de facturas pendentes das instituições 
públicas, bem como o reembolso de IVA. 

“Gostaríamos de ver resolvidos os pro-
blemas relacionados com o atraso no paga-
mento de facturas de fornecedores e reem-
bolsos de IVA. As empresas, em particular 
as PME, sofrem com estas situações, pois 

a sua tesouraria está muito pressionada e 
não conseguem cumprir com as obriga-
ções fiscais e as exigências dos bancos”. 

Raptos rendem mais de USD 35 milhões
Entretanto, enquanto o sector privado vai 

fazendo das tripas o coração para gerir o dia-a-
-dia por estas alturas de muitas dificuldades, o 
crime de raptos e sequestros vai proliferando.

De acordo com o vice-presidente da CTA, 
Prakash Prehlad, o crime de raptos rendeu 
aos seus autores cerca de USD 35 milhões 
nos primeiros 11 meses do ano em curso. 

Ao longo deste mês regista-se o rapto 
de um empresário na Matola. Trata-se de 
Hayyum Alimamade, que foi raptado por 
homens munidos de armas de fogo à fren-
te da sua família, na esplanada da sua loja 
de gelados, na Matola, semana passada.  

Imagens no Facebook
Imagens de câmaras de segurança regis-

taram momentos do sequestro. Alimama-
de está sentado com uma camiseta branca. 
De repente, cautelosamente, uma viatura 
de cor branca acede à zona da esplanada 
e circula até ao local onde a vítima estava 
sentada com outras pessoas. Já no local, a 
viatura pára e descem homens que se diri-
gem à vítima e forçam-na a entrar no veí-
culo dos raptores e de seguida partem.

Entretanto, os empresários moçam-
bicanos de origem asiática têm sido o 
alvo preferido dos raptores. (Redacção)
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Suspensão da transportadora CityLink

Há fragilidades inspectivas na via pública

O Governo decidiu pela suspensão de actividades da empresa Transportes Ideal, pro-
prietária do autocarro “CityLink”, flagrado na capital de Manica, semana finda, em con-
dições mecânicas deploráveis, cujo cenário afigurava verdadeiro atentado à segurança 
pública e dos transeuntes.

O a u t o c a r r o 
“CityLink” 
seguia via-
gem para a 
cidade da 

Beira, ido de Tete, semana 
finda. Entretanto, operava 
em condições mecânicas 
deploráveis que apontam 
para a avaria do sistema de 
aceleração do veículo, co-
locando em perigo a segu-
rança dos passageiros e de-
mais utentes da via pública. 

Maquinista improvisado
Estranhamente, quem 

acelerava o autocarro não 
era o condutor, este ape-
nas assegurava o volante. 
E, através de uma adapta-
ção fora do comum, o ace-
lerador, para além de ser 
apoiado por uma corda, lo-
calizava-se a uma distância 
considerável do motorista, 
manuseado por um outro 
indivíduo, à maneira como 
acontece em algumas em-
barcações que possuem 
motorista, que é quem dá 
ou diminui gás ao mo-
tor, acelerando ou travan-
do as rotações do motor.

Questiona-se os 
trabalhos inspectivos na 

via pública 
Apesar de tratar-se de 

uma medida certeira a apli-
car pelo Governo, o episó-
dio em causa levanta mui-
tos questionamentos em 
relação aos trabalhos ins-
pectivos da corporação po-

licial ao longo das estradas 
nacionais, incluindo postos 
de controlo que se mostra-
ram incapazes de detectar 
tamanhas irregularidades 
ao longo da trajectória des-
te autocarro, em particular.  

O referido autocarro só 
foi interceptado e impedi-
do de continuar a viagem já 
na cidade de Chimoio, ca-
pital de Manica, na Estrada 
Nacional número 6 (EN6), 
cujo destino era a cidade da 
Beira, a partir de um posto 
de controlo móvel monta-
do por ocasião da quadra 
festiva, depois de percor-
rer mais de 400 quilóme-
tros, ido da cidade de Tete. 

Entretanto, não se 
compreende como é que 
o autocarro percorreu 
toda aquela trajectória 

de forma despercebida. 
Facto curioso ainda 

aparece no argumento da 
transportadora, na tentati-
va de empurrar a culpa ao 
condutor, ressalvando que 
o motorista teria ocultado 
a avaria junto da Direc-
ção da empresa e por livre 
vontade fez-se ao volante 
com o autocarro naque-
las condições. Contudo, 
questiona-se igualmente 
os trabalhos inspectivos de 
averiguação de condições 
do transporte, incluindo 
outras exigências por par-
te de entidades de direito 
para efeitos de viagem a 
partir do ponto de partida. 

