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DESTAQUES
Eleições distritais de 2024

O tempo começa a esgotar-se
Até 15 de Abril o Governo deve anunciar a data das eleições presidenciais, parlamenta-
res, provinciais e distritais de 2024. No entanto, ainda há muito a fazer: debater a viabili-
dade das eleições distritais e elaborar um projecto de lei sobre as eleições e os governos 
distritais e uma definição clara dos distritos para acomodá-los.

A l e g i s l a ç ã o 
eleitoral es-
tipula que a 
data das elei-
ções (presi-

denciais, parlamentares 
e provinciais) seja fixada 
com pelo menos 18 me-
ses de antecedência, e que 
sejam realizadas até à pri-
meira quinzena de Outu-
bro de cada ano eleitoral. 

Isso significa que, caso 
as eleições sejam realizadas 
em 15 de Outubro, o Go-
verno deve fixar essa data 
até 15 de Abril deste ano. 
E até 15 de Abril de 2024, 
seis meses antes das elei-
ções, deve marcar a data do 
recenseamento eleitoral.

Onde anda a comissão 
prometida?

Até agora, as eleições 
distritais de 2024 ainda são 
incertas, embora falte ape-
nas um ano e sete meses 
para as eleições gerais. Em 
Dezembro passado, o Pre-
sidente da República pro-
meteu criar uma comissão 
para discutir a viabilidade 
da realização das eleições 
distritais em 2024. Passa-
ram-se dois meses e meio 
e a comissão ainda não 
foi anunciada. Da mesma 
forma, a data para o iní-
cio dos debates nacionais 
ainda não foi anunciada.

Mas tem mais: os distri-
tos ainda não foram classi-
ficados. Existem distritos 
cujo território coincide 
com o território municipal, 
onde já existe uma assem-
bleia municipal. São os 
distritos criados ao abrigo 
da Lei n.º 26/2013, nomea-
damente Pemba, Lichinga, 

Nampula, Quelima-
ne, Tete, Chimoio, 
Beira, Inhambane, 
Maxixe, Xai-Xai e 
Matola. É necessá-
ria uma definição 
clara desses dis-
tritos, sob pena de 
haver sobreposição 
de assembleias mu-
nicipais e distri-
tais para fiscalizar 
acções que ocor-
ram nas mesmas 
áreas territoriais.

Outro caso é a 
Cidade de Maputo, 
que tem o estatuto 
de província, com 
território coinci-
dente com o espa-
ço municipal, mas 
com uma particu-
laridade: a cidade 
possui sete distri-
tos municipais. Os 
admin i s t radores 
destes distritos são no-
meados pelo Presidente 
do Conselho Municipal de 
Maputo, o que impõe a ne-
cessidade de uma catego-
ria especial para Maputo. 

Para que Maputo possa 
ter assembleias distritais é 
necessário rever o estatu-
to orgânico do Conselho 
Municipal de Maputo, para 
que os distritos deixem 
de ser municipais, o que é 

pouco provável. Mas 
se esta hipótese for 
possível, Maputo te-
ria sete assembleias 
distritais: KaNhla-
mankulu, KaMavota, 
KaNyaka, KaTembe, 
KaMubukwani, Ka-
Maxakeni e Kam-
pfumu. Esse cenário 
criaria uma situação 
não apenas insusten-
tável, mas pratica-
mente impraticável.

O mais provável é 
que a Cidade de Ma-
puto mantenha o seu 
estado actual, sem as-
sembleias distritais, tal 
como aconteceu com a 
implementação da lei 
das assembleias e go-
vernos provinciais. A 
Cidade de Maputo é o 
único lugar com o es-
tatuto de província que 
não tem um governo 

provincial ou uma assem-
bleia provincial. Tem ape-
nas um Secretário de Estado.

Quanto às outras 10 ca-
pitais provinciais pode ser 
aplicado o modelo da Ci-

dade de Maputo. Para isso, 
seria necessário extinguir 
os distritos cujo território 
coincida com o território 
municipal e introduzir ape-
nas a figura do represen-
tante do Governo central, 
que não seria eleito, mas 
nomeado. Mas todos es-
ses aspectos precisam de 
estudo e debate profundo, 
e o tempo está esgotando.

Em todo o caso, a ver-
dade é que o Governo e o 
Parlamento têm um ano 
e meio para decidir so-
bre a realização ou não 
das eleições distritais.

Porquê o Governo he-
sita em avançar com as 

eleições distritais?

O Presidente da Repú-
blica prometeu constituir 
uma comissão multissec-
torial para uma consulta 
pública visando avaliar 
a pertinência e viabilida-
de das eleições distritais, 
facto que ainda não acon-
teceu e muito menos exis-
tem termos de referência 
do debate que sejam co-
nhecidos publicamente. 

Do quê o Governo tem 
medo?

A Comissão Permanente 
da Assembleia da Repúbli-
ca, órgão dominado pela 
Frelimo, retirou da ordem 
do dia da sessão parla-
mentar iniciada na semana 
passada os projectos de lei 
atinente às eleições e pode-
res distritais apresentados 
pela Renamo. A nível ofi-
cial não há informação so-
bre porque é que o Gover-
no hesita em avançar para 

“O Presidente da 
República prometeu 
criar uma comissão 
para discutir a 
viabilidade da 
realização das 
eleições distritais 
em 2024. Passaram-
se dois meses e 
meio e a comissão 
ainda não foi 
anunciada” – Centro 
de Integridade 
Pública (CIP)
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estas eleições, ainda que a 
Constituição exija a reali-
zação de eleições distritais.

Mas não é a primeira 
vez que o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, dá 
sinais de hesitação em rea-
lizar eleições distritais em 
2024. Em Maio de 2022, 
durante a sessão de encer-
ramento da 5ª reunião ordi-
nária do Comité Central da 
Frelimo, o Chefe de Estado 
alertou para a necessida-
de de o país reflectir sobre 
a viabilidade das eleições 
distritais, sob o argumento 
de que Moçambique pode 
não estar preparado para 
a realização deste evento.

Três hipóteses podem 
estar por detrás dessa hesi-
tação: A primeira hipótese 
seria o receio de que o Es-

tado pudesse custear a rea-
lização e funcionamento de 
154 assembleias distritais, 
quando o Estado já apre-
senta um elevado défice 
orçamental, altamente endi-
vidado e dependente de aju-
da externa. Não há dúvida 
de que a criação de assem-
bleias distritais representará 
custos muito elevados e a 
possibilidade de o orça-
mento não ser sustentável a 
curto, médio e longo prazo.

A esta hipótese pode-
-se acrescentar a experiên-
cia do pandemónio cria-
do durante a eleição dos 
governadores provinciais 
e a implantação das as-
sembleias provinciais. São 
factores que podem levar 
o Governo a recear avan-
çar para um processo mais 

complexo do que o das 
assembleias provinciais.

A segunda hipótese é 
que a Frelimo tenha enten-
dido que as eleições distri-
tais apresentam um maior 
risco de perda do controlo 
de alguns distritos, sobretu-
do nas zonas Centro e Nor-
te do país. Isso significaria 
perder terreno para a oposi-
ção que, a partir dos distri-
tos, se organizasse e criasse 
tentáculos que preparassem 
as condições para que no 
futuro possivelmente ga-
nhasse algumas províncias. 

De facto, as eleições nos 
distritos têm o potencial de 
permitir que a oposição, 
particularmente a Renamo, 
reavive as suas bases polí-
ticas que afirmam ter sido 
abandonadas pela liderança. 

Trata-se de elites locais, 
algumas das quais foram 
cooptadas pela Frelimo, 
através dos Fundos de De-
senvolvimento Distrital.

Também pode ser que a 
hesitação, ou medo, resul-
te de uma combinação das 
duas hipóteses. A Renamo e 
os outros partidos da oposi-
ção não desistem. Eles que-
rem que as eleições distritais 
sejam realizadas até 2024 
porque podem significar 
uma oportunidade para rea-
vivar as suas bases políticas, 
no caso da Renamo, e para 
ganhar alguns lugares nas 
assembleias distritais, para 
alguns partidos pequenos.

A terceira hipótese a 
ser considerada diz res-
peito à possibilidade de as 
eleições distritais terem 

potencial para o surgimen-
to de partidos regionais 
decorrentes de movimen-
tos de cidadãos locais.

A decisão final está nas 
mãos do Governo e do gru-
po maioritário no Parla-
mento, o da Frelimo. Existe 
também a hipótese de que a 
Frelimo possa propor uma 
alteração específica à Cons-
tituição da República. Tal 
alteração poderia ser apro-
vada sem precisar do apoio 
de qualquer outro partido 
parlamentar, uma vez que 
a Frelimo tem 73,6% dos 
deputados no Parlamento. 

De acordo com a Consti-
tuição, uma maioria de 2/3 
dos deputados é necessária 
para aprovar qualquer emen-
da constitucional. (In Cen-
tro de Integridade Pública)
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A montanha pariu um rato. O que deveria ter sido feito antes, o Governo acaba de decidir 
em fazê-lo, agora, que é avaliar a exequibilidade da TSU – Tabela Salarial Única, um exer-
cício que peca por ser tardio e surgir numa altura em que está instalada uma espécie de 
instabilidade salarial entre funcionários e agentes do Estado.

De facto, o Go-
verno de Filipe 
Nyusi acaba 
de constituir 
uma comissão 

para auditar e apurar a eficácia 
e pertinência do próprio sis-
tema de revisão salarial cha-
mado TSU, em curso no país. 
Este é o exercício que o Go-
verno deveria ter feito antes 
de introduzir o novo sistema 
que está a deixar o Executivo 
com má figura na fotografia.
Entretanto, não foi o que se 
viu. Algo autoritário, em meio 
a uma ampla contestação e 
críticas de vários sectores vi-
vos da sociedade e profissio-
nais, o Governo, liderado por 
Filipe Nyusi, teimosamente, 
insistiu na implementação da 
Tabela Salarial Única (TSU), 
em nome da reestruturação 
económica do funcionamen-
to do Aparelho do Estado. 

Um recuo? 

Hoje, volvidos meses de de-
sestruturação da máquina ad-
ministrativa do Estado, para 
além do escangalhamento do 
sistema antigo, o Governo 
decidiu pela criação duma co-
missão para auditar a própria 
TSU, no intuito de avaliar a 
eficácia e sua pertinência, 
para no fim emitir recomen-
dações sobre soluções pos-
síveis para as inconformida-
des que existem a esta parte. 

Ilusionismo do Governo

A atitude do Executivo de 
Nyusi confunde-se, em 
grande medida, com quem 
não tem clareza nas ac-
ções que toma, um acto que 
se assemelha a colocar a 

carroça à frente dos bois.
O Executivo foi desde o iní-
cio conotado como tendo 
se precipitdo ao anunciar 
a implementação da TSU, 
em meados do ano passado, 
sem antes avaliar a robus-
tez dos cofres do Estado. 
Fruto da sua precipitação, 
o Governo subvalorizou os 
custos que iriam implicar os 
novos salários. Inicialmente, 
o Executivo referiu que os 
custos do pagamento de salá-
rios no âmbito da nova tabe-
la iriam situar-se nos 19 mil 
milhões de meticais. Mas fei-
tas as contas, depois dos pri-
meiros pagamentos, a fasquia 
subiu para 25 mil milhões de 
meticais, ou seja, um défice de 
seis mil milhões de meticais.    
Outrossim, várias vezes o 
Executivo defendeu em praça 
pública que o processo de im-
plantação da TSU não era para 
aumentar os salários, mas sim 
reduzir o quantitativo pago 
em subsídios e regalias que 
passariam a ser incorporados 
no salário base; outra medi-
da tomada com a TSU foi a 
fixação do salário mínimo 
na Função Pública, em pou-
co mais de oito mil meticais. 
A garantia dada pelo Execu-
tivo é de que ninguém teria 
o seu salário reduzido. En-
tretanto, a prática mostrou 

o contrário. Para alguns, os 
quantitativos de seus orde-
nados baixavam drastica-
mente, contrariando a versão 
popular que relacionava a 
TSU com o aumento salarial. 
Enquanto isso, surgiram ou-
tras classes, ligadas à chefia 
e confiança, cujos salários 
subiram vertiginosamente, 
cenário que gerou cada vez 
mais a fúria dos funcionários 
e agentes na Função Pública, 
dado o fosso existente en-
tre o que recebiam os che-
fes e funcionários simples.

