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Morre-se de fome no nosso país
Continuam a gerar uma onda de indignação no seio da sociedade os pronunciamentos do 
ministro Celso Correia, segundo os quais 90% da população moçambicana estava livre 
da insegurança alimentar e que passava três refeições por dia.

Dionildo Tamele

“A informação prestada pelo ministro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural contrasta com a realidade vivida por milhões de moçambicanos” 
– FDC 

Os pronun-
ciamentos 
do ministro 
da Agri-
cultura e 

Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, durante o 
encontro com o director-
-geral da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultu-
ra (FAO), Qu Donggyu, 
segundo os quais 90% da 
população moçambicana 
tem alimentação segura, 
ou seja, já consegue ter 
três refeições por dia, são 
considerados, por algumas 
organizações da Sociedade 
Civil e políticas, de con-
troversas e desconcertan-
tes, porquanto contrastam 
com a realidade vivida por 
milhões de cidadãos em 
Moçambique, que vivem 
abaixo da linha da pobreza.

A Fundação para o 
Desenvolvimento da Co-
munidade (FDC), uma 
das organizações da So-
ciedade Civil, manifestou 
o seu posicionamento em 
relação aos dados avan-
çados por Celso Cor-
reia, na sede da FAO, 
sobre a segurança ali-
mentar em Moçambique. 

A organização liderada 
pela activista social Graça 
Machel, em nota enviada 
à nossa Redacção, avan-
ça que as declarações do 
governante moçambica-

no suscitam indignação e 
um mal-estar, pois as suas 
experiências de traba-
lho com as comunidades 
confirmam que a situa-
ção é de facto dramática.

“A informação presta-
da pelo ministro da Agri-
cultura e Desenvolvimen-
to Rural contrasta com a 
realidade vivida por mi-
lhões de moçambicanos.

Morre-se de fome no 
nosso país”, avança a orga-
nização da Sociedade Ci-
vil, que entende que, pela 
sua relevância, era expec-
tável que Celso Correia 
apresentasse esta informa-
ção perante os moçambi-
canos, em primeiro lugar.

A FDC refere que, para 

além de ter apresentado 
dados questionáveis pe-
rante a realidade quotidia-
na de milhões de moçam-
bicanos, Celso Correia 
apresentou no exterior 
informação que não foi 
antes partilhada com os 
moçambicanos. Assim, 
tendo já sido esta infor-
mação partilhada com o 
organismo das Nações 
Unidas, aquela organiza-
ção da Sociedade Civil de-
safia o ministro a explicar 
aos moçambicanos, com 
detalhes, como Moçam-
bique alcançou tais níveis 
de segurança alimentar.

A segurança alimen-
tar existe quando todas 
as pessoas têm, a qual-

quer momento, acesso 
físico, económico e so-
cial a alimentos seguros, 
nutritivos e suficientes 
para satisfazer as suas 
necessidades dietéticas e 
preferências alimentares 
para uma vida activa e 
saudável, segundo a FAO.

O dito de Celso Correia 
vai em contramão com as 
constatações do próprio 
Programa Mundial para 
Alimentação, o mesmo 
que FAO, sendo a sigla em 
inglês, que 80% dos mo-
çambicanos não consegue 
ter uma dieta alimentar 
adequada e que 42,3% das 
crianças menores de cin-
co anos estão desnutridas. 

Igualmente, um estudo 
do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), publi-
cado em 2021, concluiu 
que mais de 70% da po-
pulação de Moçambique 
vive em situação de vul-
nerabilidade. Em termos 
de números, são mais de 
22 milhões de pessoas, das 
quais 63% vivem abai-
xo da linha da pobreza.

Segundo a FDC, os 
dados das Nações Uni-
das são corroborados pe-

las estatísticas oficiais do 
Estado moçambicano. Os 
resultados do Inquérito 
sobre os Agregados Fa-
miliares (IOF) do Insti-
tuto Nacional de Estatís-
tica (INE), realizado em 
2019/20, mostram que nas 
zonas rurais (onde vive 
a maioria da população) 
60% de gastos de agre-
gados familiares é com 
produtos alimentares e be-
bidas não alcoólicas. Ou 
seja, a maioria das famí-
lias moçambicanas dedica 
60% do seu trabalho para 
conseguir se alimentar.

Relativamente às Des-
pesas do Consumo Final 
das Famílias, os dados do 
IOF 2019/20 revelam que 
os Agregados Familiares 
em Moçambique tiveram 
em média um gasto mensal 
de 8.108,00 MT, o equiva-
lente a 1.695,00 meticais 
por pessoa. Este valor equi-
vale a cerca de 56.5 meti-
cais diários por pessoa.

“Obviamente que é 
humanamente impossível 
conseguir três refeições 
condignas por dia, com 
56.5 meticais, valor mui-
to abaixo da linha da po-
breza que é de cerca de 

Celso Correia
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100Mt”, refere a FDC, 
recordando que o pelouro 
dirigido por Celso Cor-
reia lançou recentemente 
o programa “Fome Zero”, 
cujo potencial impacto na 
vida dos moçambicanos 
será de valor inestimável, 
esperando que os resulta-
dos decorrentes do progra-
ma possam fundamentar 
e, com objectividade, os 
reais avanços alcançados 
na segurança alimentar.

MDM

O Movimento Demo-
crático de Moçambique 
(MDM), a terceira maior 

força política, convocou 
a imprensa, sexta-feira 
última, para reagir aos 
pronunciamentos de Cel-
so Correia sobre a segu-
rança alimentar no país. 

A ocasião serviu, tam-
bém, para o porta-voz da-
quela formação partidária, 
Ismael Nhacucué, anun-
ciar a realização, nos dias 
11 e 12 do mês corrente, 
na cidade da Beira, da reu-
nião da Comissão Política e 
do Conselho Nacional, que 
tem como agenda principal 
a definição das estratégias 
eleitorais para o combate 
político que se avizinha, 
bem como a actual situação 

política, social e económica 
em que o país se encontra.

“Esta abordagem do 
Governo, de mentir nas 
Nações Unidas, na co-
munidade internacional, 
e assumir um nível de de-
senvolvimento económico 
que não existe em Moçam-
bique só pode ser iniciativa 
de um Governo lunático, 
irresponsável, completa-
mente à margem das reais 
necessidades do povo, e 
que pensa que a pobreza 
em Moçambique deve ser 
medida de acordo com o 
nível de vida dos membros 
do Comité Central da Fre-
limo”, disse Ismael Nha-

cucué, para depois indagar 
“quantos moçambicanos 
podem dar-se ao luxo de 
estar nessa situação?”.

“Não se pode medir a 
segurança alimentar de um 
país a partir de um gabinete 
em Maputo, com o luxo de 
mordomias, e pensar que 
todo o país é assim. Isto é 
irresponsabilidade de um 
Governo incompetente, 
e esta irresponsabilidade 
deve ter consequências po-
líticas”, disse o porta-voz 
do MDM, anotando que 
“em Moçambique falta des-
de produtos mais básicos 
para alimentação, até água 
potável; as crianças andam 

desnutridas, com fome, e os 
idosos abandonados à sua 
sorte", disse Ismael Nha-
cucué, sublinhando que a 
irresponsabilidade do mi-
nistro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural deve 
ter consequências políticas.

Nhacucué referiu-se 
ao relatório do Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE), que indica que com 
a situação do Covid-19 
a renda das famílias mo-
çambicanas diminuiu, 
sobretudo nos agregados 
familiares urbanos, o que 
claramente afectou a se-
gurança alimentar. (PpP)
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“A República de Moçambique não está a cumprir com as obrigações 
de divulgação, em especial dos documentos retidos pelo Gabinete do 
Presidente da República, pelo SISE (Serviço de Informação e Segurança do 
Estado) e pelo Conselho de Estado” – juiz Robin Knowles

Afinal de que lado está a Procuradoria-Geral da República no caso das “dívidas ocultas”? 
É que tal como as coisas se desenrolam em Londres, onde Moçambique apresentou quei-
xa contra a Privinvest e o Credit Suisse, tendem para a derrota da causa intentada pelas 
autoridades moçambicanas, no sentido de não se responsabilizar o Estado pelo paga-
mento do dinheiro do calote.

Juiz do tribunal londrino ameaça anular processo da PGR 

Presidência e SISE escondem 
documentos das “dívidas ocultas”

O juiz do Tri-
bunal Co-
mercial de 
L o n d r e s , 
R o b i n 

Knowles, ameaçou em 
audiência preliminar reali-
zada na última sexta-feira 
anular a acção judicial mo-
vida pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), 
em nome de Moçambique, 
contra o Credit Suisse e a 
Privinvest, para o cance-
lamento de parte dos mais 
de USD 2.700 milhões de 
dívida, uma vez que a PGR 
continua a não entregar 
documentos relevantes na 
preparação do julgamento.

Trata-se de contra argu-
mentos apresentados pela 
Privinvest e do Credit Suis-
se na sequência da matéria 
acusatória da PGR. Ou 
seja, a PGR acusou peran-
te o tribunal, este por seu 
turno, notificou os visados 
que dentro do tempo esti-
pulado foram obrigados a 
dizer algo à volta do assun-
to. É nesse exercício que 
os acusados apresentam 
fundamentos que obrigam 

o queixoso, neste caso a 
PGR, a apresentar perante 
o tribunal aquilo que eles 
evocam para sua defesa.

Sessão de julgamento 
em Outubro

 
As sessões de julga-

mento do caso estão mer-
cadas para o próximo mês 
de Outubro do ano corren-
te, entretanto, a PGR con-
tinua inflexível na disponi-
bilização de informações 
solicitadas pelo tribunal.

Durante a audiência 
preliminar decorrida se-
mana finda, o juiz Robin 
Knowles teceu duras crí-
ticas ao que chamou de 

falta de envolvimento dos 
advogados britânicos que 
representam Moçambique 
na selecção de documentos 
oficiais, tendo na mesma 
sequência apelado para a 
flexibilidade da Procura-
doria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) na facilitação 
do acesso às informações.

De acordo com Carta 
de Moçambique, citando a 
Agência Lusa, Moçambi-
que continua a bloquear do-
cumentos essenciais retidos 
pelo Gabinete do Presiden-
te da República, pelo Ser-
viço de Informação e Se-
gurança do Estado (SISE), 
incluindo o Conselho de 
Estado. Estes organismos 

estatais não permitiram à 
PGR, incluindo seus advo-
gados britânicos, qualquer 
acesso para a selecção de 
documentos relevantes.

“A República de Mo-
çambique não está a cum-
prir com as obrigações de 
divulgação, em especial 
dos documentos retidos 
pelo Gabinete do Presiden-
te da República, pelo SISE 
(Serviço de Informação 
e Segurança do Estado) e 
pelo Conselho de Esta-
do”, referiu o juiz, durante 
uma audiência preliminar.

