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Tonela preteriu o 
candidato vencedor 
do concurso para o 
cargo de director do 
Gabinete do Pro-

jecto Hidroeléctrico Mpanda 
Nkuwa e nomeou em seu lugar 
um elemento que fez parte do 
júri desse mesmo concurso. 

Trata-se de mais um caso 
que se junta a outro tornado 
público, há dias, em que o 
MIREME está no epicentro 
de um escândalo ligado a um 
concurso internacional de com-
bustíveis que acabou sendo 
suspenso depois de uma provi-
dência cautelar de um tribunal. 

Desta vez, tudo tem início no 
ano de 2019, quando ao abrigo 
do decreto presidencial tornou-
-se necessário a criação de um 
corpo responsável por assegurar 
a coordenação e realização de 
acções para o desenvolvimento 
do projecto Hidroelétrico de 
Mphanda Nkuwa e do Sistema 
de transporte de energia eléctrica 
e outras infra-estruturas asso-
ciadas em conformidade com a 
decisão do Governo de atribuir 
a liderança da implementação 
do projecto ao sector público.

Orientado pelo parágrafo 
acima, o ministro Ernesto Max 
Tonela determinou a criação 
do Gabinete de Implementação 
do projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa, do respectivo 
sistema de transporte de energia 
eléctrica e das infraestruturas as-
sociadas, designado por GMNK.

O concurso
Face a isso, no dia 6 de Março 

de 2019, o Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia lançou 

No dia 8 de Julho, o ministro dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), 
Max Tonela, conferiu posse, em Maputo, a Carlos Yum como director do Ga-
binete do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, com a incumbência 
de gerir e concluir a edificação do projecto. Acontece que a nomeação de Yum 
por parte de Tonela atropelou as mais elementares normas de transparência, 
segundo apurou O Ponto por Ponto.

Escândalos da falta de transparência 
abalam reinado de Max Tonela

no jornal de maior circulação 
do País, Notícias, um concurso 
para contratação de um Director 
para o projecto Hidroelétrico 
Mphanda Nkuwa (GMNK). 

Das candidaturas submetidas 
foram seleccionadas três, que 
são: Eric Van Malderen, José 
Manuel Gonçalves Guedes e, 
por último, Omar Farouk Vajeth. 

Para efeitos de avaliação dos 
candidatos, o MIREME nomeou 
uma comissão de avaliação cons-
tituída por: Ilídio Bambo - Pre-
sidente da Comissão, Marcelino 
Gimo Alberto, David Chirindza, 
Lídia Moiana e Henrique Cossa.

Ficou ainda decidido que os 
três candidatos, ora com maior 
pontuação, e que foram aprova-
dos pela comissão de avaliação 
atrás mencionada, deveriam ser 
submetidos a uma entrevista 
de aferição de competências 
específicas a ser conduzido por 
um painel constituído pelos 
administradores executivos 

Moisés Machava, da HCB, e 
Carlos Alberto Yum, da EDM, 
sob direcção do MIREME.

Cumprido o processo do con-
curso e respectiva avaliação dos 
3 candidatos, ficou apurado como 
vencedor final o candidato Omar 
Vajeth para dirigir o GMNK. 

Ignorando o concurso
O Ministro dos Recursos Mi-

nerais e Energia, ignorando o 
concurso que ele próprio lançou 
a 6 de Março de 2019, deixou 
de lado o concorrente aprovado, 
nomeando para o lugar deste o 
membro do Painel da Comis-
são de avaliação do Concurso, 
Carlos Alberto Yum, para o 
Cargo de Director do GMNK.

Esta acção levantou ques-
tões a volta de matéria em 
conflito com a lei, pois Car-
los Alberto Yum foi um dos 
avaliadores dos 3 candidatos.

Por outro lado, tal como apu-

ramos, para agravar ainda mais 
a situação, o mesmo não sub-
meteu a sua candidatura para 
a vaga divulgada pelo MIRE-
ME aquando do anúncio de 
concurso no Jornal Notícias. 

Suspensão do 
concurso de 
marcação de 
combustíveis 

Há dias o Ministério dos Re-
cursos Minerais e Energia (MI-
REME) suspendeu o concurso 
internacional de marcação de 
combustíveis (medição e contro-
lo de qualidade) que havia sido 
adjudicado ao consórcio consti-
tuído por três empresas, nomea-
damente a Authentix, Inc.; Ser-
viços de Autenticação de Com-
bustíveis de Moçambique, SA 
e Our Corridor Logistics, Lda.

O valor do negócio em causa 
está orçado em pouco mais de 
2.5 mil milhões de meticais. 

A decisão de suspender o 
concurso bilionário de marca-
ção de combustíveis foi tomada 
após a reclamação submetida 
ao MIREME, na qualidade 
de entidade contratante, pela 
concorrente SICPA, SA, a em-
presa de capitais suíços que já 
vem fornecendo serviços de 
marcação de combustíveis em 
Moçambique, após vencer o 
concurso de 2017 e assinar o res-
pectivo contrato com o Governo 
válido por dois anos (Agosto 
de 2018 – Agosto de 2020).

O Mireme se viu obrigado a 
suspender o concurso, lançado 
a 22 de Junho deste ano, na 
sequência de uma acção judicial 
movida pelo consórcio liderado 
pela empresa suíça SICPA, que 
actualmente presta esse serviço, e 
que também foi concorrente e se 
achou prejudicada no processo.

A SICPA impugnou a ope-
ração por entender que o MI-

REME distribuiu documentos 
diferentes pelos concorren-
tes, prejudicando as candida-
turas de algumas empresas.

A SICPA impugnou o concur-
so junto do Tribunal Administra-
tivo da Cidade de Maputo, tendo 
obtido desta instância a decisão 
de suspender o processo até 
deliberação judicial definitiva.

O MIREME tem até 8 de 
Setembro, próxima semana, 
para anunciar a sua decisão 
sobre a reclamação apre-
sentada pela SICPA, SA. 

Agora resta saber como é 
que Max Tonela irá se desem-
baraçar do problema que já 
está a manchar o Ministério 
responsável por sectores es-
tratégicos para o futuro de 
Moçambique. Também resta 
saber como fará com esta nódoa. 

Contactados por este jor-
n a l ,  o  M I R E M E  p r e f e -
riu se manter em silêncio.

No anúncio do lançamento do 
concurso em Junho, o MIRE-
ME avançava que a marcação 
é feita através da colocação 
de um produto químico no 
combustível importado para 
consumo interno e a ausência 
dessa marca é considerada pro-
va de que o produto entrou no 
país através de contrabando.O 
combustível em trânsito para 
países da África Austral que 
dependem dos portos moçam-
bicanos nas suas importações 
não está sujeito à marcação.

A firma ou o consórcio ven-
cedor vai operar a partir dos 
portos de Maputo, na região 
sul, Beira e Quelimane, centro e 
Nacala e Pemba, no norte, dizia 
o comunicado do MIREME.

A companhia será igual-
mente responsável pela rea-
lização de testes de quali-
dade visando acabar com a 
adulteração de combustível. 

Luís Nhachote
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OO documen to 
mostra que fo-
ram a lvos  do 
inquérito cerca 
de 3.060 agrega-

dos familiares, numa amostra 
de cerca de 6.120 participan-
tes, seleccionados em todos os 
bairros da cidade de Maputo. 

Foram ainda submetidos ao 
inquérito grupos profissionais 
como são os casos de 1.293 
profissionais de saúde, 1.230 
vendedores de mercado, 650 
transportadores, 865 funcioná-
rios de estabelecimentos comer-
cias, 336 funcionários do Porto 
e Aeroporto, 100 funcionários 
e residentes em lares de idosos 
e 550 agentes da Polícia da 
República de Moçambique.

Os funcionários dos mercados 
apresentam maior taxa de expo-
sição à Covid-19, em 5.22%, se-
guidos dos estabelecimentos co-

Mercado do Peixe lidera a exposição à 
Covid-19 na cidade de Maputo

 Mercado de Peixe, na cidade de Maputo, é o mais exposto ao Co-
ronavírus com uma taxa percentual de 9.52%. Segundo o relatório 
do Inquérito sero epidemiológico da Covid-19 na cidade capital. 
Todos os grupos de profissionais são afectados, sendo os vendedores 
de mercados e de estabelecimentos comercias os mais expostos ao 
Coronavírus.

mercias, 4.54%, depois a Polícia, 
3.94%, Aeroporto e Porto com 
3.31%, Profissionais de saúde, 
2.63%, transportadores, 2.25%, 
e lar de idosos com 1.18%.

M e r c a d o  d e  P e i x e  l i -
dera exposição à Covid-19

Adiante, o relatório indica 
que a taxa de seropositividade 
nos mercados é heterogénea 
e na maioria dos mercados é 
superior a taxa da comunidade.

Paradoxalmente, o Mercado 
do Peixe, considerado de elite 
na capital, lidera a taxa de ex-
posição à Covid-19, com uma 
percentagem de 9.52%, seguido 
do Mercado de Xipamanine 
(formal) com 8.24%, Praça dos 
Combatentes (8.0%), Merca-
do de Xipamanine (informal) 
apresenta uma percentagem de 
7.91%, o Mercado Grossista 
de Zimpeto (5.45%), Mercado 
Informal da Malanga(4.81%), 
Mercado Janete (4.17%), Mer-
cado Mazambane (4.08%), Mer-
cado Central (2.90%), Mercado 
Estrela Vermelha (2.82%), Mer-
cado do Povo (1.96%), Mercado 
Zimpeto com  0.65% e Merca-

do Khalene formal (0.00%).
Por outro lado, os técnicos de la-

boratório apresentam maior taxa 
de exposição à Covid-19 entre 
todos os profissionais de saúde.

O estudo conclui informan-
do que a transmissão do novo 
Coronavírus e geograficamente 
dispersa em todos os distritos 
municipais da cidade de Maputo.

“Citadinos de todas as faixas 

etárias estão expostos ao Co-
ronavírus. Todos os grupos de 
profissionais são afectados, sen-
do os vendedores de mercados 
e de estabelecimentos comercias 
os mais expostos ao Corona-
vírus”, lê-se no documento.     

Segundo o mesmo documento, 
a taxa de exposição ao SARS-
-COV-2 na comunidade é de 
3.79%, sendo que o distrito de 

Dávio David

Nlhamankulu lidera a lista com 
uma percentagem de 4.72%, 
KaMubukwana com 4.53%, Ka-
Tembe com 4.48%, KaMaxakeni 
com 3.93%, KaMavota apre-
senta 3.28% ,KaMpfumo com 
3.06% e KaNyaka com 0.42%.

Refere ainda a mesma fon-
te que adolescentes, adultos 
jovens e idosos apresentam 
maior exposição ao Coronavírus.

O relatório indica que era 
objectivo do mesmo identificar 
e mapear áreas de maior trans-
missão do vírus, identificar 
os grupos etários mais afec-
tados e identificar os grupos 
profissionais mais afectados.

Entretanto, até ontem, 1 de 
Setembro de 2020, no nosso país 
foram testados cumulativamente 
98.455 casos suspeitos, dos quais 
2.068 na última leva. Destas, 
1.507 amostras foram testadas 
em laboratórios do sector público 
e 561 amostras foram testadas em 
laboratórios do sector privado. 

Das amostras testadas em 
laboratórios do sector público, 
180 provém da Província de 
Niassa, 24 da Província de Cabo 
Delgado, 114 da Província de 
Nampula, 147 da Província 
da Zambézia, 93 da Província 
de Tete, 116 da Província de 
Manica, 121 da Província de 
Sofala, 158 da Província de 
Inhambane, 86 da Província de 
Gaza, 217 da Província de Ma-
puto e 251 da Cidade de Maputo.

Das amostras testadas em la-
boratórios do sector privado, 284 
provém da Província de Cabo 
Delgado, 27 da Província de 
Tete e 250 da Cidade de Maputo.
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Enquanto o processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração 
(DDR) dos homens residuais da Renamo decorre em todo o país, a Junta Mi-
litar liderada por Mariano Nhongo continua a protagonizar ataques na zona 
centro do país. 

Nome de Mariano Nhongo 
ainda consta na lista

Processo de DDR em curso

Dados fornecidos 
pela Renamo 
referem que o 
nome de Ma-
riano Nhongo 

ainda consta da lista de seus 
homens abrangidos pelo DDR. 
Querendo, conforme apontam, 
Nhongo e seus homens podem 
se apresentar numa das bases 
para se integrarem no processo. 

Sobre os membros senio-
res da Renamo que estão a ser 
alvo de investigação pelas ins-
tâncias judiciárias, suspeitos 
de conspirar contra a seguran-
ça do Estado, do maior partido 
da oposição em Moçambique, 
soubemos que desconhece as 
suas razões. Entretanto, fomos 
informados que esses qua-
dros têm beneficiado de apoio 
jurídico dado pelo partido.

De acordo com Domin-
gos Gundana, Chefe adjunto 
Nacional da Mobilização da 
Renamo e membro do Grupo 
Técnico Conjunto para o DDR, 
a Renamo não tem nenhuma 
obrigatoriedade de contactar 
a Mariano Nhongo, líder da 
autoproclamada Junta Militar. 

O mais sensato, segundo 
Gundana, é Mariano Nhon-
go entregar-se e dizer o que 
lhe fez deixar a Renamo.

“O presidente do parti-
do está aberto para dialogar 
e sempre deixou isso claro”.

“O nome dele (Nhongo) faz 
parte da lista do Estado Maior 
General da Renamo. De lá não 
foi retirado. Na lista que está 
com as Nações Unidas e o Go-
verno, consta o nome de Maria-
no Nhongo”, explica Gundana.

Gundana esclarece ainda 
que a maior parte dos homens 
que se tinham juntado a Ma-
riano Nhongo, incluindo João 
Machava que aparecia como 
porta-voz da Junta Militar, re-
gressaram a unidade onde esta-
vam instalados e se retrataram 
ao partido, tendo sido recebidos.

“Neste momento, es-
tão a aguardar para serem 
abrangidos pelo DDR”.

Quanto a Mariano Nhongo, 
a fonte revelou que onde se en-
contra neste momento, “não tem 
mais de uma dezena de homens 
que são abrangidos pelo DDR”.

Para Gundana, o que pode 
estar a pesar na consciên-
cia de Nhongo é o facto de 
ter aliciado jovens nascidos 
nos anos 90 como é o caso 
de André Matsangaíssa, so-
brinho do primeiro líder da 
Renamo que se juntou a ele.

A Renamo não está 
a perseguir seus 
militantes 

Depois de Mariano Nhongo 
fundar a Junta Militar, seguiu-
-se o processo de mobilização 
de alguns homens para integrar 
o grupo. Neste processo, al-

guns homens mandatados por 
Nhongo teriam sido detidos na 
província da Zambézia, tendo, 
entre várias informações, re-
velado que o seu movimento 
tinha apoio de alguns membros 
seniores do partido, ora frustra-
dos com a liderança de Ossufo 
Momade. Da extensa lista de 
membros da Renamo conotados 
como sendo apoiantes da Junta, 
as autoridades da Justiça inicia-
ram o processo de investigação. 

