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O advogado da Associação da Rede dos Direitos Humanos, Sérgio Matsinhe, espera do in-
forme da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, na Assembleia da República, 
um discurso prenhe de lamentações sobre o dossier dos raptos no país.

Dávio David

Com suposto líder dos sequestros detido na RAS

Espera-se um informe de 
Buchili sem triunfalismo

A Procurado-
ria-Geral da 
R e p ú b l i c a 
continua a 
intentar de-

marches para extraditar o 
suposto líder dos seques-
tros no país, Esmael Nan-
gy, que continua a res-
ponder a vários processos 
no Tribunal de Tembisa, 
na vizinha África do Sul.

Enquanto isso, a Pro-
curadora-Geral da Repú-
blica, Beatriz Buchili, vai 
brevemente apresentar 
o seu informe geral so-
bre a situação da Justiça 
no país, na Casa do Povo.

O advogado Sérgio Mat-
sinhe considera que com a 
extradição de Esmael Nan-
gy para o país, Beatriz Bu-
chili teria um troféu para 
apresentar no seu informe 
anual na Casa do Povo.

Quem na Migração 
facilitou o visto para 
um procurado pela 

Interpol?

Segundo Matsinhe, a 
PGR devia vir a público 
esclarecer aos moçambi-
canos, em primeiro lu-
gar, a proveniência dos 
carimbos no passaporte 
de Esmael Nangy e, so-
bretudo, quem no Servi-
ço Nacional de Migração 

facilitou, recentemente, 
o visto de entrada a Nan-
gy, sabendo que existe 
sobre ele um mandado 
internacional de prisão.

 “Acredito que ao se 
carimbar o seu passapor-
te tem lá uma assinatura 
de quem rubricou, e de-
ve-se levar à barra do tri-
bunal todos que facilita-
ram a emissão de vistos a 
Esmael Nangy. o Estado 
moçambicano não pode 
se calar em relação a esta 
matéria”, disse Matsinhe. 

Recorde-se que as au-
toridades policiais sul-
-africanas disseram em 
sede de Tribunal que, 
de acordo com o Ser-
viço de Migração em 
Moçambique, o último 
movimento migratório 
de Nangy, capturado no 
posto fronteiriço de Res-
sano Garcia, foi de 26 
de Novembro de 2021.

Aliás, foram ainda 
detectados mais de 30 
selos no passaporte de 
Esmael Nangy após o re-
gisto de 26 de Novembro 
de 2021, e inclusive de 
até 4 de Janeiro de 2023.

Por outro lado, Sérgio 
Matsinhe defende que os 
dois países podem fazer o 
aditamento dos crimes de 
Esmael Nangy, para per-
mitir que ele responda ou 
na RAS ou no país, pois os 
crimes que pesam sobre 
ele estão correlacionados.

Informe de 
lamentações

Em relação à expectati-
va em relação ao informe 
da Procuradora-Geral da 
República, Beatriz Buchili, 
na Assembleia da Repúbli-
ca, o nosso entrevistado 
lamenta que a Procurado-
ra-Geral da República, em 
todos os seus informes, re-
correntemente tem falado 
do envolvimento de alguns 
magistrados, procurado-
res, agentes do Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC), dos 
bancos comerciais, contu-
do, denota-se que Buchili 
tem “medo” de fazer um 
trabalho com vista a es-
tancar os crimes de rap-

tos e sequestros no país.
“Um exemplo em con-

creto é que há viaturas 
que circulam na via pú-
blica sem placa de inscri-
ção. Podemos questionar 
porque é que o Governo 
moçambicano não retém 
essas viaturas até que se 
esclareça as motivações 
de circularem sem ma-
trícula? O segundo pon-
to é porquê o projecto de 
montagem de câmaras 
de vigilância na via pú-
blica não teve avanços? 

Queríamos que Bea-
triz Buchili trouxesse 
um plano exequível, um 
plano com garantia de 

acrescenta Matsinhe.
O nosso interlocutor 

suspeita ainda que Beatriz 
Buchili tenha “medo” de 
mandar prender os seques-
tradores, “porque no dia 

com delicadeza, ela pode 
sofrer alguma represália, 
até pode mesmo sofrer 
um atentado de morte”, 
disse o advogado, para 
de seguida concluir que 
“queríamos que Beatriz 
Buchili criasse uma estra-
tégia de como monitorar 
os sequestros e criar um 
instrumento de proibição 

a circulação de viaturas 
sem chapa de inscrição ou 
circulação de viaturas com 
matrículas falsas, adquiri-
das no mercado negro da 
cidade de Maputo”. (PpP)             
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Frelimo propõe alterar prazo para 
anunciar data das eleições de 2024

As eleições gerais devem ser realizadas em Outubro de 2024. A data deve ser anunciada 
até 15 de Abril. No entanto, o grupo parlamentar da Frelimo propõe adiar esta data para 
15 de Julho, socorrendo-se da polémica sobre as eleições distritais.

Esta ideia visa 
dar mais tempo 
ao Presidente da 
República, Filipe 
Nyusi, para cons-

tituir a comissão que prome-
teu a 19 de Dezembro do ano 
passado para discutir a viabi-
lidade das eleições distritais. 

Três meses passaram e a co-
missão ainda não foi formada.

Com esta proposta, a in-
tenção do partido Frelimo é 
que o Conselho de Ministros 
possa anunciar a data das 
eleições gerais do próximo 
ano até 15 de Julho deste ano. 

Ao abrigo da actual Lei 
8/2013, de 27 de Fevereiro 
(regime legal para a eleição 
do Presidente da República 
e dos deputados parlamenta-
res), o Governo deverá anun-
ciar a data das eleições de 
2024 até 15 de Abril – ou seja, 
dentro dos próximos 25 dias.

O argumento do par-
tido Frelimo é que vários 
segmentos da sociedade 
moçambicana, nomeada-
mente políticos, religiosos, 
académicos, jornalistas, orga-
nizações da Sociedade Civil 
e outras forças, “têm mani-
festado preocupação sobre 
a oportunidade, vantagens e 
desvantagens da realização 
de eleições nos distritos”. 

Estes segmentos, segun-
do a Frelimo, defendem 
que o Estado sempre “cum-
priu o princípio de gradua-
lismo, de forma segura”.

Segundo os argumentos 

da sociedade sugere a neces-
sidade de “avaliar com caute-
la” a oportunidade e as impli-
cações das eleições distritais 
na consolidação da constru-
ção do Estado e do respectivo 
orçamento. A mesma socie-
dade, acrescenta a Frelimo, 
“tem reclamado com justiça 

a necessidade” do seu “am-
plo envolvimento nos deba-
tes em torno destas eleições”.