Governo perde o norte

Em parte, o Governo de Nyu-
si achou-se inteligente sufi-
ciente diante de um sistema 
que há muito funcionava sem 
sobressaltos, forçando a uma 
introdução do sistema que 
só gerou descontentamento 
e fissuras na Função Pública.
 A TSU, tal como outros pro-
jectos da autoria do Governo, 
foi condenada ao fracasso 
logo no primeiro momento 
em que não foi amplamen-
te debatida, incluindo com 
os visados, e a consequên-
cia imediata dessa falta de 
abertura do Governo foram 
as contestações e greves, 
um pouco pelo país, envol-
vendo diferentes sectores e 

classes, que não só acusam 
o Governo de violação de 
direitos fundamentais dos 
funcionários, bem como da 
própria Constituição da Re-
pública e demais legislação 
laboral em vigor no país.
“É uma previsão constitucio-
nal que todo o trabalhador tem 
direito à justiça e à remunera-
ção justa, por isso é inaceitá-
vel o que temos presenciado, 
com os constantes avanços e 
recuos salariais causados pela 
forma como a TSU vem sen-
do implementada”, senten-
ciou a Ordem dos Advogados.

Estratégia do Governo

O Governo da Frelimo sem-
pre se caracterizou por recuos 
e queima de tempo como 
estratégia de gestão do quo-
tidiano dos moçambicanos. 
Trata-se de um exercício 
que, não raras vezes, resulta 
em perda ou gasto desneces-
sário de dinheiros públicos, 
como é o caso da nova tabela. 
A TSU é um projecto que o 
Governo procurou dar a en-
tender à Assembleia da Re-
pública (AR) como sendo 
relevante e pertinente para a 
sua apreciação e aprovação. 
Neste exercício houve gas-
tos monetários e materiais 
para colocar os deputados 
a discutir sobre um sistema 
que continua longe de satis-
fazer, para além de outros 
gastos inerentes à publicação 
da própria legislação, hoje 
em risco de sofrer mexidas.   

Mais um desperdício

Estranhamente, aparente-
mente, a auditoria não é 
independente, cenário que 
pode prenunciar mais um 
outro desperdício do erá-

rio público, depois de tan-
tas outras comissões terem 
sido criadas ao longo do 
processo de implementação 
da TSU, visando produzir 
recomendações que pelos 
vistos não mudaram nada.
Facto curioso é que o Gover-
no queira hoje auditar a im-
plementação da TSU. A ser 
assim, questiona-se a quem o 
Governo quer ouvir? Se nesse 
exercício também vai incluir 
aqueles grupos que já antes 
contestavam a TSU ou é ape-
nas uma acção para depois 
se desistir da tabela única? 
É que o Executivo nunca se 
mostrou aberto para ouvir a 
ninguém, tanto é que os mé-
dicos sentiram-se forçados 
a enveredar pela greve. Os 
juízes, por exemplo, man-
tiveram vários encontros, 
incluindo na Assembleia da 
República, para questionar 
a legalidade de quem deci-
de sobre a sua tabela salarial.
"Era um diálogo de surdos, 
então, sentar-se na mesma 
mesa para uma parte repetir 
o que quer e não ouvir o que 
a outra parte sugere, não há 
diálogo", referiu a Associa-
ção Moçambicana dos Juízes.

A zanga do Presidente

No rol de tanta contestação 
que a TSU era alvo de vários 
grupos profissionais, o Chefe 
de Estado respondeu com du-
reza de linguagem, alegando 
que tais actos dos inconforma-
dos estavam a distrair o Gover-
no do seu foco. Nessa disputa 
com os profissionais, Filipe 
Nyusi ficou famoso ao ter 
mandado os professores para 
irem beber água e deixarem de 
atrapalhar o Governo. (PpP)

Luís Cumbe

Depois de berros é criada comissão para auditar TSU

Governo perdeu norte
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Dionildo Tamele

O debate em torno das eleições distritais continua a merecer enorme destaque no cam-
po político moçambicano, sobretudo com o chumbo dos dois projectos de lei referentes 
à eleição dos administradores e do quadro institucional dos distritos, propostos pela 
Renamo.

Partido no poder vai na contramão

“O actual Presidente da República, Filipe Nyusi, e o  falecido líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, assinaram o acordo para a operacionalização 
destas eleições" – Venâncio Mondlane

En t r e t a n t o , 
a bancada 
par lamentar 
da Renamo 
convocou na 

sexta-feira da semana fin-
da uma conferência de im-
prensa para reagir a esta 
posição do partido do “ba-
tuque e maçaroca”, tendo 
dito que os camaradas, ao 
recusarem estas duas pro-
postas, estão a carimbar em 
definitivo o seu posiciona-
mento de não pretender 
a realização das eleições, 
bem como do aprofun-
damento do processo de 
descentralização e reconci-
liação dos moçambicanos.

De acordo com o relator 
da bancada parlamentar da 
Renamo na AR, Venâncio 
Mondlane, estes dois pro-
jectos de lei reprovados 
pela Frelimo são os únicos 
instrumentos legais para 
a realização destas elei-
ções previstas para 2024.

De 2019 a esta parte 
o Governo/Frelimo não 
mexeu palha com vista a 
regulamentar o comando 
constitucional que fixa as 
eleições distritais, dispositi-
vo acordado com a Renamo.

Mondlane diz que a Re-
namo tomou a iniciativa de 
propor os projectos porque 
o seu objectivo é ver a via-
bilização destes pleitos, 
bem como o aprofunda-
mento do processo de des-

centralização que data des-
de 1977, período em que 
a “Perdiz” levou uma luta 
para a instalação do pro-
cesso democrático no país 
e devolver o poder local às 
comunidades, sublinhan-
do que "este processo de 
descentralização é o ponto 
importante para a realiza-
ção das eleições distritais. 
Aliás, em 2018 o actual 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e o  falecido 
líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, assinaram o 
acordo para a operaciona-
lização destas eleições".

Segundo Venâncio 
Mondlane, esta situação 
de expurgar o projecto de 
lei que viabiliza as elei-
ções distritais é um sinal 
de que, de facto, o partido 
Frelimo não pretende que 
sejam realizadas as elei-
ções distritais, também é 
um sinal claro de que não 
tem interesse em manter 

o espírito que norteou a 
marcação destas eleições.

O relator da Renamo, 
ainda na mesma esteira, 
explicou que a base de 
todo o processo de recon-
ciliação e de paz está as-
sente no acordo de realiza-
ção das eleições distritais, 
e com esta pretensão da 
Frelimo fica claro que há 
uma tendência de retorno 
ao regime monopartidário 
e de se esvaziar todas as 
conquistas democráticas 
que até hoje foram acu-
muladas, depois de vários 
anos de suor e sangue, de 
discussões que tinham 
culminado com a realiza-
ção das eleições distritais.

"Esta é a mensagem 
que queríamos deixar para 
os moçambicanos porque 
o decurso das discussões 
que tivemos na sessão 
plenária, não tendo o ins-
trumento connosco em 
mão, pode não ter ficado 

claro para os moçambi-
canos o que realmente foi 
tratado na sessão plenária. 

Em resumo, ontem 
(quinta-feira) foi carimba-
do em definitivo, através 
do posicionamento da ban-
cada parlamentar da Freli-
mo, que não pretendem que 
se realizem as eleições dis-
tritais, e também não pre-
tendem que se consolide e 
aprofunde o processo de re-
conciliação, e também dos 
compromissos assumidos 
ao longo deste todo tempo 
com o presidente Dhlaka-
ma", disse Mondlane. 

Recurso legal

Como forma de materia-
lizar o desiderato do povo, 
Venâncio Mondlane disse 
que a Renamo vai usar os 
instrumentos legais para que 
estas eleições sejam reali-
zadas no próximo ano, mas 
enquanto isso não acontece 
a luta não deve parar, subli-
nhando que "se a Renamo 
parar com esta luta significa 
que estaria a conformar-se 
com o estado de total desor-
dem e um recuo para uma 
monarquia absolutista".

Explicou ainda que a 
Renamo não tem como pa-
rar com esta luta, tendo em 
conta que já passaram mais 
de quatro décadas, e foi 
exactamente porque que-
ria trazer uma democracia 
plena para os moçambi-
canos, e essa luta a Rena-
mo vai continuar a fazer. 

Ponto de situação do 
DDR

Em relação ao processo 
do DDR, o político disse 
ser um processo muito es-
pecífico, por isso foi criada 
uma comissão muito espe-
cializada para tratar dessa 
matéria, porque tem aspec-
tos técnicos, militares e po-
líticos muito concretos. E o 
Presidente já se pronunciou 
em relação a este assunto.

Figura de Secretário de 
Estado

Venâncio Mondlane 
aproveitou a oportunidade 
para fazer uma crítica em 
relação à figura de Secre-
tário de Estado, que, no 
seu entender, não tem uma 
base legal e muito menos 
o fundamento que justifi-
ca esta figura. É simples-
mente uma figura que sur-
ge como uma resistência 
deste mesmo regime para 
negar a concretização do 
processo de descentrali-
zação em curso no país.

A figura de Secretário 
de Estado é um instrumen-
to que é utilizado pela Fre-
limo na contramão do pro-
cesso de descentralização, 
mas também gostava de 
complementar e dizer que 
a questão de descentraliza-
ção do poder político para 
as populações e da autar-
cização constitui um pro-
cesso irreversível. (PpP) 
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Justificando no vazio

Afinal o que faz 
o Governo te-
mer as eleições 
distritais? Eis 
uma pergunta 

que teima em não calar, so-
bretudo porque do lado do 
Executivo e do partido Fre-
limo, para além de manifes-
tação de reticências, não há 
indicação de uma evidência, 
a partir da própria definição 
daquilo que será o poder 
distrital, que demonstre ou 
argumente os prós e contra 
desse modelo no processo 
de descentralização do país.

Actualmente, o poder po-
lítico está centralizado em 
Maputo e depois desconcen-
tra-se para a província e o 
distrito, que administram os 
respectivos territórios com 
fundos provenientes da ca-
pital. Apenas as autarquias 
é que possuem uma relativa 
autonomia, pois têm poder 
para produzir normas em for-
ma de posturas urbanas e co-
bram taxas para uso próprio. 
Ora, isto não acontece com 
as províncias e os distritos.

Era expectável que o Go-
verno, ao longo dos últimos 
anos, já tivesse desenhado 
qual o modelo que vai obe-
decer o futuro poder distri-
tal, com vista a obediência 
da norma constitucional que 
desde 2019 fixa as eleições 
distritais para 2024. Entre-
tanto, sem que tenha um 
projecto por apresentar à 
sociedade, o Chefe de Esta-
do tem chamado à reflexão 
sobre a viabilidade ou não 
do seguimento daquilo que 
a Constituição determina.

Ora, sem este modelo a 
ser desenhado pelo Gover-
no, pois era sua obrigação 
preparar as futuras elei-
ções, cujo período já está 
à porta, aparenta ser mais 
um exercício semelhan-
te ao “querer omeletas mas 
sem os respectivos ovos”.

Até certo ponto pode-se 

interpretar esta posição de 
Filipe Nyusi, oficialmente 
secundada pelo partido Fre-
limo, como uma espécie de 
justificação de mau paga-
dor, daquele que chegado o 
momento para apresentar as 
contas ou o trabalho não o 
faz, e, como se não bastasse, 
inventa histórias e estórias 
que pecam por não conven-
cer a muitos cidadãos aten-
tos. Este não é tempo de apre-
sentar justificações sobre um 
trabalho não feito, mas sim 
apresentar um ou mais pro-
jectos sobre a matéria, que-
rendo, anexar também a esse 
trabalho argumentos sobre 
essa necessidade de ponde-
ração pela sociedade acerca 
da viabilidade das eleições 
distritais ou não, conforme 
os temores manifestados 
por Nyusi e seus camaradas.

Este deveria ser um pro-
cedimento correcto que iria 
permitir a fixação de balizas 
para orientar os debates e as 
reflexões sobre a matéria, um 
cenário que, por ora, não exis-
te, pelo menos publicamente.

Por outro lado, como gen-
te civilizada e que demonstra 
respeito pelo próximo, antes 
de trazer o assunto cá fora, 
o procedimento mais correc-
to seria o próprio Governo, 
através de canais apropria-
dos, que acreditamos exis-
tirem, abordar tais matérias 
com a Renamo, entidade com 
a qual viabilizou o texto que 
consubstancia a norma cons-
titucional que fixa as eleições 
distritais para 2024, facto que 
permitiu o seu adiamento em 
2019, tal como era a preten-
são do maior partido da opo-
sição, nas então negociações 
de cessação das hostilidades.