Ademais, outro facto 
curioso é que os passagei-
ros também se tenham con-
formado com as condições 
deploráveis do autocarro 

em que se faziam transpor-
tar, sendo que estava paten-
te não existirem condições 
mínimas de segurança.

Só em acidentes se descobre 
as irregularidades das 

transportadoras
A não observância de 

medidas de trânsito, o in-
cumprimento dos termos 
e condições da licença de 
actividades de transpor-
te público de passageiros, 
a condução sob efeito do 
álcool foram sempre apon-
tados pelas autoridades 
como factores por detrás 
dos acidentes que teimam 
em ceifar vidas huma-
nas nas estradas do país. 

Na sequência destas 
constatações, são também 
ignoradas, na maioria das 
vezes, as fragilidades de 

fiscalização por parte da 
Polícia de Trânsito e de 
pontos de controlo nas 
estatísticas, em que não 
raras vezes metem-se em 
esquemas de corrupção, 
em detrimento de ins-
peccionar os autocarros.

De acordo com o Mi-
nistério dos Transportes e 
Comunicações, que sus-
pendeu as actividades da 
empresa Transportes Ideal, 
proprietária do autocarro 
“CityLink”, com efeitos a 
partir de segunda-feira da 
semana corrente, do tra-
balho realizado no terreno 
pela equipa de fiscalização 
constatou-se que o autocar-
ro em referência praticava 
a actividade de transporte 
de passageiros em deplorá-
veis condições mecânicas, 
o que poderia acontecer 
durante muito tempo sem 
que fosse “descoberto”.

Em alguns casos, irregu-
laridades tidas como gra-
ves cometidas pelas trans-
portadoras só chegam a ser 
conhecidas em situações 
de acidentes de viação, en-
quanto isso não acontece 
tudo aparenta ser legal, a 
exemplo do acidente en-
volvendo a transportadora 
Nhancale, que vitimou 32 
pessoas e mais de 40 feri-
dos em 2021, na Maluana, 
província de Maputo, em 
circunstâncias em que o 
autocarro circulava há mais 
de um ano sem apólice de 
seguro em dia. (Redacção) 

Luís Cumbe
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Os desafios do continente africano no domínio do financiamento de infra-estruturas 
rodoviárias são vastos e as necessidades de desenvolvimento da rede de estradas são 
crescentes. 
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Rede rodoviária africana é péssima

A  falta de manutenção adequada e atempada é a principal causa que 
conduz à deterioração precoce das estradas em África – ministro Carlos 
Mesquita

Estes desafios são 
agravados pelos 
eventos climáti-
cos, aumentan-
do ainda mais 

o défice de financiamento 
já existente, facto que traz 
consigo um impacto negati-
vo na economia e nos esfor-
ços dos governos africanos.

Falando em Maputo, na se-
mana passada, o ministro das 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos disse que a 
falta de manutenção adequada 
e atempada é a principal cau-
sa que conduz à deterioração 
precoce das estradas na África.

Carlos Mesquita falava em 
Maputo, durante a reunião do 
Comité Executivo da Asso-
ciação dos Fundos de Manu-
tenção de Estradas de África.

O governante moçambica-
no referiu ainda que as infra-
-estruturas rodoviárias são um 
activo essencial para a competi-
tividade económica dos países, 
pois, segundo ele, uma boa in-
fra-estrutura rodoviária contri-
bui para aumento da eficiência 
económica, aceleração do cres-
cimento económico, facilitação 
da integração económica mun-
dial, melhoria da qualidade de 
vida da população e promoção 
do comércio e investimentos.

"A implementação do Pla-
no de Desenvolvimento de 
Infra-estruturas em África para 
o período 2012-2040, apro-
vado pela União Africana, 
exige uma planificação estra-
tégica, sólida e coordenada, 
bem como uma mobilização 
de todas as fontes de financia-
mento, tanto públicas como 
privadas, dando-se primazia 
à integração regional que irá 
permitir o desenvolvimento in-
tegrado do continente”, afirma.

Por outro lado, o minis-

tro explicou que o Governo, 
a par de estradas rurais para 
dinamizar a agricultura e o 
comércio, tem estado a prio-
rizar os principais Corredores 
de Desenvolvimento, por for-
ma a que os países vizinhos 
possam ter acesso aos portos 
de que Moçambique dispõe.