As mesmas vozes, refe-
re o documento submetido 
ao Parlamento na passada 
quinta-feira (16 de Março), 
e remetido às comissões es-
pecializadas na sexta-feira 
(17 de Março), defendem 
também que “a eleição de 
novos órgãos e actores nos 
distritos vai exigir a instala-
ção de muitos órgãos execu-
tivos e decisórios, o que terá 
forte impacto nos escassos 
recursos que o Estado ac-
tualmente arrecada e vem 
priorizando para sua função 
social em diversas áreas”. 

Mas também, acrescenta 
o argumento do grupo par-
lamentar maioritário, exis-
te o perigo de as eleições 
distritais resultarem no en-
fraquecimento do poder do 
Estado, com a criação de 
“muitos centros de decisão”.

Assim, a alteração da Lei 
n.º 8/2013 permitirá uma 
consulta mais ampla às di-
versas opiniões e sensibili-
dades sobre “a oportunidade 
e pertinência” da realização 
ou não das eleições distritais 
no próximo ano. Permitirá 
ainda incluir questões relati-

Golpe de mestre da Frelimo?
A proposta de altera-

ção da Lei da Eleição do 
Presidente da República e 
dos deputados parlamen-
tares permite à Frelimo 
ganhar tempo até ser le-
galmente possível alterar 
a Constituição sem neces-
sitar do apoio da oposição.

A Constituição só pode 
ser alterada cinco anos 
após a entrada em vigor 
da alteração anterior (ar-
tigo 301.º da Constituição 
da República). A última 
alteração constitucional 
está em vigor desde 12 de 
Junho de 2018. Isto signi-

alterar a Constituição com 
recurso a uma maioria de 
dois terços dos deputados, 
sem necessitar de qualquer 
apoio da oposição, a partir 
de 12 de Junho deste ano.  

Actualmente, o Go-
verno tem até 15 de Abril 
(próximo mês) como 
prazo para anunciar as 
eleições gerais do próxi-
mo ano. Anunciar a data 
das eleições sem emen-
da constitucional signi-

a realização de eleições 
distritais para o próximo 
ano. Por outras palavras, 
o adiamento das eleições 
distritais obrigaria, em 
primeiro lugar, a uma al-
teração à Constituição. E 
no momento isso não é 
possível sem os votos da 
oposição. Legalmente, a 
reforma da Constituição 
antes do prazo de cinco 
anos só pode ser aprovada 
por maioria de três quar-
tos dos deputados. E a Re-
namo e o MDM não que-
rem adiamento. Portanto, 

eles não apoiariam uma 
emenda constitucional 
para atrasar essas eleições.

Assim, o Governo, pe-
rante a impossibilidade de 
alterar a Constituição para 
atrasar as eleições distri-

das eleições de 2024, re-
corre ao que se pode inter-
pretar como um golpe de 
mestre: propor a redução 
de 18 para 15 meses do 
prazo de convocação da 
data das eleições, assim, o 
Governo ganha três meses 
e tem até 15 de Julho para 
anunciar a data das próxi-
mas eleições. A partir de 
13 de Junho pode alterar 
livremente a Constituição 
e adiar as eleições distri-
tais. Pode então anunciar 
a data das eleições gerais 
do próximo ano. (In CIP)

vas à organização da máqui-

dos limites da actividade dos 

vários níveis de governação, 
no contexto da actual des-
centralização, e à sua sus-

tentabilidade económica e 

necessidade de manter a na-
tureza unitária do Estado”.

Entretanto, não há nada 
de novo nesses argumentos. 
A Frelimo já vinha apresen-
tando estes argumentos para 
sustentar a sua posição de 
que a realização de eleições 
distritais em 2024 não seria 
necessária nem pertinen-
te (ver Boletim 35 do CIP).

Geralmente, a Frelimo 
tem utilizado as consultas 
públicas para legitimar uma 
decisão já tomada, mas con-
testada pela oposição e pela 
Sociedade Civil. (In CIP)
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Protestos contra má governação

Sociedade lança aviso prévio 
ao Presidente da República

…Os manifestantes hão-de ser repelidos. Dizem que há má governação. 
Eles sabem o que é isso? Mesmo eu que sou agente da autoridade ainda 
não recebi e os meus dias são estes” 

A cidade e província de Maputo acordaram segunda-feira, dia 20 de Março, moribundas e 
com a Polícia espalhada pelas artérias para reprimir a manifestação da população des-
contente, devido, sobretudo, àquilo que se diz na boca do povo que o país está a ser mal 
governado.

Tudo começa 
com a mor-
te e velório 
do rapper 
Azagaia, que 

durante a sua carreira as 
suas músicas foram con-
sideradas como de grande 
intervenção social. Este 
rapper é tido como tendo 
exteriorizado e inspirado 
o grito contra as injusti-

Durante a marcha da cara-
vana que o acompanhava, 
após o seu velório, houve 
uma repressão dos seus 
fãs, onde não faltou o lan-
çamento de gás lacrimogé-
nio. Entretanto, dias depois 
do seu enterro, isto no sá-
bado, dia 18, ainda deste 
mês, manifestações popu-

-
menagem ao rapper foram 
reprimidas pela Polícia.
A população, fundamen-
talmente composta por 
jovens, não vacilou e deu 
um aviso, a partir das re-
des sociais, de que no dia 
20 de Março iriam reali-
zar uma outra manifesta-
ção, em protesto contra o 

que se considera má 
governação do país.

Dia 20 de Março

Na manhã deste dia, 
segunda-feira, o am-
biente nas ruas estava 
cinzento e triste. O 
movimento habitual 
dos trabalhadores em 
certos locais e ave-
nidas estava brando 
e não parecia um dia 
normal de expedien-
te. Os transportes 
semi-colectivos cir-
culavam com muita 

reserva. Algumas 
crianças não foram 
à escola e a causa 
disto tudo era a notí-
cia sobre a manifes-
tação devido à má 
governação do país. 
O nosso repórter se 
posicionou na Ave-
nida de Moçam-
bique e conversou 
com certos muníci-
pes, e os que acede-
ram deram conta do 
que previam acon-
tecer naquele dia. 
“Eu não sei o que 
vai acontecer. Mas 

temo que aconteça o pior. 
A questão não é do tal mú-
sico. As pessoas agora es-
tão a dizer que o Presidente 
Nyusi está a governar mal 
o país. Sim, nós todos es-
tamos a passar mal. Não 
podemos criar o pior. Olha, 
hoje tive que proibir as mi-
nhas netas de irem para a 
escola, temendo que acon-
teça o pior”, disse Marta 
Maklule, encontrada na pa-
ragem de São Roque, que 
muitas das vezes apresenta 
muita enchente de utentes 
dos transportes semi-co-
lectivos de passageiros nas 
primeiras horas da manhã.
Eusébio Mulima, também 
abordado pela nossa repor-