É que passar as eleições 
distritais para 2024 foi um 
acordo entre as duas partes, 
fruto da preocupação ou pe-
dido que em 2019 o Governo 
colocou na mesa. Acredita-
mos que da mesma forma 

que dessa vez houve enten-
dimento entre as duas partes 
para o adiamento das eleições 
distritais em 2019 para 2024, 
também agora, com o diálo-
go, ambas as partes podem 
alcançar um entendimento 
razoável sobre esta matéria, 
sem que haja promoção do 
actual ruído que aparenta 
uma manifestação de um es-
pírito de arrogância por al-
guém que, de tão confiante, já 
não acredita na possibilidade 
de um retorno ao que ditou as 
negociações que no passado 
determinaram a existência de 
eleições distritais para 2024.

Puro engano! Aliás, desde 
que em 1992 foram assinados 
os Acordos de Paz de Roma 
até hoje não está totalmente 
encerrado este dossier, e tudo 
isso, como consequência do 
hábito do não cumprimento 
ou implementação transpa-
rente daquilo que foi acordado 
entre o Governo e a Renamo.

O Governo deve estar 
ciente de que qualquer al-
teração ou impossibilidade 
de implementação de seja lá 
o que for, naquilo que tiver 
acordado com a Renamo, 
deve contar com este parti-
do, antes de mais nada, com 
vista ao alcance de uma saí-
da que seja produto de todos, 
e não como aparenta o caso 
actual, em que tudo indica 
estarem apenas acautela-
dos os interesses e temores 
do Governo e seu partido.

O Governo vai a tempo 
de corrigir esta sua forma de 
proceder, no mínimo, dentro 
do espírito da manutenção 
da paz, que sempre quando 
chega a época eleitoral fica 
beliscada, e desde o consu-
lado de Armando Guebuza 
se tem traduzido em ten-
são político-militar, seguida 
de acordos atrás de acor-
dos, que por sua vez nunca 
são cumpridos na íntegra. 
A Luta Continua! (PpP)
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Editorial

Eventualmente de nada nos possa valer 
chorar pelo leite derramado por esta épo-
ca chuvosa, que à semelhança de ou-
tros anos, com muita ou pouca intensi-
dade caem no país. E certamente o ci-

clo não vai terminar este ano. Para o ano há mais!
Neste momento de dor pelos variados danos, mais importa 

uma reflexão sobre o que fazer no futuro, para a redução dos 
impactos nefastos ocasionados pelas calamidades naturais.

São calamidades naturais que por vezes nada têm de 
natural em si, já que resultam essencialmente da acção 
humana, daí que, bem vistas as coisas, seria de bom 
tom que fossem chamadas de calamidades humanas.

Não deixa de ser verdade que aquilo que provoca inun-
dações ou destruições de vária ordem é a água da chuva, 
portanto, um fenómeno natural. No entanto, também não 
deixa de ser verdade que antes da existência dos bens 
destruídos por essas enxurradas, a chuva ora culpada já 
existia há milénios. Ou seja, quem foi ocupar o espaço 
do outro não é a água da chuva, mas sim as infra-estrutu-
ras que estão a sofrer danos por estas alturas. Mais gra-
ve ainda é que ao se promover a ocupação dos espaços 
por onde circula a água, não se fez nenhum trabalho com 
vista ao reencaminhamento das águas que passam a ter 
os seus habituais troços bloqueados pela força humana.

As autoridades devem orientar ou proibir a ocupação 
de espaços que servem de caminho para a água. Não há 
mais ninguém com competências para impor ordem, nes-
se sector, que não sejam as próprias autoridades. Caso seja 
possível a sua ocupação para fins diversos, esse acto deve 
carecer de autorização das autoridades administrativas, 
a partir da aprovação do projecto que deve contemplar 
o sistema de drenagem das águas que passam a dispu-
tar o seu secular caminho com as novas infra-estruturas.

Nos tempos das enxurradas, o problema não se 
resume apenas nas enchentes, mas também exis-
tem muitos locais propensos a erosão, causada pe-

las águas das chuvas. Muitas vezes tal erosão sur-
ge devido ao abate da vegetação, cujas raízes preve-
niam o arrastamento dos solos pela força das águas.

Muitas vezes o que se assiste nos bairros, sobre-
tudo os suburbanos, após a passagem das chuvas fi-
cam abertas crateras que de pequenas vão evoluin-
do para uma situação de grandes crateras, que por ve-
zes terminam com o desabamento de infra-estruturas.

Após as chuvadas, as autoridades administrativas 
não fazem a manutenção das várias ruas não asfalta-
das que existem nos bairros. Aliás, a prática mostra 
que não existe o hábito das autoridades procederem à 
manutenção de rotina das ruas dos bairros. Por outro 
lado, poucas são as ruas que vão sendo pavimentadas 
com uma relativa periodicidade, de tal sorte que hoje 
temos novos bairros bem desenvolvidos, em termos de 
residências e outras infra-estruturas, porém com obras 
públicas a não acompanharem ou andar ao mesmo rit-
mo com o crescimento e desenvolvimento do bairro.

Assistimos a uma abordagem a dois ritmos diferen-
tes, numa abordagem em que as autoridades não passam 
de elo ocioso no esquema de desenvolvimento local.

Hoje, os bens privados nos novos assentamentos é que 
demonstram uma evolução, com edifícios cada vez mais 
rústicos, boas lojas, moradores com viaturas, entretanto, 
em contramão estão as autoridades que não conseguem 
acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos bair-
ros. Não conseguem pavimentar as vias, ou no mínimo 
fazer a respectiva manutenção, mas em contrapartida co-
bram o imposto de veículos, restando saber-se onde os 
tais dinheiros são aplicados, porque são poucas as inter-
venções rotineiras na manutenção das vias nos bairros. 

Mais responsabilidade exige-se nas autoridades, acto 
que passa pela responsabilização directa daqueles que 
clandestinamente, no seio da administração pública, atri-
buem ou vendem terrenos em locais impróprios. (PpP)  

Acudam-nos das 
calamidades humanas!
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

jmatavel@gmail.com

Gastrite nervosa: Como as emoções 
podem afectar o estômago

Gastrite ner-
vosa é o 
nome popu-
lar que da-
mos a uma 

sensação de desconforto 
estomacal, que é agravada 
por quadros de stress e an-
siedade.
Por apresentar sintomas 
idênticos ao da gastrite 
convencional, sua verda-
deira causa pode demorar 
a ser identificada. E isso 
faz acreditar que se trata 
apenas de um problema 
de ordem física, quando 
na verdade suas causas 
são emocionais.
Dessa forma, é importan-
te entender que o stress 
e a ansiedade excessivos 
podem fazer mal também 
ao nosso corpo e não só 
à nossa mente, poden-
do agravar os sintomas 
de uma gastrite aguda ou 
crónica que já se tenha 
instalado.
Possíveis causas possí-
veis de “gastrite nervo-
sa”
Situações angustiantes 
podem nos fazer sentir 
náuseas. Isto demonstra 
como nosso trato gas-

trointestinal é sensível a 
diversas emoções como 
tristeza, euforia, raiva e 
ansiedade.
Contudo, a conexão entre 
o nosso cérebro e o sis-
tema digestivo é uma via 
de mão dupla. Pois tanto 
o cérebro pode enviar si-
nais ao estômago e intes-
tino através das emoções, 
como o contrário.
Um indivíduo que apre-
sente problemas intes-
tinais ou gástricos pode 
ter seu stress e ansiedade 
agravados. Logo, o des-
conforto causado pela 
“gastrite nervosa” tanto 
pode ser a causa quanto a 
consequência de proble-
mas emocionais.
Todavia, o mais comum é 
que, quando nossa saúde 
mental e emocional não 
vai bem, seja ela a res-
ponsável pelo surgimento 
de disfunções dessa natu-
reza.
Isso ocorre porque quan-
do nos expomos a situa-
ções constantes de stress e 
ansiedade essas emoções 
tendem a elevar a produ-
ção da secreção ácida no 
estômago, provocando os 

sintomas mais comuns da 
gastrite, sem que haja, de 
facto, uma inflamação ou 
doença gastrointestinal.

Sintomas da “Gastrite 
nervosa”

Tal como a gastrite con-
vencional, a gastrite ner-
vosa pode estar associada 
com a má alimentação, o 
que tende a piorar o qua-
dro. Afinal, tanto os fac-
tores emocionais quanto 
os maus hábitos alimenta-
res resultam no aumento 
da produção do ácido den-
tro do estômago, provo-
cando todo o desconforto 
característico da gastrite.

O consumo de café em 
excesso, por exemplo, é 
uma prática comum de 
quem precisa fintar o can-
saço. Assim como comer 
muitos doces para aliviar 
o stress. Esses são dois 
factores que podem piorar 
muito os sintomas da gas-
trite nervosa. E entre os 
principais sinais do pro-
blema estão:
● dores estomacais agu-

das;
● sensação de queima-

dura, principalmente 
depois de comer;

● sensação de “estufa-
mento” e barriga in-
chada;

● náuseas e vómitos;
● gases e arrotos fre-

quentes;
● perda de apetite;
● digestão lenta;
● diarreia.

Mas como saber quando 
todas essas sensações são 
causadas não por um fac-
tor unicamente físico, e 
sim por problemas emo-
cionais como ansiedade e 
stress? 
Para isso, é necessário 
prestar atenção a outros 
sinais de ordem emocio-
nal, que poderão dizer se 
seu problema é uma gas-
trite comum ou se trata da 
conhecida “gastrite ner-
vosa” desencadeada por 
stresse crónico ou pela 
ansiedade.

Outros sinais podem 
ser:
● tensão muscular, prin-

cipalmente na região 
do pescoço e ombros;

● dificuldade para dor-

mir;
● dor de cabeça;
● perda da libido;
● inquietação
● diminuição ou aumen-

to de peso;
● dificuldade de concen-

tração;
● maior consumo de ál-

cool e cigarros;
● problemas de memó-

ria;
● mau humor frequente;
● tensão e nervosismo 

constantes;
● dificuldade em relaxar.

Ao observar a presen-
ça da maior parte desses 
sintomas, que são muito 
comuns no stress e aos 
quadros de ansiedade, é 
importante consultar um 
médico. Se os exames 
clínicos não apontarem 
para uma gastrite conven-
cional é bem possível que 
seja diagnosticada uma 
“gastrite nervosa”. Logo, 
serão necessárias medidas 
para tratar não só o pro-
blema físico, mas também 
buscar alternativas para 
tratar a raiz do problema: 
as emoções.

OPINIÃO
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• Porquê projecto FAMBA está a ser “sabotado”?…

“Cidade das Acácias Vermelhas”:
A um ano do fim de mandato queremos mais 

transporte na Área Metropolitana de Maputo…

É q u a r t a - f e i r a 
de manhã! 
(9.11.2022)!.. . 
Vou ao “Café das 
Acácias”, depois 

de bátega de chuva do último 
sábado que apanhou Maputo-
-Cidade e Matola, sobretudo 
está desprevenida como sem-
pre: fragilidade de saneamen-
to…

Combinamos com um 
amigo para a habitual bica de 
café, ali no antigo Jardim dos 
Professores da Escola Secun-
dária Josina Machel, onde por 
causa das desinteligências do 
TSU (Tabela Salarial Única) 
os professores e alunos não 
ousam tomar chá no “Café das 
Acácias”, pertencente ao Hotel 
Cardoso.

- “Os preços aqui não são 
para o operário…” 

-É assim mesmo, o custo de 
vida, a matéria-prima para fa-
brico de bolos – só agora mui-
tos de nós sabemos que o trigo 
vinha da Ucrânia e Rússia – 
pois pensávamos que vinha da 
Zambézia ou do Chókwè, etc.