Afirmou ainda que “é nesta 
senda que depois que foi cons-
truída a Estrada Nacional núme-
ro-4, ligando o nosso país com 
a República da África do Sul, 
construímos e/ou reabilitamos 
as estradas Maputo-Ponta do 
Ouro, incluindo a Ponte Ma-
puto-KaTembe, ligando Mo-
çambique e África do Sul”.

“Reabilitámos a estrada 
Caniçado-Mapai-Chicuala-
cuala e Beira-Machipanda, 
ligando Moçambique e Zim-
babwe. Mocuba-Milange e 
Cuamba-Mandimba-Lichin-
ga, integrado no Corredor 
de Nacala, ligando Moçam-
bique e Malawi, e estamos 
neste momento a finalizar as 
obras de construção da es-
trada Moma-Negomano, li-
gando Moçambique e Tanza-
nia, depois que construímos 
a ponte da Unidade sobre o 
Rio Rovuma”, acrescentou.

Disse ainda que, sendo este 
tipo de projectos potenciais 
para promover o desenvolvi-
mento sócio-económico dos 
nossos países, “encorajamos 
aos Fundos de Estradas de 
África que consolidem inicia-
tivas desta natureza, na busca 
conjunta de financiamento 
para o desenvolvimento de 
infra-estruturas rodoviárias”.

"Ao lutar pela erradica-
ção da pobreza, o continen-
te africano necessita de ter 
uma ligação por terra, den-
tro dos respectivos países e 
os países africanos entre si, 
sendo possível se conseguir-
mos mobilizar recursos fi-
nanceiros para a manutenção 

Dionildo Tamele
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das nossas estradas, por um 
lado, e para realizar novos 
investimentos, por outro".

Há desafios para 
alcançarmos este objectivo

“Como todos devem sa-
ber, as fontes de receita para 
se alcançar o objectivo da li-
gação de África por terra são 
diferentes, embora haja en-
tendimento comum sobre a 
necessidade de harmonização 

dos processos de canalização 
das receitas para a manuten-
ção de estradas”, enfatizou.

Referiu ainda que os de-
safios do continente africa-
no no domínio do financia-
mento de infra-estruturas 
rodoviárias são vastos e as 
necessidades de desenvol-
vimento da rede de estradas 
são crescentes. Estes desafios

são agravados pelos even-
tos climáticos extraordinários 

que danificam as infra-es-
truturas rodoviárias, aumen-
tando ainda mais o défice de 
financiamento já existente.

Mesquita apontou ainda que 
a falta de manutenção adequada 
e atempada conduz à deteriora-
ção precoce das estradas, ao au-
mento dos custos operacionais 
dos veículos, à redução da fia-
bilidade dos serviços da infra-
-estrutura e aumento do risco de 
acidentes de viação. (Redacção)



20 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2022

SOCIEDADE

O então reeleito presidente do partido Nova Democracia (ND), Salomão Muchanga, con-
sidera que o Presidente da República, Filipe Nyusi, faltou com a verdade aos moçambica-
nos sobre o actual Estado da Nação. Muchanga diz categoricamente que o Governo do dia 
devia se demitir em bloco pelo desgoverno do país. 

Estado da Nação é sombrio, considera líder da ND, Salomão Muchanga

Nyusi devia ter pedido desculpas ao povo

Atento ao In-
forme Anual 
do Chefe de 
Estado, na 
Assembleia 

da República, Salomão 
Muchanga, que acaba de 
ser reeleito como líder, 
no primeiro Congresso 
da ND, realizado na se-
mana finda, na cidade de 
Nampula, entende que em 
abono da verdade, Nyusi 
deveria ter ido pedir des-
culpas ao povo pelo desca-
labro do Governo na con-
dução do destino nacional.

“Se tivesse algum res-
peito pelo povo deveria 
colocar a sua posição à 
disponibilidade, por inca-
pacidade declarada. Não 
há Governo, não há agen-
da. É um conjunto vazio. 
O Estado da Nação é de 
um Estado adiado”, la-
menta Muchanga, para de 
seguida concluir que “não 
temos Governo e se não te-
mos, igualmente não cabe 
tecer qualquer apreciação 
do que seja que foi falar”. 

Entretanto, Muchanga 
perspectiva que em 2023 
os moçambicanos devem 
organizar a vitória popular, 
ou seja, exige-se maior par-
ticipação política dos mo-
çambicanos nos processos 
eleitorais que se avizinham.