-
ciante, anotando que “te-
nho uma barraca de venda 
de produtos alimentares. 
Estou a inspeccionar a zona 
para ver qual é a situação. 
Não vou abrir agora a mi-
nha lojinha porque nesta 
coisa de manifestações há 
muitos oportunistas. Lem-
bra-se que houve uma gre-
ve sobre o aumento da tari-
fa dos transportes, que até 
algumas lojas de nigeria-
nos e armazéns foram as-
saltados, com os oportunis-

Alexandre Luís

Eu não sei o que vai acon-
tecer. Mas temo que acon-
teça o pior. A questão não 
é do tal músico. As pes-
soas agora estão a dizer 
que o Presidente Nyusi 
está a governar mal o 
país. Sim, nós todos es-
tamos a passar mal. Não 
podemos criar o pior.
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tas a saquearem produtos 
alimentares? Veja que esta 
é uma avenida de grande 
circulação de viaturas mas 
o movimento está fraco. 
As pessoas estão receo-
sas. Só vou abrir a minha 
lojinha depois de ver que a 
situação está controlada”. 

-
lícia da República de Mo-
çambique afecto em Marra-
cuene, em anonimato, disse 
que a sua missão naquele 
dia era de operar em Bo-
bole, Vila de Marracuene e 
zona da FACIM. “Pode ser 
uma operação difícil, mas 
temos esta missão. Temos 
que controlar a situação. 

Olha, há muita força que 
está movimentada. Ali na 
estátua de Eduardo Mon-
dlane, no Alto-Maé, está lá 
posicionada a Polícia cani-
na. Há carros blindados em 
circulação. Os manifestan-
tes hão-de ser repelidos. 
Dizem que há má gover-
nação. Eles sabem o que 
é isso. Mesmo eu que sou 
agente da autoridade ainda 
não recebi e os meus dias 

Entretanto, durante aquele 
dia que se previa a dita ma-
nifestação a nossa reporta-
gem foi entabulando con-
versa com vários munícipes 
e o ponto de convergência 

das pessoas abordadas foi 
a pobreza. Evocaram a 
má distribuição da rique-
za, num cenário em que 
algumas pessoas vivem 
bem e outras muito mal. 
“Olha, aqueles que nós 
chamamos Shigono, da 
África do Sul, é que sa-
bem fazer greve, mas aqui 
não sabemos. Vais ver que 
aqui não vai acontecer 
nada”, disse o reforma-
do Alfredo Macaringue.

As abstinências nas 
escolas

Durante o dia, a reporta-
gem do Ponto por Ponto 

foi observando a situa-
ção. Conversando com 
algumas crianças que vol-
tavam da escola fomos 
sabendo que alguns dos 
seus colegas e professores 

nos referidos estabeleci-
mentos de ensino, devido 

à anunciada manifesta-
ção. Notámos ainda que 
alguns funcionários não 
foram aos seus postos de 
trabalho, e dos que vol-
tavam dos seus afazeres 
disseram que a manifesta-
ção foi um fracasso pois 
não foi realizada. (PpP)
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FICHA TÉCNICA

Sem argumentos!

Não são boas 
as novida-
des vindas 
de Londres, 
no âmbito 

do processo que o Estado 
Moçambicano, através da 
PGR – Procuradoria-Geral 
da República – move con-
tra os mentores das “dí-
vidas ocultas”, um calote 
que responsabiliza o país 
no pagamento desse valor.

O Estado move um 
processo com vista a 
desresponsabilização do 
país ao pagamento dessa 
dívida que, tal como se 
soube através do julga-
mento havido na BO, foi 
esquema desenhado pela 
Privinvest, no qual subor-
nou bancários e, do lado 
moçambicano, subornou 
os que haviam sido con-

-
rem do assunto no terreno. 

Com base nesta tese, o 
Estado Moçambicano pre-
tende livrar-se de um far-
do da dívida que, alega, foi 
engendrado no interesse 
de cada uma das três par-
tes, nomeadamente os ban-
cos, a Privinvest e os mo-
çambicanos envolvidos. 

Até aqui tudo aparenta 
estar a correr conforme 
os desejos e interesses do 
Estado Moçambicano. En-
tretanto, de algum tempo 
para cá, depois da PGR ter 
aberto o respectivo pro-
cesso em Londres, como é 
lógico em qualquer tribu-
nal, foi dada a oportunida-
de dos visados apresenta-
rem as suas defesas e argu-
mentos quanto a matéria 
trazida por Moçambique.

Os acusados, neste 
caso os bancos e a Pri-

contra argumentação, da 
qual resultou a necessi-
dade do queixoso, neste 

caso Moçambique, es-
clarecer alguns pontos 
ora por si levantados.

Alguns desses esclare-
cimentos solicitados pelos 
acusados traduzem-se em 
documentos que a PGR 

apresentar no tribunal lon-
drino, uma situação que 

grande medida os acusa-
dos, que não tarda passa-
rão de burlões para a con-
dição de vítimas de má-fé.

A PGR alega que tais 
documentos encontram-
-se alojados no SISE 
(Serviço de Informação 
e Segurança de Estado) e 
outros tantos na Presidên-
cia da República, entida-
des que, refere, de ponto 
de vista legal guardam 
tais dados como material 

o seu acesso ao nível da 
PGR em função do pre-
sente processo que corre 
seus autos no estrangeiro. 

Recorde-se que esta 
condição foi rubricada 
entre a parte moçambi-
cana e a Privinvest, que 
acordaram a resolução 
de futuros diferendos 
num tribunal de jurisdi-
ção britânica. Este foi o 
grande detalhe do golpe.

Perante este cenário, o 
juiz que está à frente do 
caso intimou a PGR a ter 
que apresentar os docu-
mentos solicitados, por-
que, defende, sem eles 
o caso não poderá ter 
pernas para andar, tendo 
o mesmo juiz ameaça-
do poder vir a agir nesse 
sentido caso nos próxi-
mos tempos a postura de 
Moçambique se mantiver.

Eis o ponto de situa-
ção que em nada abona 
a favor dos moçambi-
canos, correndo o risco 

de sermos obrigados já 
a pagar aquilo que sa-
bemos, não comemos.