Ficaram na mira das autori-
dades o antigo secretário-geral 
do partido, Manuel Bissopo, 
que nos momentos mais quen-
tes dos chamados esquadrões 
da morte escapou por um triz 
ao conseguir fugir de uma em-
boscada num atentado em que 
acabou baleado na cidade da 
Beira, o seu ajudante de cam-
po foi atingido mortalmente. O 
deputado António Muchanga 
que estremeceu Calisto Cossa 
nas autarquias da Matola é um 
dos que ficou a contas com as 
autoridades, acusado de ser um 
apoiante de Mariano Nhongo. 
Constam ainda no rol dos que 
estão no olho das autoridades, 
acusados do mesmo delito, 
o deputado José Manteiga e 
mais recentemente Ivone Soa-
res. A casa de Ivone Soares, 
antiga chefe da Bancada da 
Renamo na última legislatura 
e actual Presidente da Liga da 
Juventude daquele partido, re-
centemente, foi revistada por 
agentes do SERNIC. Nessa 
operação, os seus telemóveis 
e computador foram confis-
cados. Todos são acusados de 
conspirar contra a segurança do 
Estado.Coincidência ou não, o 
certo é que os homens ora de-
tidos na Zambézia também te-
riam mencionado o nome dela.

Sobre o assunto, Domingos 
Gundana preferiu ser mais cau-

teloso, explicando que pode 
ter havido mal-entendido por 
parte dos homens que men-
cionaram os nomes daqueles 
membros seniores do partido. 
Contudo, sobre se existe mem-
bros da Renamo que apoiam a 
Junta Militar, Gundana limitou-
-se a afirmar que a Renamo é 
um partido liderado por um 
presidente eleito pela maioria, 
num processo democrático, no 
último congresso do partido. 

 “É de interesse da Renamo 
saber, se há algum membro ou 
militante que apoia a Junta Mi-
litar que é para dialogar com 
essas pessoas e perceber as 
suas reais motivações”, disse.

Para todos os efeitos, 
Gundana frisa que “cabe ao 
Estado moçambicano traba-
lhar na descoberta de quem 
apoia a Junta Militar, pois a 
Renamo não tem nenhum ser-
viço secreto e não pode en-
trar nos segredos de Estado”.

A Renamo, avança Gun-
dana, está preocupada com a 
sua sobrevivência. “Mariano 
Nhongo foi usado para chan-
tagear o partido porque no dia 
14 de Outubro de 2019, um 
dia antes das eleições gerais, 
foram abertas as antenas de 

Constantino Novela
rádio e TV para ele fazer cam-
panha contra o presidente da 
Renamo”, explica Gundana, 
fazendo questão de evidenciar 
que é do interesse da Renamo 
que “Nhongo abandone as suas 
investidas, pois a sua luta não 
é justa, para além de não ter 
resultado positivo nenhum”.

Por outro lado, o pro-
cesso de Desmilitarização, 
Desmobilização e Reinte-
gração dos homens da Re-
namo está a decorrer a um 
bom ritmo, apesar de se ter 
restruturado a forma que ha-
via sido programada inicial-
mente, devido às imposições 
da pandemia de Covid-19.

“Havia sido programado 
desmobilizar 60 pessoas por 
dia num centro, mas esse nú-
mero foi reajustado para 40 
e, sendo assim, o processo 
acaba sendo lento devido aos 
números aceites de pessoas 
que pode se fazer aos centros 
de desmobilização por dia”. 

De acordo com Do-
mingos Gundana, a meta é 
desmobilizar 5221 homens 
da Renamo, previamente 
registados. Em princípio, 
conforme diz, até a se-
gunda semana do mês de 
Setembro,perto de mil ho-
mens serão desmobilizados.

Gundana avançou que 
os homens ora desmobili-
zados têm uma garantia de 
subsídio de reinserção social 
por um período de um ano, 
enquanto se regularizam 
pensões de sobrevivência 
que serão para toda a vida.

Mais de 900 
homens já foram 
desmobilizados
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O Conselho de Segurança da ONU deve realizar 
nova reunião informal, esta sexta-feira (4 de Se-
tembro), sobre a situação na Bielorrússia, desta 
vez pública e deverá contar com a participação da 
líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya.

Fazem parte de uma rede internacional, que tem por 
objectivo agredir o nosso Estado e têm contado com 
algumas ligações internas, que lhes garante facilidade 
de penetração comunitária”.  

“Fazem par-
te de uma 
rede in-
ternacio-
nal, que 

tem por objectivo agredir o 
nosso Estado e têm contado 
com algumas ligações inter-
nas, que lhes garante facilidade 
de penetração comunitária”.  

Entretanto, contrariando 
a percepção reinante naquela 
zona onde as autoridades têm 
dificultado o trabalho de jorna-
listas, Filipe Nyusi, negou que 
haja secretismo na actuação das 
Forças de Defesa e Segurança.

De acordo com Nyusi, 
a estratégia dos terroristas 
tem sido o recrutamento de 
jovens para as suas fileiras  

“...a estratégia adoptada 
por este grupo é de recruta-
mento de jovens, explorando a 
sua condição de pobreza com 
promessas de vida melhor, e 
alegadamente cumprimento de 
preceitos da fé, levando-os a re-

Para Luís Bitone, presi-
dente da Comissão Nacional 
dos Direitos Humanos, a si-
tuação que se vive em Cabo 
Delgado, constatada por bri-
gadas que se deslocaram ao 
terreno, revela preocupação.

“O número de deslocados 
internos está a crescer cada vez 
mais”, refere Bitone e acres-
centa: “estamos a falar de mais 
de 200 mil a nível do país, 

mas só num centro em Cabo 
Delgado contamos 25 mil”.

“Também constatamos 
que há deslocados que vi-
vem em famílias, em casa 
de famílias ou em famílias 
de acolhimento em números 
exagerados. Só para dar um 
exemplo, casas onde vivem 
40/50 pessoas. Imagine qual é 
a consequência sob o ponto de 
vista de forma de habitação”.

Comissão de 
Direitos Humanos

voltarem-se contra os seus pró-
prios irmãos e as instituições 
da administração do Estado”.

Os ataques terroristas já 
mataram centenas de pes-

soas e obrigaram a fugir 
das suas zonas cerca de 250 
mil pessoas na província 
nortenha de Cabo Delga-
do, desde Outubro de 2017.

Terroristas 
com apoio local

Também constatamos que há des-
locados que vivem em famílias, em 
casa de famílias ou em famílias de 
acolhimento em números exagera-
dos”
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FICHA TÉCNICA
ESTATUTO EDITORIAL

	O Jornal Ponto Por Ponto é, na sua forma original, um órgão escrito de 
comunicação social que se publica semanalmente, nas quintas-feiras, veiculando 
informação geral sem qualquer dependência de ordem política ou outra afim;

	O Jornal Ponto Por Ponto orienta-se por critérios de criatividade editorial da 
qual exclui a exploração mercantil da matéria informativa;

	O Jornal Ponto Por Ponto pugna por corresponder de forma mais abrangente 
possível aos interesses diversificados de um público plural;

	O Jornal Ponto Por Ponto entende que uma Opinião Pública activa, interveniente 
e dinâmica é condição fundamental da Democracia, pelo que pautará a sua conduta 
no sentido de ajudar a promover uma sociedade com alternativas;

	O Jornal Ponto Por Ponto é responsável apenas perante os leitores, conduzindo-
se com total autonomia dos poderes político, legislativo, judicial e particulares;

	O Jornal Ponto Por Ponto reconhece o espaço privado dos cidadãos, intervindo 
apenas nos casos que sejam de interesse público ou nos casos de figuras públicas 
com comportamento contrário ao seu discurso público;

	O Jornal Ponto Por Ponto, para além dos casos de pura ordem privada dos 
cidadãos, adoptará, ainda, como limitação ao dever de informar, a segurança do 
cidadão e entidades, bem como outros casos legalmente previstos.

__________________________________________

CÓDIGO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA

O PONTO POR PONTO

	Acredita na raça humana e recusa todos os preconceitos e estereótipos que 
descriminem a etnia, sexo, religião, nacionalidade, idade, condição social, orientação 
ou preferências sexuais, condição física ou mental – excepto quando essa qualificação 
for estritamente indispensável à compreensão da informação.

	Defende a urbanidade e a decência.

	Quando se trata de opiniões, só publica as que forem de fontes claramente 
identificadas. 

	Só respeitará o anonimato e o “off the record” quando se tratar de proteger a 
integridade e liberdade das fontes – nunca como forma de estímulo da irresponsabilidade 
das fontes.

......................................................

	Todo o jornalista que publica informações não atribuídas a fontes identificadas 
torna-se, perante os leitores, o único garante da veracidade dessas informações, 
assumindo-se como o responsável por elas. O sigilo deve ser justificado. Não deve 
ser pretexto de desresponsabilização do autor ou da fonte.

	Os jornalistas em nenhuma circunstância se desobrigam do respeito pelo sigilo 
profissional e pela protecção das fontes, quaisquer que sejam as consequências legais 
daí resultantes.

	Os jornalistas devem relatar os factos com rigor e exactidão independentemente 
da opinião que tenham deles. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes 
com interesses atendíveis no caso.

	A Informação e a Opinião têm espaços claramente demarcados e este princípio deve 
estar sempre bem vincado aos olhos dos leitores.
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Este é o primeiro sopro do jornal Ponto por Ponto (PpP). Ainda 
está no primeiro choro, a experimentar os dissabores de passar a 
fazer as coisas por si mesmo e não pelo cordão umbilical materno.

O jornal Ponto por Ponto apresenta-se, publicamente, como um 
projecto que se quer engajar e juntar-se aos colegas, na tarefa de 
contribuir no processo de formação e informação do cidadão, 

para que este possa sair da letargia do conformismo e, com coragem, arregaçar 
as mangas e partir para a batalha, para a libertação do Homem e da terra, tal 
como era a palavra de ordem nos primeiros anos do Moçambique independente.
De que lado estamos? Muitos perguntarão. Nós estamos do lado da 
cidadania e do respeito pelo outro. Este é o principal valor que pro-
curaremos nos bater por ele ao longo de toda a nossa existência. 
O nosso respeito vai além das pessoas e instituições e junta ainda o respeito 
pelas coisas, pela natureza, e daremos muito destaque ao meio ambiente.
De hoje em diante, ombro a ombro com os restantes colegas, a cada quinta-feira estare-
mos ao vivo, a fornecer a nossa perspectiva de fazer e ver Moçambique, a nossa Pátria.
Estamos cientes do mundo em que vivemos, onde a comunicação por 
vezes cai na armadilha do arremesso de pedras ao telhado alheio, fe-
nómeno que pode ser consciente ou não – daí não ser fácil a batalha 
– entretanto, apesar de todas essas dificuldades, na nossa abordagem 
procuraremos buscar o equilíbrio e razoabilidade das coisas e dos as-
suntos que divulgamos, ouvindo sempre todas as partes envolvidas.
Não viemos para ser os bons, mas também não queremos ser os maus. 
É muito difícil agradar a todos neste mundo onde o riso de um pode ser 
alegria do vizinho. Da mesma forma estamos cientes de que jamais será 
possível sermos gostados por todos. Mas também ficamos confortados em 
saber que, ainda que haja tantos os que possam não se agradar por nós, 
haverá sempre alguém que folga imenso pela nossa existência e proceder. 
Não pretendemos ser justiceiros, mas, sim, procuraremos nos suportar pela 
verdade, num exercício em que repudiamos a mentira… a falsa notícia.
O jornal Ponto por Ponto vai procurar destacar o pulsar do desenvolvimento 
distrital, locais que nos últimos tempos têm conhecido muitas e novas dinâ-
micas de desenvolvimento que precisam ser conhecidas por todo cidadão, 
para que cada um, sobretudo aquele das cidades, possa conhecer e avaliar 
as ricas potencialidades que o nosso campo ainda possui, quem sabe, talvez 
possamos com isso, contribuir na inversão do sentido migratório dentro do 
nosso País. Neste momento, os assentamentos urbanos rebentam pelas costuras, 
em grande medida como resultado do tradicional sentido migratório no País 
que é do campo para a cidade. O campo precisa de gente e, felizmente, isso 
é o que há por demais no nosso jovem País, sobretudo para os mais novos, 
que podem ter mais espaço de manobra fora das cidades, para viajar rumo ao 
edificar da vida de uma forma sustentável. Há desemprego nas cidades, sim! 
Mas no campo por vezes o emprego é pouco relevante na vida das pessoas. E 
há muita gente urbana que não sabe disso!No campo não falta ocupação e, por 
vezes, esta pode gerar renda de tal sorte que possa ser possível o quintal de 
uma família pagar por si só a factura de energia e água. Não é isto um ganho?
Enfim, neste primeiro dia não nos resta dizer tanto, a não ser ficarmos pela promes-
sa de que sempre o jornal Ponto por Ponto vai procurar fazer o seu trabalho da me-
lhor maneira possível, sempre com a nossa consciência focalizada num horizonte, 
onde os nossos direitos sempre terminam onde começam os direitos dos outros.

O primeiro soproO equívoco dos 
equívocos!

Quis o destino que surgíssemos num mo-
mento em que ainda paira no ar a res-
saca do ataque contra um dos alicerces das 
liberdades – a liberdade de expressão. Até 
bem pouco tempo, em Moçambique, não 
se podia imaginar que fosse posto fogo 

a uma redacção de um jornal, tal como fomos obrigados a 
contemplar com o Canal de Moçambique, semana passada.

Que o mau agoiro pudesse escalar o Canal de Moçambique até 
poderia ser esperado se olharmos atentamente para o que tem 
acontecido com aquele semanário ao longo dos tempos, mas nada 
levava a nossa imaginação para tanto, como é o caso de fogo posto.

Felizmente ou não, tudo indica que o equívoco na 
imaginação não se esgota apenas em nós, mas como 
se viu depois, aparenta que o tiro acabou saindo pela 
culatra nas contas feitas pelos mentores do fogo posto.

Tudo foi por água-abaixo nos cálculos dos incendiários, porque, 
como se viu e se vê, por estes dias, primeiro, longe de ficar abafado, 
o jornal ganhou ou acrescentou mais notoriedade no seu palmarés. 
Dentro e fora virou notícia.Para além das próprias notícias que o 
jornal publica, ele mesmo, dentro e fora do País, virou notícia. 

No lugar de ficar acantonado, o Canal de Moçambique acabou 
surgindo como baluarte na denúncia pelo mundo fora, da situação 
preocupante de tentativa de captura das liberdades no País. Nos 
dias que correm, tanto episódio com pouco abono teve lugar 
nesta bela Pátria, envolvendo não só os órgãos de comunicação, 
mas também os seus profissionais e tantos outros intervenientes. 
Até hoje, subsistem mistérios em muitos dos casos, incluindo 
aqueles que não são desvendados pelas próprias autoridades.

O segundo equívoco dos incendiários foi não medir o al-
cance da sua vingança contra o Canal de Moçambique. Na 
verdade, qualquer um pode outorgar-se o direito à vingança, 
porém, o que não parece razoável é atingir a tantos outros 
que nada têm a haver, com o assunto, como se constata na 
ocorrência de fogo posto que acabou arrastando a todos 
para uma mistura típica de alhos e bugalhos no mesmo saco.

Nos últimos tempos, são vários os intervenientes, in-
cluindo autoridades, que duma ou doutra, protagonizaram 
acções, com razão ou não, contra o Canal de Moçam-
bique ou seus profissionais. Muitas dessas acções ainda 
não conhecem desfecho e outras não foram esclarecidas.