Entretanto, o juiz Ro-
bin Knowles vincou que 
a divulgação de provas 
documentais pelas partes 
envolvidas é elemento con-
dicional para o garante da 
justiça do julgamento e da 
decisão final. A caminhar 
nesta tendência de inefi-
ciência pelo lado de Mo-
çambique, parte interessa-
da, Knowles indicou que 
poderá recorrer ao direito 
de anular o caso a qualquer 
instante, no entanto, deu 
à Procuradoria-Geral de 
Moçambique a oportuni-
dade de novamente aceder 
aos documentos necessá-
rios e providenciar às res-

tantes partes envolvidas.
“Se precisar de exercer o 

meu poder de anulação para 
garantir o cumprimento das 
obrigações da República e 
deveres de divulgação, fá-
-lo-ei porque é o meu dever 
para garantir a justiça do 
julgamento”, sentenciou.

A Procuradoria-Geral de 
Moçambique moveu uma 
acção judicial em nome da 
República de Moçambique 
contra o Credit Suisse e a 
Privinvest, no sentido de 
cancelar parte dos mais de 
USD 2.700 milhões de dí-
vida do escândalo das “dí-
vidas ocultas” contraídas 
entre 2013 e 2014 por em-
presas públicas para a com-
pra de barcos de pesca do 
atum e equipamento e servi-
ços de segurança marítima.

Trata-se de empréstimos 
avalizados pelo Governo, 
num processo que envolveu 
altas figuras hierárquicas 
do Governo, desde o antigo 
Presidente Armando Gue-
buza, Manuel Chang, anti-
go ministro das Finanças, e 
o actual Presidente, Filipe 
Nyusi, que na altura de-
sempenhava as funções de 
ministro da Defesa. (PpP)

Luís Cumbe
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O fabricante sul-africano de barcos insufláveis Mako Marine concluiu a entrega de vários 
barcos insufláveis às Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

Forças Armadas recebem 
barcos insufláveis

O P r e s i d e n -
te da Re-
pública e 
C o m a n -
dante-em-

-Chefe das FADM, Filipe 
Nyusi, inspeccionou no 
dia 15 de Fevereiro as em-
barcações Mako Defen-
der 470 recém-entregues, 
que foram adquiridas para 
substituir as embarca-
ções antigas e danificadas. 

O Mako 470 é um mo-
delo totalmente inflável 
com piso rígido de alu-
mínio e pontões de Hypa-
lon (material resistente a 
hidrocarbonetos), refor-
çados para uso militar. É 
alimentado por um motor 
de popa Yamaha de 50 hp, 
que foi escolhido devido à 
sua simplicidade, facilida-
de de manutenção e pronta 
disponibilidade de peças.

Durante o seu périplo, 
Nyusi visitou o Quartel 
dos Fuzileiros Navais, 
a Escola Prática de Ar-

tilharia e a Base 
Naval de Maputo. 

O Chefe de Es-
tado inspeccionou 
também as mais de 
meia dúzia de bar-
cos Mako que foram 
entregues recen-
temente às Forças 
Armadas de Defe-
sa de Moçambique, 
juntamente com o 
treinamento da tri-
pulação. Este de-
correu de 14 a 17 de 
Fevereiro, na Base 
Militar da Catembe, 
ao largo da Baía de Mapu-
to, e contou com a partici-
pação de dezoito pessoas.

 A Mako Marine Afri-
ca constrói barcos há mais 
de trinta anos e é especia-
lizada no fornecimento de 
barcos comerciais e milita-
res em todo o continente. 
Outros serviços prestados 
são reparos de barcos e 
treinamento. Os clientes 
adquirem os barcos Mako 

para uso naval, aplicação 
da lei, busca e salvamen-
to, guarda costeira, for-
ças especiais, patrulha de 
fronteira, pesca e conser-
vação, gerenciamento de 
desastres e anti-pirataria.

Os clientes no continen-
te africano incluem a Ser-
ra Leoa, Senegal, Nigéria, 
Botswana, Quénia, Gana, 
Madagáscar e Zimbabwe.

A linha Defender vem 
em cinco modelos diferen-

tes, variando de 3,8 a 
5,85 metros de com-
primento. O Mako 
Defender DF470 
normalmente leva 
um motor de popa de 
50 hp e pode trans-
portar até 10 passa-
geiros ou 1.250kg de 
carga útil. O barco 
tem 4,7 metros de 
comprimento e usa 
seis câmaras de flu-
tuação, além de uma 
quilha inflável. Pode 
ser inflado e desin-
flado rapidamente, de 
acordo com as neces-

sidades do operador.
Mako Marine também 

oferece barcos insufláveis 
de casco rígido (RHIBs) 
para aplicações militares, 
que são ideais para patru-
lha portuária, fiscalização 
de pesca, interceptação, 
entre outras necessida-
des. Eles estão dispo-
níveis em comprimen-
tos de 4,5 a 9,5 metros.

Outros produtos Mako 
incluem embarcações 
de salvamento e bar-
cos personalizados de 
polietileno de alta den-
sidade (HDPE)- os bar-
cos de HDPE também 
foram fornecidos a Mo-
çambique ao abrigo de 
um contrato anterior. 

Os cursos de treina-
mento da Mako abran-
gem operações básicas 
de barco, cursos para 
instrutores e operações 
avançadas de barco, en-
quanto o backup e o su-
porte são fornecidos por 
meio de suas instalações 
na Cidade do Cabo. (PpP)

O Chefe de Estado 
inspeccionou também 
as mais de meia dúzia 
de barcos Mako que 
foram entregues re-
centemente às Forças 
Armadas de Defesa de 
Moçambique,
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FICHA TÉCNICA

A era do camaleão!

Fala-se tanto 
de existência 
de quadros 
em abundân-
cia no seio do 

partido Frelimo, porém, no 
quotidiano, aparentemen-
te, isto não passa de au-
têntico dogma. Ou então, 
existe muito nepotismo 
nas nomeações de quadros 
para os diferentes secto-
res da nossa sociedade.

Tem sido hábito na-
quele partido a coloca-
ção ou indicação, sempre, 
das mesmas pessoas, a 
toda altura, em áreas di-
ferentes, que em alguns 
casos não têm nenhuma 
relação umas com as ou-
tras, em termos de sua fi-
nalidade ou objectivo.

Algumas dessas gin-
canas acabam dando no 
ridículo, em que a mesma 
pessoa que é girada de um 
lado para outro, por vezes 
na nova posição acaba in-
correndo na incompatibi-
lidade, visto encontrar-se 
na qualidade de fiscaliza-
dor daquilo que ele mesmo 
fez no anterior cargo. Que 
fiscalização se pode espe-
rar num cenário destes?

Alguém que ontem foi 
ministro, de repente fica 
deputado. Um era juiz, às 
tantas já é procurador. En-
fim, são situações que não 
demonstram a existência 
de tantos quadros quanto 
se propala. Ou então existe 
um mau uso desse núme-
ro abundante de quadros.

Um caso recente é o 
de Edson Macuácua, que 
de tantos cargos dife-
rentes que vem ocupan-
do fica difícil escolher a 
designação com que se 
possa tratar este ilustre, 

no mundo da política. 
Já foi deputado. Depois 

ficou conselheiro presi-
dencial. Daqui voltou para 
deputado, tendo chefiado 
a Comissão de Legalida-
de e Assuntos Constitu-
cionais. Daqui saltou para 
secretário de Estado e 
agora virou vice-ministro.

Um autêntico camaleão!
Que carreira política 

está fazendo este homem 
em todas essas diferen-
tes posições? Qual é a 
experiência profissional 
que alguém ganha ao mu-
dar constantemente do 
tipo de trabalho que faz?

De tanto mudar de po-
sição, hoje, de secretário 
de Estado acaba sendo 
afecto numa posição rela-
tivamente inferior ao ser 
indicado vice-ministro.

A própria pessoa que 
fez esta operação, acredi-
tando que seja o Presidente 
da República, certamente 
que nunca iria aceitar ser 
nomeado ministro após 
ter ocupado um cargo hie-
rarquicamente superior, 
que é ser chefe de Estado.

Que abundância de 
quadros pode ser evo-
cada quando na edilida-
de de Maputo, o partido 
Frelimo preteriu alguém 
mais jovem, para pes-
car um idoso já em idade 
de reforma, para dirigir a 
capital de Moçambique?

Não passa muito tem-
po, mais um que deve-
ria ir a reforma foi arre-
gimentado para estar na 
equipa que faz parte das 
brigadas escaladas para 
organizar o processo elei-
toral ao nível do partido. 

Trata-se de José Pache-
co, que também já ocupou 

várias pastas governamen-
tais, totalmente diferentes 
uma das outras no tocante 
ao seu foco ou finalidade.

Estar nas pescas nada 
se assemelha com o es-
tar na cultura, da mesma 
forma que ser agricultor 
afigura-se bastante di-
ferente de ser sapateiro.

Pacheco já foi gover-
nador. Já foi ministro da 
Agricultura. Foi ministro 
do Interior e, como se não 
bastasse, acabou ficando 
ministro dos Negócios Es-
trangeiros. Talvez possa 
haver alguma proximida-
de entre a pasta de gover-
nador e a de ministro da 
Agricultura, porém, não se 
vislumbra nenhuma pro-
ximidade com a pasta de 
ministro do Interior em 
termos de objectivos e fins 
concretos de cada insti-
tuição. Aliás, um ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
na sua actuação pauta pela 
diplomacia, o que é total-
mente diferente de um mi-
nistro do Interior, que está 
mais vocacionado a tradi-
ção policial, uma máquina 
com poder repressivo. En-
tretanto, Pacheco saltou no 
mesmo mandato das caser-
nas policiais para os gabi-
netes da diplomacia, isto, 
depois de ter largado, mi-
lagrosamente, a enxada em 
troca da pasta que lida com 
os homens da lei e ordem.

Enfim, são coisas da 
nossa terra que demons-
tram o quão a ideia de 
abundância de quadros no 
seio do partido Frelimo é 
desmentida pela prática do 
dia-a-dia. A Luta Continua! 
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Editorial

A deputada da bancada da Frelimo na 
AR (Assembleia da República), Lucí-
lia Hama, abriu ainda mais o jogo sobre 
o posicionamento do partido dos cama-
radas sobre a pretensa inviabilidade das 

eleições distritais. Aliás, no início desta sessão ordi-
nária, a Comissão Permanente da AR retirou da agen-
da de trabalhos a proposta submetida pela bancada 
da Renamo para a regulamentação do poder distrital. 

A dado passo da sua intervenção, a deputada dis-
se alto e a bom som que o seu partido julga não ser 
momento oportuno para a ocorrência dessas elei-
ções em 2024 e apelou aos seus pares doutras banca-
das para que também possam alinhar nesse sentido.

A questão que fica no ar é se o problema são 
as eleições em si, ou então é a instauração do po-
der distrital em moldes diferentes do actual. É mui-
to importante o esclarecimento destas duas questões.

Na verdade, neste momento existe o poder distrital, com 
um administrador e seu pessoal, com os respectivos custos.

Pode não haver eleições, porém, o que se pode 
perguntar é se haverá alguma reforma ao nível do 
funcionamento e competências do governo dis-
trital? Adia-se e tudo continua na mesma, ou en-
tão adia-se mas procede-se a alguma reforma?

É que mesmo sem haver eleições é possível re-
formar no sentido de fazer com que o executi-
vo distrital tenha um modelo que vá em conso-
nância com o actual processo de descentralização.