O que agrava a posição 
de Moçambique é o facto 
de ser o autor do proces-
so, portanto, a parte que 
em princípio deveria ser 
a mais interessada, entre-
tanto, sem ninguém espe-
rar, é o próprio dono do 
processo que já não apre-
senta os contra argumen-
tos aceites pelo tribunal.

Quais são as saídas que 
a PGR tem para este caso?

Apenas o tempo dirá, 
entretanto, o nosso ga-
rante da legalidade vai 
sair muito mal na foto-

piorado ainda mais a si-
tuação de Moçambique, 
devido a questões legais 
que apenas competiam a 
si avaliar e tomar conhe-
cimento do que se po-
dia fazer em função da 
realidade ora existente.

-
ta, a PGR deveria ter feito 
uma destas duas saídas.

Primeiro deveria ter-se 
abstido de iniciar o proces-
so, ou então, a prior, para 
tomar conta do assunto 
deveria ter solicitado uma 
emenda legal no que tange 
a competência de guarda 
de documentos por aque-
las instituições do Estado. 

Agora, não resta tan-
to, enquanto não se ul-
trapassar este diferendo, 
senão esperar porque 
conforme dizem os an-
tigos, o tempo é mestre. 
A Luta Continua! (PpP)
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Não existe pior coisa na vida que al-
guém que não queira enxergar o seu 
próprio erro, mesmo que por todo lado 
as chamadas de atenção forem tantas.

Fica ainda mais grave quando o tal ente, 
não só, não quer enxergar a verdade, mas também, depois 
culpa a terceiros pelas consequências que mais tarde ad-
vêm, sobretudo, graças a atitude própria do ilustre incauto.

Isto vem a propósito das recentes acusações da Polícia 

-
canos haviam programado, sábado último, em coordenação 
com as autoridades administrativas locais, para com isso ho-
menagear a obra e vida do músico Azagaia. Foram momentos 
de terror em algumas das principais cidades moçambicanas.

No seu acto, a Polícia acusa a Sociedade Civil, políticos 
da oposição e a comunicação social de serem os agitadores 
da situação que levou os jovens a programar tais marchas.

Deste lado da trincheira, sem pretendermos tirar o mérito 
da nossa Polícia, no exercício da sua missão, no entanto, acre-
ditamos que o maior responsável pela violência, tal como as 
imagens reportam, foi a própria Polícia, que se atirou con-
tra a multidão de jovens indefesos. As próprias pessoas que 

-
dade é do conhecimento da sociedade pelo trabalho que pres-
tam, que consiste na intervenção social na busca de justiça 
para os fracos. Alguns eram deputados, outros vereadores, 

-
ta à mesma mesa do sistema político moçambicano. Isto não 
demoveu a Polícia, no sentido de duvidar um pouco da sua 
presunção de futura violência onde até ela chegar havia paz. 

Sem apresentar provas, apenas recorre a presunção, cuja 
fonte a sua credibilidade só a própria Polícia conhece, para jus-

-
to é a presunção de inocência, entretanto, ilegalmente, a Polícia 
defende-se, dizendo que agiu assumindo a presunção de culpa.

Onde é que isso está escri-
to dentro do quadro legislativo moçambicano?

Contrariando aquilo que os autores diziam, de estarem a or-
-

vicção de que a marcha seria violenta. Entretanto, já não pro-
va a ninguém a origem e credibilidade das suas presunções.

Tanto quanto se saiba, o dom de adivinhação não é com-
patível com aquele que tem por missão garantir o cum-
primento da lei e ordem. As adivinhações estão reserva-
das a curandeiros, feiticeiros e profetas, e não a Polícia 
que a sua actuação rege-se na base de provas ou evidên-

Até aqui a Polícia só fala de seus temores, que entre-
tanto não consegue provar a razoabilidade da sua existên-
cia, porque no terreno dos factos as imagens são cristali-
nas: quem está armado até aos dentes são os agentes da 
Polícia e não os manifestantes que estavam desarmados.

Por outro lado, as imagens mostram também as cápsu-
las dos invólucros dos dispositivos de gás lacrimogénio 
que contêm uma indicação escrita, que destaca como me-
dida de precaução, que não se deve atirar com a respecti-
va arma, directamente apontada às pessoas, sob risco de 
provocar danos graves. Entretanto, as imagens que correm 
o mundo mostram agentes da Polícia a atirarem, directa-
mente contra as pessoas. Como é que a Polícia explica isto?

Há imagens ao vivo que mostram cenas de torturas contra 
um detido, nas quais este é severamente espancado por um 

-
cos existentes na garupa da viatura policial. Será, esta atitude, 
uma prática legal? Em caso de um acidente de viação envol-
vendo essa viatura, durante o trajecto do transporte do detido 

que assume a responsabilidade? E já agora, com essas imagens 

A Polícia, no cumprimento da sua missão, deve pautar em se 
conformar com a lei e deixar os tribunais para julgar as pessoas. 

com a devida reserva, seja qual for a convicção que possa ter dos 
cidadãos moçambicanos. Somos regidos por uma Constituição 
que impõe a todos a observância da presunção de inocência.

De tudo e mais que não dissemos por hoje, acreditamos ser 
de mais-valia que as autoridades tirem ilações, acima de tudo 
aquilo que aconteceu, da mensagem que as multidões estão 
transmitindo. Por outro lado, se não for exigir demais, nunca 
seria mau, a Polícia vir a público pedir desculpas ao povo 

-
tir, pelo mundo fora, tudo porque alguém presumiu o futuro. 

Valha-nos Deus! (x) 

Valha-nos ó Deus!
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

jmatavel@gmail.com

Insónia: Uma condição que 
afecta a qualidade de vida

A insónia é ca-
rac te r i zada 
pela inca-
pacidade de 
iniciar ou 

manter o sono. Geralmente 
causada por hábitos inade-
quados, ela pode estar re-
lacionada a perturbações 
do humor, como ansieda-
de e depressão. Tratar a in-
sónia pode evitar o enfarte 
e até mesmo o AVC.

A insónia pode ser (1) 
Transiente: quando dura 
apenas alguns dias e pode 
chegar até 3 semanas; (2) 
Crónica: também chamada 
de longa duração, é aquela 
que dura mais de 3 sema-
nas; (3) Intermitente: in-
sónia de curta duração que 
ocorre de tempos em tem-
pos. Entre esses tempos há 
períodos de sono regular.

Além disso, a insónia 
pode ser primária (quando 
não há nenhuma doença 

como causa), ou secun-
dária (quando a insónia é 
sintoma de alguma condi-
ção médica). Em todos os 
casos, pessoas com insónia 
possuem sua qualidade de 
vida e bem-estar prejudi-
cados por falta de sono.