É justamente aqui onde a porca começa a torcer o rabo, porque, 
na verdade, os incendiários acabaram metendo a tudo e todos 
na mesma panela de suspeitas, não deixando de fora mesmo 
aos impolutos, que por estes dias também andam pela boca 
do povo, não pelos motivos mais nobres como seria de supor.

Por outro lado, ao agirem contra o Canal de Moçam-
bique, os incendiários atacaram o edifício do dono, ao 
mesmo tempo que arranjaram outro problema ao terem 
atentado contra a segurança, não só contra todo o prédio, 
mas também colocaram em perigo outros seus moradores.

No rol da fanfarra dos incendiários não escapou sequer o Estado 
e seu Povo que certamente verão Moçambique ficar borrado pela 
negativa no concerto das Nações. E tudo isto porque o equívoco 
foi mais além e, com isso, acabou somando mais inimigos que 
agora acrescentam-se ao Canal de Moçambique. A Luta Continua!

Bote de Milhafre Editorial
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Estas e outras fra-
ses de desânimo 
ou em tom acu-
satório caracteri-
zam os indivíduos 

com sentimentos de tristeza. 
É normal estar e sentir-se tris-
te. É um tipo de resposta a 
determinados estímulos e si-
tuações desagradáveis, sendo 
de aparecimento lento mas de 
efeito duradoiro, diferente da 
emoção que aparece brusca-
mente mas com efeito rápido.

Para alguns, a tristeza passa, 
mas para outros a tristeza per-
dura e tende a doer. O indivíduo 
fica triste até não suportar a sua 
própria tristeza. Muitas vezes 
desiste de si e porque incom-
preendido – este tipo de triste-
za não é reconhecido no nosso 
quotidiano - desiste também do 
mundo. O indivíduo chegou 
a um estado depressivo. Está 
deprimido. Sofre de depressão.

A depressão é uma das 
doenças mais prevalentes nos 
últimos tempos, atingindo mais 
de 300 milhões de pessoas de 
todas idades no mundo, poden-
do apresentar-se em três está-
gios: leve, moderada e grave.

Muitas vezes camuflada na 
tristeza, nem sempre é de fácil 
identificação, caracterizando-
-se como uma doença em que 
ocorrem desequilíbrios a nível 
do sistema nervoso central, 
particularmente nos neuro-
transmissores que são respon-
sáveis por transportar as infor-
mações pela rede de neurónios 
do nosso cérebro - incluindo 
as sensações de prazer, sereni-

dade, disposição e bem-estar.
Esse desequilíbrio pode 

desencadear uma série de res-
postas em diversas funções do 
organismo, tendo por conse-
quência sintomas como tristeza 
profunda, perda de interesse 
generalizado; interpretação dis-
torcida e negativa da realidade; 
apatia; dificuldade de concen-
tração; raciocínio mais lento e 
esquecimento; insónia (dificul-
dade de conciliar o sono, múlti-
plos despertares ou sensação de 
sono muito superficial), desper-
tar matinal precoce (geralmen-
te duas horas antes do horário 
habitual) ou, menos frequente-
mente, aumento do sono (dor-

mir demais e mesmo 
assim ficar com sono a 
maior parte do tempo); 
diminuição ou incapa-
cidade de sentir alegria 
e prazer em activida-
des anteriormente con-
sideradas agradáveis;

diminuição do desempe-
nho sexual;  desânimo, cansa-
ço fácil, necessidade de maior 
esforço para fazer as coisas; 
pessimismo; insegurança; de-
sinteresse e apatia; falta de 
vontade e indecisão; perda 
ou aumento do apetite e do 
peso; sentimentos de medo, 
insegurança, desesperança, de-
sespero, desamparo e vazio; 

pessimismo, ideias frequentes 
e desproporcionais de culpa, 
baixa autoestima e sensação de 
falta de sentido na vida; oscila-
ções de humor; irritabilidade, 
ansiedade e angústia, que po-
dem culminar em pensamentos 
suicidas (a pessoa pode dese-
jar morrer, planear uma forma 
de morrer ou tentar suicídio).

Além destes sintomas psi-

cológicos, existe um grupo 
de sintomas de depressão que 
interferem na saúde física. 
Quando a depressão não é tra-
tada, a condição de saúde se 
agrava, causando sinais que 
nem sempre são relacionados 
à doença, como problemas 
digestivos; dores de cabeça; 
distúrbios do sono; tensão na 
nuca e nos ombros; cansaço 
ou fadiga; mudanças no ape-
tite; alterações de peso; dores 
no corpo e imunidade baixa.

É preciso referir que uma 
pessoa com um quadro de de-
pressão, seja leve, moderada ou 
grave, precisa de ajuda de um 
profissional da área de saúde 
mental – psiquiatra ou psicólo-
go, e de iniciar um tratamento 
de forma imediata, seja atra-
vés de medicamentos, quando 
em acompanhamento pelo psi-
quiatra, ou no caso de acompa-
nhamento pelo psicólogo, que 
fale sobre o que está a sentir 
e também aprenda a lidar com 
a depressão em seu dia-a-dia.

Muitas vezes, um indiví-
duo deprimido não consegue 
pedir ajuda, sendo necessário 
que os amigos e familiares ob-
servem as alterações de com-
portamento das pessoas do seu 
convívio, tenham a iniciativa 
de conversar e oferecer ajuda. 

Porque a depressão, em 
casos graves, pode levar a 
tentativas de suicídio e até a 
consumação do suicídio, é im-
portante ficar atento aos sinais 
e procurar ajuda de um profis-
sional de psiquiatria e saúde 
mental nas unidades sanitárias.

Depressão: um assunto ignorado

A depressão é uma 
das doenças mais 
prevalentes nos 
últimos tempos, 
atingindo mais 
de 300 milhões 
de pessoas de 
todas idades no 
mundo, podendo 
apresentar-se em 
três estágios: leve, 
moderada e grave.

PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel
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Sem recurso a mais 
nenhuma estória 
sobre o terrorismo 
em curso em Cabo 
Delgado, o Conse-

lho Nacional de Defesa e Se-
gurança se prostrou diante dos 
factos na sua segunda reunião, 
presidida pelo Presidente Fili-
pe Nyusi, em Abril último.

“O Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança anali-
sou a situação dos ataques na 
província de Cabo Delgado e 
concluiu que o facto da au-
toria dos mesmos ser reivin-
dicada pelo Estado Islâmico, 
uma organização terrorista, 
revela que estamos em pre-
sença de uma agressão exter-
na perpetrada por terroristas.”

Como se sabe, desde 5 de 
Outubro de 2017 que cho-
vem tiros e catanadas sobre 
civis que terão afectado mais 
de 250 mil pessoas.  Há dias, 
lemos um documento do Ins-
tituto Nacional de Gestão de 
Calamidades (INGC) sobre 
a situação humanitária da 
província, onde revela que 
“a maior parte dos afecta-
dos está localizada nos dis-
tritos de Macomia [29 mil], 
Mocímboa da Praia [26 mil] 
e Quissanga [15 mil]”, es-
tando os restantes distribuí-
dos entre 14 outros distritos.

Mesmo com números ofi-
ciosos, na posse do Gover-
no, uma estranha teimosia 

mascarada em vários acto-
res, repetia como os coristas, 
a ladainha de que “é um as-
sunto que se vai resolver”.

Porque era necessária a 
ampliação da ladainha da 
autoconsolação, o megafone 
parou mesmo nas mãos do 
nosso comandante-em-chefe 
das forças de Defesa e Segu-
rança. Nyusi não falou para 
surdos que o ouvem em pen-
samentos, quando a 11 de Fe-
vereiro, disse em Pemba “se 
derem a cara e disserem o que 
querem nós vamos ouvir”!

Com quem pensa dialogar 
o Presidente? Aquele tipo de 
matanças, conforme nos en-
sina a História, não é típica 
de quem dá a cara nos mo-
mentos iniciais de um jogo. 
Talvez uma autópsia poderia 
nos revelar os contornos da 
falência múltipla de órgãos 
dos serviços secretos, cuja 
utilidade era informar ao seu 
comandante sobre o que se 
está a passar, de facto, em 
Cabo Delgado. Informan-
do e defendendo a pátria.

Cabo Delgado é berço de 
luta de gentes simpáticas no 
leme do Estado. Foi de Cabo 
Delgado que se retornou a 
revolta contra a dominação 
colonial, depois da última 
revolta em Barue em 1920.

Foram mesmo ne-
cessários três anos para 
se concluir o óbvio?

Aclamados papagaios da 
defesa do indefensável an-
daram aos murmúrios em 
círculos privados, lamen-
tando de que não estariam 
a ser “ouvidos pelo chefe”.

Há uma pergunta que cos-
tuma ser feita assim: “Quem 
anda a mafiar ao chefe?”.

Poderíamos tentar respon-
der a essa questão, depois de 
encontradas as certezas de 
que todas as mãos foram lava-
das e o distanciamento social 
foi escrupulosamente cum-
prido. Sem mascáras, claro.

Não é preciso ir à Cabo 
Delgado, neste momento em 
dupla tragédia (guerra, Co-
vid-19) para se saber do es-
tupro a que a província está 
sendo sujeita desde que as 
“boa novas” dos “recursos” 
foram cotadas nas bolsas 
de Londres e de New York.

Não é preciso andar em 
muitos círculos para se aferir, 
que se aquele negócio fosse de 
facto “soberano”, restar-lhes-
-iam os cifrões mínimos para 
as putas e para o vinho contra-
feito. Quem é DAQUI sabe...

O que não está respondido 
ainda é o papel da Tanzânia 
neste conflito todo. A pro-
víncia de Cabo Delgado faz 
fronteira com a Tanzânia. Foi 
na Tanzânia que os naciona-
listas de quase todas as tribos 
gravitaram em torno do “Dr. 

Mondlane” e anuiram com a 
insurreição geral armada para 
por termo a noite colonial que 
se implatara em Barué, em 
1920, conforme ficou dito.

É pela Tanzânia que po-
dem estar a passar estes ter-
roristas, oriundos de zonas 
onde o famigerado “Estado 
Islamico” tem bases sólidas.

Antes da eclosão da pan-
demia da Covid-19, andei a 
conversa com o pesquisador 
da Chathan House, Alex Vines 
entre Roma e Maputo. Nesses 
dias ainda podíamos nos aper-
tar as mãos, o que fizemos na-
turalmente. Vines me enfati-
zava sobre um facto curioso: 
que o presidente da Tanzânia 
não tomou parte na toma-
da de posse de Filipe Nyusi.

Como é que o presiden-
te do país que albergou a 
nossa causa como nenhum 
outro não toma posse des-
se evento? Que agenda se 
pode sobrepor ao aperto de 
mão ao “irmão número 1?”

A embaixada número UM 
em Moçambique é da Tanzâ-
nia. A avenida onde o nosso 
presidente tem os seus escritó-
rios foi baptizada de JULIUS 
NYERERE. O que se passa?

Na noite em que se ar-
riou a bandeira colonial e 
foi içada pentacolor de ka-
lashnikov, Julius Nyerere 
disse e vale apena recordar:

“MOÇAMBIQUE está 
agora no mar alto. Está livre e 
independente. Mas ainda não 
alcançou, totalmente, o ob-
jectivo pelo qual o seu povo 
lutou. Não sejam impacien-
tes. Não descansem agora, é 
cedo demais. A pobreza de 
Moçambique não pode ser 
aliviada de um dia para o ou-
tro. Não será liquidada nem 
num ano nem numa década. 
O mar alto ainda tem de ser 
atravessado. O progresso 
económico será feito passo 
a passo, à medida que cada 
passo for dado. Haverá difi-
culdades. Surgirão problemas 
por parte daqueles que não 
pretendem que a África se de-
senvolva em liberdade. Todas 
estas coisas podem ser ultra-
passadas. Mas só serão ultra-
passadas se lutarmos contra 
elas. Não haverá milagres”.

Pode ser que nas entreli-
nhas dessa profecia o gás ain-
da dormia o sono dos justos 
nas profudezas do Rovuma 
e o reluzente Rubi descor-
berto por Selemane Assane 
estava hibernado no subsolo.

Estamos em crer que em 
Swahili as duas lideranças po-
dem conversar. E é conversan-
do “que a gente se entende”. 

Enquanto isso: por que 
John Magufuli não veio a to-
mada de posse de Filipe Nyusi?

Por que John Magufuli não veio a 
tomada de posse de Filipe Nyusi?

VIDA DE CÃO
Luis Nhachote
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Um processo complexo de 
vontades complexas

Desde a descoberta das famigeradas “dívidas ocultas”, despoletadas fora de 
portas, que a vida dos moçambicanos comuns, que já estava difícil, se tornou 
insuportável por conta da contratação de empréstimos ilegais ao arrepio das 
normas constitucionais.

Dívidas Ocultas

A prisão de Ma-
nuel Chang, a 
28 de Dezem-
bro de 2018, 
acabou por ser 

o indutor da acção penal do 
Ministério Público contra al-
gumas individualidades locais 
que aguardam pelo julgamento 
depois da acusação deduzida, 
não se sabendo, por enquanto, 
quando será julgado pela sex-
ta Secção Criminal do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo.

Enquanto isso, na África do 
Sul, o antigo ministro das Fi-
nanças e ex-deputado Manuel 
Chang bate-se como pode, com 
suporte da Procuradoria-geral da 
República (PGR), contra uma 
eventual extradição para os Es-
tados Unidos da América (EUA) 
onde foi julgado e absolvido o 
franco libanês Jean Boustani. 

No Reino Unido, está marca-
do para Janeiro de 2021 o início 
do julgamento do caso aberto 
pela PGR. O Ministério Públi-
co moçambicano deseja ilibar o 
Estado do pagamento da dívida 
contraída junto do Credit Suis-
se, com o aval emitido pelo en-
tão ministro Chang e que, como 
mais tarde se soube, careceu da 
autorização da Assembleia da 
República como impõe a Consti-
tuição da República. A tal dívida 
(Proindicus), juntamente com 
outras duas (Ematum e MAM) 
que compõem as famosas “dívi-
das ocultas” acabou sendo con-
siderada ilegal e inconstitucional 
pelo Tribunal Administrativo.

Moçambique pretende anu-
lar a dívida de 622 milhões USD 
da ProIndicus ao Credit Suis-
se e requer uma indemnização 
que cubra todas as perdas do 
escândalo das “dívidas ocultas”.

Quase dois anos sem 
uma peça chave 

Em Dezembro podem-se 
completar dois anos desde que 
Chang foi detido a pedido das 
autoridades norte-americanas 
no majestoso aeroporto de 
OR Thambo em Joanesburgo, 
África do Sul, quando estava 
em trânsito para a capital dos 
Emiratos Arabes Unidos, Du-
bai, onde pretendia passar o 
réveillon do final daquele ano. 

Detido desde o dia 29 de 
Dezembro de 2018, Manuel 
Chang está a experimentar um 
momento único: a prisão fora 
de portas e de todo aparato 
afectivo e de conforto a que se 
habitou da sua vida de servi-
dor público. Chang se tornou 
também num dos principais 
eventos noticiosos dos últimos 
tempos, dentro e fora de portas.

Manuel Chang está enclau-
surado nas celas da cadeia de 
Moderbeen, no Município Me-
tropolitano de Ekurhuleni, na 
província de Gauteng, onde é 
um dos 4 500 detidos naque-
le estabelicimento prisional 
onde luta pela sua extradição 
para Moçambique com supor-
te da PGR que até pagou 20 
milhões da randes a uma fir-
ma de advogados sul-africana. 