Sem que haja eleições distritais é possível alte-
rar o actual quadro que norteia a nomeação ou indi-
cação do administrador, passando essa competência 
a ser da responsabilidade do governador provincial.

Sem que haja eleições distritais é possível alte-
rar o actual quadro fiscal que limita o distrito a sim-
ples colector de imposto, para de seguida encami-
nhá-los à província e daqui seguirem o seu cur-
so para os cofres do Governo central, em Maputo.

É possível que ao distrito seja fixada uma percen-
tagem nos impostos que cobra, destinados ao desen-
volvimento local, no âmbito das necessidades locais.

Uma das razões para o actual marasmo no desen-
volvimento distrital prende-se com a falta de fundos 
próprios, dependendo o distrito de dotações orçamen-

tais apenas, disponibilizadas pelo Governo central.
Sem que haja eleições distritais em 2024 é possível 

regulamentar a constituição e funcionamento dos ac-
tuais conselhos consultivos distritais, que actuam como 
uma assembleia distrital, embora de forma informal.

Portanto, o que está em causa não são as eleições em 
si, mas sim a redefinição das competências distritais, 
como uma entidade desconcentrada do poder provincial.

Por outro lado, é muito importante perceber-se que as elei-
ções distritais fazem parte do pacote dos acordos entre o Go-
verno/Frelimo e a Renamo, com vista a pacificação do país.

Sendo assim, acreditamos que existem canais ao ní-
vel das duas partes, à semelhança do que acontece com 
o processo do DDR (Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração), pelo que seria de alguma sabedoria o Pre-
sidente Filipe Nyusi entrar em contacto com o seu ho-
mólogo da Renamo, Ossufo Momade, para juntos chega-
rem de novo a entendimento que tenha pouco potencial 
para perturbar o estado de paz que hoje se vive no país. 

Durante a pandemia, o Governo não conseguiu 
cumprir com o processo do DDR, porém, sabia-
mente colocou o assunto à Renamo e tudo foi com-
preendido. Porquê não fazer o mesmo nesta matéria? 

O que não achamos correcto é que o Governo/Fre-
limo venha com a ideia de adiamento das eleições dis-
tritais sem no entanto informar, previamente, a sua 
preocupação ao outro signatário dos acordos de paz.

Basta de ruídos desnecessários quando a lógi-
ca das coisas indica qual é o caminho a seguir.

Será que o Governo/Frelimo já se deu conta de 
que o caminho que segue nesta matéria consubstan-
cia uma quebra unilateral do acordo de paz que assi-
nou com a Renamo? É que a acção do Governo/Freli-
mo desvaloriza qualquer acordo assinado pelo Exe-
cutivo, pois, mediante os momentos e circunstâncias, 
com muita leveza abandona os tais entendimentos.

Moçambique é membro não permanente do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas. Na sua toma-
da de posse, o Governo disse que a sua missão era de 
promover o diálogo e resolução pacífica de conflitos.

A pergunta que fica no ar é: esse posicionamento só 
serve apenas ao nível da comunidade internacional?

Primeiro limpe a sua casa antes de varrer o quintal 
do vizinho. O resto não passa de pura hipocrisia. (PpP) 

Caiu a carapuça!
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Frustração: Como e porque 
ficamos frustrados?

Frustração é um 
sentimento de 
i m p o t ê n c i a 
quando algo 
que era espera-

do não acontece. Ela ocor-
re quando uma expectativa 
ou desejo não é satisfeito. 
Sentir alguma frustração 
leva a um desânimo e in-
cómodo, o que pode cau-
sar uma desestruturação 
emocional a vários níveis. 

Entretanto, a frustração 
é parte da vida de todas as 
pessoas e é fundamental 
para o desenvolvimento 
do ser humano. Sentir-
-se frustrado é essencial 
para o desenvolvimen-
to da mente. A partir das 
experiências frustradas é 
possível aprender, crescer 
e criar novas formas fun-
cionais de interagir com o 
mundo.

Enquanto estamos se-
guros, confortáveis dentro 
das experiências que já 
conhecemos, não apren-
demos como lidar com as 
adversidades e superar os 
erros. A frustração, desde 
que somos bebés, é um in-
centivo para acções cons-
cientes. Crianças que são 
constantemente protegi-
das de situações frustran-
tes acabam tendo maiores 

dificuldades na sua vida 
futura para superar os mo-
mentos em que as coisas 
não saem como o espera-
do. Não deixar que o filho 
caia e aprenda com as que-
das acaba sendo prejudi-
cial para o seu desenvolvi-
mento.

Prejuízo no dia-a-dia

Na sociedade em que 
vivemos somos constan-
temente cobrados por ter 
uma vida bem sucedida, 
um diploma, uma família 
feliz, de preferência nos 
padrões aceites e com uma 
condição financeira bem 
estável. 

O prazer e a satisfação 
são cada vez mais ali-
mentados como as únicas 
formas de se viver bem 
e, quando algum desses 
planos não segue o cami-
nho esperado, desabamos. 
Não aprendemos a lidar 
com frustrações frequen-
tes e sermos resilientes 
para superar as dificulda-
des, somos inundados por 
falsas realizações e nos 
apegamos facilmente ao 
conforto de não se meter 
em situações adversas. 
Isso acaba sendo altamen-
te prejudicial para a nossa 
constituição psicológica. 

Quando alguma barreira 
maior aparece sentamos 
no chão sem voz e sem 
força de vontade para 
ultrapassá-la, apenas es-
perando por gratificações 
instantâneas. Nos senti-
mos impotentes, fracassa-
dos, sem motivação e com 
baixa auto-estima. 

Esses sentimentos aca-
bam gerando o medo de 
tentar novamente, de arris-
car, de projectar os sonhos 
para mais longe e realizar 
cada acção para chegar até 
eles. A ansiedade, o stress 
e a impaciência aumen-
tam, gerando um descon-
forto constante. Como ul-
trapassar tantos sentimen-
tos negativos?

Com resiliência podes 
superar a frustração

Grande parte das pes-
soas, ao se sentirem frus-
tradas, vão por um destes 
caminhos: (1) fogem da 
situação que levou a frus-
tração, ignorando seus 
sentimentos e desistindo 
do que queriam, evitam si-
tuações parecidas no futuro 
por medo de se frustrar no-
vamente, (2) compensam 
suas frustrações com com-
portamentos compensató-
rios que podem ser danosos 

para sua mente e corpo ou 
deixam a frustração domi-
nar suas vidas até que fi-
quem sem nenhum poder 
de acção.

Estas tentativas de eli-
minar a frustração são fa-
lhas, gerando consequên-
cias negativas para o futuro 
e podendo levar a doenças 
mentais e físicas graves. 
Entretanto, quando acei-
tamos a realidade dos fac-
tos, acreditamos na nossa 
capacidade de realização 
e agimos, a frustração é 
substituída pela força de 
resiliência.

Ser resiliente é ser ca-
paz de se recobrar ou se 
adaptar frente a situações 
adversas ou mudanças. Su-
perar a frustração de algo 
que saiu errado, por conse-
quência de nossas atitudes 
ou não, é praticar essa re-
siliência.

Entender claramente as 
causas das nossas frustra-
ções nos permite determi-
nar quais delas podem ser 
alteradas. A partir de acções 
individuais, elas podem ser 
combatidas para reduzir o 
sentimento negativo. 

Quando se sentir frus-
trado, lembre-se sempre 
que:
● O mundo não gira em 

torno dos nossos dese-
jos;

● Tua vida não é um ro-
teiro fechado, sempre 
existe espaço para mu-
dança;

● Tu tens força de acção 
para fazer diferente;

● Todo erro é uma opor-
tunidade de aprendiza-
do;

● Nem tudo depende de 
ti;

● Sempre é possível pe-
dir ajuda;

● É importante determi-
nar expectativas realis-
tas;

● Pensar o tempo todo no 
pior cenário não te leva 
para frente;

● A frustração pode ser 
um propulsor de acções 
positivas.

Faça com que suas frus-
trações trabalhem ao seu 
favor. Faça com que a frus-
tração te deixe mais forte 
para superar os desafios de 
forma criativa. Aja vencen-
do os obstáculos possíveis, 
entendendo os erros do ca-
minho e aceitando os que 
não dependem de ti.

OPINIÃO
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TSU: quando a maka dos funcionários “desligados?...
Querem que os professores de Nampula 

“injustiçados” reeditem um novo MAJERMANE, em 
pleno ano eleitoral?...

Nas tuas 
M A R T E -
LADAS da 
semana tran-
sacta, aqui 

neste incomodativo Ponto 
por Ponto, escrevemos e 
desenvolvemos a “estória” 
que está sendo colocada 
por muitos funcionários, os 
chamados “fora dos qua-
dros” e “desligados”.

O nosso país tem mui-
tos problemas de grande 
magnitude cuja solução 
tarda a chegar: precisamos 
de barragens para reter as 
águas que vêm dos países 
do interland; precisamos de 
construir represas para do-
mar as águas; mas na maio-
ria dos casos demos ou-
tras prioridades, como por 
exemplo a nossa espinha 
dorsal, a EN1, a Estrada 
Nacional n.º 1, mas porque 
alguns dirigentes nasceram 
no continente não privi-
legiam a CABOTAGEM 
(preferindo transportar de 
camião).

Quanto não pouparía-
mos transportar as nossas 
cargas via marítima? Quan-
tas pessoas íamos empre-
gar nos portos de Maputo a 
Mocímboa da Praia?...

Ousamos transportar ba-
tata da África do Sul/Ma-

puto para Palma, via rodo-
viária. É um absurdo!...

Samora Machel e José 
Cabaço, Presidente da 
República e ministro dos 
Transportes e Comunica-
ções na altura, potenciaram 
a ENM (Escola Náutica de 
Moçambique), agora ISCN 
(Instituto Superior de Ciên-
cias Náticas) para formar 
quadros aos mais diversos 
níveis, para tripular navios 
ao longo da costa. “Quan-
do nós passamos do ISCN, 
hoje dói o coração.” – dizia-
-me o Aligy, há tempos, que 
tinha sido Director do Lar.

Mudam-se os tempos…
Poderia enumerar estas 

e outras questões, mas para 
ter uma CABOTAGEM va-
mos como país fazer uma 
AGENDA para 30 ou 40 (ou 
mesmo 50 anos), nas ques-
tões “macro”. Dizíamos isto 
tudo nos debates, com o en-
tão deputado da Assembleia 
da República da RENA-
MO-UE (Renamo-União 
Eleitoral), Rahil Kan, e eu 
representando a bancada 
parlamentar da FRELIMO, 
num seminário realizado 
no Centro de Formação das 
TDM, sobre a AGENDA 
20/20, coordenada pela Dra. 
Julieta Langa.

Qualquer Governo que 

entrasse deveria pegar nas 
questões de estratégia para 
serem incluídas no seu PQG 
(Programa Quinquenal do 
Governo).

Mas já chega de pala-
vreado, todavia nos debru-
cemos com a maka de on-
tem e de hoje: “A falta de 
integração de funcioná-
rios “fora dos quadros” ou 
“desligados”.