Em entrevista exclusi-
va ao PpP, a ND diz que 
“a expectativa é a organi-
zação da vitória popular. 
Auguramos que cada mo-
çambicano inicie um pro-
cesso cognitivo de auto-
-avaliação sobre o país, a 

complexidade dos proces-
sos sociais e económicos 
a que chegámos e uma re-
flexão sobre que Moçam-
bique é necessário instituir 
e reconstruir, com o po-
der do seu voto! Lutamos 
por um país de inclusão 
e justiça social, onde não 
prospera um povo cheio 
de nada e um grupinho de 
30 famílias cheia de tudo”. 

Nas contas feitas pelo 
líder da ND, deve ser o 
próprio povo moçambi-
cano a tomar a decisão do 
basta, e justifica que “não 
sobreviveríamos a mais 
um descalabro do regi-
me. Não há noite longa 
que não termina em dia”.

Congresso de prepara-
ção da revolução

Por outro lado, sobre 
o Congresso da ND fica-
mos a saber que para além 
da reeleição de Salomão 
Muchanga foi eleita para 
o cargo de Secretária-
-geral do partido Madá 
Madjila, a Comissão Po-
lítica, com 13 membros, 
o gabinete de preparação 
das eleições autárquicas 
e presidenciais, o Comité 
Executivo Nacional, bem 
como o perfil dos candida-
tos para as próximas elei-
ções autárquicas de 2023.

Segundo Muchanga, 
participaram mais de 500 
militantes no referido Con-
gresso, oriundos de todas 
as partes de Moçambique, 
com uma representativi-
dade inclusiva, e a agen-
da principal foi de elabo-
ração e consolidação da 
estratégia de governação 
23/28 para as autarquias e 

2024/29 para as gerais, a 
antevisão dos pleitos elei-
torais que se avizinham.

“Nosso partido já tem o 
perfil para a indicação dos 
candidatos, e o momento 
em que for chegada a al-
tura será após a aprovação 
de candidaturas seleccio-
nadas, por sufrágio entre 
os membros, aqueles que 
irão representar cada mu-
nicípio”, disse Muchanga.

Questionado sobre se a 
ND vai concorrer em to-
das as autarquias do país, 
o nosso entrevistado expli-
cou que “de princípio sim, 
temos toda a estrutura local 
montada nos espaços au-
tárquicos em Moçambique. 
E vamos fazer história”. 

Conforme é do domínio 
público, um dos grandes 
desafios das eleições é a 
capacidade de fiscalizar o 
processo todo, desde o re-
censeamento eleitoral até 
à fase de contagem de vo-
tos, entretanto, sobre esse 
desafio, Muchanga aponta 
que a ND já está em pron-
tidão combativa, para fis-
calizar o processo eleitoral.

“Estamos em prontidão! 
Iniciamos a abordagem do 
contencioso eleitoral no 
Congresso, seguirão ac-
ções de formação e trei-
namento sobre processos 
eleitorais, conflitos e en-
caminhamento e, sobretu-
do, como controlar desde 
o início dos processos com 
o recenseamento eleito-
ral. Vamos à mobilização 
geral da juventude para 
defender a democracia”, 
alega Salomão Muchanga.

Por fim, a fonte que te-
mos vindo a citar esclarece 
que a ND vai concorrer a 
solo, sem nenhuma coli-
gação com outros partidos 
políticos da oposição, jus-
tificando que o “Congresso 
deliberou uma agenda au-
tónoma da ND de tomada 

do poder, mas orientou a 
liderança do partido a um 
diálogo estruturado, sobre 
os termos de referência 
com os outros partidos. 
Temos clareza de como 
se queima um capim que 
não está seco”, afirmou.

Dávio David
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Guiné-Bissau apela à activação 
da força contra golpes de Estado

Menos de 10% votaram nas legislativas tunisinas

A ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa, apelou há dias aos chefes milita-
res da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) para a activação rápida 
da força de restauração de ordem constitucional, que também combaterá o terrorismo.

A chefe da di-
p l o m a c i a 
g u i n e e n s e 
falava na 
abertura da 

reunião extraordinária de 
Chefes de Estado-Maior 
da CEDEAO, que decor-
reu em Bissau, sob a presi-
dência do General Biaguê 
Na Ntan, Chefe das For-
ças Armadas guineenses.

“O cenário do terroris-
mo na África Ocidental 
tem conhecido dados preo-
cupantes, sobretudo nos 
últimos anos. Inicialmente 
localizados na Nigéria com 
o Boko Haram, e nos países 
do Sahel, Mali e Níger, no-
meadamente com ataques 
terroristas, eles começaram 
a espalhar-se ao Burki-
na Faso, à Costa do Mar-
fim, ao Togo e até ao Be-
nim”, notou Suzi Barbosa.