Refira-se que depois de 
analisados os documentos sub-
metidos pelo Departamento de 
Justiça, contendo as decisões 
do Tribunal Judicial de Kemp-
ton Park, segundo as quais 
Manuel Chang é extraditável, 
tanto para Moçambique, quan-
to para os Estados Unidos da 
América (EUA), o ex-ministro 
da Justiça sul-africano tinha 
decidido pela extradição para 
Moçambique. Entretanto, o ac-
tual ministro da Justiça contes-
tou a decisão do seu antecessor 
e continua a manter incógnita 

quanto ao futuro de Chang. 
Numa recente edição, o 

Daily Maverick que se edita 
em Joanesburgo, citava o por-
ta-voz da embaixada americana 
em Pretória como tendo dito 
que a lei Americana permite 
que Manuel Chang seja julgado 
primeiro nos Estados Unidos 
e depois em Moçambique, só 
que o mesmo não é permitido 
pela legislação moçambicana.

O papel do Conselho 
Constitucional 

Num outro desenvolvimen-
to, a juntar-se a dívida da Proin-
dicus que temos vindo a men-
cionar, surge também a dívida 
da Ematum. O Conselho Consti-
tucional (CC) acabou por decla-
rar a nulidade dos actos ineren-
tes aos empréstimos contraídos 
pela Ematum, SA, e a respectiva 
garantia soberana conferida pelo 
Governo em 2013. O acórdão 
do CC assinado pelos seus juí-
zes conselheiros é datado de 3 
de Junho de 2019 e foi resultado 
de uma acção civil encabeçada 
pelo Fórum de Monitoria de Or-
çamento (FMO) que endereçou 
uma petição destinada à decla-
ração de inconstitucionalidade 
do empréstimo da Ematum.

Por essa ocasião, em 2017, 
o FMO chamou à imprensa 
para afirmar que o CC deveria 
revogar a resolução da Assem-
bleia da República que inscre-

ve na Conta Geral do Estado 
(CGE) a dívida da Ematum, 
no valor de 850 milhões USD.

“As constatações [do sumá-
rio da auditoria às dívidas] leva-
ram as organizações membros do 
FMO a formular uma petição, que 
tinha como objectivo exigir a fis-
calização do acto legislativo que 
levou à inscrição das dívidas ile-
gais na Conta Geral do Estado”, 
declarou na altura Denise Nam-
burete em representação daque-
la plataforma da sociedade civil.

Armando Guebuza 
como “pessoa 
relevante”

Na semana passada, fi-
camos a saber que o Tribunal 
de Londres quer ouvir o ex-
-Presidente moçambicano Ar-
mando Guebuza, como “pes-
soa relevante para ajudar a 
esclarecer o caso” das chama-
das “dívidas ocultas”, segundo 
uma decisão daquela instância.

A decisão do Tribunal Co-
mercial do Tribunal Superior 
de Justiça de Londres arrola 
ainda outros nomes de cidadãos 
moçambicanos, alguns deles já 
sob custódia das autoridades.

Na lista dessas personalida-
des, além de Armando Guebuza, 
encontram-se o seu filho mais 
velho, Armando Ndambi Gue-
buza, o antigo director dos Ser-
viços de Informação e Seguran-
ça do Estado (SISE) Gregório 

Leão, o antigo diretor de Inteli-
gência Económica do SISE An-
tónio Carlos do Rosário, o antigo 
ministro das Finanças moçam-
bicano Manuel Chang e a ex-
-directora nacional do Tesouro 
de Moçambique Isaltina Lucas.

O tribunal pretende igual-
mente ouvir Teófilo Nhan-
gumele e Bruno Langa, duas 
pessoas próximas de Ar-
mando Ndambi Guebuza.

À excepção de Armando 
Guebuza e de Isaltina Lucas, 
todas as personalidades que o 
Tribunal Superior de Justiça 
de Londres pretende ouvir es-
tão detidas em Moçambique 
acusadas de envolvimento no 
escândalo das dívidas ocul-
tas, sendo a maior parte deles 
réus noutros dois processos 
das dívidas ocultas que correm 
seus trâmites em Moçambi-
que e nos Estados Unidos da 
América, respectivamente.

Nyusi pode virar réu
O Credit Suisse ameaça arro-

lar o Presidente de Moçambique, 
Filipe Nyusi, no caso que opõe o 
banco ao Estado moçambicano 
no Tribunal Superior de Londres 
no âmbito do escândalo das dívi-
das ocultas - que deverá ser jul-
gado a partir de Janeiro de 2021.

Num documento submetido 
ao tribunal, o Credit Suisse ad-
mite adicionar o Chefe de Esta-
do ao processo como réu “para 
responder pelas suas irregulari-
dades”. Os advogados do banco 
terão solicitado às autoridades 
moçambicanas, numa carta de 11 
de Maio, a confirmação de que o 
Chefe de Estado não reivindica 
ou se reunia a imunidade relati-
vamente a este caso. No entan-
to, até Julho passado, os advo-
gados do banco afirmam que 
não haviam recebido resposta 
das autoridades moçambicanas. 

Luis Nhachote
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CENTRAIS CENTRAIS

O recurso a mercenários no combate contra o terrorismo é sinónimo de per-
da de uma parcela do País, assim reagiu Raul Domingos, chefe da delegação 
da Renamo nas negociações de paz de Roma no início dos anos 90.

Dávio David
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mas há informação essencial que 
deve ser de domínio público”. 

“Não se sabe se Mocímboa 
da Praia está nas mãos dos 
insurgentes ou do Governo”.

“Particularmente, não sei se 
Mocímboa da Praia está nas mãos 
do Governo ou dos insurgentes, 
portanto, essa informação é neces-

sária e se não existir ninguém para 
dar essa informação, as especula-
ções é que vão prevalecer e onde 
há especulações e boatos há caos”.

“Nós como moçambicanos, 
neste momento, precisamos de 
estar unidos contra essa força 
externa que nos está a invadir 
e, uma vez unidos, organizados 
e informados, poderemos debe-
lar qualquer incursão externa”.

Ainda em Cabo Delgado 
fala-se que a FDS prioriza 

mais a protecção das infra-
-estruturas das multinacionais 
do que a defesa da sobera-
nia e das populações civis. 
Como analisa essa percepção?

- Isto é mau e perigoso, porque 
um país vale pela sua população. 
Não são os recursos que fazem o 
país. É a população… portanto, 
o primeiro alvo a ser protegido 
deve ser a população para de 
seguida proteger a sua economia. 
É um erro estratégico ter como 
prioridade defender as infra-
-estruturas e os interesses das 
multinacionais em detrimento do 
próprio povo, porque, nesse caso, 
podemos estar a criar condições 
para o povo estar revoltado com o 
Governo do dia e isso é perigoso.

E com o recente polémico 
acordo entre o Governo e a mul-
tinacional Total para a criação 
de uma força conjunta de protec-
ção especial, como fica a questão 
da nossa soberania nacional?

- É de facto muito preocupante 
porque não se entende que tipo 
de força a multinacional To-
tal detém para fazer uma força 
conjunta com as FDS. O que 
nós sabemos da Total é que ela 
é uma empresa petrolífera… 
não é uma empresa de gestão de 
forças militares ou militarizadas.

“Mais uma vez vamos entrar 
para o campo das especulações, 
pois não temos cabal conheci-
mento deste memorando, mas 
seguramente a força da Total é 
uma força mercenária, porque 
a multinacional não é um país”. 
“Para dizer que a Total vai pagar 
a mercenários… e os mercenários 
quando entram num país não têm 
respeito pelos cidadãos, nem pelos 
direitos humanos… seguramente 
que estamos perante uma situação 
de política de terra queimada. 
Os mercenários vão querer fazer 
uma limpeza em volta daqui-
lo que são os seus interesses”.

“E para eles evitarem serem 
atacados vão criar um cinturão 
de protecção, e essa área pro-
tegida será como uma terra de 
ninguém… isso é o que se chama 
de política de terra queimada. 

Quer dizer, tudo o que aparecer 
por ali será morto, seja um cão, 
galinha ou pessoa, para garantir 
esse cordão de segurança. Essa é 
a especialidade dos mercenários”.

Soberania em causa
“Admitir o recrutamento de 

mercenários para defender a nossa 
soberania é o mesmo que estarmos 
a pôr em causa a própria sobe-
rania. Eu gostaria que esse me-
morando para a tranquilidade de 
todos fosse conhecido… quais são 
as balizas que permitem nos dizer 
que a nossa soberania permane-
ce intacta, porque de contrário 
vamos dizer que há um território 
que foi vendido para a Total”.

O memorando do Governo 
com a Total não abre um pre-
cedente para uma desmotivação 
dos operativos das FDS destaca-
dos para proteger as populações 
civis e as instituições públicas 
em Cabo Delgado, sobretudo 
por causa dos valores que serão 
pagos aos elementos dessa força 
conjunta da Total e do Governo?

- Não sabemos o conteúdo do 
memorando, por isso acabamos 
especulando, mas eu vou mais, 
para caracterizar essa força con-
junta de mercenários. E os mer-
cenários são uma força de elite, 
são sempre bem pagos e têm 
todas as condições para a própria 
segurança deles e meios de fogo 
para poder atacar o inimigo. 

“Essa força conjunta pode 
implicar que todos tenham um 
tratamento igual, todos serão 
parte de uma força de elite e 
depois teremos as nossas FDS 
desprotegidas de meios, não sei 
se esses (últimos) serão chamados 
a participar ou definitivamente 
serão colocadas fora das áreas 
de combate, recebendo a mis-
são de proteger a população e 
outras infra-estruturas que não 
façam parte deste conjunto”.

“A desmotivação é total. É até 
engraçado que a multinacional 
Total crie uma força conjunta para 
a protecção das infra-estruturas 
petrolíferas, mas, por outro lado, 
temos as nossas Forças Armadas 
com uma desmotivação total. É 

Recrutamento de mercenários é 
sinónimo de perda de parte do País 

Actualmente pre-
sidente do Par-
tido para Paz, 
Democracia e 
Desenvolvimen-

to (PDD), Raul Domingos, em 
entrevista exclusiva ao Ponto 
por Ponto, lança um alerta: 
“quando um Estado demo-
crático faz recrutamento de 
mercenários para defender in-
teresses nacionais é porque 
parte do país já está perdido”. 

Segundo Domingos, que fa-
lava dos ataques terroristas na 
província nortenha de Cabo 
Delgado, “quando os merce-
nários entram num país, não 
respeitam a Constituição nem 
os direitos humanos dos cida-
dãos desse País. A fonte não 
deixa de aventar a hipótese dos 
mesmos “pilharem as nossas 
riquezas”, para além de que, tal 
como fez questão de destacar, 
o recente acordo assinado entre 
o Governo e a multinacional 
Total para criação de uma força 
conjunta de protecção especial 
das infra-estruturas das petro-
líferas naquela parcela do país 
constituir “um atentado a nossa 
soberania”. Acompanhe, caro 
leitor, a entrevista que se segue.

Senhor Presidente, o Che-
fe de Estado, Filipe Nyusi, 
já apareceu publicamente 
a afirmar que há elites in-
ternas que podem estar a 
lucrar com a guerra em Cabo 
Delgado. Qual é a sua visão 
em relação a essa narrativa?

“Eu acho que em todas as 
guerras sempre há elites que 

tiram dividendos do próprio 
conflito. Mesmo na guerra dos 
16 anos contra a Renamo, houve 
indivíduos que se beneficiaram 
da guerra, sobretudo porque as 
Forças de Defesa e Segurança, 
nesses casos, acabam sendo um 
Estado dentro de outro Estado”.

“O Estado-maior General, na 
altura, era o SNASP. Depois 
transformou-se no SISE. Na altu-
ra, o SNASP praticamente era um 
Estado dentro do Estado e tinha 
poderes acima dos poderes de 
qualquer outra instituição. Então, 
isso criava uma elite beneficiária 
do próprio conflito. Mesmo em 
termos do Orçamento do Estado, 
tinham a maior fatia do bolo. 
Enfim, havia alguns privilégios 
que as elites militares tinham”.

“Agora, neste caso de Cabo 
Delgado, não sei de que pessoas 
o chefe de Estado está a falar, mas 
se recuarmos um pouco no tempo, 
vamos ver uma reportagem do 
Canal de Moçambique que falava 
de acordos de segurança dos quais 
algumas elites do partido no poder 
tiravam dividendos disso. Verda-
de ou não, coincidentemente, há 
esta afirmação que nós procura-
mos fazer alguma ligação para 
perceber de quem se trata, mas 
por detrás das guerras sempre 
há interesses inconfessáveis, 
obscuros, económicos e até polí-
ticos, que é preciso descortinar”.

“Melhor que ninguém, o Chefe 
de Estado tem um manancial de 
informações que lhe dão a auto-
ridade para fazer este tipo de afir-
mação, por isso, digo que acredito 
que PR tenha informações segu-
ras para fazer esta declaração”.

A indústria da 
guerra também tem 
interesses

“Porque a própria indústria da 

guerra militar tem interesses nas 
guerras, onde há desentendimen-
tos eles não são apologistas do 
diálogo. Eles vendem armas. Há 
um conjunto de pessoas ligadas 
a indústria de armamento que 
tem interesses nos conflitos e 
procurarão sempre aproximar-
-se das elites para vender os 
seus equipamentos, quer armas, 
munições, outros artefactos de 
guerra e aparelhos de comunica-
ção. Mesmo drones. Hoje já se 
faz muita guerra com drones com 
lentes ultra-violetas para fazer fil-
magens nocturnas e muita coisa”.

“Então, esta indústria, natu-
ralmente, vai se aproximar de 
um lado e de outro do conflito 
para fornecer os seus serviços e 
nesses casos não vão negociar 
com um simples comandante, um 
soldado ou sargento. Vão ter com 
os generais, portanto, as elites”.

“Eu acredito que o Presidente da 
República, naturalmente, não vai 
aparecer com uma lista de nomes, 
mas é muito provável que ele te-
nha os nomes de quem são as pes-
soas que têm interesse por detrás 
desta guerra e, naturalmente, há 
que se tomar medidas com vista a 
eliminar isso, porque o nosso povo 
já foi muito martirizado desde a 
luta dos 10 anos… depois dos 16 
anos… e depois dois anos. E esta 
de Cabo Delgado já vai aproxi-
madamente há três anos. Então 
é preciso que todos os amantes 
da paz façam uma corrente para 
terminar com esse conflito”.

Na sua óptica, quais seriam as 
medidas que o Presidente Nyusi 
deveria tomar para combater e 
estancar o apetite dessas elites?

- Primeiro, é preciso identificá-
-los. Ele tem todas as informações 
para tomar medidas que têm a ver 
com a Justiça. O outro aspecto é 

que mesmo no teatro das opera-
ções militares, deve-se seleccio-
nar comandos com experiência 
que possam fazer uma leitura 
correcta da situação e atacar o 
centro nevrálgico desta operação. 