De Nampula assistimos 
ontem (28.2.2023), pelas te-
levisões, a “greve dos mais 
de 80 professores, que não 
obstante terem sido enqua-
drados na TSU (Tabela Sa-
larial Única), inicialmente 
alguém deu ordem como 
quem afirma: “PAREM 
COM O PAGAMENTO 
DESSES GAJOS…”

Esta é a verdadeira ques-
tão: TSU: quando a maka 
dos funcionários “desliga-
dos?...

Estive com António há 
dias num novo café aberto 
na Av. 24 de Julho, já que 
os portugueses, turcos, liba-
neses, etc.,  “descobriram” 
que é grande negócio em 
Maputo, sobretudo na Pola-
na e Sommerschield, já que 
os “donos” da terra (mo-
çambicanos), salvo raras 
excepções: nigerianos, so-
malis, guineenses (esses da 

Guiné-Conacri, que foram 
enviados para professores e 
enfermeiros, para substituir 
quadros portugueses que 
saíram durante o Governo 
de Transição ou depois das 
Nacionalizações, etc.) têm 
maior apetência pelas “bar-
racas” …

Querem que os pro-
fessores de Nampula “in-
justiçados” reeditem um 
novo MAJERMANE, em 
pleno ano eleitoral?...

Esta é a questão que co-
locamos?...

O António dizia-me: “Oh 
Rodolfo, aqueles professo-
res disseram – um deles que 
tem 39 anos de serviço e por 
ser “desligado”, pagam um 
mês e depois no mês seguin-
te cortaram para vencimen-
tos do “antigamente”, sem 
dar cavaco…”

-Eles prometem ir até à 
Assembleia da República, 
para perguntar: “Como é 
com o Governo de Moçam-
bique…”

- “Não será esta uma 
maneira de atrapalhar a 
FRELIMO num ano elei-
toral?...”

-Criar “descontentamen-
to” ANIMA, como me dizia 
o “meu” mestre, Afonso 
Francisco Xavier, apesar 
de ser Chefe dos Correios 

em Quissico, Morrumbene, 
Massinga, era exímio con-
tabilista, pois em Massinga 
até fazia o BPD...

Mas esta maka do TSU, 
o ministro moçambicano 
de Economia e Finanças 
disse às Comissões do Par-
lamento que “foi criada 
 uma COMISSÃO DE AU-
DITORIA para verificar o 
que se passou.

O que dirá a “Comissão 
da Auditoria” criada para 
“fiscalizar” os seus “che-
fes”?… - questiono eu.

O Inspector-Geral do 
Ministério da Economia e 
Finanças vai “fiscalizar” 
o trabalho feito por vice-
-ministro da Administração 
Estatal e Função Pública, 
Inocêncio Impissa, e outros 
aparentemente seus superio-
res.

Mas termino sempre 
com aquela máxima do 
Eng.º José Maria Alcântara 
Santos, ministro moçam-
bicano dos Transportes e 
Comunicações, recordando 
um Governador-Geral do 
tempo colonial: “SE NÃO 
QUERO RESOLVER UM 
PROBLEMA, NOMEIO 
UMA COMISSÃO…”

Como São Tomé: “espe-
remos para ver…”

E mais para semana…

•   O que dirá a “Comissão da Auditoria”, criada para “fiscalizar” os seus “chefes”?…
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Informações colhidas 
pelo PpP indicam que 
o porta-voz da Auto-
ridade Nacional do 
Ministério Público 

(NPA), daquele país vizinho, 
Phindi Mjonondwane, ar-
gumentou que a juíza Karin 
Britz, que julga o caso da pri-
são e extradição de Esmael 
Nangy para Moçambique, 
concluiu, na última quinta-
-feira, que não era do inte-
resse da justiça sul-africana 
conceder fiança a Nangy.

Pesou ainda contra Esmael 
Nangy o facto de que durante 
o pedido de fiança o oficial de 
investigação, agente da Inter-
pol, Sargento Kabelo Seane-

go, ter-se oposto categorica-
mente à sua libertação sob 
pagamento de fiança, avalia-
da em cerca de 50 mil rands.

Risco de fuga

Durante a sua alegação, 
o Sargento Kabelo Seanego 
justificou que Nangy apre-
sentava um potencial risco de 
fuga e pelo facto de, se conde-
nado em Moçambique, poder 
enfrentar uma pena de prisão 
de 16 a 20 anos por rapto, e 
de oito a 12 anos de prisão, 
por associação criminosa.

De acordo com o porta-
-voz da NPA, Phindi Mjo-
nondwane, o Ministério 
Público sul-africano argu-
mentou ainda em sede do Tri-

Dávio David

O Tribunal de Magistrados de Tembisa, na vizinha África do Sul, negou o pedido de paga-
mento de caução de cerca de 50 mil rands pelo suposto líder dos sequestradores, Esmael 
Nangy, sob alegação de possibilidade de fuga.

Sob suspeita de possibilidade de fuga

Tribunal nega caução para 
suposto líder dos raptores

PUB

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.
 

bunal que a sua libertação sob 
pedido de pagamento de fiança 
punha em risco a administra-
ção da justiça na terra do rand.   

Entretanto, a audiência de 
Esmael Nangy foi adiada para 
o próximo dia 12 de Abril e 
espera-se que o Ministério 
Público sul-africano apresen-
te documentos em relação ao 
pedido de extradição de Es-
mael Nangy para Moçambique.

Recorde-se que o Estado 

Moçambicano apresentou às 
autoridades sul-africanas um 
pedido formal de extradição 
de Esmael Nangy, no dia 2 de 
Fevereiro do ano em curso.

Esmael Nangy encontra-se 
detido na terra do rand desde 7 
de Janeiro, após uma operação 
conjunta entre as autoridades 
policiais da África do Sul e a 
Interpol. Paralelamente, exis-
te ainda um pedido de prisão 
preventiva de Nangy por parte 
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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

de Moçambique, que é 
acusado de liderar o cri-
me de sequestro interna-
cional e pertencer a uma 
associação criminosa.

As autoridades mo-
çambicanas também 
apresentaram um pedido 
formal de extradição de 
Nangy a 2 de Fevereiro, 
o que levou a defesa de 
Nangy a apresentar um 
pedido formal de fian-
ça enquanto se aguar-
dava pelo resultado da 
extradição, este que foi 
recentemente negado.

Estudo conclui 
que procuradores 
sul-africanos são 

incompetentes

Entretanto, uma pes-
quisa levada a cabo 

por uma organização 
não-governamental de-
nominada Magistra-
tes Matter, em parce-
ria com a Unidade de 
Governança e Direitos 
Democráticos da Uni-
versidade da Cidade 
do Cabo, concluiu que 
vários procuradores do 
Ministério Público sul-
-africano são incom-
petentes e corruptos, e 
que, não poucas vezes, 
fazem-se presentes a 
salas de julgamento 
despreparados para en-
frentar casos que en-
volvam pedidos de 
pagamento de caução.

O estudo que se ser-
viu de cerca de 230 res-
postas de um inquérito 
à classe dos magistra-
dos sul-africanos re-

velou que “a maioria 
dos magistrados parece 
duvidar da competên-
cia dos procuradores, 
e uma minoria signi-
ficativa da indepen-
dência dos mesmos”. 

O mesmo estudo 
que temos vindo a ci-
tar indica igualmente 
que no judiciário sul-
-africano há percepção 
quase generalizada de 
que 81% dos magistra-
dos indicaram que os 
procuradores solicita-
vam adiamentos de au-
diências de julgamento 
com muita facilidade, 
existindo uma correla-
ção directa entre esta 
percepção e a percep-
ção de incompetência e 
corrupção dos mesmos.

Em reacção a este 

estudo, a Autoridade 
Nacional do Ministé-
rio Público sul-africa-
no (NPA), através de 
Mthunzi Mhaga, citado 
recentemente pela im-
prensa sul-africana, ex-
plicou que o NPA está 
em processo de criação 
de uma unidade para 
lidar com questões de 
ética e responsabilida-
de dos procuradores, 
dentro do Gabinete do 
Director Nacional do 
Ministério Público.

“Quando o magis-
trado reclama que os 
promotores vêm ao tri-
bunal despreparados, 
cabe a ele dizer que 
na próxima vez vou 
arquivar esse assunto, 
se as coisas não forem 
feitas correctamente 

e também denunciar 
o promotor às autori-
dades e supervisores 
competentes que são 
capazes de lidar com 
quaisquer ineficiên-
cias”, disse Mhaga.

Segundo Mthun-
zi Mhaga, o problema 
também está dentro da 
classe dos magistrados 
(juízes), justificando 
que “para mim, ter ma-
gistrados reclamando 
dessa maneira signifi-
ca que temos magis-
trados que não enten-
dem como lidar com 
isso de maneira ade-
quada. Especialmente 
com aqueles que são 
acusados injustamen-
te e aqueles que têm 
fiança negada”. (PpP)
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CENTRAIS

Dávio David

O chefe da bancada municipal da Renamo, no Município de Maputo, Paulo Chiburre, acu-
sa a edilidade da cidade- capital de desviar fundos públicos, como é o caso dos subsídios 
do Cartão Famba, para financiar a campanha eleitoral do partido Frelimo. 

Chefe de bancada da Renamo em Maputo sem papas na língua

Dinheiro dos munícipes desviado para 
financiar campanha eleitoral 

Em entrevista ex-
clusiva ao PpP, 
Paulo Ernesto 
Chiburre lamen-
ta que uma coisa 

é o nome do Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Mapu-
to, mas que, na realidade, o 
que vigora é o interesse dos 
camaradas, e justifica que 
na capital há muitos projec-
tos falidos, como é o caso 
do Projecto do Cartão Fam-
ba, aliás, exemplifica que 
a Cidade de Maputo, des-
de 2018, quando o antigo 
edil David Simango cessou 
funções, comparando com 
a actualidade, parece que 
é a mesma cidade, ou está 
pior, o que denota, na sua 
opinião, que os fundos pú-
blicos estão a ser desviados 
para suportar a campanha 
do partido no poder e frau-
de eleitoral. Acompanhe, 
caro leitor, a entrevista que 
se segue:

Qual é a posição da 
bancada municipal da 
Renamo, em relação ao 
agravamento em três me-
ticais da tarifa dos trans-
portes no Grande Mapu-
to?

-Em relação ao propa-
lado agravamento da tari-
fa de transporte na cidade 
de Maputo não há nada de 
novo. Como devem se ter 
apercebido, aquando da 
proposta submetida pelo 
Conselho Municipal à As-
sembleia Municipal para a 
sua discussão e aprovação, 
no ano passado, a bancada 
municipal da Renamo, na 
altura, votou contra e jus-

tificou bastante, em defesa 
do munícipe, rebatendo os 
hipotéticos argumentos que 
estavam por detrás da apro-
vação pelo partido Frelimo, 
entretanto, o Conselho Mu-
nicipal avançava que iria 
adoptar estratégias para 
atenuar o impacto da tarifa, 
efectivamente, através do 
Cartão Famba, e nós disse-
mos que se estava uma vez 
mais a entreter o munícipe 
e não havia condições ob-
jectivas para a materializa-
ção desse projecto.