- “Como produzir trigo, se 
tu não tens as barragens como 
prioridade, mas reconheça 
que a “guerra de desestabili-
zação” – que alguns querem 
chamar de “guerra civil” – le-
vou o Governo desde a Inde-
pendência Nacional, a desviar 
recursos para defender a bela 
“Pátria Amada” …

-Defender o país da agres-
são terrorista, mas há quem 
desde 2017 ensinava os nossos 
filhos nas universidades, que o 
que se passa em Cabo Delgado 
era “guerra entre macondes, 
macuas e kimuanes”, e mais 
tarde “guerra entre a Igreja 

Católica e Muçulmana”, pro-
curando desviar-nos as inten-
ções…

“Ah!... que os jovens ade-
rem ao banditismo, por falta de 
emprego e outras de trazer por 
casa…” 

As desinteligências provo-
cadas pela TSU vão ser sana-
das, conforme assegurou o Pri-
meiro-ministro, Dr. Adriano 
Maleiane, aos representantes 
da Casa do Povo, ali na Av. 24 
de Julho…

Espero, em meu modesto 
entender, que as reivindica-
ções dos médicos sejam en-
quadradas num único pacote 
para todo o sector da Saúde, 
por forma a evitar que depois 
dos médicos venha a Asso-
ciação dos Enfermeiros e dos 
Blocos Operatórios (anestesis-
tas, instrumentistas) a clamar 
“pela sua parte” … 

Mas deixemos a TSU para 
ir à maka de hoje, nestas tuas 
incomodativas MARTELE-
DAS, aqui no Ponto por Pon-
to: “Cidade das Acácias Ver-
melhas”:

A um ano do fim de man-
dato queremos mais trans-
porte na Área Metropolitana 
de Maputo… - clama a popu-
lação…

A população da chamada 
Área Metropolitana de Mapu-
to lança vigorosos apelos, ago-
ra que a “Cidade das Acácias 
e Jacarandás” comemora mais 
um aniversário, por ser melhor 
servido, no que diz respeito à 
sua mobilidade.

Não restam dúvidas que os 
CFM (Caminhos de Ferro de 
Moçambique) deu um grande 
alívio no transporte de passa-
geiros a partir do momento que 
introduziu aqueles “comboios” 

autênticos “papa- bichas”, que 
só com a destreza do PCA, 
Matabel, engenheiro ferroviá-
rio, deu para compreender o 
alcance da medida…

Mas a mobilidade na Área 
Metropolitana está mesmo 
condicionada ao transporte ro-
doviário de passageiros, devi-
do à configuração dos diversos 
bairros.

Por isso, o Município de 
Maputo, bem assim a Assem-
bleia Municipal, deveria ter em 
conta estarmos a menos de um 
ano das eleições autárquicas, 
procurar aliviar o sofrimento 
dos munícipes que acordam às 
3 ou 4 horas para ir à “bicha 
do chapa” …

Nas próximas MARTE-
LADAS, no teu Ponto por 
Ponto, abordaremos Porquê 
o projecto FAMBA está a ser 
“sabotado”?…

Contacte –nos atraves de: jornalpontoporporto@gmail.
com ou Telefones: (21) 092 270| (+258) 82/87 4576070| 

842698181ponto
Ponto

por ponto
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Os municípios têm poder "descentralizado", enquanto as províncias têm 
apenas autoridade administrativa "desconcentrada"
Os governadores provinciais podem ser eleitos, mas continuam a cumprir 
as instruções de Maputo, enquanto os autarcas eleitos têm poder real

A retirada da agenda da presente sessão ordinária da AR (Assembleia da República) do 
projecto da Renamo sobre a regulamentação do futuro poder distrital constitui uma in-
dicação de falta de vontade política do partido no poder, para a implementação efectiva 
do processo de descentralização em Moçambique.

Os distritos eleitos seriam como municípios ou províncias?

Frelimo não quer eleições 
distritais

O p r o c e s s o 
de descen-
t ra l ização 
c o n h e c e u 
o seu mar-

co inicial em 1998 com 
as eleições municipais, 
entretanto, tal acto não 
abrangeu todo o território, 
mas sim algumas princi-
pais cidades, sob alega-
ção, conforme o partido 
Frelimo, de que o proces-
so deveria obedecer ao 
princípio de gradualismo.

Entretanto, desde en-
tão, o processo de autar-
cização tem sido muito 
lento e não tem obedecido 
a um critério definido e 
transparente, dependendo 
a elevação de territórios 
urbanos à categoria de 
município apenas a deci-
são e critérios do partido 
no poder, entretanto, não 
conhecidos publicamente.

Aquando da introdução 
do pacote autárquico em 
1998, para além dos conse-
lhos municipais e respecti-
vas assembleias, estavam 
previstos os conselhos de 
povoação e suas assem-
bleias, porém, até aos dias 
de hoje nunca mais se disse 

algo à volta desta matéria.

Descentralização 
provincial

Inicialmente introdu-
ziu-se a eleição de assem-
bleias provinciais, entidade 
essa que não tinha papel 
relevante, já que o Gover-
no provincial e o respecti-
vo governador obedeciam 
ao comando do poder cen-
tral, não restando com isso 
uma planificação local do 

desenvolvimento provin-
cial de uma forma autó-
noma da sede em Maputo.

Pressionado pela Re-
namo, na sequência do 
conflito político-militar, o 
partido Frelimo aceitou in-
troduzir a eleição do gover-
nador provincial e respecti-
va assembleia, modelo que 
vigora desde as últimas 
eleições gerais em 2019. 
Entretanto, unilateralmen-
te, o partido Frelimo insti-
tuiu a figura de secretário 

de Estado de província, 
figura que, de facto, conti-
nua a desempenhar o papel 
semelhante ao dos anti-
gos governadores nomea-
dos pelo Chefe de Estado. 

Ao governador resta um 
papel secundarizado e de 
pouco impacto na planifi-
cação do desenvolvimen-
to provincial. O Governo 
provincial não possui me-
canismos para produzir 
receita própria e para via-
bilizar o desenvolvimento 

depende do Governo cen-
tral, baseado em Maputo.

Eleições distritais

 As eleições distritais são 
uma exigência da Renamo 
aquando das negociações 
com o Governo/Frelimo, 
no âmbito da cessação das 
hostilidades então reinan-
tes, fruto do conflito po-
lítico-militar que opunha 
as duas principais forças 
políticas moçambicanas.

Ficou acordado entre as 
partes que não era oportu-
no que elas tivessem lugar 
logo em 2019, mas sim que 
fossem adiadas para 2024. 
Desconfiada, a Renamo 
exigiu como garantia do 
cumprimento da nova nor-
ma que tal cláusula cons-
tasse explicitamente na 
Constituição da República.

Ao que parece, a Fre-
limo está neste momento 
a ensaiar um novo adia-
mento das eleições dis-
tritais, entretanto, sem 
apresentar nenhum estu-
do feito ou no mínimo ter 
produzido a legislação 
que define o que vai ser 
o futuro poder distrital.
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DESTAQUES

Davane Physique é a solução para melhorar a sua saúde e a sua forma física! 
Garantimos os seguintes benefícios: Hipertrofia muscular, Emagrecimento e perda de peso, Nutrição e Suplementação. 
Dispomos também de um preparador físico para atletas. 
Não perca tempo, venha fazer parte da família Davane. 

Estamos localizados na Av. Ahmed Sekou n° 1125 e abertos de segunda a sexta-feira das 5h às 13 e das 15h às 20h 

Davane Physique "Supera-te"!

PUB

Quer ser fitness?! 
Quer ficar em forma e tonificar o seu corpo na comodidade?

Davane 
Physique

Foi ontem conhecida a moldura penal contra os 11 réus que o Tribunal julgou provados 
os factos criminais por eles praticados, no caso das “dívidas ocultas”.  

Sentença das “dívidas ocultas” 

Juiz condena apenas 11 réus do 
maior escândalo financeiro do país

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

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

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

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

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

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

Enquanto isso…
Aos outros co-réus as 

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

Entretanto, os co-
-réus Sidónio Sitoe, Elias 

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

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

Luís Cumbe

O Governo, com o 
apoio do partido Freli-
mo, hoje, está a delegar a 
competência para reflec-
tir sobre a pertinência ou 
não das eleições distritais 
a uma comissão, cujos 
termos de referência não 
são do conhecimento pú-
blico. Pelo menos o outro 
signatário dos acordos que 
ditaram a fixação de elei-
ções distritais, a Renamo, 
não está a par dos novos 
desenvolvimentos quanto 
a essa matéria e ameaça 
recorrer a todos os meios 
que a legislação permitir 
para impugnar os anseios 
do seu rival, a Frelimo.

Uma aversão à 
descentralização

O CIP – Centro de In-
tegridade Pública – no 
seu boletim eleitoral faz 
uma análise sobre o que 

de facto acontece no ter-
reno, desde que em 1998 
foi iniciado o proces-
so de descentralização. 

A pergunta que o CIP 
faz é se os distritos elei-
tos teriam algum poder? 

Conforme o CIP, no 
âmbito do processo de 
descentralização, os muni-
cípios têm o poder de de-
finir o seu próprio plano 
e orçamento, podem ar-
recadar impostos e emitir 
regulamentos locais, co-
nhecidos como "posturas". 

“As províncias não 
têm nenhum desses po-
deres. Elas simplesmente 
administram planos e or-
çamentos estabelecidos 
pelo Governo central, em 
Maputo, com dinheiro 
fornecido por Maputo”.

No jargão administrati-
vo moçambicano, os mu-
nicípios têm poder "des-
centralizado", enquanto 

as províncias têm apenas 
autoridade administrativa 
"desconcentrada". A des-
centralização envolve uma 
transferência real de poder 
para os eleitores e funcio-
nários locais. A descon-
centração envolve apenas 
a transferência para o ní-
vel local da administração 
das instruções de cima. 
Os governadores provin-
ciais podem ser eleitos, 
mas continuam a cumprir 
as instruções de Mapu-
to, enquanto os autarcas 
eleitos têm poder real.

A Constituição e o acor-
do entre o Governo e a 
Renamo não estabelecem 
o modelo para os distritos 
eleitos. Serão descentra-
lizados, com poder or-
çamentário e tributário, 
como os municípios? Ou 
vão manter o sistema ac-
tual, onde simplesmente 
administram as directi-

vas enviadas de Maputo?
Onde os municípios 

são bem administrados, 
os presidentes se tornam 
populares e se tornam um 
desafio para os que estão 
no topo. Dentro de seus 
partidos, eles se tornam 
um desafio potencial para 
seus próprios líderes par-
tidários. E um presidente 
popular da oposição au-
menta a popularidade do 
seu partido nas eleições. 
Ambas as situações acon-
teceram com Daviz Si-
mango, na Beira, primeiro 
com a Renamo, e depois 
como chefe do MDM.

O clientelismo

No entanto, embora a 
desconcentração não ofe-
reça nenhum poder, ela 
permite o clientelismo. Al-
guns contratos e empregos 
são alocados localmente 

e, muitas vezes, vão para 
membros do partido gover-
namental local. Além disso, 
em Moçambique, as elei-
ções proporcionam muitos 
empregos ao partido ven-
cedor, com casas, carros 
e outros privilégios aos 
membros do partido eleito - 
incluindo dinheiro e outros 
privilégios para os mem-
bros da assembleia eleita. 

No sistema moçambi-
cano, os distritos eleitos 
de qualquer forma se-
rão caros, porque mui-
tas pessoas adicionais 
estarão sendo pagas.

Assim, a oposição pres-
sionará por assembleias 
distritais e distritos eleitos, 
porque criarão empregos 
e contratos para membros 
do partido, pelo menos 
em alguns distritos. (PpP)
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A Assembleia da República iniciou na semana finda as actividades da VII Sessão Ordiná-
ria, onde na ocasião a bancada da Renamo denunciou a exclusão do projecto de lei sobre 
a eleição de membros das assembleias distritais e sobre o quadro institucional dos dis-
tritos.

Dionildo Tamele

Eleições distritais

Renamo denuncia exclusão 
do seu projecto de lei

Trata-se das 
matérias que 
estavam ini-
cialmente pre-
vistas, mas fo-

ram retiradas num contexto 
em que o debate sobre a 
realização das eleições dis-
tritais, previstas na Cons-
tituição, divide opiniões, 
principalmente entre a Re-
namo e o Governo/Frelimo.

O chefe da bancada da 
Frelimo, na ocasião, fa-
lou de emenda na Cons-
tituição da República e 
referiu que não se deve 
ter medo de debater a via-
bilidade do escrutínio.

No entender da maior 
força política da oposi-
ção no país, a Renamo, 
não passou despercebido 
que os instrumentos legais 
que visam viabilizar estas 
eleições foram retirados 
da agenda e sem explica-
ção com recurso à maio-
ria que o partido Frelimo 
possui ao nível da AR.

De acordo com José 
Manteigas, o partido rece-
beu o livrinho da agenda 
com um rol de matérias que 
entretanto exclui os pontos 
25 e 26, nomeadamente o 
projecto de lei sobre a elei-
ção de membros das as-
sembleias distritais e o pro-
jecto de lei sobre o quadro 

institucional dos distritos.
A Renamo solicitou de 

seguida “esclarecimento 
sobre a exclusão destes pro-
jectos, não tendo tido expli-
cações pelo Parlamento”.