Inúmeros factores po-
dem ser considerados cau-
sas da insónia, entre eles 
o stress, hábitos inadequa-
dos, estilo de vida irregular, 
perturbações mentais, neu-
rológicas ou hormonais, 
problemas respiratórios, 
dores crónicas, problemas 
gastrointestinais, ingestão 
de medicamentos ou subs-
tâncias, entre outros.

Na maior parte dos ca-
sos, a insónia é do tipo psi-

envolvidos factores predis-
ponentes como um nível 
alto de alerta e vigilância 
durante a noite, factores 
desencadeantes como mu-

dança de trabalho, perda 
de ente querido, situações 
familiares e pessoais de 

a manutenção de hábi-
tos inadequados em rela-
ção ao sono (horário irre-
gular para dormir, assistir 
TV, usar o computador ou 
celular antes de dormir, há-
bitos alimentares prejudi-
ciais, entre muitos outros).

Geralmente, pessoas 
com insónia antes de con-
seguirem apanhar sono 
sentem a sua mente e o 
seu corpo inquietos du-
rante horas. Despertam 
frequentemente enquanto 
estão dormindo ou, mesmo 
dormindo por várias horas, 
não sentem que o sono seja 
reparador.

O resultado disso é co-
meçar o dia sentindo-se 
cansado, com problemas 
de humor e falta de ener-
gia, pior desempenho no 

trabalho, nos estudos ou 
qualquer outro círculo que 
exige esforços cognitivos, 
sentir fadiga e sonolência 
durante todo o dia, ansie-
dade, dores de cabeça ou 
prejuízos na coordenação 
motora, entre outros que 
variam de pessoa para pes-
soa.

Tratamento para 
insónia?

Como em grande par-
te das vezes a insónia não 
está relacionada a doenças 
graves é possível tentar 
tratá-la por conta própria a 
partir da mudança de com-
portamentos como: (1) Ter 

-
tar e acordar; (2) Fazer ac-
tividades relaxantes antes 
de dormir, como tomar um 
banho morno, tomar um 
chá ou ouvir música calma; 
(3) Usar cortinas, máscara 
para os olhos e protectores 

de ouvido para evitar que 
estímulos externos como 
luzes e sons atrapalhem 
seu sono; (4) Evitar cafeí-
na, nicotina, álcool, cer-
tos medicamentos e fazer 
exercícios durante o dia; 
(5) Evitar o uso de telas de 
aparelhos electrónicos logo 
antes de dormir; (6) Evitar 
tirar sonecas durante o dia; 
(7) Comer alimentos leves 
durante a noite; (8) Acal-
mar a mente a partir de téc-
nicas como a meditação.

Quando o problema se 
torna muito frequente e 
nenhuma das actividades 
acima parece solucioná-lo, 
a melhor forma de trata-
mento da insónia é a par-
tir do acompanhamento de 

-
lidades como neurologia, 
pneumologia, otorrinola-
ringologia, psiquiatria e 
saúde mental.

OPINIÃO

PUB

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

842698181ponto
Ponto

por ponto
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MARTELADAS
Francisco Rodolfo

OPINIÃO

Administradores distritais:

Moçambique devia ter “Governador” e “Administrador 
Distrital” “NOMEADOS” pelo Presidente da República…

• Governador e Administrador “nomeados” por concurso e conforme competências
• RENAMO quer Administrador Distrital para “acomodar” seus membros…

Estive domingo tran-
sacto (12.3.2023) no 
Café e Restaurante 
Abfc, para uma bica.

Como habitual-
mente, quando chego no café 
vejo os jornais do dia, todavia, 
desde que o Professor Doutor 
José Luís Cabaço, então ministro 
da Informação, determinou que 
as redacções deviam ter “folga” 
ao sábado, saindo só o único he-
bdomadário, o DOMINGO, a 
moda pegou. Mas o DOMINGO 
deixou de ser a concepção inicial 
de muitos escrever para lá (MA-
GAZINE) pouco texto, muita fo-

Ricardo Rangel, o “fogoso” fo-
tógrafo, ser o primeiro Director. 

Dentre vários assuntos que 
nós abordávamos da semana din-

questão da polémica de ELEI-
ÇÕES DE ADMINISTRADO-
RES DISTRITAIS, que estão 
em debate em todos os quadran-
tes da sociedade moçambicana.

Espero que a Sessão do Comi-
té Central a ter lugar nos dias 23 e 
24 de Março de 2023 não poderá 
deixar esta “maka” à margem, se 
tivermos em linha de conta que 
a actualidade caracteriza este se-
xagenário partido, a FRELIMO.

Durante a realização da 
Sessão da Assembleia da Re-
pública ouvimos as “posições” 
de cada bancada, desde a FRE-
LIMO, RENAMO e MDM. 
Só faltava Yá-Qub Sibindy (se 
tivesse lugar) “lançar” a sua 

arpa. Mas ainda há quem diz 
que não há democracia nesta 
“bela” Pátria, pois tem outros 
foros para dizer da sua “justiça”.

O Presidente da República, 
Filipe Jacinto NYUSI, e o Presi-
dente da RENAMO vieram a ter-
reiro tratar do DDR, mas Ossufo 
Momade, General da RENAMO 
(que alguns querem desestabili-
zá-lo, com carga de “tribalismo” à 
mistura, porque não é do Centro), 
dá à sua opinião sobre “Admi-
nistrador Distrital ELEITO” …

Quanto a nós, pensamos que é 
necessário repensar no seu todo, 
como MOÇAMBIQUE, se não 

por todas que futuramente o “Go-
vernador Provincial” e “Admi-
nistrador Distrital” deviam ser 

 – diria - dirigentes -  
de NOMEAÇÃO por Presiden-
te da República, com base num 
concurso público para o efeito.

Caso não se siga este princí-
pio de nomeação por Presidente 
da República, levaremos a vá-

Para a UNICIDADE de Es-
tado, o Governador Provincial 
não devia ser “eleito” com base 
na “Lista” de Partidos Polí-
ticos, pois ao Presidente da 
República cabe a ele “ADMI-
NISTRAR”, - Machatine Mun-
guambe, nosso professor com 
Xarzad Orá na Escola de Esta-
do e Direito* nos anos oitenta, 
quiçá me corrigisse, “Cabe ao 
Governador” governar o terri-
tório (Província) e ao Adminis-
trador Distrital (administrar).

É evidente que ao fazer 
esta abordagem e outras que 
virão depois do repto do Pre-
sidente da República quando o 
ano passado propôs a uma re-

maka 
de ELEIÇÃO DE ADMI-
NISTRADOR DITRITAL.