Preocupados com a si-
tuação, os líderes da CE-
DEAO, reunidos no pas-
sado dia 04 de Dezembro, 
na Nigéria, encarregaram o 

comité de chefes militares 
a “propor com urgência” 
as modalidades de activa-
ção de uma força de luta 
conjunta contra o terro-
rismo e de restauração da 
ordem constitucional na 
subregião, disse a chefe 
da diplomacia guineense.

As decisões e recomen-
dações do encontro de che-
fes militares da CEDEAO 

serão encaminhadas para 
o Conselho de Mediação e 
Segurança da organização 
para análise final, obser-
vou ainda Suzi Barbosa.

“A nossa subregião tem 
sido perturbada por fenó-
meno grave de terrorismo e 
extremismo violento e tem 
sido assolada por vagas de 
golpes de Estado e tomada 
de poder por via inconsti-

tucional, manifestada por 
transições que representam 
as nossas fragilidades”, 
destacou ainda a chefe 
da diplomacia guineense.

A ministra notou que 
estas situações, agravadas 
ainda pela pobreza, altera-
ções climáticas, desertifi-
cação, fazem aumentar as 
tensões nas comunidades 
de países da CEDEAO.

O Chefe das Forças Ar-
madas da Guiné-Bissau, 
que actualmente presi-
de ao Comité de Chefes 
de Estado-Maior da CE-
DEAO, defendeu que, “de 
facto, o terrorismo cons-
titui uma série ameaça à 
segurança colectiva” da 
subregião e que é urgente 
criar uma força conjunta 
“que actue de forma rápi-
da e eficiente” para repor 
a ordem constitucional.  

O ministro da Defesa 
guineense, Marciano Bar-
beiro, exortou os chefes 
militares a traçarem estra-
tégias que possam ajudar 
a assegurar a democra-
cia, a paz e a estabilidade 
nos países da CEDEAO.

Fazem parte da CE-
DEAO, nomeadamen-
te, Cabo Verde, Costa do 
Marfim, Benin, Burkina 
Faso, Guiné-Bissau, Gâm-
bia, Gana, Guiné-Conacri, 
Libéria, Mali, Níger, Ni-
géria, Serra Leoa, Sene-
gal e Togo. (Redacção)

As	eleições	legislativas	tunisinas	que	tiveram	lugar	sábado	passado	registaram	fraca	afluência	de	eleitores.

De acor-
do com a 
Comissão 
Eleitoral 
da Tu-

nísia, a taxa de afluên-
cia, até ao fecho das 
urnas, era de 8.8%.

Os partidos da opo-

sição tinham apelado 
ao boicote, acusan-
do o Presidente Kais 
Saied de autoritarismo 
no país que viu nascer 
a Primavera Árabe, há 
precisamente 12 anos.

Saied exonerou o 
Governo e dissolveu o 

Parlamento, em Julho 
do ano passado. Entre-
tanto, houve uma refor-
ma constitucional que 
limita consideravelmen-
te os poderes da Assem-
bleia, que passa de 217 
para 161 deputados, 
que se deviam candi-

datar sem filiação a um 
partido. Outro exemplo 
concreto: o novo Par-
lamento não vai poder 
destituir o Presidente.

A Tunísia vive uma 
profunda crise econó-
mica, com uma taxa 
de inflação a rondar os 

10%, e carências repe-
tidas de bens essenciais 
como leite ou arroz. 

O país solicitou re-
centemente um em-
préstimo de dois mil 
milhões de dólares ao 
Fundo Monetário Inter-
nacional. (Redacção)
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A Amnistia Internacional considerou esta segunda-feira que o Governo da Serra Leoa deve con-
tinuar a garantir que os direitos humanos das pessoas que residem na zona da mina de diaman-
tes explorada pela Meya Mining, na região Leste do país, sejam protegidos.
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Por seu turno, a Em-
baixada dos Estados 
Unidos em Moçambique 
confirma a detenção de 
um cidadão americano.

Sem detalhar, a porta-
-voz da Embaixada dos 
Estados Unidos da Amé-
rica, Vanessa Toscano, 
em resposta ao PpP, ex-
plicou através de correio 
electrónico que “a Em-
baixada dos EUA pode 
confirmar que um cida-
dão dos EUA foi detido 
em Moçambique. Sempre 
que um cidadão dos EUA 
é detido no estrangeiro, 
estamos prontos a prestar 
toda a assistência adequa-
da. A Embaixada está a 
acompanhar a situação, 
mas devido a lei de pri-
vacidade, não podemos 
oferecer mais comen-
tários neste momento”. 