O aumento dos três me-
ticais foi uma medida uni-

lateral do município?

-Na altura, uma vez apro-
vada, a Frelimo deu a en-
tender que era uma medida 
suspensa, que não haveria 
de entrar em vigor, alegada-
mente porque compreendia 
a situação dos munícipes.

E ficou-se pela discussão 
dos subsídios dos cartões 
Famba, foi se levando tem-
po, e chegado a esta parte 
parece que é uma novidade, 
mas não é; depois daquele 
agravamento, formalmen-
te autorizado pelo municí-
pio, pelo voto da maioria 
da bancada municipal da 

Frelimo, o cenário de en-
curtamento, “entrevistas” e 
ligações prevalece. Signifi-
ca que as pessoas, na verda-
de, estão a pagar uma tarifa 
de 100% quando dizem 15 
ou 18 meticais, uma pessoa 
para habilitar-se a uma via-
gem para um determinado 
ponto da cidade de Maputo 
deve pagar o dobro por cau-
sa das ligações. Esse é um 
facto visível nas primeiras 
horas do dia e nas horas de 
ponta.

O nosso posicionamento 
é de repúdio e desagrado, 
porque no meio de tanta 
desgraça causada pelas in-

tempéries aparece essa mão 
dura para formalmente en-
carecer o custo de vida dos 
munícipes.

É uma medida irrecor-
rível, a bancada municipal 
vai se conformar?

-Esta medida, para a vos-
sa informação, este agrava-
mento dos três meticais é 
uma decisão unilateral do 
Conselho Municipal, não 
passou pelo debate da As-
sembleia Municipal. A úni-
ca medida que passou pela 
Assembleia Municipal foi a 
que protestámos na altura, e 
que houve essa decisão de 
que não haveria de se im-
plementar na altura, foi de 
aumento de sete meticais. 
Agora, este agravamento de 
três meticais foi um arranjo 
interno do Conselho Muni-
cipal de Maputo, eventual-
mente eles estejam a fazer 
o rearranjo de implementar 
em fracções aqueles sete 
meticais.

Se fores a questionar, di-
rão que estão cobertos, por-
que esta tarifa foi aprovada 
na ordem dos sete meticais, 
no ano passado, e que estão 
a agravar em somente três 
meticais, portanto, recorrer 
ou não tem sentido na pers-
pectiva da protecção dos 
munícipes desprovidos de 
espaço de buscar esclareci-
mentos e sobre a sustentabi-
lidade dessas políticas.

O aumento de três meti-
cais é imoral

-Como chefe da banca-
da, a primeira vez que ouvi 
essa medida pelo vereador 
dos Transportes do Conse-
lho Municipal dava conta 
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que o Conselho Municipal 
de Maputo deliberou o agra-
vamento dos três meticais. 
Fiquei preocupado, no sen-
tido de que questões estru-
turantes que mexem com a 
vida dos munícipes passam 
pela aprovação da Assem-
bleia Municipal da Cidade 
de Maputo.

Pode-se aferir que nes-
tes moldes o aumento foi 
ilegal?

-Não posso ser categó-
rico sobre a ilegalidade do 
acto, mas se eventualmen-
te estivessem a cobrar oito 
meticais teríamos todo es-
paço de não só debater, mas 
de repudiar com evidências 
claras do instrumento que 
foi aprovado pela Assem-
bleia Municipal.

Se o Conselho Munici-
pal entende que não está em 
condições de implementar 
os sete meticais, e prefere 
aumentar em três ou quatro 
meticais, reservo-me ao di-
reito de não comentar este 
assunto do ponto de vista de 
legalidade.

Mas do ponto de vista 
ético, alguma coisa não está 
bem.

Então quer dizer que 
os munícipes da cidade de 
Maputo devem aguardar 
pelo agravamento dos re-
manescentes quatro me-
ticais neste semestre, ou 
ano?

-Essa pergunta faz sen-
tido, mas, mais do que nin-
guém, o Conselho Munici-
pal da Cidade de Maputo, 
através do partido que nos 
governa, é que está em con-
dições de dizer alguma coi-
sa concreta, porque há pre-
missa de que eles têm aque-
la máxima de Aristóteles de 
que se me derem um ponto 
de apoio irei suspender o 
mundo. Eles actualmen-
te já têm os sete meticais 
aprovados pela Assembleia 
Municipal, no ano passado, 
portanto, a qualquer mo-
mento pode haver esse tipo 
de arranjo, mas duvido que 
se implemente brevemente, 
porque este é um ano de pal-
madinhas, é um ano eleito-
ral, portanto, todo o cuidado 
é pouco, e depois, tivemos 
esta desgraça das intempé-

ries, e também, dentro da 
Frelimo existem algumas 
pessoas de bom senso que 
conseguem ver aquilo que 
prejudica a eles próprios 
como uma organização, so-
bretudo com a perspectiva 
de se eternizarem no poder, 
por alguma via hipotetica-
mente (in) formal.

Mas esse provável novo 
agravamento não consti-
tuirá agenda das próximas 
sessões da Assembleia Mu-
nicipal?

-Este é um assunto ac-
tual, como muitos outros, 
mas este assunto, após uma 
análise, podemos puxar para 
o debate, ou no espaço que 
nos é reservado, que é das 
intervenções antes da ordem 
do dia, que é para não só 
chamar a atenção, mas para 
se rever o mal que se está a 
criar para os munícipes.

Não está fora de hipótese, 
temos duas formas de abor-
dar este assunto, a primeira, 
e mais prática, é na discus-
são dos pontos prévios, a se-
gunda, que é de lei, mas que 
exige uma série de procedi-
mentos, é de forçar o agen-
damento do debate deste 
assunto, e nós como banca-
da para forçarmos o agenda-
mento desse debate teremos 
que revisitar a legislação, 
para solicitarmos o debate 
com maior propriedade.

Mas gostaríamos de apro-
veitar a entrevista do PpP 
para dizer que nos solidari-
zamos com os munícipes da 
cidade de Maputo, dizer que 
estamos atentos e estamos 
com eles, e vamos na mí-
nima oportunidade que nos 
aparecer levantar o assunto.

Mas também fala-se da 
questão dos subsídios quer 
dos transportadores e dos 
transportados. Como ór-
gão fiscalizador, qual é o 
ponto de situação?

- Em relação à questão 
dos subsídios dos transpor-
tadores e dos transportados, 
confesso que nós temos essa 
informação por via da im-
prensa e de muitas opiniões 
que vão aparecendo, for-
malmente não; claro que foi 
o argumento mais vincado 
aquando da aprovação do 
agravamento dos sete me-

ticais, porque apareceu um 
dos representantes das asso-
ciações dos transportadores 
alegando que iriam introdu-
zir o Cartão Famba, e disse-
mos na altura, e continuamos 
a dizer, que não há condições 
de subsidiar o transportado, 
não há condições financeiras 
e nem técnicas, e que tudo 
quanto se falava na altura era 
uma medida política para ga-
nhar o eleitorado e queimar 
tempo, e chegado a esta fase 
estão a concluir que já não há 
mais espaço de manobra, já 
vieram a público dizer que 
a questão do Cartão Famba 
está fora de hipótese e que 
estão a estudar outras formas 
de viabilizar a questão dos 
transportes na autarquia de 
Maputo.

Desvio para finan-
ciar fraude eleitoral

-Não tenho ele-
mentos para falar dos 
50 milhões de dóla-
res do Banco Mun-
dial anunciados para 
subsidiar a FEMA-
TRO, mas tudo desa-
gua no “saco azul”, 
vai dar na lavagem 
de dinheiro para so-
fisticar o exercício 
da fraude eleitoral, 
as campanhas eleito-
rais do partido Freli-
mo. É tudo um jogo 
de conveniência, portanto 
espera-se pouco.

Uma coisa é o nome do 
Conselho Municipal da Ci-
dade de Maputo, mas a com-
ponente que vigora é de in-
teresse do partido Frelimo. 
Há muitos projectos falidos, 
se for a reparar, a Cidade de 
Maputo, desde 2018 quando 
o antigo edil David Simango 
cessou, comparado com a 
actualidade, parece que é a 
mesma que Simango deixou 
ou está pior; há medidas que 
têm uma outra face da moe-
da, ou seja, colher dividen-
dos eleitoralistas.

Em relação ao Cartão 
Famba, há munícipes que 
reclamam de burla, pelo 
facto de terem depositado 
valores no cartão que nun-
ca chegaram a usar. Há ou 
não espaço para uma res-
ponsabilização criminal 
das pessoas que concebe-
ram o projecto, sobretudo 

pelos danos morais?

- Penso que há, mas te-
mos um desafio: há o proble-
ma de falta de cidadania, as 
pessoas não estão preparadas 
para reivindicar os seus di-
reitos. Em bom rigor, os mu-
nícipes que perderam o seu 
dinheiro deviam organizar-
-se e constituir um advogado 
para reivindicar, só assim se 
pode chegar a uma responsa-
bilização criminal, sem som-
bra de dúvidas.

Actualmente, o município 
faz e desfaz, assumindo que 
não há força, conhecimento 
e nem exercício de cidadania 
na cidade de Maputo. Por 
esta razão, muitos cidadãos 
vêem os seus direitos viola-
dos e relegam o exercício de 
advocacia ao Estado. 

Penso que sim, há espaço 
para responsabilização cri-
minal porque foi uma medi-
da tomada por um órgão do 
Governo.

Denunciou aqui a fra-
ca capacidade de gestão 
do Município de Maputo, 
mas qual é o estado de saú-
de dos cofres do Conselho 
Municipal de Maputo?

- Devo dizer que a As-
sembleia Municipal é um 
órgão fiscalizador da acção 
executiva. Sobre o estado de 
saúde dos cofres do CMCM 
não sou a pessoa com maior 
informação, quem detém a 
informação exaustiva e cor-
recta é o próprio CMCM, 
mas há aquela máxima sem-
pre de recursos escassos, os 
relatórios apontam muito dé-
fice, associado à conjuntura 
nacional e internacional, o 
dinheiro nunca chega, mas 
tudo embrenhado na dialéc-

tica do jogo sujo.
Por exemplo, é público 

sobre os cinco milhões de 
dólares para a requalifica-
ção da cidade de Maputo, 
mas já estamos prestes ao 
fim do mandato, na prática 
nada aconteceu e não vão me 
provar que aquele valor não 
foi desembolsado, foi sim 
desembolsado, mas aplicado 
em quê? Somente aplicado 
em pequenas reabilitações 
que só uma gota de chuva 
paralisa por completo a Ave-
nida Karl Marx.

A situação não demons-
tra muita saúde financeira 
e estou preocupado porque 
daqui a seis meses teremos 
eleições, e nestas eleições 

tudo indica que desta vez 
pode haver mudança; aven-
ta-se a probabilidade de se 
encontrar os cofres do mu-
nicípio vazios, mas tudo isso 
por causa da falta de transpa-
rência na gestão dos fundos 
públicos e tentativa de colher 
dividendos eleitoralistas.