“Deve se saber onde é que são 
feitos os planos. De onde vem 
a logística. Qual é a linha de 
fornecimento dessa logística e, 
sobretudo, deve se conhecer as co-
municações pelas quais os terro-
ristas se articulam. Portanto, este 
é um serviço de inteligência. Quer 
dizer que, antes de irmos para o 
campo das operações físicas, é 
preciso um trabalho de inteligên-
cia aturado que possa garantir o 
sucesso das operações no terreno”.

Pese embora, actualmente, 
pareça já haver uma relativa 
abertura do Governo para a 
imprensa ir fazer coberturas 
jornalísticas sobre o terrorismo 
que se vive em Cabo Delgado, 
na sua óptica, pelo facto de 
ter existido uma proibição 
tácita da imprensa, pode ser o 
prenúncio de existir gente do 
Governo envolvida na guerra?

- Tudo que posso dizer cai no 
campo das especulações, porque 
é melindroso dizer que há gente 
do Governo que está envolvida, 
mas a forma do Governo abordar 
a questão, sobretudo, a forma de 
tratar a imprensa, mostra que há 
alguma coisa que se pretende 
esconder por detrás do que está a 
acontecer no teatro das operações.

“Eu recordo-me do tempo da 
guerrilha da Renamo. A  Rádio 
(RM) tinha um programa … não 
me lembro muito bem como se 
chamava, acho que era Tempo dos 
Leopardos. Era um programa em 
que se falava da situação militar, 
para dizer que este país tem jorna-
listas credenciados para fazer co-

berturas de operações militares”. 
“Então é preciso permitir que 

os jornalistas entrem em Cabo 
Delgado e façam o acompanha-
mento das operações para poder 
dar a informação relevante e ne-
cessária ao cidadão, porque quem 
está a morrer lá são os nossos 
filhos, primos, tios, cunhados, 
pais… então, temos o direito de 
saber o que está a acontecer”.

“É verdade que há informação 
classificada e, para o interesse das 
próprias operações militares, não 
pode ser de conhecimento público, 

mesmo isso que vai acontecer, 
não sei qual é a motivação para 
isso, mas se deve olhar para 
Cabo Delgado como um todo 
e não olhar apenas para a área 
das petrolíferas, mas olhar para 
a província como um todo”.

“Repare para a questão do 
distrito da Mocímboa da Praia, 
não existe lá infra-estruturas 
petrolíferas, mas acontece que 
o inimigo por conhecer a im-
portância estratégica do porto de 
Mocímboa para a sua logística, 
tomaram aquele porto e não se 
sabe qual será o raio de acção 
dessa força nas suas operações”.

“A preocupação é muito gran-
de. É preciso que continuemos 
na busca de informação e exi-
girmos do Governo, melhor 
explicação sobre questões que 
se prendem com a nossa so-
berania, com a defesa e segu-
rança, com a protecção dos 
cidadãos, dos direitos huma-
nos e das nossas liberdades”.

Embora não haja confir-
mação oficial de recruta-
mento de mercenários para 
combater ao terrorismo em 
Cabo Delgado, há espaço 
aqui para continuarmos a 
falar da soberania nacional?

- Eu penso que quando se 
chega a fase do uso de merce-
nários é porque já temos parte 
do território perdido, porque o 
mercenário não respeita as leis 
nem a Constituição de um país. 
Eles têm uma missão… entram 
no terreno, fazem e desfazem, 
e até existe o perigo de haver 
saque das nossas riquezas, sabe-
-se que Cabo Delgado é uma 
província muito rica, tem muitos 
minérios, tem rubis e outros mi-
nerais valiosos que se o terreno 
fica tomado pelos mercenários, 
eles podem saquear o país e 
eventualmente permanecerem 
por lá durante muitos anos, ale-
gadamente, por haver motivos 
para continuarem lá, enquanto 
estiverem a saquear o país.

E de onde poderá estar 
a vir o dinheiro para pa-
gar esses mercenários num 
País que vive de donativos?

- Naturalmente das riquezas 
do próprio País, porque se há 
aqui um acordo entre a Total 
e o Governo, a Total não deve 
estar a tirar dinheiro do seu 
investimento de outros países 
mas do nosso próprio País.

Senhor presidente, há tam-
bém um debate aceso sobre 
a necessidade de se decretar 
um estado de sítio para a 
província de Cabo Delga-
do. Acha que devia ou não 

ser decretado o estado de 
sítio naquela parcela do país?

- O estado de sítio é decre-
tado segundo certos preceitos 
previstos na nossa Constituição 
e existe uma instituição que é o 
Conselho Nacional de Defesa e 
Segurança que é o órgão com-
petente para avaliar a situação e 
aconselhar ao Chefe de Estado 
se deve ou não decretar estado 
de sítio. Portanto, é difícil para 
uma pessoa que esteja em Ma-
puto, a acompanhar tudo através 
de órgãos de informação, que 
muitas vezes são impedidos de 
fazer uma cobertura total do 
que está a acontecer, poder falar 
com propriedade se sim ou não.

“Mas um estado de sítio, por 
vezes, é necessário em determi-
nadas situações, mas elas devem 
ser avaliadas por órgãos compe-
tentes, neste caso, o Conselho 
Nacional de Defesa e Segurança 
e o Conselho de Estado, mas 
esses órgãos precisam de infor-
mação fiável para poder opinar”.

Neste País, há sérios pro-
blemas de gestão transpa-
rente da ajuda humanitária. 
Como garantir que a assis-
tência social e ajuda humani-
tária cheguem aos deslocados 
dos ataques terroristas, sem 
a cobertura da imprensa?

- É preciso confiar nas orga-
nizações que se podem fazer ao 
terreno. Temos a Cruz Vermelha, 
o INGC, a Caritas e outras orga-
nizações humanitárias. Que se 
abram as portas para que essas 
organizações possam trabalhar 
com estas populações, para, na 
medida do possível, fazerem 
chegar as ajudas. É preciso 
também que as informações 
sejam veiculadas de uma forma 
transparente e isenta para que 
Moçambique, como um todo, 
fique sensibilizado, como na 
situação dos ciclones, para 
se desenvolver uma campa-
nha de solidariedade nacional. 

“Mas é preciso que a infor-
mação chegue. Actualmente, a 
informação chega gota à gota. 
Os jornalistas são presos (ou 
desaparecem) ao fazerem a 
cobertura, ou seja, cria-se uma 
certa suspeição do que está a 
acontecer ali. A cada informação 
que chega, a opinião pública 
tenta escortinar a informação se 
será verdade ou mentira, então 
é também preciso que os jorna-
listas cheguem a esses locais e 
nos tragam informações fiáveis 
para que a onda de solidarie-
dade necessária possa se fazer 
sentir e as pessoas necessitadas 
se beneficiem dessas ajudas”. 
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Constituição de 90 é uma 
conquista do povo

A Constituição de 1990 lançou bases estruturais para a modernização do 
Estado moçambicano, defende a ministra da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, Helena Kida, que destaca o facto desse dispositivo legal ter 
introduzido, entre outros aspectos, o Estado de Direito Democrático, o prin-
cípio de separação e interdependência de poderes e o pluralismo político em 
Moçambique.

30 Anos de democracia multipartidária

A governante fala-
va em Maputo, no 
lançamento das 
celebrações dos 30 
Anos da Demo-

cracia Multipartidária em Mo-
çambique, que vai decorrer de 
Setembro a Novembro do pre-
sente ano, tendo destacado que a 
primeira Constituição Multipar-
tidária abriu espaço para que, 30 
anos depois da sua aprovação, o 
país tivesse conseguido realizar, 
de forma regular, eleições mul-
tipartidárias, sendo seis gerais 
(presidenciais e legislativas), cin-
co autárquicas e três provinciais, 
sendo que nestas últimas, pela 
primeira vez, incluiu a eleição 
dos governadores provinciais.

Kida reconheceu o pa-
pel dos actores envolvidos 
no processo de elaboração 
e adopção da Constituição.

“Nossa palavra de apreço vai 
para os percursores das etapas que 
precederam as discussões, elabo-
ração e aprovação do texto cons-
titucional que celebramos e exal-
tamos, porque o seu empenho, 
de reconhecido mérito, colocou 
Moçambique no concerto das na-
ções com constituições mais mo-
dernas e progressistas”, afirmou.

Segundo a governante, a 
aprovação daquele instrumento 
legal resultou duma ampla par-
ticipação dos cidadãos e traduz 
o consenso resultante da sabe-
doria de todos no reforço da de-
mocracia e da unidade nacional.

“É uma conquista do nosso 
povo! É uma conquista da nos-

sa nação!”, declarou a ministra, 
para quem o documento “aglu-
tinou todas as camadas patrióti-
cas da sociedade moçambicana 
no mesmo ideal de liberdade, 
unidade, justiça e progresso”. 

No seu discurso, a responsá-
vel do sector da Justiça destacou 
o facto da Constituição ter aber-
to espaço para aprovação de leis 
estruturais para o funcionamento 
da sociedade moçambicana, ten-
do destacado a Lei dos Partidos 
Políticos, a Lei do Associati-
vismo, a Lei da Imprensa, a Lei 
do Direito à Informação, a Le-
gislação Eleitoral, entre outras. 

A dirigente apontou ainda 
o processo de descentralização 
como sendo resultado do diá-
logo político e como um pro-
cesso “irreversível e que exige 

a contribuição e empenho de 
todos para o contínuo aperfei-
çoamento da organização de-
mocrática do nosso Estado”. 

Por seu turno, o Director 
Executivo do IMD, Hermenegil-
do Mulhovo, considerou haver 

Constantino Novela

Trinta anos ainda é muito 
pouco para o estabelecimento 
da democracia como tal. 
No entanto, é bastante para 
olharmos para os ganhos, o 
percurso e aprendermos com o 
próprio processo”

muitos aspectos para serem cele-
brados e que constituem conquis-
tas resultantes da introdução do 
multipartidarismo em Moçam-
bique, sendo a destacar o Estado 
de Direito, o pluralismo político, 
a realização de eleições multipar-

tidárias, o associativismo, a liber-
dade de imprensa e de expressão. 

“Hoje temos centenas de 
partidos que têm feito parte da 
paisagem democrática de Mo-
çambique”, destacou Mulho-
vo, para quem, com as eleições 
multipartidárias, “passamos a 
gozar do direito de eleger os 
nossos governantes, direito este 
que, ao longo dos tempos, foi se 
alargando até aos níveis locais”.

Mesmo assim, Mulhovo re-
conheceu a prevalência de desa-
fios com vista a consolidação da 
democracia em Moçambique. 

“Trinta anos ainda é muito 
pouco para o estabelecimento da 
democracia como tal. No entanto, 
é bastante para olharmos para os 
ganhos, o percurso e aprendermos 
com o próprio processo”, referiu, 
acrescentando que “são transfor-
mações intensas que acontece-
ram em tão curto espaço de tem-

po e elas cimentaram aquilo que 
são os pilares da democracia”. 

Referindo-se aos processos 
eleitorais, defendeu a necessidade 
de haver melhorias para que “se-
jam vistas como íntegras por todas 
as forças políticas”. Mostrou-se 
ainda favorável à necessidade de 
melhorar-se os níveis de confian-
ça dos cidadãos pelas instituições 
para que todos as vejam como 
“isentas” e que sirvam como a fer-
ramenta para a consolidação dos 
ganhos trazidos pela Constituição. 

Mulhovo defendeu também 
a necessidade de se melhorar a 
inclusão, para que todos possam 
exercer plenamente a sua cida-
dania. “Pretendemos ver mais 
jovens, mais mulheres e outros 
grupos vulneráveis exercendo, 
activamente, o seu direito de 
igual liberdade de participação 
nos processos políticos e na-
cionais de desenvolvimento”. 

As celebrações dos 30 Anos 
da Democracia Multipartidária 
vai decorrer sob o lema “Cele-
brando a Constituição Multipar-
tidária e Construindo uma Demo-
cracia Inclusiva” e vai consistir 
em um conjunto de reflexões em 
forma de debates, partilha de de-
poimentos e exposição sobre os 
diferentes momentos que marca-
ram os 30 anos da democracia em 
Moçambique, devendo culminar 
com um evento solene no dia 30 
de Novembro, data em que entrou 
em vigor a primeira Constituição 
multipartidária em Moçambi-
que, marcando uma transição 
do regime de partido-único para 
uma democracia multipartidá-
ria, abrindo-se assim o espaço 
político para a participação de 
diversos actores na vida social, 
económica e política do País.
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SADC prepara-se para 
intervir em Cabo Delgado

Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, revela que a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral está a preparar planos para intervir no 
conflito em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

“A nível da 
S A D C 
[Comu-
n i d a -
de de 

Desenvolvimento da África 
Austral], sim, a questão [da 
insegurança no norte de Mo-
çambique] está a ser discuti-
da extensivamente com base 
em `briefings` do próprio 
Governo de Moçambique”, 
declarou Cyril Ramaphosa.

“O Presidente Nyusi é ago-
ra o presidente da nossa região 
SADC e estamos envolvidos 
através de várias outras estru-
turas da SADC para estarmos 
bem informados e ver até que 
ponto podem ser montados pla-
nos para lidar com o desafio de 
segurança que enfrentamos lá 
[em Cabo Delgado]”, adiantou.

O Chefe de Estado sul-afri-
cano, que não especificou o 
tipo de intervenção da SADC, 
falava esta semana aos jorna-
listas no final de uma conferên-
cia de imprensa virtual sobre 
a mais recente vaga de mega 
corrupção no seio do partido no 
poder, o Congresso Nacional 
Africano (ANC, na sigla em in-
glês), do qual também é presi-
dente, relacionada com o com-
bate à pandemia da Covid-19 
que já infectou mais de 650 
mil pessoas e causou 14.028 
mortos no país desde Março.

Ramaphosa convocou este 
fim de semana uma reunião es-
pecial de dois dias da direção 
do ANC, para tentar evitar um 
desafio à sua liderança por par-
te de facções rivais aliadas ao 
antigo chefe de Estado, Jacob 
Zuma, que se opõem às medi-
das de combate à corrupção e 
implementação de reformas 
económicas anunciadas desde 
que assumiu o poder em 2018.

A polícia sul-africana 
está a investigar o alega-
do envolvimento de sul-
-africanos no conflito arma-
do no norte de Moçambique.

“A investigação sobre o en-

volvimento de sul-africanos na 
insurgência envolve a Interpol e 
as autoridades moçambicanas”, 
disse ao portal sul-africano 

TimesLive o porta-voz da uni-
dade policial de investigação 
HAWKS (na sigla em inglês).

Segundo Lloyd Ramo-

vha, “a investigação tem 
vários ramos, os detectives 
estão a examinar os fluxos fi-
nanceiros transfronteiriços, a 
origem desses fundos e o en-
volvimento do crime organi-
zado na captação de recursos”.

“Cerca de 100 sul-afri-
canos podem estar a comba-
ter ao lado dos terroristas e 
a atividade do crime dentro 
de nossas fronteiras [África 
do Sul] está a ser usada para 
financiar esses esforços [da 
insurgência em Cabo Delga-
do]”, escreveu o jornal, citando 
fonte próxima à investigação 
policial sul-africana.(in Lusa)

ponto
Ponto

porponto

Disponível todas 
quintas-feiras nas bancas

E-mail: esmelifania2002@gmail.com
Cel: (+258) 87 45 76 070 / (+258) 82 45 76 070

Assinaturas

“O Presidente Nyusi é agora o presidente 
da nossa região SADC e estamos envolvidos 
através de várias outras estruturas da SADC 
para estarmos bem informados e ver até que 
ponto podem ser montados planos para lidar 
com o desafio de segurança que enfrentamos 
lá [em Cabo Delgado]”
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ECONOMIA

Exige-se celeridade na 
digitalização das nossas 
economias

Defende Aníbal Mbalango, Coordenador Geral da Unidade de Tributação da 
Indústria Extractiva

Diálogo de alto nível sobre política fiscal

O Coordenador Ge-
ral da Unidade 
de Tributação da 
Indústria Extracti-
va na Autoridade 

Tributária de Moçambique, Aní-
bal Mbalango, aponta para a di-
gitalização das economias como 
sendo um desafio que se impõe 
ao processo de mobilização 
das receitas internas em África.