Por sua vez, José Do-
mingos, do MDM, diz 
que se está a usar a “di-
tadura da maioria e 
o povo sai a perder”.

Esclarecimento que nada 
esclarece

Entretanto, a banca-
da da Frelimo na AR não 
convenceu a Renamo so-
bre as razões que ditaram 
a retirada da sua proposta.

Conforme apuramos, 
o rol de matérias a serem 

debatidas é aprovado pela 
Comissão Permanente da 
Assembleia da República, 
mas o debate sugerido so-
bre a inclusão destes instru-
mentos nos temas a serem 
discutidos pela AR na pre-
sente sessão foi chumbado.

Nos discursos dos 
chefes das bancadas por 
ocasião da abertura da 
VII Sessão Ordinária, en-
quanto a Frelimo falava 
de aproveitamento polí-
tico do sofrimento criado 
pelas cheias por parte de 
deputados da oposição e 
de suposta má gestão dos 
municípios geridos pela 
mesma oposição, a Rena-
mo questiona a transpa-
rência na implementação 

da Tabela Salarial Única. 
Entretanto, o MDM 

defendeu a intervenção 
da Procuradoria-Geral da 
República e auditoria in-
dependente em relação ao 
suposto desvio de apli-
cação dos fundos dispo-
nibilizados pelo Banco 
Mundial ao Instituto Na-
cional de Gestão e Redu-
ção do Risco de Desastres.

Refira-se que a sessão 
ordinária esteve virada aos 
temas da actualidade, com 
destaque para as cheias.

AR apoia vítimas das 
cheias

Neste momento difícil, 
os representantes do povo 

também alinham na ajuda 
às populações afectadas. 

A Presidente da AR, 
Esperança Bias, disse que 
no âmbito da solidarie-
dade às vítimas os depu-
tados da Assembleia da 
República irão contribuir 
com um dia de salário.

Refira-se que um dia 
de salário de todos os 250 
deputados deverá corres-
ponder, no mínimo, a cerca 
de 700 mil meticais, tendo 
em conta que até 2020, por 
exemplo, o salário base do 
deputado sem nenhum en-
cargo extra era de 81 mil 
meticais, mas, dependendo 
de outras funções, podia as-
cender a 134 mil, até ao car-
go de vice-presidente. (PpP)
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O Centro de In-
tegridade Pú-
blica (CIP) 
recorda que 
em Julho de 

2022, o Governo de Mo-
çambique anunciou o valor 
de 50 milhões de dólares a 
serem pagos à FEMATRO, 
como medida para estan-
car o agravamento da tari-
fa de transportes na cidade 
de Maputo, em decurso 
do agravamento do preço 
de combustível, em 2022.

Segundo a economista 
Estrela Charles, o montante 
deveria ser desembolsado 
em seis meses para esta-
bilizar o custo das tarifas 
dos bilhetes de passagem. 

Contudo, conforme enfa-
tiza Charles, a Agência Me-
tropolitana dos Transportes 
(AMT) garante que este va-
lor está sendo pago a todas 
as cooperativas de transpor-
tes de passageiros da Região 
Metropolitana do Grande 
Maputo e que, sobretudo, já 
foram desembolsados mais 
de 22 milhões de meticais. 

Aliás, segundo escreve o 
MAGAZINE Independente, 
o porta-voz do Ministério 
dos Transportes e Comu-
nicações, Ambrósio Sitoe, 
garantiu na altura que ne-
nhum transportador seria 
excluído, entretanto, a FE-
MATRO anunciou o início 
do pagamento do montante 
a cerca de 1672 transporta-
dores que operam no cor-
redor do Grande Maputo.

Do subsídio aos 
passageiros: nem água 

vem nem água vai

Entretanto, não se sabe 
o motivo pelo qual o pro-
cesso de desembolso do 
subsídio desandou, e, so-
bretudo, por onde anda o re-
manescente valor, estimado 
em cerca de 27 milhões de 
dólares dos 50 milhões de 
dólares do Banco Mundial.

O certo é que o Gover-
no abrandou a narrativa de 
subsidiar a FEMATRO e 
optou por subsidiar o consu-
midor final, no caso o pas-
sageiro, através do Cartão 
Famba, que também não 
teve “pernas para andar”.

A FEMATRO e outras 
associações mandaram 
“passear” o Projecto Famba, 
e as cabinas instaladas na 
capital, para o efeito, con-
tinuam às moscas, para o 
cúmulo e espanto dos passa-
geiros da Grande Metrópole.  

De acordo com a fonte 
que temos vindo a citar, o 

ministro de tutela, Mateus 
Magala, afirmou em sede do 
Parlamento que o modelo de 
subsídio aos transportadores 
era insustentável e constituía 
uma anomalia no funciona-
mento normal da economia.

Magala disse no Parla-
mento que o Governo es-
tava a trabalhar num outro 
projecto de subsídio aos 
cidadãos, sobretudo estu-
dantes, combatentes, ido-
sos e portadores de defi-
ciência, o que no final do 
dia também não passou de 
“conversa para boi dormir”.

O CIP não tem dúvidas 
de que o agravamento da ta-
rifa do transporte no Grande 
Maputo choca com as medi-
das do Pacote de Aceleração 
Económica (PAE) anuncia-
das pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, em 
Agosto de 2022, alegada-
mente porque vai encarecer 
o custo de vida dos cidadãos.

Pois que no entender da 
economista do CIP, Estre-

la Charles, uma das medi-
das anunciadas consistia 
na redução do Imposto so-
bre o Valor Acrescentado 
(IVA), de 17 para 16%, e 
a redução do Imposto so-
bre o Rendimento de Pes-
soas Colectivas (IRPC) do 
sector dos transportes ur-
banos, de 32% para 10%. 

“Estas reduções começa-
ram a produzir efeitos a 1 de 
Janeiro deste ano. Por essa 
razão, devia haver uma re-
dução do preço de venda ao 
público de combustíveis e 
da tarifa de transporte públi-
co urbano”, explica Charles.

Paradoxalmente, a FE-
MATRO e o Conselho Mu-
nicipal de Maputo anuncia-
ram o aumento da tarifa do 
transporte público em três 
meticais, para a Zona Me-
tropolitana de Maputo (cida-
de de Maputo, Matola, Vila 
de Boane e Marracuene).

Aumento da tarifa de 
transporte em contra-
mão com o PAE anuncia-
do pelo Presidente Nyusi

“A redução do IVA, do 
IRPC, associado ao facto de 
o Governo estar a efectuar 
pagamentos do subsídio aos 
transportadores, anunciado 
em Julho de 2022, consti-
tuem factores suficientes 
para a redução do preço dos 
combustíveis e da tarifa do 
transporte público, o que 
não está a ocorrer, colocan-
do em causa os objectivos 
para os quais o PAE foi in-
troduzido: a redução do cus-
to da vida para o cidadão”, 
acrescenta Estrela Charles.

A fonte que temos vindo 
a citar defende que a FEMA-
TRO deve apresentar os mo-
tivos (reais) para a subida do 

preço e o impacto das medi-
das anunciadas pelo Gover-
no na sua estrutura de custos.

Outrossim, o CIP lamen-
ta que ao fim do segundo 
mês da entrada em vigor 
da redução dos referidos 
impostos, a Autoridade Re-
guladora de Energia (ARE-
NE) mantém a aplicação da 
taxa de 17% no preço final 
dos combustíveis, o que ao 
abrigo da Lei n° 22/2022 de 
28 de Dezembro é ilegal.

A Lei n° 22/2022, de 
28 de Dezembro, indica o 
dia 1 de Janeiro de 2023 
como a data da entrada em 
vigor da nova taxa do IVA 
de 16%. Todavia, até ao fi-
nal de Fevereiro de 2023 a 
ARENE ainda não se pro-
nunciou sobre a redução do 
preço de venda ao público 
dos combustíveis, violando 
deste modo a referida lei.

Face às constatações 
apresentadas, o CIP reco-
menda à ARENE a aplicação 
da lei do Código do IVA e re-
dução do preço dos combus-
tíveis com efeitos imedia-
tos, enquanto à FEMATRO 
recomenda que apresente os 
reais motivos para o aumen-
to do preço das passagens.

“E ao Ministério da Eco-
nomia e Finanças, maior fis-
calização e transparência na 
implementação do PAE, pu-
blicação dos valores pagos 
em subsídio às transportado-
ras e a análise do impacto da 
implementação do PAE uma 
vez passados mais de seis 
meses da sua implementa-
ção”, conclui o CIP. (PpP)

Dávio David

Por onde andam os subsídios aos passageiros e transportadores 

Governo caloteiro?
O Ministério dos Transportes e Comunicações e a Federação Moçambicana das Asso-
ciações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO) devem vir a público explicar por 
onde pararam os subsídios aos transportadores e aos passageiros do Grande Maputo, 
ora anunciados pelo Governo, em 2022.
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O Projecto Famba, que era o que podia minimizar os efeitos dos custos, é considerado 
por alguns utentes dos transportes públicos, entrevistados pela nossa reportagem, como 
um aborto.

Transportes públicos no Grande Maputo 

Novas tarifas apoquentam os utentes

Estes acusam 
ainda o Gover-
no de não ter 
uma política 
de protecção 

dos munícipes nesta área.
Segunda-feira passada, 

27 de Março, entrou em vi-
gor a nova tarifa dos trans-
portes públicos de passa-
geiros que foi agravada em 
três meticais. Isto é, a tarifa 
que era de 12 meticais pas-
sou a custar 15 e a de 15 
passou para 18 meticais. 

Nas primeiras horas da-
quele dia a circulação dos 
transportes, tanto os semi-
-colectivos, autocarros das 
empresas municipais, e 
mesmo das empresas pri-
vadas, não foi muito notá-
vel nas vias, devido a um 
receio de que fossem van-
dalizados pela população 
que pudesse estar enfure-
cida por este aumento de 
tarifas. Algumas paragens 
ficaram abarrotadas de 
passageiros, com alguns 
semi-colectivos a circula-
rem vazios, em jeito de tes-
tar o ambiente no terreno. 

Mesmo assim, os uten-
tes daqueles meios de 
transporte acenavam para 
que os carros parassem 
para lhes  transportar para 
os seus afazeres, sem que 
os motoristas parassem. 
Havia um sinal de que po-
deria haver greve dos trans-
portes naquele dia, o que 

felizmente não aconteceu.
Algumas pessoas abor-

dadas pela nossa repor-
tagem mostravam-se an-
gustiadas pelo que estava 
a acontecer, pois devido 
à redução dos transportes 
que atrevidamente carrega-
vam os passageiros, estes 
estavam a atrasar aos seus 
postos de trabalho e ou 
outros locais. Sobre o im-
pacto do aumento da tarifa, 
Paulo Alfredo, abordado 
na paragem vulgo Carpin-
taria, no bairro George Di-
mitrov, cujo destino era o 
Hospital Geral José Maca-
mo, disse que “vou a uma 
consulta e estou a atrasar”. 

“O valor da tarifa que 
foi acrescentado pare-
ce pouco significativo, 
mas se formos a fazer as 
contas mensais não é tão 
pouco assim. Dizem que 
fizeram o aumento atra-
vés da TSU, mas este au-

mento da tarifa vem tirar 
aquilo que muitos se acha-
vam estarem beneficiados. 

Nós a população esta-
mos domados. Na África do 
Sul aquela população não 
havia de aceitar este tipo de 
situações, pois eles sabem 
reivindicar quando se trata 
deste tipo de brincadeiras”.

Apercebendo-se da 
conversa que o nosso re-
pórter estava a ter com 
Paulo Alfredo, um cida-
dão que preferiu falar em 
anonimato, e disse ser 
trabalhador do Município 
de Maputo, apontou que 
naquela manhã ia atrasar 
tomar o autocarro da ins-
tituição que transporta os 
funcionários. “Olha, nós 
não fomos abrangidos pela 
TSU, mas penso que so-
mos também funcionários 
do Estado. Se faço as con-
tas, o meu salário não vai 
ser suficiente para supor-

tar o transporte dos meus 
dois filhos para a escola. 
O agravamento, parecen-
do pouco, não o-é. Com 
o tempo isto vai nos sufo-
car os bolsos”, apontou. 

Deslocamo-nos à para-
gem conhecida por Benfi-
ca, ainda no bairro George 
Dimitrov, onde procede-
mos algumas entrevistas 
e escutávamos conversas 
de pessoas que estavam à 
procura de transporte para 
os seus afazeres, e o sen-
timento era de que o agra-
vamento da tarifa penali-
zava o pacato munícipe.