Se o Administrador for eleito e 
com território, com a Assembleia 
Distrital, qual seria o “papel” do 
Governador Provincial e de “As-
sembleia Provincial”? Quem vai 
pagar aos administradores de to-
dos os distritos e todos os mem-
bros das Assembleias Distritais.

Há quem pense que a “Co-
munidade Internacional” iria 
suportar as despesas de “elei-
ções”, mas depois?... Questiono 
eu. Para dar a continuidade, para 
instalar a máquina: viaturas para 
o Presidente, Vice-Presidentes, 
vencimentos ou senhas de pre-
sença, infra-estruturas, etc. 
Não há orçamento que suporte.

Que país é Moçambique que 
passa a vida a copiar, nalguns 
casos?... Deixemos de passar 
a ser um país de criar lugares 
para: “ACOMODAR” … To-
dos nas reuniões e sem “nin-
guém” no sector produtivo, 
quem vai TRABALHAR?…

Já temos os Conselhos Muni-
cipais com greves por não con-
seguirem pagar as suas despesas 
correntes, como os trabalhadores 
(simples) da urbe. É evidente que 
todos esperavam de “DOADO-
RES”, mas esquecemos da guer-
ra entre a UCRÂNIA e RÚSSIA, 
que leva os europeus “sem dor-

mir” e nós cá nos chamados paí-
ses em vias de desenvolvimento 
queremos o trigo e óleo de lá. 
Estou pensando no gergelim em 
Matama, quando estive lá com 
o juiz José Albano Mayopuè, 
eu era o Director Provincial dos 
Transportes e Comunicações, e 
o “implacável” Coronel Aurélio 
Benete Manave, e saudoso gover-
nador do Niassa, nos enviou para 
Mavago, em Brigada conjunta…

Não quero imaginar, após as 
“cheias” e depois desse ciclone, 
que se chama FREDDY, pensar 
nas eleições distritais. A guer-
ra em Cabo Delgado e “as es-
coltas” para África do Sul, para 
trazer: cebola, batata, alface, 
repolho, tomate, etc. Desviar o 
teatro da guerra para o Sul…

Há que repensar seria-
mente esta posição que co-
loco como contribuição.

Nomeação (futuramente) de 
Governador e ter um Secretário 
Permanente (competente), e 
nomeação (futuramente) de Ad-
ministrador e Secretário Dis-
trital Permanente competentes. 
Vamos buscar pessoal compe-
tente se queremos ter o país a 
andar para o desenvolvimento…

É evidente que à RENA-
MO lhe interessa sobremaneira 
que haja estas eleições, porque 
no território onde porventura 
“GANHASSE” iria colocar seus 
membros, desde “servente” – 
desculpe, agora “é auxiliar” – até 
ao Secretário Permanente Distri-
tal (dirão: é por isso que lutamos).

Resumindo: a Província de-

via ter GOVERNADOR de 
nomeação Presidencial (e não 
eleição) e ADMINISTRA-
DOR DISTITAL, também 
de nomeação Presidencial.

Caso ser – Administrador 
–  de eleição a tendência dos 
partidos vai ser de escolher o 
“dono da terra”, natural dali, 
fomentando o TRIBALISMO, 
e outros ismos como nepotismo.

Se valeu a pena a luta con-
tra o TRIBALISMO?  Se 
voltamos à estaca ZERO.

Não se enganar por “CO-
PIAR” a moda de lá fora de 
países que têm muitos anos 
de vivência como ESTADO, 
cujas leis e regulamentos co-
piamos sem dó nem piedade: 
eles têm Estados FEDERA-
DOS, juntas de freguesia, etc…

Façamos, caros moçambica-
nos, as LEIS de acordo com a 
nossa vida, as nossas tradições, 
se queremos desenvolver como 
NAÇÃO, já que para constru-
ção de ESTADO são necessá-
rios muitos anos LUZ. Iremos 
às FEDERAÇÕES um dia e aí 
elegeremos: Governador e Admi-
nistrador… Uma modesta contri-
buição neste VUCO-VUCO…

Mais para quê?...
Escola de Estado e Direito* 

- Escola dirigida pelo Professor 
Doutor Machatine Munguambe, 
que foi Presidente do Tribunal 
Administrativo. Actualmente 
é IFAPA (Instituto de Forma-
ção em Administração Pública).
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O facto foi dado 
a conhecer 
esta terça-
-feira (21), 
em Maputo, 

pelo presidente da Comissão 
do Plano e Orçamento (CPO) 
da Assembleia da República 
(AR), António Niquice, du-
rante uma auscultação públi-
ca em torno da proposta de 
lei que cria o Fundo Sobera-
no de Moçambique (FSM).

Segundo o deputado, é um 
montante avultado cuja gestão 

de políticas públicas condicen-
tes com o modelo a ser adoptado 
na República de Moçambique.

Neste sentido, o deputado 
entende que há necessidade 
do país garantir uma maior 
transparência e boa gestão 
dos recursos resultantes da 
exploração da indústria ex-

garantir a criação de condições 
necessárias para a melhoria 

“A proposta de lei que cria 
o Fundo Soberano é estrutu-
rante e relevante e correspon-
de aos anseios da maioria, 
garantindo que os recursos 
não só possam servir os mo-
çambicanos actuais, mas tam-
bém as gerações vindouras”, 
disse Niquice, sublinhando 
que há, no entanto, alguns as-
pectos que precisam de ser 
aprimorados, relacionados 
com o modelo a ser adoptado.

Contudo, o deputado ga-
rante que não há dúvidas que 
quanto à relevância, oportuni-
dade e tempestividade de Mo-

çambique ter um Fundo 
Soberano que garanta 
uma gestão transparen-
te o documento é extre-

Relativamente às 
auscultações públicas 
realizadas, semana pas-
sada, nas capitais pro-
vinciais do país, para 
a recolha de contribui-
ções para o enrique-
cimento da proposta 
de lei que cria o Fun-
do Soberano, Niquice 

-
so resulta do reconhe-
cimento do princípio 
constitucional segun-

-

numa fase derradeira 
de auscultações públi-
cas em torno da pro-
posta de lei que cria o 

CPO, para quem as comis-
sões de trabalho da AR têm 

-

dagar o Governo, na qualida-
de de proponente da proposta.

Por sua vez, o director 
executivo do Instituto para a 
Democracia Multipartidária 

(IMD), Hermenegildo 
Mulhovo, instou aos de-
putados da Assembleia 
da República da neces-
sidade de aprovarem o 

do Fundo Soberano que 
espelhe, de facto, os 
anseios e expectativas 
da sociedade moçam-
bicana como um todo. 