Para Mbalango, a digitaliza-
ção permite uma melhoria da efi-
ciência na cobrança de impostos.

A fonte, que falava em repre-
sentação da Presidente da Autori-
dade Tributária de Moçambique, 
Amélia Muendane, defendeu este 
posicionamento no decurso do 
4º Diálogo de Alto Nível Sobre 
Política Fiscal, uma conferên-
cia virtual que decorreu entre os 
dias 26 e 27 de Agosto último.

Conforme explicou, na 
ocasião, a digitalização requer 
elevados investimentos, o que 

exigirá uma maior união dos 
africanos para assegurar a im-
plementação de um Plano Di-

Pandemia condiciona obras 
no aeroporto de Chongoene

O encerramento das fron-
teiras aéreas de Moçambique 
devido à pandemia da Co-
vid-19 tem condicionado a 
vinda de técnicos chineses.

A construção do aeroporto 
está avaliada em 75 milhões 
USD e é financiada pela China.

Presentemente, as obras dos 
edifícios do aeroporto e de ve-
dação do perímetro são as mais 
avançadas, com 60 por cento 
dos trabalhos já concluídos.

O aeroporto terá uma área 
total de cerca de nove mil 
metros quadrados, incluindo 
uma pista de aterragem com 
uma extensão de 1.800 metros

O Governo moçambicano está a fazer dili-
gências para permitir a entrada de especialistas 
chineses, essenciais para a retoma das obras do 
aeroporto de Chongoene, na província de Gaza.

rector de médio prazo, harmo-
nizado e baseado no estágio de 
desenvolvimento das diferen-
tes administrações tributárias.

Na sua intervenção, no painel 
que debateu em torno do tema 
“Mobilização das Receitas Inter-
nas em África: Principais Lições 
da Pandemia da Covid-19” parti-
lhou a experiência de Moçambi-
que, no âmbito da política tribu-

tária, tendo destacado as reformas 
estruturais e legislativas e a mo-
dernização tecnológica em curso 
na administração tributária, como 
as principais estratégias adopta-
das pela Autoridade Tributária. 

Por outro lado, segundo 
ele, no rol das acções em curso, 
para além do aprimoramento da 
auditoria à indústria extracti-
va, estão em curso projectos de 
selagem de bebidas alcoólicas 
e tabaco manufacturado, mar-
cação de combustível e sela-
gem de mercadoria em trânsito.

O evento, que congregou im-
portantes intervenientes dos Mi-
nistérios das Finanças e das admi-
nistrações tributárias africanas, foi 
organizado pelo Fórum Africano 
das Administrações Tributárias 
(ATAF) em colaboração com a 
Comissão da União Africana. O 
mesmo tem por objectivo criar 
uma plataforma que permita aos 
formuladores de políticas fiscais, 
ao nível do continente, a coope-
rarem, no sentido de melhorar as 
decisões relativas às políticas tri-
butárias, com impacto na mobili-
zação de receitas fiscais nacionais.

Av. 25 de Setembro, nº 1676, 1º andar, porta 7, 
Maputo Moçambique

Telefone (+258) 21 092 270
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be./ O sangue vertido em Mui-
dumbe não é nosso sangue?”. 

Saúte fala dos mortos de 
Muidumbe, como fala dos mor-
tos de Mocímboa da Praia, 
Quissanga, Mueda, Palma, Me-
tuge, Macomia, fala dos mor-
tos de Cabo Delgado velados 
sobre o silêncio da cobardia. 

Enquanto o conflito decor-
re, as interpretações desta guerra 
(será que já se pode assim cha-
mar?) multiplicam-se, uma guer-
ra que a estamos a descobrir en-
quanto descobrimos os recursos 
causadores da guerra. Mas parece 
ser ideia assente de que o conflito 
visa inviabilizar a exploração do 
gás e, com esta inviabilização, 
adiar ou cancelar o futuro prome-
tido aquando das descobertas. E 
é a partir disto que se constrói o 
poema-clamor de Armando Artur, 

“Cabo Delgado clama por nós”. 
Outra interpelação aos leitores/
sociedade. O autor chama para 
o texto a ideia de el dourado de 
que Cabo Delgado se mascarara, 
da possibilidade de promessas 
goradas e desse desalento que 
é também produto dela. “Cabo 
Delgado clama por cada um de 
nós/ Porque há uma flecha rente 
ao ventre/ Para embaciar a estre-
la da nossa alvorada”, escreve 
Armando Artur. São imagens e 
metáforas que desconstruídas 
representam esta outra metáfora 
que é a sorte a esvair-nos entre 
os dedos quando a tínhamos tão 
perto e tão certa. É a guerra tra-
zida pela mão da insurgência a 
matar o sonho moçambicano que 
tem – ou tinha, já não se sabe - em 
Cabo Delgado a terra prometida.

Se o poema de Armando Artur 
guarda ainda uma réstia de espe-

rança, até porque o título sugere à 
espera de uma acção de quem lê, o 
de Amosse Mucavele, sagazmen-
te intitulado “Lágrimas do nosso 
tempo”, com o pronome possessi-
vo que não pode ser lido ao acaso, 
ainda que não guarde nenhuma 
réstia de orgulho, pode ser lido 
como um elogio fúnebre aos már-
tires da guerra em Cabo Delgado. 

“Quando se mutila a esperan-
ça/ Não se pode traduzir a alegria 
no meio da renúncia/ Tal como 
uma casa em chamas/ Transcrita 
no monólogo do nosso tempo”. 
A esperança mutilada é pior que 
a esperança morta, a esperança 
mutilada é uma esperança que 
continua aqui, viva, mas que – 
para usar a metáfora de Armando 
Artur – embacia a estrela da nossa 
alvorada. Em Amosse Mucavele, 
a complexidade verbal dos poe-
mas mistura-se a referências con-
cretas (Quissanga, Muidumbe, 
Macomia, Metuge, Palma) como 
se quisesse afastar o espectro do 
abstracto a que o podíamos asso-
ciar. O autor logo avisa que não é 
sobre Síria, Iraque ou Somália, é 
sobre Cabo Delgado. E se dúvidas 
ainda podem ter subsistido sobre a 
dimensão elegíaca deste poema, a 
última estrofe é esclarecedora: “E 
de súbito/ Vestem-se de cinzas na 
ausência de abraços/Quando a paz 
se torna impossível”. São versos 
de dor e de sangue, de sofrimen-
to e de mágoa, de morte quando 
já não há vida para viver. “Quem 
de nós não morre quando todos 
morremos em Muidumbe?”.

Letras de sangue 
Três poemas sobre Cabo Delgado

As guerras e os 
seus efeitos são 
temas recorren-
tes na nossa lite-
ratura. A guerra 

de resistência, a de libertação e 
a civil já ajudaram a pintar pai-
sagens romanescas e deram-nos 
alguns personagens marcantes. 
A guerra de Cabo Delgado, 
que ainda se procura entender, 
parece mais uma para a gale-
ria de paisagens e personagens 
ainda sem rostos. Enquanto 
se espera um grande romance, 
este género a que sempre custa 
encontrar o mundo em flagran-
te, a poesia sempre por cima 
do tempo em que se inscreve 
e se escreve começa a lançar 
as primeiras achas para ilumi-
nar a nossa ideia do conflito e 
ampliar a voz de quem mor-
re, enquanto os seus morrem.  

Cabo Delgado chega a li-
teratura depois de passar pelo 
jornalismo, com as prisões, os 
desmentidos, as censuras e as 
mortes. Mas se o jornalismo é 
meramente informativo, ain-
da que no caso de guerras – e 
ainda bem - seja também espe-
culativo e provocativo, a litera-
tura é este campo por onde se 
expia a alma humana de quem 
se fala e para quem se fala. 

Os aspectos macabros desta 
guerra e os efeitos sociais e eco-
nómicos adiam o futuro que o 
pensávamos à porta, confronta-
-nos com a nossa humanidade 
enquanto qualidade inerente 
ao ser humano; compaixão, 
mas não enquanto pena como 
a contemporaneidade parece 
querer convencionar, mas com-
paixão enquanto compreen-
são emocional da dor alheia, 
enquanto sofrimento causado 
pelo sofrimento do outro e 
enquanto este desejo inocen-

Nelson Saúte, Armando Artur e Amosse Mucavele escreveram, cada um ao 
seu tempo, sobre Cabo Delgado, os mortos, o silêncio e o futuro adiado. Os 
poemas dialogam entre si e ensaiam uma incursão a um cenário íngreme. A 
guerra chegou à Literatura e esta deu a voz que faltava.

te de aliviar a dor do outro. 
Estes três poemas não in-

terpelam a quem está nas trin-
cheiras, nem são uma toma-
da de posição em relação ao 
conflito, não são remisturas da 
poesia de combate. São todos 
poemas contra a apatia de quem 
olha a guerra em Cabo Delga-
do, os mortos de Cabo Del-
gado, como mortos de outros, 
mortos que não lhe pertencem. 

O poema “Os mortos de 
Muidumbe” de Nelson Saúte foi 
o primeiro exercício neste senti-
do. Escrito depois da morte de 52 
jovens às mãos dos insurgentes 
que se negaram a engrossar-lhes 
as fileiras, este poema quer ser 
um abanão a sociedade, como se 
confrontasse o leitor com a inu-
tilidade de uma vida alheia a ou-
tras vidas. É um poema-inquisi-
tivo, incomodativo e combativo. 
“Quem de nós não morre quando 
todos morremos em Muidum-
be?”, o primeiro verso-pergunta 
de um poema que se estende para 
lá de oitenta versos, a lembrar o 
fluxo de consciência dos prosa-
dores, o autor a questionar a si 
ao mesmo tempo que questiona 
aos outros. As perguntas vão se 
sucedendo às respostas, estas 
não chegam, mas há insinuações, 
provocações, que podem ser lidas 
a luz das “rixas tribais” que al-
guns “especialistas desta guerra” 
pensam ser o mote do conflito. 
“Somos misericordiosos com os 
outros mortos/ e postergarmos 
os nossos mortos de Muidum-

João Matusse
A poesia sempre por cima do 
tempo em que se inscreve e 
se escreve começa a lançar 
as primeiras achas para 
iluminar a nossa ideia do 
conflito e ampliar a voz de 
quem morre, enquanto os 
seus morrem

Nelson Saúte, Armando Artur e Amosse Mucavele, as primeiras vozes poéticas sobre conflito em Cabo Delgado
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Quem acompanha José Nor-
berto tem a ideia de que é um 
artista insatisfeito. É uma per-
cepção correcta ou errónea?

Depende da circunstância. Em 
geral, não sou insatisfeito. Tal-
vez passe esta ideia de insatisfa-
ção, lamentação, mas na verdade 
o que estou a fazer é intervenção. 
Eu tento intervir no sentido de 
melhorar as coisas. Agora, será 
que me ouvem? Não sei. Mas a 
minha posição é falar. 

Tem uma posição muito 
crítica em relação ao Minis-
tério da Cultura e Turismo. 
Sobretudo, ao Projecto Arte 
no Quintal. O que a justifica? 

Para mim, o Ministério da Cul-
tura é um saco azul e propagan-
dístico do partido Frelimo. Foi 
feito para captar dinheiro através 
de vários projectos que existem 
ali. Todo o dinheiro captado é 
usado para propaganda política. 

O ministério da Cultura visa 
a manipulação dos artistas em 
benefício do partido Frelimo. 

O projecto Arte no Quintal é 
um projecto de gatunagem. O 
Ministério da Cultura responde 
por uma área territorial do Rovu-
ma ao Maputo, não da Catembe 
à Mafalala, então se há dinheiro 
para os artistas moçambicanos 
este dinheiro deve cobrir a todo 
o país. Qual é o conhecimento 
que se tem do número de artistas 
que existem em Moçambique? O 
Ministério da Cultura não tem 
essa relação. Então, só se pode 
gastar o dinheiro para ajudar os 
artistas se houver a relação do 
número de artistas que existem 
em Moçambique. Estão aplicar 
um dinheiro sem saber quantos 
artistas existem em Moçambi-
que, isto é corrupção, é gatu-
nagem. Não posso ficar com a 
boca fechada perante um gesto 
de corrupção com este.

Mas é projecto que veio 
para ajudar os artistas que 
reclamavam da fome causada 
pela pandemia. 

Um dos caminhos para que 
os artistas possam ter comida, 
porque o que se reclama é que os 
artistas passam fome, é a criação 
das Vilas Verdes, que seria iden-
tificar zonas para criar uma vila 
artística no meio do mato. A vila 
nasce e tem um campo ao redor 
em que se podem desenvolver 
projectos agro-pecuários. E 
ainda que as fronteiras fechem, 
os artistas não vão passar fome. 
Este não é um projecto novo, 
músicos como Salif Keita já 
experimentaram a criação de 
aldeias artísticas. 

A sua insatisfação estende-
-se até a forma como se faz 
arte em Moçambique. Sobre-
tudo, as artes plásticas.

Numa análise da história 
de arte universal, veremos 
que o tambor e a canoa foram 
produzidos por todos os povos 
nativos de todos os continen-
tes. Todos os outros povos 
evoluíram. Tens a Canoa que 
evoluiu para transatlânticos 
que agora são porta-aviões e 
navios de carga que carregam 
50 carros. Mas África ficou 
estacionada? Existe a desculpa 
do colonialismo. Mas a culpa 
não é do colono. A questão é 
que África ficou estacionada, a 

arte também ficou estacionada. 
Antes do século XV, os gregos 
já tinham conhecimento da 
anatomia ósseo muscular e tens 
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Em Moçambique ninguém está 
a fazer arte contemporânea

Encara a arte como exercício de pensamento, o artista como aquele que ques-
tiona e ajuda a questionar. Fá-lo sempre como uma pedra no charco num cir-
cuito cultural a imitar o político com uma aversão tremenda aos questionamen-
tos.

O Ministério da Cultura e Turismo 
é um saco azul e propagandístico do 
partido Frelimo”

A pandemia do co-
ronavírus fez do 
apertar de mãos 
um acto de peri-
goso afecto. As 

saudações por estes dias são 
com os pés. Depois dela, sen-
tamo-nos para uma conversa. 
O mote são as experimentações 
digitais que tem estado a fa-
zer. É este exercício artístico 
a partir do qual percebemos 
a sua opinião sobre o estado 
das coisas, da arte sobretudo. 
Foi o dedo acusador, desde a 
primeira hora, do controverso 
Projecto Arte no Quintal im-
plementado pelo Ministério 
da Cultura e Turismo. Nesta 
entrevista voltamos ao tema. 
“É um projecto de gatuna-
gem”, diz. Não poupa farpas 
aos seus pares, os artistas plás-
ticos, que seguem cegamente 
as “novas ondas”. “Não existe 
consciência do que é arte con-
temporânea”, acusa. A parte 
deste dedo que parece sempre 
pronto a apontar os erros dos 
outros, há um artista inventivo 
e talvez isto justifique muito 
da crítica que faz. Feitas as 
contas das 13 exposições 
individuais e de outras tantas 
colectivas, o saldo são novas 
formas de fazer artístico. Já 
com ele vimos a inenditum 
invetables, a arte rebel, a arte 
dos signos universais, subjec-
tivismo concreto e agora pensa 
numa arte biológica. Eis o 
inconformado José Norberto, 
ponto por ponto.