De acordo com uma 
nota da Embaixada dos 
EUA em Moçambique, 
o Departamento de Esta-
do compromete-se a ga-

rantir o tratamento justo 
e humano aos cidadãos 
americanos presos no 
exterior e suas famílias, 
dentro dos limites da sua 
autoridade nos termos 
do direito internacio-
nal, direito interno e da 
legislação estrangeira.

“Quando um cidadão 
americano for preso no 
exterior, ele pode estar 
inicialmente confuso e 
desorientado. Pode ser 
o momento mais difícil 
porque o prisioneiro se 
encontra num ambiente 
desconhecido, e pode não 
ter o domínio da língua 
local, dos hábitos e cos-
tumes ou do sistema jurí-
dico-legal”, lê-se na nota.

Segundo a fonte que 
temos vindo a citar, nes-
tes casos, a Embaixada 
dos EUA informa que 
pode ajudar o detido fa-
cultando a relação nomi-
nal dos advogados que 
tenham o domínio da 
língua inglesa, contac-

tar a família, os amigos, 
ou as entidades empre-
gadoras dos cidadãos 
americanos detidos com 
a sua permissão escrita.

“Visitar, regularmen-
te, os cidadãos america-
nos detidos e fornecê-los 
materiais de leitura e su-
plementos vitamínicos, 
sempre que for possível. 
Garantir que os funcioná-
rios da penitenciária for-
neçam-lhes cuidados mé-
dicos adequados. Facultar 
uma descrição geral do 
processo local de justiça 
penal. Informar o detido 
sobre os recursos locais 
e americanos disponíveis 
para si para ajudar as ví-
timas de crimes. Criar um 
fundo para que os amigos 
e familiares possam trans-
ferir fundos para cidadãos 
norte-americanos presos, 
nos casos permitidos nos 
termos do regulamento 
do estabelecimento pe-
nitenciário”, lê-se ain-
da na nota. (Redacção)

Embaixada dos Estados Unidos diz 
estar a acompanhar o caso

acusações que enfrentam, 
embora pareça estar liga-
do ao apoio à actividade 
insurgente”, disse Holsten.

Refira-se que dados co-
lhidos no terreno eviden-
ciam que as aeronaves da 
AAL, que incluem um Ces-
sna Grand Caravan, che-
garam a evacuar 800 civis 
após o ataque de Palma em 
2021, e igualmente trans-
portou médicos, trabalha-
dores humanitários e mais 
de 24 toneladas de alimen-
tos, remédios e suprimentos 
de emergência para Cabo 
Delgado, entre os anos de 
2021 e princípios de 2022.

Defesa diz que a inves-
tigação da PGR é lenta

Por outro lado, a defesa 
do piloto norte-americano 
alega que ainda não há 
uma acusação formal dos 
detidos ora na Cadeia de 
Máxima Segurança, vul-
go BO, alegadamente por-
que a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) ainda 
não concluiu a investiga-
ção criminal do suposto 
envolvimento dos detidos 
no caso de colaboração 
com os terroristas na pro-
víncia de Cabo Delgado.

O advogado Danilo 
Mangamela disse em de-
clarações ao CT que ain-
da não está claro quando 
Koher será levado a tribu-
nal, justificando que de-
pende de quanto tempo o 
procurador afecto ao caso 
levará para concluir a in-
vestigação, a fim de apre-
sentar uma acusação formal.

“O prazo mínimo de 
investigação é de quatro 
meses, mas o Ministério 
Público pode solicitar a sua 
prorrogação, em função da 
particular complexidade do 
caso”, disse Mangamela.

Por seu turno, o advo-
gado dos dois missioná-
rios sul-africanos, Abílio 
Macuácua, disse à Agência 
Lusa, na semana passada, 
que os seus clientes teriam 
de ser “muito ingénuos” 
para tentar passar merca-
dorias destinadas a terro-
ristas pelos scanners do 
aeroporto de Inhambane.