Mulhovo, que falava 
durante uma auscultação 
pública sobre a proposta 
de Lei do Fundo Sobe-
rano, organizada pela 
Assembleia da Repú-
blica, em parceria com 
o IMD, sublinhou que 
o debate público sobre 
este instrumento legal 
visa captar as diversas 
perspectivas, sensibili-
dades e contribuições 
dos múltiplos actores 
para o seu melhora-

mento e enriquecimento.
“Recentemente, a Assem-

bleia da República recebeu a 
proposta de Lei que cria o Fun-

do Soberano para apreciação e 
aprovação, tendo iniciado um 
processo de auscultação a nível 
das províncias de todo o país, 
com vista a captar e recolher as 
contribuições sobre a proposta 
em causa”, disse Mulhovo, ex-
plicando que todos os moçam-
bicanos são chamados a exer-
cer a soberania sobre os seus 
recursos naturais e a criação do 
Fundo Soberano para o país foi 
o modelo encontrado para que 
esse desiderato seja atingido.

Segundo explica, a criação 
de um Fundo Soberano é uma 
prática que muitos países com 
abundância dos recursos na-
turais têm adoptado, para ga-
rantir uma gestão sustentável 
dos fundos provenientes destes 
sectores. No entanto, alerta que 
se deve sempre ter em conta as 

O director executivo do 
IMD não tem dúvidas de que se 
olharmos de forma particular 
para as projecções económicas 
em termos de arrecadação de 
receitas para o país, durante a 
vida útil destes projectos, “le-
vantam enormes perspectivas, 

sensíveis entre os múltiplos 
actores nacionais e entre os 
diferentes stakeholders, sobre 
a forma como os fundos de-
vem, por um lado, ser geridos 
de modo a garantir o bem-estar 
de todos os moçambicanos”.

A auscultação pública desta 
terça-feira contou com cerca 
de 80 participantes, dentre de-
putados da AR, membros das 
assembleias provinciais, repre-
sentantes dos partidos políticos, 
do Governo e das organizações 
da Sociedade Civil. (PpP)

Moçambique poderá encaixar cerca de 95 biliões de dólares norte-americanos nos 
próximos 30 anos, em consequência da descoberta e exploração de 180 triliões de 
metros cúbicos de gás natural liquefeito na Bacia do Rovuma, na província de Cabo 
Delgado.

Dionildo Tamele

Ganhos pela exploração do gás

Moçambique vai encaixar 
perto de USD 100 biliões

“Recentemente, a As-
sembleia da República 
recebeu a proposta de 
Lei que cria o Fundo 
Soberano para apre-
ciação e aprovação, 
tendo iniciado um pro-
cesso de auscultação a 
nível das províncias de 
todo o país, com vista 
a captar e recolher as 
contribuições sobre a 
proposta em causa”
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Aluga-se

Aluga-se Armazém industrial com a área de 1728m², 
no valor de 500.000MT, & Escola com 13 salas, 6 
WC's, escritório, com parque para viaturas, no valor 
de 250.000Mt, na Avenida de Moçambique.

Contactos: 878704084/840704084

NB: Negociáveis 

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.
 

Celebrou-se esta quarta-
-feira o Dia Mundial 
da Água, data insti-
tuída pelas Nações 
Unidas para chamar 

a atenção ao consumo conscien-
te e sobre a grande importância do 
acesso universal e sustentável aos 
serviços de abastecimento de água. 

Este ano, em Moçambique, o dia é 
celebrado sob o lema “Libertar os Ca-
minhos da Água, a mudança que quere-
mos para evitar cheias e inundações”. 

Este lema não foi escolhido ao 
acaso: as mudanças climáticas têm 
contribuído para a alteração dos pa-
drões de precipitação e frequência de 
condições meteorológicas extremas, 
o que, por sua vez, aumenta o risco 
de cheias e inundações, bem como 
a emergência de surtos de doenças 
transmitidas pela água, tais como a 
cólera, diarreias e malária. Esta con-
dição é exacerbada pela ocupação 

urbana precária, o que concorre para 
encerramento dos caminhos da água. 

As inundações recentemente ha-
vidas no distrito de Boane, província 
de Maputo, deixaram um rasto de des-
truição de infra-estruturas e deixaram 
um número elevado de desalojados, o 

o impacto das mudanças climáticas na 
provisão dos serviços de ASH, plani-

O ciclone Freddy causou inun-
-

çambique, como no Malawi - paí-
ses que têm surtos graves de cólera 
- criando um risco agudo de exa-
cerbação da propagação da doença.

 Citando a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a WaterAid - Orga-
nização Não-Governamental (ONG) 
que trabalha no sector de Água, Sa-
neamento e Higiene (ASH), emitiu 
um aviso severo de que a actual crise 
de cólera é uma pandemia que põe em 
risco mais de um bilião de pessoas no 
mundo. “Uma tempestade perfeita de 

-
ções criaram uma crise de cólera sem 
precedentes a nível global - provocan-
do surtos em larga escala em países 
que, durante muitos anos, estiveram 
livres desta doença altamente con-
tagiosa”, avança a organização, que 
actua em Moçambique desde 1995. 

O aumento alarmante dos casos 
de cólera surge quando a Global Task 
Force for Cholera Control (GTFCC) 
adverte que o pior poderá estar ain-
da por vir. A modelização da GTFCC 
mostra que o crescimento populacional 
e a urbanização rápida e não planeada 
podem levar a uma duplicação dos ca-
sos de cólera nos próximos 20 anos, se 
não forem tomadas medidas urgentes. 

Adam Garley, Director Nacional 
da WaterAid Moçambique, disse: “os 
surtos tendem a seguir o ciclo anual da 
estação das chuvas e afectam despro-
porcionadamente as comunidades que 
não têm acesso ao saneamento básico 
e à água limpa. Nas áreas que se deba-
tem com o actual surto, a falta de infra-
-estruturas e de recursos para campa-
nhas de educação e sensibilização para 

-
trolo da propagação da doença. Tais 
crises são susceptíveis de ser agravadas 
pelas alterações climáticas à medida 

que os padrões pluviométricos se tornam 
cada vez mais intensos e imprevisíveis”. 

Tal como a pandemia da Covid-19, o 
actual surto de cólera sublinha a neces-
sidade urgente dos governos investirem 
em água, saneamento e comportamento 
higiénico seguro. Estes três elementos 
essenciais são a única solução, a longo 

-
dioso de doença e morte. A melhoria do 
acesso aos serviços sustentáveis de água 
e saneamento não servirá apenas para 
controlar a cólera, mas também ajudará 
a parar a propagação de uma série de ou-
tras doenças transmitidas por via da água, 
tais como a diarreia, responsável por 20% 
das admissões hospitalares em Moçambi-
que e que é a segunda principal causa de 
morte em crianças menores de cinco anos 
nos dois países (Moçambique e Malawi). 