João Matusse

“O negro 
só vai ser 
respeitado 
quando 
produzir 
ciência”

 “A arte do 
futuro tem 
de crescer, 
multiplicar-
-se e intera-
gir”.

13 exposições individuais, 13 reinvenções / Foto: Literatas

CULTURA



um Malangatana que no século 
XX não tinha conhecimento 
de anatomia. A Malangatana 
foi dado dinheiro, foi dado 
prestígio, foi dado todo o tipo 
de condições para, em termos 
técnicos, evoluir e não evoluiu. 
A questão que se coloca é como 
artista no século XX tem um 
procedimento do século XV? 
Pior, da idade da pedra, a arte 
que se faz é da idade da pedra, 
é arte rupestre. 

O negro só vai ser respeitado 
quando produzir ciência. Não 
adianta fazermos manifesta-
ções. Se um africano descobrir 
a vacina contra o coronavírus, 
o racismo acaba, a sociedade 
vai ser nivelada. Hoje, o ni-
velamento é conseguido por 
quem produz ciência. Temos o 
exemplo do Japão que se tornou 
uma grande potência. 

A arte africana está estaciona-
da numa idade histórica que não 
tem cabimento no século XXI. 

Mas falamos hoje, como 
africanos, como moçambica-

nos, de arte contemporânea, 
uma arte do nosso tempo, a 
querer provar evolução…

Aqui, em Moçambique, nin-
guém está a fazer a tal arte 
contemporânea. Não existe 
consciência do que é arte con-
temporânea. Aquilo que se 
chama arte contemporânea a 
nível da Europa e da América 
é o somatório das últimas ex-
pressões estéticas do século XX, 
que inclui o vídeo, arte virtual, 
conceptual. Agora, os europeus 
já vinham com uma determinada 
carga, que chamo de estética da 
perversão. Os europeus pinta-
vam de forma académica formal, 
então eles queriam se libertar da 
ditadura das proporções exactas 
e começaram a desconfigurar a 
imagem. Começou-se a consi-
derar que só é arte aquilo que 
é deformado. Eles deformaram 
com conhecimento de causa, 
estabeleceram uma nova estética 
com conhecimento de causa e 
nós africanos não estamos nesse 
processo, nunca trabalhamos 
com conhecimento de causa, 
trabalhamos com défice de co-
nhecimento de causa. Então, os 
europeus nos meteram na boleia 
de arte contemporânea. Aqui, a 
imagem mal feita é mal feita por 
défice de conhecimento. 

Há um grupo que foi estu-
dar na Europa, Gemuce, Jorge 
Dias, tiveram um arzinho do 
que se estava a fazer e vieram 
implementar aqui. Mas não 
estão por dentro do que é arte 
contemporânea.

E temos esta febre, agora, 
que tem a ver com o fazer 
do lixo arte. Temos estado a 
ver Mabunda, Mudungaze, 
Falcão…

Há um denominador comum 
em todos eles. Todo o lixo que 
aproveitam é para fazer máscara. 
Mudungaze faz máscara, Ma-
bunda faz máscara, Falcão faz 
máscara. Todo aproveitamento 
é para dar em máscara.

Mas esta coisa de aproveitar 
lixo, na revolução francesa já 
se fazia isso, é uma coisa velha. 
Simplesmente, Picasso e outros 
resolveram ressuscitar. São no-
vas ondas. Como o disco vinil 
morreu, há uma onda de o fazer 
ressuscitar, para um determinado 
grupo social, que quer se fazer 
especial porque ouve o vinil. A 
reciclagem é uma coisa velha. 
Há muita aldrabice. Quando 
Mabunda surge a soldar armas, 
já existia Kester que já andava 
a fazer aquilo. Na África do Sul 
já existia um artista que fazia 
aquilo. O Dom Dinis Sengulane, 
que é o mentor daquele projecto, 
numa reunião que tivemos no 
Núcleo de Arte, ele falou que 
aproveitou a ideia que viu num 
sítio.

Depois de tantas experimen-
tações, agora José Norberto 
fala de uma arte biológica. O 
que há-de ser?

Entre as coisas que fui desco-
brindo e inventando, ao longo 
dos 35 anos de carreira, há a 
arte dos signos universais, que 
não desenvolvi. Depois veio o 
subjectivismo concreto que é arte 
para o século XXI. A nanoarte 
foi minha sugestão há 12 anos, 
não quero dizer que o Enio 
Longo me ouviu ou me conhece. 
Mas ao dar corpo a nanoarte, faz 
o que eu já tinha profetizado. 
No subjectivismo concreto há 
muita coisa para desenvolver. 
Mas depois eu vi que há muita 
potencialidade numa coisa que 
estou a chamar de arte biológi-
ca. Vi que é possível utilizando 
matéria orgânica produzir arte. 
Uma arte mais interessante, que 
pode se reproduzir e, quiçá, ter 
vida própria. Há uma coisa cha-

mada hidrofonia que é produzir 
hortícolas na água com base nas 
fezes dos peixes. É portátil para 
colocar numa galeria ou num 

Museu. Com base na hidrofonia, 
a obra em Janeiro tem uma cara, 
em Fevereiro tem outra até o 
fim de ano pode ter várias caras. 
O objectivo é dar vida a arte, 
que o quadro deixe de ser uma 
imagem morta na parede, que a 
escultura deixe de ser um pedaço 
de madeira morto numa sala. A 
arte do futuro tem de crescer, 
multiplicar-se e interagir.

Fica muito tempo sem expor 
por conta destas experimen-
tações?

Meu procedimento de trabalho 
é diferente dos outros. Se vou 
para uma Galeria, a primeira 
coisa que vão dizer é mostra lá 
os teus quadros. E eu não tra-
balho neste processo. Primeiro, 
marco a exposição. Um mês 
antes do início é que começo a 
pintar. Tenho de ir ao encontro 
da exposição, tenho de seguir o 
feeling. Foi assim, na Estética do 
Nada, o quadro que dava título à 
exposição foi produzido na noite 
anterior. Este processo em que 
tu produzes em cima do joe-
lho não é compreendido aqui.

 
“A arte do 
futuro tem 
de crescer, 
multiplicar-
-se e intera-
gir”.

A fonte, artes plásticas a sugerirem três dimensões

13 exposições individuais, 13 reinvenções / Foto: Literatas

Um artista irregular/Foto: Literatas
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Ex-Presidente Guebuza 
propõe mudança do 
nome “SAMURAIS”
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A selecção nacional de futebol, os Mambas, já conhece o calendário de jogos de qualificação ao CAN 
dos Camarões e ao mundial do Qatar. Assim, os Mambas tem já agendada a dupla jornada diante 
dos Camarões, em Novembro próximo e o seleccionador nacional, Luís Gonçalves diz que fará de 
tudo para chegar nessas datas em condições de ombrear com o colosso africano.

O que era ainda especu-
lação, foi agora confirmado! 
A Confederação Africana de 
Futebol marcou já os jogos da 
terceira e quarta jornadas de 
qualificação ao Campeonato 
Africano das Nações para No-
vembro próximo. Será uma 
jornada em que os Mambas vão 

defrontar os Camarões, nomea-
damente em Douala e Mapu-
to, entre 9 e 17 de Novembro.

Mas também já estão mar-
cados os restantes jogos da 
fase de qualificação ao CAN-
2021 e mundial-2022. Assim, 
os Mambas vão seguir o se-
guinte calendário de jogos:

O seleccionador nacional, 
Luís Gonçalves, diz estar sa-
tisfeito com o calendário apre-
sentado e principalmente pela 
disponibilidade da data-FIFA de 
Outubro. “Este comunicado da 
CAF veio confirmar aquilo que 
eu previa e esperava, a marcação 
dos jogos de qualificação para o 
CAN para a Data-FIFA de No-
vembro deste ano e Março do 
próximo ano, os quatro jogos 
que faltam para a nossa qualifi-
cação serão feitas nessas datas 
o que significa que, ao contrário 
do que se falava por aí, os Mam-
bas, neste ano, ainda vão jogar”, 
disse Luís Gonçalves, para de-
pois acrescentar que “também 
fiquei satisfeito ao verificar que 
a Data-FIFA de Outubro tam-
bém pode ser utilizada para nós 
realizarmos dois jogos de prepa-
ração e é isso que estamos a ten-
tar concluir o acordo com duas 
equipas para nós nos preparar-
mos durante o mês de Outubro”. 

Luís Gonçalves prome-
te ainda fazer de tudo para 
chegar às datas dos jogos 
com Camarões em condi-
ções de ombrear de igual para 
igual com o gigante africano.

“Em Novembro teremos 
dois jogos muito importantes 
com os Camarões e estamos 
a fazer de tudo para realmen-
te estarmos em condições de 
competir ao nosso melhor nível, 
dizer que seria também muito 
importante que o Moçambola 
arrancasse para colmatar este 
tempo de paragem dos jogado-
res moçambicanos, de qualquer 
das formas nós na selecção 
nacional estamos a cumprir o 
nosso plano para que os Mam-
bas quando chegarem em No-
vembro e tiverem que disputar 
os três pontos em cada jogo 
estejam ao seu melhor nível, é 
isso que nós vamos fazer com 
certeza”, assegurou Luís Gon-
çalves, seleccionador nacional.

Os trabalhos de prepara-
ção dos Mambas começam 
em Setembro, apenas com 
jogadores que actuam inter-
namente, segundo garantias 
do seleccionador nacional.

Refira-se que Moçambi-
que partilha a liderança do 
grupo F de qualificação ao 
CAN com os Camarões, so-
mando cada um quatro pontos.

Fonte: O Pais

CAF confirma dupla jornada 
dos Mambas diante dos 
Camarões para Novembro

5 a 13 de Outubro

9 a 17 de Outubro 

22 a 30 de Março de 2021

31 de Maio a 15 de Junho 
de 2021

30 de Agosto a 7 de 
Setembro de 2021

4 a 12 de Outubro de 2021

8 a 16 de Novembro de 
2021

Data Disponível para 
jogos amigáveis

de Outubro – Jorna-
da 3 e 4, diante dos 
Camarões, de qualifi-
cação ao CAN

jornada 5 e 6, diante 
do Ruanda e Cabo 
Verde de qualificação 
ao CAN

Jornada 1 e 2 de qua-
lificação ao mundial 
2022

Jornada 3 e 4 de qua-
lificação ao mundial 
2022

Jornada 5 e 6 de qua-
lificação ao mundial 
2022

 eliminatórias dos 
play-off  de qualifica-
ção ao mundial 2022



O director geral da marca Betway, re-
centemente lançada na capital, garantiu a 
imprensa nacional que a marca vai traba-
lhar com a Secretaria do Estado de Des-
porto para catalisar o desporto nacional.

De acordo com o director-geral da Betway 
em Moçambique, Jonas Alberto Júnior, os mo-
çambicanos já devem conhecer a marca Betway 
devido a sua presença na Premier League “onde 
somos os principais patrocinadores de uma das 
equipas dessa liga de Futebol, e também pela 
nossa presença nos patrocínios dos maiores 
eventos desportivos mundiais, temos uma pre-
sença muito sólida em vários eventos interna-
cionais, quem é amante do desporto já deve ter 
visto a nossa marca, estamos hoje a lançar a nos-
sa marca em Moçambique e viemos para ficar”.

Júnior explicou ainda sobre o mercado 
das apostas online. “A nossa plataforma é on-
line e móvel, em qualquer parte do país po-
demos fazer a nossa aposta, bastando ter um 
telemóvel e o serviço no telemóvel”. D.D

Marca internacional de apostas online 

Betway chega à 
Moçambique
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“Pelo que ouvi de vários lados, 
a decisão do jogador foi ama-
durecida por muitos anos e é 
irrevogável. Eu não acredito 
que ele volte atrás”, disse o 

candidato, em declarações publicadas pelo site Goal. 
Para Freixa, a ida para um novo clube é mo-

tivada pelo desejo de Messi de novamente con-
quistar grandes títulos. Nas últimas duas tem-
poradas com o Barcelona, o argentino facturou 
apenas o Campeonato Espanhol 2018/2019. 

“Sozinho, ele não pode alcançar o máximo su-
cesso. Ele precisa de um time para isso. Ele não 
tem um. Desde a tríplice coroa de 2015 (Liga dos 
Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei, 
no ano em que o time conquistou também o Mun-
dial de Clubes), está faltando o sucesso na Liga 
dos Campeões. É isso que o preocupa. Sua decisão 
se deve ao desenvolvimento desportivo negativo 
do time nos anos recentes”, acredita Toni Freixa. 

Entretanto
O clube Catalão insiste na questão da reno-

vação de contrato do camisa 10 até a temporada 
2022/2023, após o fim da Copa do Mundo do Catar.

O Barcelona não está disposto a conversar 
sobre uma saída de Lionel Messi, mas princi-
palmente por uma saída sem custos. O clube 
tem respaldo do contrato e está seguro, segundo 
seus advogados, de que o argentino não pode 
sair sem pagar uma cláusula de 700 milhões de 
euros imposta no acordo. O camisa 10 afirma 
não acreditar no projecto de Koeman e não con-
cordar com algumas atitudes do novo técnico.

Leonel Messi decidiu deixar o 
Barcelona e não voltará atrás. Pelo 
menos, é nisso que acredita Toni 
Freixa, candidato à presidência 
do clube catalão na eleição do ano 
que vem.

Messi não volta atrás



ÁFRICA

África livre da paralisia infantil

BAD mantem liderança

A África está livre do poliovírus selvagem, acaba de declarar oficialmente a 
OMS (Organização Mundial da Saúde) após quatro anos depois dos últimos 
casos registados no nordeste da Nigéria que em 2014 registou seis casos. A po-
liomielite do tipo selvagem ocorre por transmissão comunitária.

De acordo com 
dados da OMS, 
a c t u a l m e n t e , 
apenas o Afe-
ganistão e Pa-

quistão ainda possuem casos 
notificados da ocorrência da 
doença que, principalmente, 
afecta crianças com menos de 
cinco anos de idade. Os dois 
países reportaram este ano 29 
e 58 casos respectivamente da 
mal famosa paralisia infantil.

O contágio ocorre de 
pessoa para pessoa, princi-
palmente através das fezes, 
e está relacionado às más 
condições de higiene e sa-
neamento do meio em que 

vivem. O vírus ataca a me-
dula espinhal e causa pa-
ralisia parcial irreversível, 
especialmente nas extremida-
des dos membros inferiores.

Com o custo orçado em 
cerca de 19 mil milhões USD, 
o programa de erradicação da 
pólio tem sido implementa-
do ao longo de três décadas.

A poliomielite do tipo sel-
vagem é aquela que vem do 
meio ambiente e difere da po-
liomielite de origem vacinal, 
que vem do vírus atenuado 
que é inoculado na popula-
ção e que em casos muito 
extremos de falta de sanea-
mento pode causar a doença.