Famba é um aborto

Falando concretamen-
te do Projecto Famba, 
conversámos com um 
passageiro dentro de um 
autocarro que tinha uma 
maquineta instalada para 
uso do Cartão Famba, 

tendo-nos exibido o cartão 
em sua posse e disse: “este 
cartão ainda tem algum va-
lor mas estas máquinas não 
estão a funcionar. Isto foi 
uma roubalheira. Muitas 
pessoas gastaram dinhei-
ro para a aquisição destes 
cartões que não chegaram 
a funcionar. Para onde foi 
este dinheiro? Está nos 
bolsos deles. Este projec-
to nasceu falido, ou seja, 
esta é uma burla que mais 
uma vez o Estado fez aos 
cidadãos”, disse a nossa 
fonte, que foi secundada 
por um outro passagei-
ro nos seguintes termos: 
“o Famba, para além de 
ser uma burla é um abor-
to” – risos no autocarro.

Este nosso último in-
terveniente disse-nos que 
tem por vezes feito viagens 
de negócios para alguns 
países vizinhos, nomeada-
mente para a África do Sul, 
Eswatine e Zimbabwe. 

“Os transportes públicos 
de passageiros não são tão 
desorganizados como aqui. 
Penso que naqueles países 
os governantes se preocu-
pam em organizar este sec-
tor. Aqui há vezes que se 
fala em comprar autocar-
ros e reforçar o transporte 
de passageiros, mas nada 
se tem notado de concre-
to. Isto dá a entender que o 
Estado não está preocupa-
do. Na África do Sul, por 
exemplo, o sistema é super 
sofisticado”, disse. (PpP) 

“O Famba, para além de ser uma burla é um aborto” – um passageiro

Alexandre Luís
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Jonathan Butler escala Maputo

O conceituado músico sul-africano radicado nos 
Estados Unidos, Jonathan Butler, vai escalar Ma-
puto na próxima semana, para um concerto me-
morável. 

Denominado ‘Jazz Encouters’, o espectáculo, que 
conta com a participação de Jimmy Dludlu, terá lu-
gar no dia 11 de Março, na Piscina do Desportivo de 
Maputo.

A Top Produções, empresa por detrás do concerto, 
prevê um show que certamente irá marcar uma gera-
ção do jazz, pois se trata de “dois mágicos da guitarra 
incontornáveis”. 

Para a produção, este espectáculo será um pretexto 
para que se entenda até quão as guitarras suportam a 
capacidade de ser ‘massacradas’.

A realização deste show nutre a Top Produções de um 
sentimento de conquista, por se concretizar numa al-
tura que coincide com “um dos momentos mais altos 
do nosso astro Jimmy Dludlu e por sabermos que Jo-
nathan Butler é uma rica e incontornável referência da 
música mundial, para além de inspiração de muitos 
guitarristas africanos”.

O ‘Jazz Encouters’, como o próprio nome refere, é um 
palco de encontros. Para além de Jonathan Butler e 
Jimmy Dludlu haverá outras atracções que a produção 
prefere não desvendar agora. (PpP)

EUA apoiam justiça moçambicana

O Governo dos Estados Unidos da América, atra-
vés da sua Agência para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID), lançou um novo programa, a 
Actividade de Apoio Técnico ao Sector da Justiça 
(JUSTA), que assenta em 10 anos de apoio ao Esta-
do de Direito em Moçambique.  

Este programa aborda a falta de acesso aos serviços 
judiciais e a falta de recursos para processar e julgar os 
casos de crimes contra a vida selvagem, corrupção e 
abuso dos direitos humanos no Norte de Moçambique. 
Enfatizando o compromisso dos Estados Unidos da 
América com a assistência localizada, esta actividade 
foi co-desenhada por juízes, advogados e formadores 
do Supremo Tribunal, da Procuradoria-Geral e do Cen-
tro de Formação Judicial, com sede na Matola, e será 
implementada com a colaboração destas instituições.

Através de uma doação directa de 2,2 milhões de dóla-
res, a JUSTA proporcionará formação no local de traba-
lho a cerca de 70 juízes e 110 procuradores para julgar 
crimes de tráfico de vida selvagem, proteger os direi-
tos humanos e combater a corrupção nas províncias de 
Cabo Delgado, Nampula e Niassa.  

Dados os desafios do acesso à justiça em áreas remotas, 
a JUSTA apoiará a utilização de tribunais móveis, per-
mitindo aos juízes chegar aos cidadãos onde residem e 
proteger os seus direitos.  

Para aumentar a eficiência, a JUSTA ajudará o Supremo 
Tribunal e a Procuradoria-Geral da República a imple-
mentar um sistema automatizado de acompanhamento 
da gestão de processos. Também apoiará a luta contra a 

corrupção, reforçando os gabinetes de auditoria interna 
e as inspecções judiciais. (PpP)

BCI comprometido com agronegócio

O BCI participou na sexta-feira da semana passada, 
em Maputo, no Fórum Qualidade, Inovação e Se-
gurança Agroalimentar, organizado pela Associação 
dos Jovens Agricultores de Portugal – AJAP, que 
abordou as trocas comerciais e a competitividade 
do sector agroalimentar, assim como a internacio-
nalização das empresas agroalimentares. 

No encontro, o Administrador do BCI, Pedro Reis, fa-
lou sobre o contributo do Banco no domínio do agrone-
gócio, em Moçambique. 

Ao longo dos anos, o BCI tem vindo a afirmar-se como 
um dos principais parceiros deste sector, associando-se 
aos actores mais representativos da cadeia de valor dos 
produtos de desenvolvimento do agronegócio em todo 
o país, participando na discussão e no desenvolvimento 
e lançamento de melhores soluções para o negócio.

O BCI tem firmado, igualmente, parcerias com diver-
sas entidades para criar Linhas de Crédito que visam 
suportar as necessidades de apoio à Tesouraria e ao In-
vestimento das PME moçambicanas, especialmente as 
que operam no sector do agronegócio.

Refira-se que no encontro, em que intervieram oradores 
de Moçambique e de Portugal, foram discutidas, entre 
outras temáticas, o Comércio Mundial dos Produtos 
Agrícolas e Segurança Alimentar e as Parcerias Portu-
gal - Moçambique para o Investimento. (PpP)

BREVES
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Há vários 
elementos nesta 
lei que são 
contrários, entre 
eles próprios, e que 
são contrários ao 
que está instituído 
na Constituição 
da República”, 
denuncia Vanessa 
Cabanelas

Olhar de lince Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

ONGs que sejam críticas aos 
“desmandos” do Governo. 

“Este poder exacerbado é 
uma das questões que mais 
nos preocupa, porque é o Go-
verno que reconhece as Orga-
nizações da Sociedade Civil, 
é o mesmo Governo a quem 
devemos prestar contas e apre-
sentar relatórios, incluindo os 
planos anuais de actividades, e 
é também o Governo que deci-
de sozinho extingui-las, então, 
considerando que estas funcio-
nam também para monitorar as 
actividades do Governo, isto 
parece com certeza um con-
trassenso. As mais incómodas 
vão ser extintas, provavelmen-
te. Há vários elementos nesta 
lei que são contrários, entre 
eles próprios, e que são con-
trários ao que está instituído na 
Constituição da República”, 
denuncia Vanessa Cabanelas.

“Comemos na mesma 
panela”

Por seu turno, a directora 
executiva do Centro de Apren-
dizagem e Capacitação da So-

ciedade Civil (CESC), 
Paula Monjane, con-
sidera que a presente 
Lei veio limitar o di-
reito de liberdade de 
associação das comu-
nidades, bem como 
toca nos direitos do 
cidadão singular, não 
somente “estrangu-
la” as Organizações 
da Sociedade Civil.

Para Monjane, o 
Gabinete de Infor-
mação Financeira de 
Moçambique (GI-
FIM), supostamente, 
fez uma avaliação 
de risco, onde ava-
liou as Organizações 
da Sociedade Civil 
numa escala de 0 a 1 
avaliou como tendo 
0,7, ou seja, não há 
nenhuma justifica-
ção que indica que 
as Organizações da 
Sociedade Civil são poten-
cialmente vulneráveis ao fi-
nanciamento ao terrorismo.

“Ora, as Organizações da 
Sociedade Civil, a maior par-
te, que recebem recursos do 
exterior, recebem dos mesmos 

doadores que o Governo, 
e usam o sistema finan-
ceiro, a pergunta que fica 
é: não deverá ser o forta-
lecimento da capacidade 
do próprio Governo de 
rastrear as transacções 
financeiras, ao invés de 
andar atrás das Organi-
zações da Sociedade Ci-
vil?”, indaga Monjane.

O advogado da Fun-
dação para Desenvol-
vimento da Comuni-
dade (FDC), Joaquim 
Oliveira, também cri-
ticou a presente Lei. 
“Logo no preâmbulo há 
uma formulação con-
traditória que diz que a 
lei se conforma com pa-
drões internacionais, no-
meadamente Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos e sobre o Pacto 
dos Direitos Civis e Po-
líticos, incluindo a Carta 

Africana sobre os Direitos Hu-
manos e dos Povos”, afirma.

Na óptica de Oliveira, 

aqueles dispositivos legais e 
internacionais reforçam a li-
berdade dos cidadãos, a De-
mocracia e os Direitos Hu-
manos, contudo, esta Lei vem 
contrariar ou até agredir de for-
ma directa esses princípios que 
a Lei tomou em consideração. 

“Recordar a sociedade que 
a nossa Constituição da for-
ma como se apresenta é tam-
bém baseada e fundamentada 
nesses padrões internacionais 
que nós estamos a dizer aqui, 
contrário daquilo que esta lei 
infelizmente apresenta. Es-
tranhamente e propositada-
mente, a proposta preparada 
pelo Governo não se mos-
tra em conformidade com a 
Constituição da República 
de Moçambique e constitui 
uma ameaça à liberdade das 
associações, estabelecida nos 
artigos, sobretudo, porque 
manifesta uma contradição 
com os princípios e objectivos 
fundamentais constitucional-
mente consagrados”, lamenta 
Joaquim Oliveira. (Redacção)
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Discrepâncias no registo migratório entre os dois países

Indiciado como mandante de raptos acusa 
serviços migratórios de incompetência

“É bastante evidente que cumpri o dever de carimbar o meu documento 
de viagem” – suposto mandante de sequestros em Moçambique e 
África do Sul

O suposto líder dos sequestros internacional, Esmael Nangy, acusou na semana finda os 
serviços migratórios do país e da vizinha África do Sul de incompetência por alegadas 
falhas no registo do seu movimento migratório entre os dois países.

As autorida-
des moçam-
b i c a n a s , 
através da 
I n t e r p o l , 

emitiram um mandado de 
captura internacional con-
tra o empresário moçambi-
cano Esmael Nangy, acu-
sando-o de ser o líder dos 
sequestros nos dois países.

Aliás, no solo pá-
trio existe, igualmente, 
um mandado de prisão 
provisória contra Nan-
gy, desde Julho de 2022.

Entretanto, em sede do 
Tribunal de Magistrados de 
Tembisa, na vizinha África 
do Sul, Esmael Nangy con-
fessou ter viajado entre os 
dois países com frequên-
cia, inclusive em Dezem-
bro último, no entanto, 
confessa que nunca chegou 
a ser abordado por nenhu-
ma das autoridades fron-
teiriças dos dois países.

Apesar do suposto man-
dado de detenção ora exis-
tente desde ano passado, o 
acusado afirma ter cruza-
do legalmente a fronteira 
de Limpopo, no posto ad-
ministrativo de Ressano 
Garcia, sem contudo ser 
detido pela Polícia sul-
-africana ou moçambicana.

Entretanto, na África 
do Sul, os serviços migra-
tórios dizem não ter re-

gisto da permanência do 
empresário Esmael Nan-
gy naquele país, pois os 
registos existentes mos-
tram dados contraditórios.

Contudo, a defesa de 
Esmael Nangy contou ao 
Tribunal de Tembisa que 
o seu constituinte pos-
sui um Bilhete de Identi-
dade sul-africano, o que 
lhe permite residir na-
quele país folgadamente.

Banco de dados sem 
registo de movimento 

fronteiriço

O sargento da Polícia 
sul-africana que igual-
mente pertence à Inter-
pol, Kabelo Seanego, 
disse em sede do mesmo 
Tribunal de Tembisa que 
foi quem descobriu dis-
crepâncias quanto aos 
movimentos migratórios 

de Nangy, entre Moçam-
bique e África do Sul. 