“Pelo que me disseram, 
e pelo que soube de outras 
fontes em Inhambane, os 
meus clientes estão a pagar 
o preço da filantropia, por-
que só queriam ajudar”, dis-
se Macuácua. (Redacção)

Serra Leoa

Mina de diamantes polui águas 
subterrâneas

Entre 2018 
e 2021, in-
vestigadores 
da Amnistia 
I n t e r n a c i o -

nal realizaram pesquisas 
no distrito de Kono para 
avaliar o impacto das ac-
tividades de mineração da 
Meya Mining. Os resulta-
dos da investigação reve-
laram situações preocu-
pantes relacionadas com 
água não potável em furos 
construídos pela Meya, 
perigos para comunidades 
que vivem na proximidade 
da mina, e outras violações 
dos direitos socioeconó-

micos da população local.
Depois de a Amnistia 

Internacional ter revelado 
estas preocupações junto 
das autoridades serra-leo-
nesas e da Meya Mining, 
a organização recebeu 
a resposta da empresa 
em Agosto de 2022, que 
descrevia as medidas to-
madas para consultar as 
comunidades vizinhas e 
prevenir quaisquer im-
pactos danosos resultan-
tes das suas operações de 
mineração, tais como a 
poluição da água. Até à 
data, a Amnistia Interna-
cional não recebeu uma 

resposta concreta das au-
toridades serra-leonesas.

“As autoridades devem 
garantir que todas as ques-
tões levantadas já foram 
abordadas. Embora a 9 de 
Agosto o Parlamento ser-
ra-leonês tenha aprovado 
a Lei de Desenvolvimento 
de Minas e Minerais 2022, 
que visa melhorar o bem-
-estar das comunidades 
afectadas por futuras ex-
plorações mineiras, o Go-
verno da Serra Leoa deve 
assegurar que qualquer 
pessoa cujos direitos hu-
manos tenham sido viola-
dos por qualquer empresa 

de mineração tenha acesso 
à justiça, a um mecanismo 
de reparação efectivo e a 
compensações”, declarou 
Samira Daoud, Directo-
ra Regional para a Áfri-
ca Ocidental e Central da 
Amnistia Internacional.

Em 2018, a Amnistia 
Internacional começou 
uma investigação sobre 
as actividades de minera-
ção no distrito de Kono. 

Segundo testemunhos 
recolhidos pela Amnistia 
Internacional, muitos re-
sidentes afirmaram não te-
rem sido envolvidos num 
processo de consulta ge-

nuíno antes do início das 
operações de mineração. 
A Amnistia Internacional 
recorda que as normas 
internacionais de direitos 
humanos, incluindo os 
Princípios Orientadores 
da ONU sobre Empresas 
e Direitos Humanos, de-
terminam claramente que 
as comunidades devem 
dar o seu consentimento 
prévio a todas as formas 
de exploração de recur-
sos sobre as suas terras 
tradicionais, e também 
devem beneficiar em con-
formidade. (Redacção)
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Greve por 21 dias prorrogáveis 

Governo manda passear 
médicos e ao povo 

O Conselho de Ministros reuniu esta terça-feira e discutiu a greve promovida pelos médi-
cos, em curso por 21 dias prorrogáveis, entretanto, nada de concreto decidiu com vista, 
no mínimo, ao seu encurtamento e do sofrimento do povo, em virtude das reivindicações 
desta classe.

Tal como a Asso-
ciação Médica 
de Moçambique 
(AMM) avisou 
durante dias so-

bre a realização da greve, a 
durar por 21 dias, caso o Go-
verno mantivesse mão dura 
e/ou “ouvidos de mercador”, 
em relação às reivindicações 
de direitos postos em cau-
sa com a implementação da 
Tabela Salarial Única (TSU), 
esta segunda-feira (05) a 
classe partiu para a prática. 

No concreto, os médi-
cos colocaram à mesa de 
negociações com o Gover-
no 14 reivindicações, ao 
longo das últimas quatro 
semanas, mesmo período 
de implementação da TSU.

Segundo os médicos, dos 
14 pontos colocados, o Go-
verno não respondeu a maio-
ria, senão apenas quatro que 
mereceram a atenção das 

autoridades governamentais.
A negociação dos pontos 

constantes do caderno rei-
vindicativo constituía con-
dição para a não efectivação 
da greve, entretanto o Gover-
no, aparentemente, na óptica 

dos médicos, não se mostra 
sensível. Os médicos recla-
mam, a título de exemplo, a 
exclusividade, anteriormen-
te definida em 40%, mas 
agora reduzida para 05%. 

A TSU, segundo a classe 

médica, agravou as viola-
ções dos direitos daqueles 
profissionais, preconizados 
nos seus estatutos, alguns 
deles tinham a sua imple-
mentação cativa, por o Go-
verno alegar falta de verba 
para satisfazer tais rubricas. 

Com a greve em curso, 
agravou-se significativamen-
te o sofrimento da população, 
perante um sistema de saúde 
há muito deficitário. Parte 
considerável das unidades sa-
nitárias do país são forçadas a 
remarcar consultas de pacien-
tes externos, programadas 
para as datas que coincidem 
com a greve, apenas para 
exemplificar, e este cená-
rio acontece numa altura em 
que se aproxima a “quadra 
festiva”, período de pico que 
apela pelos serviços de saúde. 