O dinheiro não é só des-
viado para um filho de um 
responsável, é um esquema 
ardiloso muito sofisticado 
que precisa de muito traba-
lho de investigação para se 
encontrar o rasto dos dinhei-
ros, mas no fim qualquer um 
há-de de ver a cidade ensan-
guentada por camisetes e 
panfletos vermelhos, no tem-
po das campanhas eleitorais, 
até porque a fraude eleitoral 
é financiada com dinheiro 
que arrecadam nos espaços 
de governação. (PpP)

CENTRAIS

O nosso posicionamento é de 
repúdio e desagrado, porque 
no meio de tanta desgraça 
causada pelas intempéries apa-
rece essa mão dura para for-
malmente encarecer o custo de 
vida dos munícipes.
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SOCIEDADE

O lixo está de volta na capital

A limpeza também 
virou uma questão pro-
blemática na cidade-
-capital, sobretudo a re-
colha do lixo. E o chefe 
da bancada municipal 
da Renamo, Paulo Chi-
burre, aponta o que está 
a falhar.

-A situação é crítica. 
Como bancada temos fei-
to a nossa parte de fiscali-
zar e persuadir. Há pouco 
tempo chamamos atenção 
ao município em como o 
lixo está de volta na cida-
de, associado a insatisfa-
ção de pequenas empresas 
que são subcontratadas 
para a recolha do lixo.

Nos bairros há “tcho-
vas” de recolha do lixo, 
eles têm contrato com 
o CMCM, mas chega-
dos lá procuram negociar 
um outro contrato com 
os munícipes, e como há 
muita carência de recur-
sos financeiros por parte 
dos cidadãos acaba não 
havendo concordância e o 

que se segue é que acabam 
por não recolher o lixo.

Há uma espécie de 
chantagem, o Conselho 
Municipal da Cidade de 
Maputo acredita que o 
lixo está a ser recolhido 
nos bairros, mas não está. 
Há-de reparar que os ca-
miões de recolha de lixo 
do município levam dias 
para chegar aos bairros.

Se forem para a Avenida 
Julius Nyerere, para quem 
vai à Praça da Juventude, 
a lixeira de Hulene quase 
que bloqueia a transitabili-
dade rodoviária, e não só, 
há muitos problemas que 
advêm do fraco saneamen-
to do meio. Nos próximos 
tempos, por causa das en-
xurradas, pode-se esperar 
todo o tipo de doenças, so-
bretudo a cólera e malária.

O lixo começou, sem 
dúvida, a ter impacto no 
início do mês de Novem-
bro último para cá, e é uma 
pena, com o fim do man-
dato não sabemos como é 

que a cidade de Maputo 
vai festejar as eleições.

Mas não há traba-
lhadores de limpeza no 
CMCM… O que é feito 
da vereação de Salubri-
dade?

-Assumo que o Conse-
lho Municipal da Cidade 
de Maputo tem trabalha-
dores de limpeza, até tem 
empresas subcontrata-
das. Lembrem-se que em 
Dezembro houve uma 
manifestação dos traba-
lhadores de Salubridade 
no Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo?  

Portanto, a manifesta-
ção dos trabalhadores de 
limpeza foi o transbordar 
do copo, significa que 
dentro das unidades orgâ-
nicas há alguma insatisfa-
ção motivada pelo fiasco 
da Tabela Salarial Única, 
vulgo TSU. Até aqui não 
tem efeito na autarquia 
de Maputo, portanto, há 
muitas formas de se fazer 

greve, e essa é uma das 
formas encontrada pelos 
trabalhadores de limpeza 
do Município de Maputo.

Há, sim, trabalhado-
res, mas são trabalhado-
res desmotivados e que 
se sentem abandonados; 
e um desafio muito gran-
de, a parte da falta de re-
cursos financeiros, junta-
-se a isso os recursos hu-
manos não motivados.

Recentemente, o Go-
verno aprovou o desem-
bolso do valor para in-
demnizações às famílias 
vítimas do desastre da 
lixeira de Hulene. Qual 
é a realidade no terreno?

-Não estamos bem in-
formados sobre a compen-
sação das famílias vítimas 
do desmoronamento da 
lixeira de Hulene, mas 
sabemos que depois do 
desastre houve muitas ini-
ciativas, incluindo o anún-
cio da construção de algu-
mas casas para as famílias 

afectadas. Penso que eram 
260 casas, e no ano passa-
do ensaiou-se a entrega, 
se não me engano de 45 
casas a algumas famílias. 

A bancada municipal da 
Renamo sabe que o Con-
selho Municipal também 
ensaiou uma iniciativa de 
transferência da lixeira de 
Hulene para o distrito da 
Ka Tembe, o que até en-
tão ainda não aconteceu.

O problema das vítimas 
da lixeira de Hulene, do 
ponto de vista de compen-
sações, não era necessaria-
mente com o município, 
era com o Governo central. 

A acontecer, é um bom 
sinal, esperamos que haja 
compensações justas para 
as pessoas se refazerem 
da situação. Lamenta-
mos, entretanto, que até 
aqui o Conselho Muni-
cipal não tenha prestado 
informação exaustiva so-
bre o processo de indem-
nização das vítimas da 
lixeira de Hulene. (PpP)                 
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BCI apresenta soluções e produtos 
financeiros a empresários de Macau

O BCI participou segunda-feira (27) numa sessão 
de “Business to Business”, promovida pela Câ-
mara de Comércio de Moçambique, que juntou 
empresários moçambicanos e de Macau, visando 
estreitar laços na área de negócio e explorar no-
vas oportunidades de investimento. 
No encontro foram apresentados produtos e ser-
viços nacionais, assim como oportunidades de 
investimento destes parceiros em diversas esfe-
ras.
O BCI iniciou a sua apresentação com o quadro 
económico nacional, tendo a Directora Central 
de Mercados Financeiros do BCI, Farhana Ra-
zak, frisado que a economia moçambicana tem 
sido resiliente aos diversos choques, dando o 
exemplo da sua recuperação em 2021 (2,33%) 
pós Covid-19, e a manutenção do ritmo de cresci-
mento em 2022 (4,15%). De seguida, referiu que 
o modelo de negócio do Banco assenta na dispo-
nibilização de uma oferta completa de produtos e 
serviços financeiros, estruturada para responder 
às necessidades específicas de cada segmento.
“Apesar do contexto macroeconómico desafia-
dor, o BCI continua a apostar na consolidação da 
actividade, no serviço ao cliente e na geração de 
valor” – salientou. (PpP)

Governo vai ao Parlamento

O Governo foi solicitado pelas bancadas 
parlamentares, esta quarta e quinta-feira, 

para responder às perguntas solicitadas pe-
las bancadas parlamentares da Frelimo, Re-
namo e MDM sobre diversas matérias.
As bancadas parlamentares solicitaram do Go-
verno informações relativas às cheias e inun-
dações que afectam um pouco todo o país, 
com destaque para a província de Maputo.
O Governo deverá ainda esclarecer sobre aqui-
lo que está sendo feito para que a Tabela Sa-
larial Única (TSU) alcance a justiça salarial.
Com efeito, a bancada parlamentar da Freli-
mo solicita do Governo uma informação deta-
lhada do impacto desta época chuvosa na vida 
dos moçambicanos, incluindo dados sobre as 
pessoas afectadas, as infra-estruturas danifi-
cadas, bem como as medidas em curso para 
atender às necessidades das populações e para 
a reposição das infra-estruturas danificadas.
Por sua vez, a bancada parlamentar da Renamo 
quer saber do Executivo o que está sendo feito 
para se alcançar a justiça salarial e garantir-se a 
estabilidade institucional no aparelho do Estado.
A bancada parlamentar do MDM gostaria de ter, 
de forma detalhada, do Executivo moçambicano 
informações sobre que meios o Instituto Nacio-
nal de Gestão e Redução do Risco de Desastres 
(INGD) conta para garantir a busca e salvamen-
to de cidadãos em situações de isolamento, ten-
do em conta as fragilidades e insuficiência de 
meios demonstrada nas operações de resgate e 
salvamento das vítimas das cheias no distrito de 
Boane, bem como as acções que estão em cur-
so com vista a garantir a descentralização da 
capacidade técnica e material do INGD. (PpP) 

Jonathan Butler actua no Desportivo 
de Maputo

 É já neste sábado, às 20h00, que o conceituado 
músico sul-africano radicado nos Estados Uni-
dos, Jonathan Butler, vai subir ao palco, na ci-
dade de Maputo, marcando a sua presença no 
“Jazz Encoteurs”, evento marcado para o Des-
portivo de Maputo e que junta o guitarrista mo-
çambicano Jimmy Dludlu e a cantora Gabriela.
Butler irá aterrar no Aeroporto Internacional de 
Mavalane às 14h30 desta quinta-feira, num dia 
que apenas irá se dedicar à imprensa para falar 
sobre a sua vinda a Moçambique e, sobretudo, 
à sua passagem pelo projecto “Jazz Encoteurs”.
Amanhã, sexta-feira, o astro da música mundial terá 
uma rotina aturada, a começar pelas 10h30, no Hotel 
Afrin, onde vai acontecer a conferência de imprensa, 
juntamente com os artistas Jimmy Dludlu e Gabrie-
la, bem como Beto Sarmento, em representação da 
Top Produções, e Chico Novunga, do Canto do Jazz.
Logo a seguir, o artista escala a Escola de Comunica-
ção e Artes, da Universidade Eduardo Mondlane, para 
uma sessão de Masterclasse, e o dia termina na loja 
Havall, onde vai decorrer uma cerimónia de assinatu-
ra de autógrafos, venda de bilhetes e provas de vinho.
A Top Produções, empresa por detrás do 
concerto, prevê um show que certamen-
te irá marcar uma geração do jazz, pois trata-
-se de “dois mágicos da guitarra incontornáveis 
e uma voz sublime da música moçambicana”. 
Para a produção, este espectáculo será um pre-
texto para que se entenda até quão as guitarras su-
portam a capacidade de ser ‘massacradas’. (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)



Ponto por Ponto | Quinta-feira, 09 de Março de 2023  | 17

Publicidade

Ponto por Ponto | Quinta-feira 22 de Setembro de 2022  | 17

Publicidade



18 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 09 de Março de 2023

SOCIEDADE
De fraude em fraude

INE manipula dados em 
benefício do Executivo

O Instituto Nacional de Estatística (INE) continua a marchar à margem da Lei. De fraude 
em fraude vai usando critérios que colocam em causa a produção estatística. 

São alguns 
dos exem-
plos o cálcu-
lo do Índice 
de Preços no 

Consumidor (IPC) e do 
Inquérito ao Orçamento 
Familiar (IOF), instru-
mentos com influência 
na inflação e da realida-
de sobre o custo de vida.

O Índice de Preços no 
Consumidor é elemento 
fundamental nas projec-
ções do Governo para o 
Plano Económico e So-
cial e Orçamento do Es-
tado 2023 (PESOE), e 
nas Taxas de Juro. Aliás, 
trata-se de elementos que 
constituíram matéria de 
debates acesos ao nível 
da Assembleia da Repú-
blica (AR), no transacto 
ano 2022, aquando da sua 
análise, tendo a oposi-
ção reprovado o PESOE 
2023, alegando que os 
instrumentos foram ela-
borados com base em da-
dos manipulados do INE.