Seanego explicou que 
embora numerosos carim-
bos tenham sido feitos no 
seu passaporte, com o ob-
jectivo de documentar a 
sua viagem entre Moçam-
bique e África do Sul, eles 
não correspondiam aos 
movimentos migratórios 
registados nas bases de 
dados de ambos os países. 

No seu depoimento de 
fundamentação, Seane-
go explicou ainda que, de 
acordo com o Serviço de 
Migração em Moçambique, 
o último movimento cap-
turado de Nangy foi uma 
partida pelo posto frontei-
riço de Ressano Garcia, a 
26 de Novembro de 2021.

Contudo, acrescentou 
ainda o sargento Kabelo 
Seanego, não havia mais 
movimentos no sistema 

moçambicano, mas do-
ravante encontrou mais 
de 30 selos após o regis-
to de 26 de Novembro 
de 2021, e inclusive de 
até 4 de Janeiro de 2023.

O mesmo agente da In-
terpol que temos vindo a 
citar disse perante o tribu-
nal estranhar que do lado 
sul-africano apenas um 
movimento de Nangy te-
nha sido capturado em 2 de 
Dezembro de 2022, entre-
tanto, o mesmo sistema ac-
tualmente indica que Nan-
gy esteve inclusive fora das 
fronteiras sul-africanas.

A “incompetência” dos 
dois países

Chamado a responder 
sobre as discrepâncias no 
registo do seu movimento 
migratório entre os dois 
países vizinhos, o suposto 

líder dos sequestros, Es-
mael Nangy, por seu turno, 
sacudiu o capote e disse 
categoricamente não ter 
viajado ilegalmente entre 
os dois países, atirando a 
responsabilidade de expli-
car as alegadas discrepân-
cias aos serviços migrató-
rios de ambos os países.

“Portanto, não posso 
responder por que as auto-
ridades de Moçambique e 
da África do Sul falharam 
no seu dever de registar 
os meus movimentos nos 
seus sistemas de controlo. 
É uma discrepância que 
deve ser explicada pelas 
autoridades dos dois paí-
ses”, defendeu-se Nangy. 

Aliás, Esmael Nan-
gy aproveitou a ocasião 
para questionar sobre 
quem era a responsabili-
dade de capturar os mo-
vimentos dos viajantes 
através das fronteiras.

“Afirmo que não sou a 
única parte obrigada com 
a tarefa de capturar o meu 
movimento de viagem en-
tre as fronteiras dos dois 
respectivos países. Afirmo 
que é meu dever e obriga-
ção apresentar o meu docu-
mento de passaporte às au-
toridades competentes para 
registar a circulação dos 
viajantes, para que o meu 
documento seja carimba-
do. É bastante evidente 
que cumpri o dever de ca-

Dávio David
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Por seu turno, a Em-
baixada dos Estados 
Unidos em Moçambique 
confirma a detenção de 
um cidadão americano.

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

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

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

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

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

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

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

Embaixada dos Estados Unidos diz 
estar a acompanhar o caso

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

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

Defesa diz que a inves-
tigação da PGR é lenta

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

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

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

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

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

rimbar o meu documento 
de viagem”, disse Nangy.

O Tribunal de Tembisa 
quis ainda saber de Esmael 
Nangy se estava a tentar 
não ser rastreado pela In-
terpol e pelas autoridades 
moçambicanas pelas dis-
crepâncias no seu regis-
to migratório, ao que em 
resposta Nangy justificou 
que “se eu estivesse não 
teria os meus documentos 
de viagem carimbados nos 
postos de fronteira. O de-
mandado (o Estado) não 
conseguiu anexar qualquer 
declaração prestada por um 
oficial de migração no pos-
to fronteiriço de Libom-
bo”, afirmou Nangy, para 
de seguida acrescentar que 
os carimbos anexos no seu 
passaporte são genuínos.

Ademais, Esmael Nan-
gy acrescentou ainda que 
o facto de um movimento 
ter sido capturado em 2 de 
Dezembro de 2022, quando 
ele viajou para Moçambi-
que através do posto fron-
teiriço de Libombo, provou 

que o fracasso das autori-
dades em capturar os seus 
movimentos em outras oca-
siões se deveu ao não cum-
primento dos seus deveres.

Mais discrepâncias no 
BI sul-africano

Por outro lado, o suposto 
líder dos sequestros interna-
cional, Esmael Nangy, dis-
se, de igual modo, que tam-
bém houve um erro no seu 
Bilhete de Identidade (BI) 
sul-africano, emitido pelo 
Departamento de Assun-
tos Internos daquele país.

Esmael Nangy expli-
cou que recebeu o BI em 
1992, contudo, o perdeu 
em 1998, tendo na sequên-
cia solicitado um novo.

“Após a colecta, o 
novo Bilhete de Identi-
dade foi emitido com um 
único dígito diferente do 
anterior. O quarto dígi-
to “7” no BI original foi 
substituído erroneamente 
pelo dígito “1” no novo 
BI”, justificou Nangy.

Esmael Nangy disse 
que abordou o Departa-
mento de Assuntos Inter-
nos sul-africano e, na oca-
sião, relatou o erro, mas foi 
informado de que foi um 
erro administrativo e que 
o novo número de iden-
tidade pertenceria a ele.

Contudo, refira-se ain-
da que também está em de-
bate no referido Tribunal 
de Magistrados de Tembi-
sa o pedido de pagamento 
de caução interposto pela 
defesa de Esmael Nangy.

Esmael Nangy está de-
tido na vizinha África do 
Sul desde o passado dia 7 
de Janeiro do ano em cur-
so, em face de um pedido 
de extradição de Moçam-
bique que considera Nan-
gy um foragido da justiça.

As autoridades mo-
çambicanas apresentaram 
um pedido de extradição 
a 2 de Fevereiro, quase 
um mês após a sua deten-
ção. Moçambique teria 
apresentado um mandado 
de prisão provisório para 

Nangy em Julho de 2022.
O processo de extra-

dição do empresário mo-
çambicano Esmael Nangy, 
acusado de liderar o crime 
internacional de seques-
tro no país, pode estar 

encalhado por incumpri-
mento de requisitos for-
mais por parte do Estado 
Moçambicano, como é 
neste caso a falta de da-
dos do movimento migra-
tório do acusado. (PpP)

Frelimo afina máquina 
para VI eleições autárquicas

O partido Frelimo agen-
dou para os dias 24 e 25 
de Março a sua segunda 
sessão do Comité Cen-
tral, quando se caminha a 
passos largos para as VI 
eleições autárquicas, mar-
cadas para 11 de Outubro 
próximo.No evento, que 
terá lugar na cidade da 
Matola, província de Ma-
puto, os “camaradas” vão 
delinear as estratégias para 
as eleições autárquicas.

A porta-voz da Frelimo 
assegurou que oportuna-
mente o partido irá parti-
lhar a agenda da sessão, 

sublinhando, no entanto, 
que a mesma foi convoca-
da no quadro do cumpri-
mento do plano de activi-
dades do Comité Central.

Refira-se que esta é a 
segunda sessão deste ór-
gão deliberativo após o XII 
Congresso do partido, que 
decorreu de 23 a 28 de Se-
tembro do ano transacto, 
na Escola Central da Fre-
limo, na Matola, província 
de Maputo, tendo reeleito 
Filipe Nyusi para o car-
go de presidente do par-
tido, com 100% de votos 
dos delegados. Redacção 
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CRÓNICA
Aos Setenta anos de idade

Fernando Manuel cego 
mas ainda cronista

Nascido em 
Inhambane, 
de apelido 
P e n d u l a , 
após ter sido 

estudante que concluiu o 
7º Ano no Liceu António 
Enes, no tempo colonial, 
teria, como reza a histó-
ria deste decano jornalista, 
sido incorporado no Exérci-
to colonial. Desmobilizado, 
reza ainda a sua trajectória 
que após a Independência 
nacional foi trabalhar na Pe-
tromoc- Petróleos de Mo-
çambique- mas dando aulas 
nocturnas de Português, na 
Escola Secundária da Polana.

Ainda jovem, fez parte 
do quadro dos jornalistas da 
malograda Revista TEMPO 
e partilhou a produção de 
grandes reportagens com 
o malogrado fotojornalista 
Kok Nam, com destaque 
ainda para o Naita Ussene.

 No seu currículo, nota-
-se ainda que este grande 
letreiro foi um dos que 
participou na fundação 
da Associação dos Es-
critores Moçambicanos, 
onde militam e ou mi-
litaram grandes nomes 
como Noémia de Sousa, 
Marcelino dos Santos, 
José Craveirinha, Albi-

no Magaia, Lina Magaia, 
Filimone Meigos, Ungu-
lane Ba Ka Cossa, Alcân-
tara Santos, entre outros. 

Fernando Manuel, 
aquando da aprovação da 
Lei da Liberdade de Im-
prensa, participou cora-
josamente na criação da 
primeira imprensa livre 
moçambicana, descrita 
como Mediacoop, proprie-
tária do Jornal electrónico 
Mediafax, SAVANA, e 
uma rádio com este nome.

Entretanto, falar deste 
nome é o mesmo que re-
cordar as grandes repor-
tagens interventivas pu-

blicadas em centenas de 
edições da Revista TEM-
PO. Alguns o chamam do 
Homem Sugerido, devido 
a publicação de uma co-
lectânea de suas crónicas 
que foi ilustrada pelo fa-
moso artista Ídasse Tembe. 

Comemorado o seu ani-
versário a 20 de Janeiro 
passado, homenagear este 
homem das artes e letras 
é recordar muitos perso-
nagens, nomeadamente 
Calane da Silva, Fernando 
Amado Couto, Bartolo-
meu Tomé, José Pinto de 
Sá, Luís David, Teresa de 
Sá Nogueira, Maria Pin-

to de Sá, Mário Matusse.
Até este momento que 

estamos a escrever esta 
homenagem, este é consi-
derado um dos melhores 
cronistas da nossa praça 
jornalística. Como títu-
los, Fernando Manuel já 
publicou a “Missa Pagã”; 
tem colectâneas de cró-
nicas no seu intitulado 
TA N G L O M A N G L O , 
e agora está a produzir 
uma outra colectânea de 
crónicas intitulada “AS 
PEGADAS de AREIA”. 

Bem-haja septuagená-
rio Fernando Manuel. (PpP)      
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Os desafios do continente africano no domínio do financiamento de infra-estruturas 
rodoviárias são vastos e as necessidades de desenvolvimento da rede de estradas são 
crescentes. 

SOCIEDADE

Rede rodoviária africana é péssima

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

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

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

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

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

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

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

Por outro lado, o minis-

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

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

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

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

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

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

Há desafios para 
alcançarmos este objectivo

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

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

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

são agravados pelos even-
tos climáticos extraordinários 

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

Mesquita apontou ainda que 
a falta de manutenção adequada 
e atempada conduz à deteriora-
ção precoce das estradas, ao au-
mento dos custos operacionais 
dos veículos, à redução da fia-
bilidade dos serviços da infra-
-estrutura e aumento do risco de 
acidentes de viação. (Redacção)
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Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na 
Sede do Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag 
ou contactar através dos telemóveis: 826864465 e 871232355.

Matrículas para 2023

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos 
alunos, pais, encarregados de educação e ao público em 
geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classes por 700 meticais.
 

MUNDO
Exercícios navais entre África do Sul, Rússia e China

Congressista submete proposta 
de lei contra sul-africanos

Na semana passada, uma nova proposta de lei foi introduzida no Congresso dos Estados 
Unidos — na Câmara dos Deputados — pelo deputado John James, congressista do Es-
tado de Michigan, que, se for aprovada, obrigará os EUA a tomar uma posição contra a 
África do Sul, devido a sua participação nos exercícios militares com a Rússia e China.

O projecto de lei 
– Resolução 
145 da Câmara 
(referido como 
HR145) – no 118º 

Congresso, denuncia o Exer-
cício Naval Mosi II da África 
do Sul com a China e Rússia. 

O projecto de lei “se opõe à 
realização de exercícios mili-
tares pela República da África 
do Sul com a República Po-
pular da China e a Federação 
Russa e pede ao Governo Bi-
den que conduza uma revisão 
completa do relacionamento 
Estados Unidos-África do Sul”.

O progresso que esta legisla-
ção fez, até agora, no processo 
legislativo, é que ela foi introdu-
zida e agora foi encaminhada ao 
Comité de Relações Exteriores 
da Câmara. É patrocinado pelo 
congressista republicano John 
James. Tem cinco legisladores 
republicanos adicionais que tam-
bém estão a apoiar o projecto de 
lei; os representantes Christopher 
H. Smith, de Nova Jersey, Tho-
mas H. Kean, de Nova Jersey, 
Cory Mills, da Flórida, James R. 
Baird, de Indiana, e Young Kim, 
da Califórnia. Nenhum legislador 
do Partido Democrata ainda de-
monstrou apoio ao projecto de lei.