O nigeriano Akinwumi 
Adesina acaba de ser reeleito, 
por unanimidade, para um se-
gundo mandato de cinco anos 
à frente do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD).

O antigo ministro da Agri-
cultura da Nigéria, Akinwu-
mi Adesina, inicia o seu novo 
mandato esta semana após 
receber 100% dos votos de 
todos os membros regionais e 
não regionais do Banco, num 
evento que teve lugar no últi-
mo dia dos Encontros Anuais 
do BAD realizados pela pri-
meira vez de forma virtual de-
vido a pandemia da Covid-19. 

Entretanto

Os membros do BAD ape-
laram a direcção para o for-
talecimento da governação 
interna, cumprimento das re-
gras, funções de controlo e 
responsabilização, para se ali-
nhar com as melhores práticas 
das instituições comparáveis.

Para o efeito, foi de-
fendida a criação de um 
grupo com o objetivo de 
rever a regulamentação apli-
cada às denúncias anónimas.

“Neste sentido, e num espí-

rito de unidade e colaboração, 
autorizamos o estabelecimento 
de um Comité do Conselho de 
Governadores para supervisio-
nar a revisão da regulamentação 
usada no banco para as críticas 
e sobre questões éticas”, lê-se 
no comunicado que anuncia 
também que esta revisão deverá 
analisar um conjunto de práti-
cas e normas sobre o código de 
conduta, as queixas, as denúncias 
e as práticas usadas no banco.

Esta declaração surge no fi-
nal de um processo de turbulên-
cia interna devido às denúncias 
feitas por um conjunto anónimo 
de funcionários sobre a actua-
ção do presidente reeleito que 

foi acusado de favorecer fami-
liares e outros conhecidos seus.

Os governadores do BAD 
são geralmente os ministros 
das Finanças e da Economia 
ou os governadores dos ban-
cos centrais dos 54 países afri-
canos que são membros do 
BAD, a que se juntam mais 
27 membros não regionais.

A decisão da comissão de 
ética do banco, que ilibou o 
presidente da instituição, foi 
criticada pelos Estados Uni-
dos da América, a que se jun-
taram depois outros membros 
não regionais, como os Paí-
ses Baixos e o Reino Unido.

Após as denúncias a comis-
são nomeou então um grupo 
de trabalho, do qual fazia parte 
a antiga Presidente da Irlanda 
Mary Robinson, para validar 
as conclusões da investigação, 
tendo o grupo concluído que 
Adesina devia ser absolvido de 
todas as acusações feitas pelo 
grupo anónimo de funcionários 
e que o comité de ética ana-
lisou de forma isenta o caso.

Os próximos Encontros 
Anuais do BAD serão realiza-
dos em Acra, capital do Gana, 
de 24 a 28 de Maio de 2021.

Africanos unidos na 
vacina contra Covid-19

O director do Centro de 
Controlo e Prevenção de Doen-
ças da União Africana (África 
CDC), John Nkengasong, de-
fende que a África deve adqui-
rir as vacinas contra a Covid-19 
“enquanto continente”, para não 
deixar nenhum país para trás. 

Segundo Nkengasong, 
o processo de aquisição de 
vacinas contra a Covid-19 
deve ser totalmente trans-
parente e não uma corri-
da dos países mais capazes.

A medida visa, conforme a 
fonte, evitar situações do pas-
sado em que as terapias chega-
ram mais tarde ao continente, 
como no caso dos antirretro-
virais para o combate ao HIV.

“Entre o período em que es-
sas terapias estiveram disponí-
veis e a altura em que chegaram 
a África, muitos africanos mor-

reram”, disse falando à comu-
nicação social, semana passada. 

Temos de trabalhar em 
conjunto e nenhum país deve 
ser deixado para trás, afirmou.

Presentemente está em cur-
so uma série de negociações 
com bancos africanos para as-
segurar a aquisição das vacinas.

Durante a sua comunicação 
feita online, aquele responsável 
manifestou preocupação em 
relação àquilo que designou de 
manifestação de espírito de na-
cionalização das vacinas pelos 
países produtores das mesmas 
ou com maiores posses que os 
africanos, entretanto destacou 
que a exclusão do continen-
te africano seria um erro, pois 
tal situação também iria deixar 
sem segurança às populações 
de países com maior capaci-
dade para adquirir as vacinas.

Akinwumi Adesina
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INTERNACIONAL

Presidente filipino ordena 
morte de traficantes de drogas

O Presidente filipino, Rodrigo Duterte, ordenou publicamente ao principal 
responsável da alfândega do país que atirasse e matasse traficantes de drogas, 
numa das suas mais contundentes ameaças na campanha contra as drogas.

O Presidente deu 
a ordem ao co-
missário da Al-
fândega, Rey 
Leonardo Guer-

rero, durante uma reunião do 
gabinete sobre a pandemia do 
novo coronavírus na noite des-
ta segunda-feira, evento que 
foi transmitido pela televisão.

Guerrero, um general refor-
mado do exército e ex-chefe do 
Estado-Maior, não estava por 
perto quando Duterte falou so-
bre o assunto, mas o Presidente 
disse que se havia encontrado 
com Guerrero e dois outros 
oficiais na segunda-feira no pa-
lácio presidencial em Manila.

“A droga ainda está a 
entrar no país pela alfânde-
ga”, disse Duterte, acres-
centando que já havia apro-
vado o pedido de armas de 
fogo solicitado por Guerrero.

“Eu aprovei a compra 
de armas de fogo e até ago-
ra não matou ninguém? Eu 
disse-lhe (a Guerrero): lim-
pe-os”, afirmou Duterte.

“Eu disse-lhe directamen-
te: as drogas ainda estão a 
entrar. Eu gostaria que ma-
tasse (...) Eu vou apoiá-lo e 
não vai ser preso. Se forem 
drogas, atire e mate. Esse é o 
acordo”, sublinhou Duterte, 
sem entrar em mais detalhes.

A campanha anti-dro-
gas promovida por Duter-
te tem sido uma peça cen-
tral da sua Presidência.

Duterte tem negado veemen-
temente ter autorizado execu-
ções extrajudiciais, mas ameaça 
repetidamente e abertamente os 
traficantes de drogas de morte.

O Presidente e a polícia na-
cional, que lidera a sua campa-
nha antidrogas, disseram que a 
maioria dos suspeitos mortos 
pela polícia havia ameaçado a 
vida dos agentes de segurança.

Mais de 5.700 suspeitos de 
delitos de drogas, na sua maioria 
pobres, foram mortos sob a re-
pressão anti-drogas de Duterte. 

Tal acto já tem alarmado grupos 
de direitos humanos e os Go-
vernos ocidentais, motivando 
um inquérito a supostos crimes 
contra a humanidade no Tri-
bunal Criminal Internacional.

Duterte prometeu con-
tinuar a repressão con-
tra as drogas nos dois anos 
que lhe restam no poder.

Os grupos de direitos huma-
nos disseram que as suas inves-
tigações mostraram que alguns 
suspeitos foram mortos sem 
piedade e que os agentes da 
polícia alteravam as cenas dos 
crimes e colocavam armas de 
fogo nas mãos das vítimas para 
dar a impressão de que tinham 
enfrentado as forças de ordem.

A polícia afirma que os gru-
pos de direitos humanos e os 
críticos devem apresentar quei-
xas criminais no tribunal se ti-
verem provas contra os agentes.

Duterte colocou o depar-
tamento da alfândega, conta-
minado pela corrupção, tem-
porariamente sob controlo 
militar em 2018, depois que 
dois grandes carregamentos de 

drogas ilegais passaram pela 
agência no porto de Manila.

Uma investigação do Parla-
mento sobre como os grandes 

carregamentos de metanfeta-
mina escaparam do porto rigi-
damente vigiado terminou com 
recomendações de acusações 

contra alguns funcionários da 
alfândega e reformas internas 
no departamento de alfândega.

UE adere ao programa 
de vacinação global

A Presidente da Comis-
são Europeia, Ursulavon der 
Leyen, refere que o objecti-
vo do programa é o trabalho 
conjunto para garantir que 
as vacinas venham estar dis-
poníveis em todos os países, 
sejam eles ricos ou pobres. 

A comissão anunciou 

uma contribuição no va-
lor de 400 milhões de eu-
ros para apoiar a iniciativa.

Esta contribuição ajuda-
rá a comprar e a distribuir 
doses de vacinas a países de 
baixo e médio rendimento. 
“Paralelamente, continua-
mos a negociar com as em-

presas farmacêuticas, para 
comprar doses de vacinas em 
nome dos Estados-Membros 
da UE. Porque uma coisa é 
certa; nós não estaremos se-
guros até que toda a gente, 
aqui na Europa ou no mundo 
esteja segura. É preciso uma 
solidariedade global”, frisou.

Covid-19

A União Europeia adere à COVAX, uma iniciativa da OMS – Organização Mundial 
da Saúde – para uma vacina universal contra a Covid-19. O objetivo é garantir o 
acesso a um futuro tratamento a pessoas de países com maior fragilidade financeira. 
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Muita gente faz 
confusão na 
diferenciação 
entre o HIV e 
o SIDA. HIV 

significa Vírus de Imunodefi-
ciência Humana. É o vírus cuja 
infecção provoca uma deficiên-
cia no funcionamento do nosso 
sistema imunológico, que em 
casos extremos provoca o SIDA. 

SIDA significa Síndrome de 
Imunodeficiência Humana Adqui-
rida e é o estágio mais avançado 
da infecção pelo HIV. Portanto, 
o facto de alguém estar infectado 
pelo vírus de HIV não significa 
necessariamente que tenha SIDA. 
Descoberto no início da década 
80, teve origem nos chimpanzés 
selvagens numa região remo-
ta dos Camarões, em África.

Formas de 
transmissão

O HIV é transmitido quando 
um fluido contaminado (sangue, 
esperma) entra em contacto com 
alguma área do corpo de outra 
pessoa que esteja vulnerável a 
invasões externas, como em casos 
de feridas. Ao infectar uma pes-
soa, este vírus ataca as células de 
defesa do organismo, deixando-o 
vulnerável a infecções oportunis-
tas. São chamadas de oportunistas 
pois são causadas por microor-
ganismos que num indivíduo 
imunocompetente, o seu grau de 

patogénese é baixo ou nulo, isto 
é, não provocam doença. Muitos 
destes organismos fazem parte 
da flora normal do organismo. 

Quando o vírus entra na cor-
rente sanguínea incorpora-se nas 
células de defesa, os linfócitos, e 
passa a ligar-se nelas através de 
receptores T CD4, ficando desse 
modo como se o vírus fosse a 
chave e as células de defesa a 
fechadura. Na célula o vírus 
integra-se no DNA do nosso 
corpo e já no seu interior começa 
a replicar-se. Fruto disso, o orga-
nismo comecará a destruir todas 
as células infectadas e à medida 
que ocorre essa destruição, novos 
virus são libertados e estes vão 
infectar novas células de defesa, 
tornando-se num ciclo vicioso.

Vias de transmissão
A infecção transmite-se por 

via sexual (oral, vaginal, anal); 
transmissão vertical (de mãe para 
o filho durante a gravidez, parto 
ou aleitamento); através de ob-
jectos perfuro/cortantes (agulhas, 
máquina de barbear, escova de 
dentes, etc); através de trans-
fusão de sangue contaminado.

O HIV não se 
transmite

Através de contacto casual, 
como abraços ou apertos de 
mão; copos de beber; espir-
ro; tosse; picada de mosquitos 

HIV/SIDA

Saúde e Vida

ou outros insetos; toalhas; as-
sentos sanitários; maçanetas.

Sinais e sintomas da 
infecção

A infecção pelo HIV pode 
manifestar-se de várias formas, 
podendo afectar qualquer parte ou 
sistema do organismo. As mani-
festações que uma pessoa infecta-
da apresenta variam de acordo com 
o nível de imunodepressão desta, 
ou seja, quanto mais imunodepri-
mido estiver o indivíduo, mais 
graves serão as manifestações.

A pessoa infectada pode ter al-
gumas manifestações, como febre 
inexplicada por mais de um mês 
(sem motivo aparente); diarreia 
há mais de um mês; lesões pruri-
ginosas na pele (que fazem comi-
chão); perda inexplicada de peso; 
lesões esbranquiçadas na boca; 
presença de gânglios em várias 
partes do corpo (axilas, na região 
do pescoço) sem causa aparente; 
infecções respiratórias de repe-
tição; anemia grave; tuberculose 
pulmonar; herpes zóster (quei-
madura da noite), demência, etc.

Tratamento
Até aqui a infecção por 

HIV não tem cura, mas fe-
lizmente pode ser tratada.

Em Moçambique, o TARV( 
tratamento anti-retroviral) foi 

introduzido em 2003. Passou 
por várias fases e, actualmen-
te, o tratamento é oferecido a 
toda pessoa infectada pelo vírus, 
independentemente do seu es-
tado de saúde ou imunológico. 

O objectivo do tratamento é 
adormecer o vírus e travar a sua 
replicação, permitindo que o 
indivíduo infectado tenha uma 
vida saudável. Este tratamento é 
para toda a vida e a medicação 
deve ser tomada todos os dias e a 
mesma hora. Em casos de falhas 
na toma ou atrasos no horário 
permite-se que o vírus escape, 
replique-se e sofra mutação em 
que se transforme em estirpes 
mais agressivas. No estado mais 
avançado, o vírus fica resistente 
ao tratamento administrado, daí ser 
muito importante o cumprimento 
das recomendações médicas.

Má adesão ao TARV
Para o sucesso do tratamento é 

importante e fundamental que a me-
dicação seja tomada correctamente.

Tomar correctamente não só 
significa tomar a medicação todos 
dias, mas sim, a mesma hora e a 
quantidade certa. Em crianças 
por exemplo a quantidade de 
comprimidos varia consoante o 
peso. Não basta, só estar a tomar 
a medicação. Tem que se tomar 
o número de comprimidos ideais 

para o peso actual, pois em caso 
de se tomar poucos comprimi-
dos para o peso (subdosagem), 
é como se não estivesse a fazer 
tratamento. O medicamento não 
será suficiente para neutralizar 
o vírus, e este, por ser exposto a 
medicação tornar-se-á resistente, 
podendo ser mais agressivo e 
a criança desenvolver o que se 
chama de falência terapêutica.

Falência terapêutica é uma 
situação na qual a medicação 
deixa de ter o efeito desejado, não 
sendo capaz de neutralizar o vírus. 
Nestes casos, o vírus adormecido 
torna-se activo, replica-se e pode 
até sofrer mutações. Com o vírus 
activo, o individuo infectado fica 
propenso a desenvolver infecções 
oportunistas e em estágios mais 
avançados pode levar à morte.

Suspeita-se de falência ao 
tratamento quando num paciente 
em TARV, no mínimo há 6 meses, 
tem um exame de carga viral 
acima de 1000 cópias, ou quan-
do este começa a desenvolver 
infecções oportunistas (também 
chamado de falência clínica. É a 
última fase da falência terapêuti-
ca). Para evitar que o individuo 
infectado descubra tarde que 
está em falência é importante 
que cumpra com o calendário das 
consultas e faça os exames pedi-
dos (a carga viral é feita anual-
mente, após 6 meses em TARV).