De fraude em fraude 

O INE realizou o Inqué-
rito ao Orçamento Fami-
liar (IOF 2019/2020), cujo 
objectivo era determinar 
a estrutura das despesas 
das famílias e renovar 
aquilo que é denominado 

Ano Base de Referência, 
para o cálculo dos indica-
dores macroeconómicos 
(PIB e Inflação), impor-
tantes para a planificação 
do PESOE - Plano Social 
e Orçamento do Estado e, 
com efeito, o Relatório do 
IOF 19/20 foi até publica-
do em Setembro de 2021.

No entanto, facto é que, 
conforme as recomenda-
ções metodológicas das 
Nações Unidas, de que 
Moçambique é utilizador, 

fundamentadas pelo Ma-
nual do Cálculo do Índice 
de Preços no Consumi-
dor (IPC), publicado em 
2022, uma vez realizado 
o IOF 19/20, o novo Ano 
Base para o cálculo da In-
flação deveria ser 2021, 
seguindo anteriores IOF’s 
(IOF's anteriores: 08/09 
Base 2010 e 14/15 Base 
2016, em uso até à data), 
o que não está a acontecer.

Por outro lado, o mes-
mo Manual recomenda 

que os inquéritos aos or-
çamentos familiares de-
vem obrigatoriamente 
ser realizados de 5 em 5 
anos, pois usando a “Fór-
mula de Laspeyres Mo-
dificado” os pesos ou 
ponderadores são actua-
lizados anualmente com 
base nos preços médios do 
ano anterior, o que tam-
bém não está a acontecer. 

O INE continua a usar 
como referência no cál-
culo destes indicadores, 

ainda o ano de 2016, ten-
do já se passado 7 anos, 
não obstante ter gasto do 
erário público, Orçamento 
do Estado, créditos e doa-
ções em milhões, se não 
biliões de maticais, rea-
lizando ainda outro IOF 
Consecutivo em 2022.

Tendo já sido feito o 
IOF que serviria de base de 
referência, a questão que 
se levanta é sobre quando 
é que o país terá novo Ano 
Base resultante do IOF 

Luís Cumbe
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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)

Em 2021 o INE alterou os dados dos preços de 2017
O Centro de Inte-

gridade Pública, por 
sua vez, acusa o INE 
de alterar dados dos 
preços, distorcendo a 
avaliação das receitas 
fiscais para o Estado. 

Segundo o Relatório 
Parecer da Conta Ge-
ral do Estado (RPCGE) 
de 2016, o cálculo dos 
preços de referência é 
baseado em preços for-
necidos pelo INE, numa 
base de preços constan-

tes. Verifica-se que o 
INE, no anuário estatís-
tico de 2021, alterou os 
preços de referência de 
2017 (de forma positi-
va). A alteração destes 
valores, que são base do 
cálculo do valor da pro-
dução usados pelo Insti-
tuto Nacional de Minas 
(INAMI), implica altera-
ções no valor do Impos-
to de Produção Mineira 
(IPM) e das transferên-
cias às comunidades.  

Na análise aos dados de 
2017, referentes ao car-
vão de coque e carvão 
térmico, reportados nos 
anuários estatísticos de 
2017 e 2021, embora as 
quantidades produzidas 
não tenham sofrido al-
teração, refere o CIP 
que os preços regista-
ram alterações positi-
vas na ordem de 101% 
e 57%, respectivamen-
te. Consequentemen-
te, houve alteração do 

valor de produção. Em 
termos globais, para o 
carvão coque e térmico 
o valor da produção au-
mentou em 91%, o que 
implicaria um aumen-
to dos impostos pagos.

A taxa de 3% do IPM 
tendo em conta que os 
custos de transporte e 
outros dedutíveis, que 
concorrem para o cál-
culo do IPM, são iguais 
a zero, no entanto, se-
gundo o CIP, pode-se 

deduzir que a alteração 
dos preços feita pelo 
INE implica um paga-
mento adicional de cer-
ca de 1,5 mil milhões 
de meticais de imposto 
de produção ao Estado 
e, consequentemente, 
do valor a transferir 
às comunidades. No 
entanto, estas altera-
ções não são referidas 
nem pelo INAMI nem 
pelo TA no seu RP-
CGE de 2021. (PpP)

19/20. Ou se seria razoável 
e/ou possível realizar-se 
dois IOF’s Consecutivos 
(IOF 19/20 e IOF 2022) 
sem antes mudar a base. 
Não existe clareza sobre 
qual dos inquéritos de base 
o INE se baseou para as 
projecções do PSOE 2023; 
que manual ou instruções 
o INE usa para a produção 

dos últimos IOF's; ou qual é 
a inflação real tomando por 
base os critérios válidos, 
para a aferição das pro-
jecções para o referencial 
da economia moçambica-
na, em termos estatísticos.

Contas que 
contradizem as 

estatísticas do Governo

Até à altura da discus-
são no Parlamento, por 
exemplo, o tomate, que no 
mês de Setembro de 2022 
tinha um peso de 0.38%, o 
maior entre os produtos ali-
mentares, um mês depois, 
o peso deste produto caiu 
de 0.38% para – 0.08%, 
contrariando o crescimen-
to que vinha registando 

nos últimos três meses.  
De Janeiro a Setembro 

de 2022 foi usada uma base 
que em Outubro foi altera-
da. Ou seja, ao longo dos 
mais de 20 anos o país cal-
culou o IPC com base em 
três cidades, Maputo, Beira 
e Nampula. Entretanto, em 
Outubro de 2022, o Institu-
to Nacional de Estatística 

alterou o método, ao intro-
duzir mais cinco cidades, 
nomeadamente Quelimane, 
Chimoio, Inhambane, Tete 
e Xai-Xai. A inflação de 
Outubro devia ser 12 e 13%, 
mas foi manipulada para 
9%, metendo províncias 
cuja inflação é mais baixa, 
pois o peso global da infla-
ção também reduz. (PpP)
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O Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrativo, José Manteiga, diz que é inconcebível 
que esta entidade dependa do financiamento do orçamento do Governo para executar as 
suas actividades.

Tribunal Administrativo 
com “mãos atadas” 

Segundo ele, 
esta situação 
coloca o Tri-
bunal numa 
saia justa para 

fiscalizar o Executi-
vo de forma imparcial.

De acordo com José 
Manteiga, que falava na 
semana finda durante um 
evento organizado pelo 
Centro de Integridade Pú-
blica (CIP) sobre o Pla-
no Económico e Social 
2023, esta situação de-
nota conflito do interesse 
na actuação do Tribunal 
em Moçambique, porque, 
sendo o Executivo uma 
instituição que deve ser 
fiscalizada e ao mesmo 
tempo dá dinheiro ao Tri-
bunal, esta entidade regu-
ladora fica de mãos atadas.

José Manteiga, na mes-
ma ocasião, questionou 
de uma provável trans-
parência do Tribunal no 
controlo da instituição 
que financia o mesmo.

Entretanto, na opinião 
de Manteiga, para garantir 
transparência e a indepen-
dência plena do trabalho 
do Tribunal Administra-
tivo, o Parlamento devia 
aprovar o financiamento 
do seu orçamento e não o 
Governo estar a financiar, 
para depois ser fiscalizado. 

“Daí que a situação cau-
sa falta de independência e 
conflitos de interesse na sua 
actuação, e o Tribunal Ad-
ministrativo não tem con-
dições de fiscalizar de for-
ma independente as contas 

do Governo devidamente”.
Por outro lado, a fonte 

disse que por causa deste 
conflito de interesse as-
siste-se no país a constru-
ção de má qualidade das 
obras públicas, enquanto 
existe inspecção no Mi-
nistério da Economia e Fi-
nanças, que o podia fazer.

Fruto da falta de uma 
fiscalização efectiva, o Go-
verno passa anos e anos a 
reconstruir as mesmas es-
colas, estradas, e por causa 
desta mesma péssima fis-
calização o endividamento 
público continua a aumen-
tar, porque estamos sempre 
a fazer as mesas coisas. 

Disse ainda que ao nível 
do Ministério das Finanças 
existe uma direcção de 
Inspecção-Geral que devia 
fazer devidamente o seu 
trabalho, mas é verdade 
que o Tribunal como con-
trolador de contas é que 
o devia fazer, mas dada 
a exiguidade de recursos 
não é possível o Tribunal 
estar presente para fisca-
lizar estas actividades.

“O que temos notado de 
facto é que temos poucos 

recursos, mas, por outro 
lado, nós como fiscalizado-
res temos muitos erros, não 
controlamos o pouco que 
temos", referiu Manteiga.

O representante do Tri-
bunal Administrativo diz 
haver tantos problemas 
notáveis de planificação 
no Plano Económico e So-
cial-2023, apontando que 
eles receberam notifica-
ções que no ano em curso 
haverá mais contratações, 
mas o investimento que é 
feito pelo Governo é zero. 
A pergunta é: onde é que es-
tas pessoas vão trabalhar?

“Vamos precisar de 
computadores e instala-
ções para que estas pessoas 
possam trabalhar. Como é 
possível contratar pessoas 
que não vão poder exercer 
os seus cargos por causa 
de ausência de material de 
trabalho? Parece-me uma 
contradição no que toca 
ao investimento no sec-
tor do Estado", avançou.

 José Manteiga disse ain-
da que é preciso em algum 
momento, no processo de 
elaboração deste projecto, 
envolver diversos actores.

Para a pesquisadora do 
Centro de Integridade Pú-
blica, Estrela Charles, o 
Plano Económico não tem 
reflectido aquilo que são 
as prioridades desenhadas 
pelo Governo para o país, 
daí que no Orçamento de 
2022-2023 o país teve uma 
redução nos sectores, des-
de a educação, saúde, tam-
bém para sectores como 
protecção social, água 
e saneamento do meio. 

"E nós temos vindo há 
anos a reduzir em termos 
percentuais o orçamento 
para estes sectores, e isto 
mostra que o Governo não 
tem levado estes como 
prioritários. O orçamen-
to não é muito divulgado, 
o cidadão moçambicano 
não tem formas para po-
der participar, primeiro 
na formulação e na exe-
cução deste orçamento, 
o que torna muito difícil 
que o cidadão possa tecer 
alguma opinião e conhe-
cer as prioridades que o 
Governo tem", afirmou.

Continuando na mes-
ma senda, a pesquisado-
ra disse que esta situação 
cria de certa forma alguns 
constrangimentos, primei-
ro para a Sociedade Civil.

“A Sociedade Civil só 
tem acesso ao orçamento 
assim que o Ministério da 
Economia e Finanças finali-
za a sua programação, o que 
significa que o orçamento 
chega para o debate no mo-
mento em que é enviado à 
Assembleia da República, 
mas não devia ser assim”.     

"Tanto a Sociedade Civil 
assim como outros meios 

de comunicação social de-
viam ter acesso ao orça-
mento no momento da sua 
elaboração, para poder con-
tribuir e que os seus comen-
tários fossem inseridos no 
orçamento final", vincou. 