Esta greve acontece mo-
mentos depois de o país en-
trar em processo de recupera-
ção do impacto da Covid-19, 
que de forma gravosa criou 
danos ao sistema de saúde.  

Entretanto…
Entretanto, o ministro da 

Saúde, Armindo Tiago, ido 
da sessão do Conselho de 
Ministros, decorrida terça-
-feira da semana em curso, 
que analisou a situação e 
seu impacto, limitou-se a 
lamentar a atitude da classe, 
acusando-a de estar a faltar 
com seu dever e compromis-
so de juramento, que cha-
mou de sacerdócio médico. 

O Governo não se mos-
tra disponível a ceder, para 
além de insensível ao sofri-
mento do povo. Tiago não 
avançou qualquer acção 
pontual no sentido de en-
curtar a greve, preferindo 
indicar um possível encon-
tro com a classe, que pode-
rá acontecer só na próxima 
semana, que é a mesma es-
tratégia e opção do Governo 
para a resolução das inquie-
tações da classe. (Redacção) 

Luís Cumbe
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Luís Cumbe

Vida Selvagem

Moçambique assume 
presidência do Grande Limpopo

Moçambique, através do Ministério das Terras e Ambiente, que tutela a Administração Nacional 
das Áreas de Conservação (ANAC), vai em Janeiro de 2023, por um período de dois anos, substi-
tuir o Zimbabwe, no âmbito da sua presidência rotativa, na coordenação da Área de Conserva-
ção Transfronteiriça do Grande Limpopo (GLTFCA).

Com cerca 
de 100 mil 
quilómetros 
quadrados , 
esta área 

transfronteiriça inclui o 
Parque Nacional do Lim-
popo em Moçambique, o 
Parque Nacional Kruger 
na África do Sul e o Par-
que Nacional Gonarezhou, 
o Santuário do Pântano 
e a Área de Jogo de Ma-
lipati e a Terra Comunal 
de Sengwe no Zimbabwe.

Na África do Sul, duas 
áreas de propriedade da 
comunidade Makuleke, 
fazem parte do Parque Na-
cional Kruger. Em Moçam-
bique, além do Parque Na-
cional do Limpopo, existe o 
Parque Nacional do Banhi-
ne, a região do Licoturismo 
e um conjunto de quintas 

ao longo da fronteira com 
o Zimbabwe, nos distritos 
de Massangena e Chicua-
lacuala, província de Gaza.

O tratado internacional 
que estabelece o Parque 
Nacional Transfronteiriço 
do Grande Limpopo (GL-
TNP) foi assinado pelos 

presidentes de Moçam-
bique, África do Sul e 
Zimbabwe, em Dezembro 
de 2002. Cerca de 35% 
da área é constituída por 
áreas protegidas pelo Es-
tado e o restante por ter-
ras agrícolas, terras sil-
vestres e comunitárias.

A vida selvagem é 
abundante na Área de Con-
servação Transfronteiriça 
do Grande Limpopo, com 
um total de 147 espécies de 
mamíferos, 116 espécies de 
répteis, 49 espécies de pei-
xes, 34 espécies de rãs, 500 
ou mais espécies de aves, 
além de pelo menos 2.000 
espécies de plantas. Toda 
a fauna icónica da África, 
como elefantes, rinoce-
rontes pretos e brancos, 
leões, leopardos, girafas, 
zebras, búfalos e muitas 
espécies de antílopes, es-
tão lá para serem vistas.

É importante ressaltar 
que é nessa paisagem trans-
fronteiriça que o Parque 
Nacional Kruger abriga ac-
tualmente uma das últimas 
populações significativas e 
viáveis de cães selvagens 

africanos e rinocerontes.
A passagem de 20 anos 

desde a assinatura do 
acordo TFCA do Gran-
de Limpopo marca uma 
época muito importante 
para o Parque Nacional 
do Zinave, com a intro-
dução de rinocerontes ali.

Desde a sua criação, o 
TFCA do Grande Limpopo 
tem sido fundamental para 
o funcionamento do arran-
jo institucional e no estabe-
lecimento de sinergias que 
resultaram na construção 
de infra-estrutura adminis-
trativa e turística em todos 
os Estados participantes, no 
desenvolvimento de pro-
gramas comunitários, na 
realização de pesquisas so-
bre biodiversidade e geodi-
versidade e valorização da 
cultura local. (Redacção)