China, Rússia, Ucrânia e Es-
tados Unidos têm uma histó-
ria com a África do Sul que re-
monta a décadas e resultou em 
inúmeros exercícios terrestres, 
marítimos e aéreos, mas ne-
nhum foi tão controverso quan-
to Mosi II, pois coincidiu com 
o primeiro aniversário da in-
vasão da Ucrânia pela Rússia.

O facto de a África do Sul 
ter decidido prosseguir com o 
exercício causou uma tempes-
tade de controvérsia, especial-
mente porque a África do Sul 
recusou alguns exercícios li-
derados pelos Estados Unidos. 

“Os convites para participar 
dos exercícios Obangame Ex-
press 23 e Cutlass Express 23 
foram estendidos à África do 
Sul”, confirmou o Contra-almi-
rante Chase Patrick, director do 
Quartel-General Marítimo das 
Forças Navais dos EUA Europa-
-África, na Sexta Frota dos EUA.

Patrick disse à DefenseWeb: 
“Não podemos comentar sobre 
a decisão de nenhuma nação de 
participar. No entanto, enten-
demos que cada um de nossos 
parceiros deve equilibrar seus 
próprios cronogramas planea-
dos ao considerar o momento da 
participação. Também conscien-
temente não colocamos nossos 
parceiros na posição de escolher 
entre os Estados Unidos e outras 
nações ao determinar a melhor 
maneira de proteger suas águas 
territoriais ou interesses maríti-
mos. Nosso objectivo continua 
focado em apoiar soluções lide-
radas pela África para essas ques-
tões marítimas transnacionais”.

A introdução do HR145 mos-
tra que alguns legisladores repu-
blicanos têm uma visão diferente, 
defendendo seus constituintes.

O “documento de HR145 pa-
rece mais um acto de desespero 
e acto de coerção tentando redi-
reccionar a posição da África do 
Sul para a Ucrânia e a posição da 
África do Sul para a Rússia”, dis-

se Jasmine Opperman, especialista 
em segurança independente na Áfri-
ca. Além disso, de sua perspectiva, 
a Resolução parece que os EUA es-
tão tentando forçar a África do Sul. 

“Infelizmente, porém, é de natu-
reza prescritiva. Aqui reside o pro-
blema para os Estados Unidos. Es-
sas resoluções irão simplesmente ter 
uma posição mais firme do Governo 
sul-africano na sua posição actual, e 
não irão, de forma alguma, redirec-
cionar a sua posição para estar mais 

inclinado aos Estados Unidos”.
O HR145 “opõe-se à decisão da 

África do Sul de sediar exercícios 
militares com a República Popular 
da China e a Federação Russa de 17 
a 24 de Fevereiro de 2023; exorta o 
Governo da África do Sul a cancelar 
todos os futuros exercícios militares 
com a República Popular da China 
e a Rússia e voltar a juntar-se aos 
exercícios liderados pelos Estados 
Unidos, como o Cutlass Express; 
respeitar a carta das Nações Unidas 
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e opor-se publicamente à 
invasão injustificada e não 
provocada da Rússia na 
Ucrânia; fortalecer a sua 
resiliência política para 
rejeitar a visão autoritária 
do Partido Comunista Chi-
nês para a África do Sul; 
e manter a sua soberania 
nacional, reduzindo a sua 
dependência de empre-
sas chinesas em sectores-
-chave, como tecnologia 
de informação e comu-
nicação”, entre outros.

É improvável que a 
Resolução HR145 seja 
aprovada, especialmente 
porque foi patrocinada por 
representantes juniores que 
têm pouca influência na 
Câmara dos Deputados. 
Mas fontes disseram ao 
Daily Maverick que a reso-
lução mostra que os EUA 
acreditam que a África do 
Sul não está mais alinhada 
e escolheu o lado da Rússia. 

Espera-se que um 
novo projecto de lei seja 
apresentado ao Congres-
so para designar a Rússia 
como Estado patrocinador 
do terrorismo, o que te-
ria profundas implicações 
para os parceiros da Rús-
sia, como a África do Sul.

Oposição preocupada

Dean Macpherson, 
ministro-sombra do Co-
mércio, Indústria e Con-
corrência da Aliança De-
mocrática, disse que o 
partido da oposição está 
profundamente preocu-
pado com a Resolução 
HR145 como “resultado 
da decisão do Governo sul-
-africano de realizar exer-
cícios militares conjuntos 
com a Federação Russa e 
sua recusa em condenar a 
injustificada e invasão não 
provocada da Ucrânia na 
Assembleia-Geral da ONU.

“As acções do ANC 
estão resultando numa re-
lação cada vez mais tensa 
com os Estados Unidos. 
Isso é confirmado pela Re-
solução que pede ao Go-
verno Biden que 'conduza 

uma revisão completa do 
status actual e futuro do 
relacionamento bilateral 
Estados Unidos-África do 
Sul'. A Aliança Democrá-
tica (AD) está preocupada 
que esta resolução também 
possa colocar em risco os 
benefícios que a África 
do Sul recebe da Lei Afri-
cana de Crescimento e 
Oportunidades (AGOA).

“O AGOA fornece 
acesso isento de impos-
tos e quotas a muitos pro-
dutos que a África do Sul 
exporta para os Estados 
Unidos. Em 2021, as ex-
portações sul-africanas do 
AGOA foram avaliadas 
em R2,7 biliões. O acordo, 
portanto, serve como um 
impulso significativo para 
a nossa economia local 
e uma linha de vida vital 
para muitas de nossas in-
dústrias mais vulneráveis 
e em desenvolvimento.

 É preocupante o facto 
de esta resolução concla-
mar o Governo dos Estados 
Unidos a fornecer ao Con-
gresso um relato detalhado 
dos benefícios económicos 
que a África do Sul obtém 
de sua inclusão na AGOA. 
Isso sugere que o Con-
gresso dos Estados Unidos 
está considerando a possí-
vel remoção da África do 
Sul do âmbito da AGOA”.

Macpherson afirmou 
que “é claro que o ANC 
está mais preocupado em 
manter boas relações com 
a Rússia do que em fazer o 
que é do melhor interesse 
do povo sul-africano e das 
relações internacionais em 
geral. Como resultado, a 
AD fará tudo ao seu alcance 
para evitar uma maior dizi-
mação da economia sul-
-africana nas mãos da ob-
soleta ideologia do ANC”.

Steven Gruzd, chefe 
do Projecto África-Rússia 
e do Programa de Go-
vernança e Diplomacia 
Africana do Instituto de 
Assuntos Internacionais 
da SA, disse ao IOL que 
a Resolução HR145 po-
deria sair pela culatra e 

aproximar a África do 
Sul da Rússia e da China.

“Os europeus também 
não estão felizes. A África 
do Sul está se arriscando 
com esses exercícios. Pode 
escapar impune, mas tam-
bém pode enfrentar algum 
tipo de retaliação comercial 
ou de investimento. O mo-
mento não é vantajoso para 
a África do Sul. A atenção 
do Mundo será atraída para 
esses exercícios no próprio 
aniversário da invasão rus-
sa. Parece insensível, no 
mínimo, e provocativo, 
na melhor das hipóteses”.

O exercício Mosi II 
ocorreu de 17 a 27 de Fe-
vereiro ao largo de Richar-
ds Bay e Durban, com a 

fase marítima ocorrendo 
entre 25 e 27 de Feverei-
ro. O Ministério da Defesa 
da Rússia afirmou que “os 
participantes praticaram a 
formação de um esquadrão 
multinacional de navios de 
guerra, manobras tácticas 
conjuntas em diferentes fi-
leiras e ordens de batalha 
e tarefas de defesa contra 
minas durante uma traves-
sia marítima com disparo 
contra um alvo simulando 
uma mina flutuante nos 
três dias de exercícios”.

Navios de guerra rus-
sos, chineses e sul-africa-
nos realizaram disparos 
de artilharia contra um 
alvo naval simulado, trei-
nados para libertar um na-

vio capturado com reféns, 
ajudar um navio em perigo 
no mar e pessoal à tona.

Uma série de exercí-
cios a bordo da fragata 
russa Almirante Gorshkov 
envolveu um helicóptero 
Ka-27 baseado no navio.

A Rússia foi representa-
da nos exercícios pela fra-
gata Almirante Gorshkov e 
pelo navio-tanque de mé-
dio porte da Frota do Norte 
Kama. A Marinha chinesa 
foi representada pela fraga-
ta Rizhao, o contratorpedei-
ro Huainan e o navio logís-
tico Kekesilihu, enquanto 
a Marinha sul-africana foi 
representada pela fragata 
Mandi. (in Defense Web)



Há muito 
que a co-
m u n i d a d e 
r u a n d e s a 
residente no 

país queixa-se de acções 
de perseguição, movidas 
pelos serviços de seguran-
ça de Kigali contra alega-
dos opositores, tendo se 
intensificado a partir da 
entrada da força ruandesa 
no Teatro Operacional em 
Cabo Delgado, a apoiar 
no combate ao terrorismo. 

Vários cidadãos ruan-
deses, tidos como incómo-
dos ao regime ditatorial de 
Kagame, já morreram em 
Moçambique em circuns-
tâncias misteriosas e que 
nunca foram esclarecidas. 

O Ruanda desempe-
nha um papel importante 
na restauração da segu-

rança em Cabo Delgado, 
o que em parte faz com 
que a acção de Maputo 
seja vista como sendo a 
famosa moeda de troca.

Esta terça-feira, o Con-
selho de Ministros aprovou 
uma proposta de resolu-
ção que ratifica o acordo 

assinado em Kigali, em 
Junho de 2022, sobre a 
Assistência Mútua Legal 
em Matéria Criminal, en-
tre Moçambique e Ruanda, 
a submeter na Assembleia 
da República (AR) para 
sua homologação ou não. 

De acordo com Filimão 
Suazi, o acordo estabelece 
mecanismos visando ga-
rantir a assistência mais 
ampla possível de parte a 
parte, em conformidade 
com as suas disposições e 
respectivas legislações in-
ternas, na investigação ou 
procedimentos judiciais 
em relação a infracções 
cuja medida aplicável, no 
momento do pedido de 
assistência, é da compe-
tência das autoridades ju-
diciais da parte requerente.

Acordo de extradição

Por outro lado, na mes-
ma senda, o Governo apro-
vou a proposta de resolu-
ção que ratifica o Acordo 
de Extradição entre a Re-
pública de Moçambique 
e a República do Ruanda.

O acordo estabelece 
os casos e condições para 

a extradição dos acusa-
dos pelos tribunais e dos 
condenados por práticas 
criminais nos respectivos 
Estados e aplicar-se-á aos 
pedidos feitos após a sua 
entrada em vigor, mesmo 
que os crimes cometidos 
ou as sentenças tenham 
sido impostas ou come-
tidos antes dessa data.

Existindo cidadãos de 
um ou outro país que se 
tenham refugiado noutro, 
por via da ratificação des-
te acordo passam a existir 
condições jurídicas e legais 
para que se proceda à ex-
tradição destes cidadãos.

“Teremos uma autono-
mia legal para que, aquan-
do da solicitação de ex-
tradição de um Estado ao 
outro, que se extradite um 
cidadão e isso possa ser 
feito com as condições le-
galmente estabelecidas”, 
argumentou Suazi. (PpP)
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Greve por 21 dias prorrogáveis 

Governo manda passear 
médicos e ao povo 

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

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

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

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

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

autoridades governamentais.
A negociação dos pontos 

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

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

A TSU, segundo a classe 

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

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

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

Entretanto…
Entretanto, o ministro da 

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

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

Luís Cumbe
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Greve por 21 dias prorrogáveis 

Governo manda passear 
médicos e ao povo 

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

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

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

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

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

autoridades governamentais.
A negociação dos pontos 

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

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

A TSU, segundo a classe 

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

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

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

Entretanto…
Entretanto, o ministro da 

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

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

Moçambique regula 
extradição de ruandeses

O Governo aprovou dois protocolos de cooperação em matérias criminais e extradição 
de cidadãos com o Ruanda, uma acção que, em última instância, vem “legalizar” o que 
alguns sectores da comunidade ruandesa sempre denunciaram sobre a perseguição 
movida pelos serviços de segurança de Kigali contra alegados opositores do ditador Paul 
Kagame.

Rapto de ruandês, em Kanyaca, há cerca de um ano