Segundo Charles, o que 
se verifica nos sectores da 
educação e saúde são doen-
tes e crianças que por di-
versas vezes as suas salas 
e unidades sanitárias não 
existem, além das crianças 
sentarem no chão por cau-
sa da ausência de salas de 
aula que não foram cons-
truídas, sublinhando que “e 
isso tem um impacto mui-
to grande, principalmente 
naquilo que é o bem-estar 
do cidadão, e é isso que 
queremos chamar atenção 
ao Governo para que pos-
sa realmente verificar esta 
questão orçamental, para 
estes sectores sociais”.

Finalizou dizendo que 
na saúde e na educação 
existem muitos finan-
ciamentos externos, mas 
quando vamos reparar 
aquilo que é a execução de 
alguns projectos destes sec-
tores estão baixos, aliado a 
péssima qualidade que não 
é desejável, apontando que 
num passado não distante 
foram efectuadas constru-
ções bastante precárias. 

Refira-se que este even-
to é para chamar atenção ao 
Governo, aliás, a questão 
da educação é uma situação 
muito sensível, sendo aqui-
lo que vai nos criar a base 
para o desenvolvimento do 
país e para o crescimento 
de outros sectores. (PpP) 

Dionildo Tamele
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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)



22 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 09 de Março de 2023

SOCIEDADE

Em reacção ao 
facto, o MI-
SA-Moçambi-
que condena 
tal acção e re-

fere consubstanciar um acto 
de intimidação contra o ór-
gão e o respectivo repór-
ter, Armindo Vilanculos.

“O MISA-Moçambique 
tomou esta segunda-feira 
(06) conhecimento da in-
timação pela procuradoria 
distrital de Massinga, em 
Inhambane, do jornalista 
Armindo Vilanculos, da 
Rádio Comunitária Kus-
singa, para responder a um 
interrogatório no âmbito 
do processo especial nú-
mero 1038/0809/P/2023, 
em que é parte queixosa 
a empresa Electricidade 
de Moçambique (EDM) 
naquele distrito”, refere 
em comunicado com data 
de 06 de Março corrente.    

Segundo o MISA, o 
caso remonta desde 08 de 
Novembro de 2022, altura 
em que a Rádio Kussin-
ga, na pessoa do referido 
jornalista, denunciou um 
esquema de corrupção e 
roubo de energia eléctrica 
envolvendo um técnico da 
EDM afecto à área de dis-
tribuição daquele distrito.  

A informação, de acor-
do com fontes da rádio, re-
sultou da denúncia da co-
munidade do bairro Conze, 
na vila-sede do distrito, 
que revelou a “existência, 
em certos pontos do mes-
mo bairro, de residências 
com acesso privilegiado 
à corrente eléctrica, em 
detrimento de outras”. 

De acordo com popula-
res na altura entrevistados 
pela rádio, “o acesso à cor-
rente eléctrica só era possí-

vel mediante o pagamento 
de contribuições financei-
ras no valor de 6.000,00 
MZN (seis mil meticais) 
por residência”, uma 
prática contrária à gra-
tuitidade dos serviços 
de ligação, reparação e 
manutenção da rede eléc-
trica em Moçambique.

De acordo com a Rá-
dio Kussinga, “depois de 
recolher os dados junto 
dos denunciantes a emis-
sora procurou ouvir o 
director da EDM, Nito 
Silvestre Adriano. Mas 
este recusou-se a pres-
tar declarações, porque, 
no seu entender, “exis-
tia [na altura] um porta-
-voz com responsabilida-
des de falar à imprensa.” 
Ainda assim, a rádio 
publicou a informação.

Volvidos quase quatro 
meses, o jornalista Armin-
do Vilanculos recebe, esta 
segunda-feira, uma notifi-
cação da procuradoria dis-
trital de Massinga para ser 

ouvido em torno do caso.

Posicionamento
O MISA-Moçambique 

deplora esta e qualquer 
outra forma de intimi-
dação e perseguição a 
jornalistas que reportam 
e denunciam, corajosa-
mente, actos de corrupção 
nas empresas participadas 
pelo Estado, como é o 
caso da EDM. Surpreende 
especialmente ao MISA a 
pressa que o director da 
EDM teve em apresentar a 
queixa contra o jornalista, 
em detrimento do apura-
mento da veracidade das 
denúncias em benefício 
dos clientes da empresa.

 O MISA entende que, 
ao processar o jornalis-
ta, o director da EDM, 
em Massinga, ameaça a 
independência editorial 
dos jornalistas, encobre 
deliberada ou indelibera-
damente os presumíveis 
corruptos e corruptores 
e exime-se da respon-

sabilidade de garantir a 
gestão transparente da-
quela empresa pública.

O MISA faz lembrar 
que as fontes de infor-
mação têm a prerrogativa 
legal de aceitar ou recu-
sar entrevistas. Mas tal 
recusa não significa a não 
difusão da informação em 
causa. O MISA irá, por 
isso, acompanhar o caso 
a par e passo, oferecendo 
todo o apoio necessário 
em defesa do jornalista e 
da Rádio Kussinga. (PpP)
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A EDM (Electricidade de Moçambique) em Massinga, província de Inhambane, abriu um 
processo contra a Rádio Comunitária Kussinga, após o respectivo director, Nito Silvestre 
Adriano, se ter escusado a prestar esclarecimentos sobre a mesma matéria que usa como 
motivo da queixa contra aquele órgão de comunicação social.

EDM processa rádio comunitária
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Greve por 21 dias prorrogáveis 

Governo manda passear 
médicos e ao povo 

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

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

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

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

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

autoridades governamentais.
A negociação dos pontos 

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

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

A TSU, segundo a classe 

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

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

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

Entretanto…
Entretanto, o ministro da 

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

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

Luís Cumbe
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Luís Cumbe

Conservação da natureza em Magude 

Jovens encorajados a não 
aderir à caça furtiva

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF-Moçambique), em coordenação com o governo 
distrital de Magude, está a promover práticas desportivas, ensino de boas práticas de 
conservação da fauna entre jovens e adolescentes, como estratégias de desencorajar esta 
faixa etária a não aderir a sindicatos de tráfico de fauna bravia, naquele ponto tido como 
corredor onde actuam grupos de caça furtiva.

É de pequenino que 
se torce o pepi-
no. É assim que 
entende o WWF 
– Moçambique, or-

ganização para a conservação 
da natureza que quer envolver 
crianças e jovens em activida-
des desportivas, educação sobre 
as boas práticas de gestão am-
biental e de recursos naturais e 
garantir futuro para a vida sel-
vagem, com destaque para as 
espécies ameaçadas de extinção.

Estas acções têm o mérito 
de poder capacitar os jovens e 
adolescentes a lidarem com suas 
necessidades, desejos e expec-
tativas, como também adquirir 
habilidades e aprimorar com-
petências desportivas, sociais, 
cognitivas, o que em parte po-
derá ser lhes útil como meio de 
sobrevivência no seu dia-a-dia.

Trata-se de posicionamen-
tos defendidos semana finda, no 
distrito de Magude, província de 
Maputo, pelo representante da-
quele organismo no país, Marce-
lino Foloma, por ocasião da pas-
sagem do Dia Mundial da Fauna, 

sob o lema “Parcerias para a 
Conservação da Vida Selvagem”. 

Há muito que o distrito é tido 
como corredor onde actuam gru-
pos de caça furtiva visando a ex-
tracção do marfim, entre outros 
recursos, colocando não só a vida 
de algumas espécies em risco de 
extinção, mas também compro-
metendo o meio ambiente, res-
ponsável pelo fornecimento de 
diversos serviços ecossistémicos 
de que o Homem depende, amea-
çando a própria estabilidade so-
cial e a segurança na comunidade.

Falando à imprensa, Folo-
ma indicou existir a necessida-
de de uma maior reflexão sobre 
a vida selvagem, no sentido 
de se assegurar a biodiversida-
de que tem estado ameaçada. 

Várias espécies, avisou a 
fonte, tendem a desaparecer pelo 
mundo devido a vários factores, 
dentre os quais está o uso indevi-
do da biodiversidade, a degrada-
ção do ecossistema, que por ou-
tro lado tem sido influenciado 
pelas mudanças climáticas que 
se registam nos últimos tempos.

Paralelamente à compo-
nente de educação envolvendo 
crianças e jovens em matérias 
de conservação da fauna bra-

via, como futuros activistas e 
defensores das boas práticas, 
destacou o programa denomi-
nado “Kheta”, traduzido em 
melhores práticas/opções para 
português, em curso ao lon-
go do rio Limpopo, em que 
se promove o bem-estar en-
tre a fauna e as comunidades. 

Com base no programa, 
as comunidades dos arredores 
das áreas protegidas passam a 
desempenhar um papel funda-
mental na prevenção e combate 
ao tráfico da fauna bravia, no 
entendimento de que as acções 
de combate a sindicatos de trá-
fico da fauna bravia não devem 
limitar-se à fiscalização, é pre-

ciso envolver as comunidades. 
“O rinoceronte é uma es-

pécie ameaçada de extinção, o 
elefante e o leão estão entre os 
animais vulneráveis, segundo as 
categorias da Convenção Inter-
nacional do Comércio e espécies 
ameaçadas de extinção, desde a 
flora e fauna”, lamentou Foloma.

Num outro desenvolvimen-
to, falou dos desafios ligados 
à subsistência das comunida-
des dos arredores do rio Inko-
mati, por se tratar de zonas 
semi-áridas, características 
que tornam difícil assegurar 
meios de vida às comunidades. 

Com efeito, entende que 
seja fundamental que as co-
munidades tenham uma me-
lhor organização na defini-
ção de programas, a partir de 
fundos dos 20% canalizados 
pelo Governo na sequên-
cia da exploração da fauna. 

“Persistem desafios de uso 
na aplicação dos fundos. É neste 
sentido que as comunidades são 
convidadas a uma melhor orga-
nização no sentido de capitali-
zar fundos dos 20% de explo-
ração da fauna canalizados pelo 
Governo, a exemplo dos dis-
tritos de Magude e Moamba”. 

Governo local fala de redu-
ção de casos de caça furtiva

Entretanto, Joaquim Mon-
teiro, director dos Serviços Dis-
tritais de Actividades Econó-
micas, fala de redução de casos 
de caça furtiva no distrito, pelo 
que no ano transato as autori-
dades apenas registaram um 
caso fracassado, no posto ad-
ministrativo de Mapulanguene. 
Indicou existir um projecto de 
criação de meios de sobrevivên-
cia e/ou alternativas de criação 
de renda, a ser desenhado no 
âmbito do programa “Kheta”.

Indicou ainda existirem no 
terreno pelo menos três fazen-
das de fauna bravia em fase de 
melhoramento de condições de 
protecção, no sentido de impe-
dir a saída dos animais para as 
zonas habitacionais, a exemplo 
de elefantes que, segundo Mon-
teiro, têm estado a destruir cul-
turas das populações, sendo de 
destacar os postos administrati-
vos de Mapulanguene, Mahele 
e na zona-sede do distrito, sen-
do os conflitos entre homem e 
animal, neste último, associados 
aos elefantes e crocodilos. (PpP)

Luís Cumbe