Este ano, as celebrações do Dia Mun-
dial da Água têm o condão de coincidirem 
com o arranque, a 22 de Março, em Nova 
Iorque, EUA, da Conferência da ONU so-
bre Água, edição 2023. As Nações Unidas 
reconhecem que, no mundo, biliões de 
pessoas ainda vivem sem água potável e 
saneamento geridos com segurança, em-
bora o acesso a esses serviços tenha sido, 

um direito humano básico. A água e a po-
breza estão intimamente ligadas. Sem água 
não há desenvolvimento, e sem desenvol-
vimento é impossível erradicar a pobreza. 

Espera-se que esta conferência adopte 
a Agenda de Acção para Água como um re-
sultado principal, representando compro-
missos voluntários de países e partes inte-
ressadas para cumprir os objectivos e metas 
globais relacionados com a água. (PpP)

Alerta a WaterAid por ocasião do Dia Mundial da Água

Casos de cólera podem duplicar 
nas próximas duas décadas
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Dávio David

Teoria de “saco azul” em marcha? 

Nyusi nomeia “compadre” Langa

“…se formos a ver, a única empresa detida ou participada pelo Estado que 

O investigador do CIP, Egas Jossai, não tem dúvidas que a recente nomeação do “compadre” Agostinho 
Langa ao cargo de Presidente do Conselho de Administração (PCA) da empresa Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) levanta problemas de probidade pública.

Há dias, o Ponto 
por Ponto fa-
lou com o in-
vestigador, que 
aceitou nos 

conceder esta entrevista, tal 
como abaixo segue. 

Analisado o objecto social 
da empresa do Presidente Ny-
usi, a SOMOESTIVA, pode-
se concluir que “há espaço 

de interesse, uma vez que 
a empresa detida por Filipe 
Nyusi e Agostinho Francisco 
Langa Júnior opera em di-
versos portos do país, tendo 
acesso a informação privile-
giada sobre dossiers impor-
tantes dos CFM e do sector 
ferroportuário no geral”.

Egas Jossai é autor do 
estudo do CIP que denun-

na nomeação do novo PCA 
dos CFM, do ponto de vista 
ético. Como olha para essa 
nomeação?

- Do ponto de visto ético 
esta nomeação é problemáti-
ca, tendo em conta que ele 
é sócio do Presidente Filipe 
Nyusi na empresa SOMOES-
TIVA, uma empresa que tem 
interesse ferroportuário. Isso 
demonstra que de alguma for-

interesse, porque não podem-
os nomear para o cargo de 
PCA dos CFM alguém que é 
detentor de uma empresa que 
actua no ramo portuário.

A nomeação vai per-
mitir que haja facilitismos 
no processo de concursos 
no próprio sector, o que vai 

fazer com que os processos 
não sejam transparentes. As 
suas decisões vão interferir 
de alguma forma naquilo que 
constitui o objectivo da sua 
empresa, que é gerar lucros.

Nomeação com interesses 
eleitoralistas

A SOMOESTIVA tem in-
teresses em diversos portos a 
nível do país e, se fores a ver, 
os que compõem a sociedade 
da empresa SOMOESTIVA 
muitos deles já ocuparam car-

Temos o caso de Joaquim 
Veríssimo, que já foi minis-
tro da Justiça, temos também 
o PCA do Instituto Nacional 

de Gestão dos Portos, que faz 
parte da mesma empresa.

Há que chamar atenção à 
sociedade moçambicana para 
que sejamos mais vigilantes e 
prestemos mais atenção nas 
nomeações que vão ocorren-
do, porque estamos num ano 
eleitoral.

Nos anos eleitorais há in-
tenção do partido no poder em 
nomear pessoas para desviar 
fundos do Estado para depois 

-
ral do partido Frelimo.

A título de exemplo 
tivemos o caso da antiga min-
istra Helena Taipo, que assu-
miu em sede do Tribunal que 
uma parte do dinheiro que 

a campanha presidencial do 
partido Frelimo, em 2014.

Agora vamos assistir uma 
situação de haver nomeações 
estratégicas e adjudicação de 
concursos públicos a cidadãos 
que fazem parte da cúpula da 

-
cesso da campanha eleitoral.

Mas estas nomeações 
problemáticas não mere-
cem o crivo do Tribunal Ad-
ministrativo ou da PGR?

- O Presidente da Repúbli-
ca tem autonomia de nomear 
quem ele bem entender para 
ocupar cargos públicos, o que 
deve acontecer é que ele deve 
ter a consciência de se abster 
de nomear pessoas que fazem 
parte do seu círculo, para não 
transformar o Governo numa 
sociedade de amigos, que é o 
que está a acontecer agora.

Temos a questão dos só-
cios que vieram a ser nomea-
dos para cargos políticos, em 
contrapartida são os mesmos 
que depois perpetuam desvi-

partido no poder.
Então, isso requer uma 

consciência por parte do 
próprio Presidente da 
República de se abster das 
amizades em detrimento de 
nomear pessoas de acordo 

-
sional.

Não havendo essa con-
sciência, o que se pode faz-
er?

- Deve haver uma pressão 
social, porque sabemos que 
quem elege o Executivo ou o 
Presidente da República é a 

sociedade. Então, a sociedade 
moçambicana deve ser capaz 
de fazer uma pressão social, 
de modo que haja respeito 
por quem é patrão do Presi-
dente da República, para que 
ele tome decisões de acordo 
com as pretensões da Socie-
dade Civil moçambicana.

Pressão social

Paralelamente, a socie-
dade moçambicana deve de-
nunciar esse tipo de casos 
de nomeações duvidosas, se 
for possível demandar para o 
Tribunal Administrativo, ou 
outras instâncias de justiça, 
sobretudo quando há indícios 

-
meação dos dirigentes de em-
presas públicas.

Para além do risco de se 
-

ciar a campanha política 
do partido Frelimo, a SO-
MOESTIVA não vai abo-
canhar todos os concursos 
portuários chorudos?

-Esse risco existe, mas 
como CIP estaremos atentos 
para todos aqueles que são 
concursos públicos que serão 
lançados de hoje em diante, 
de forma a não permitir que 
isso aconteça, e também de-
nunciar acções da SOMOES-
TIVA para ser adjudicada 
concursos de forma directa 
ou mediante concurso pú-
blico.

Porque estamos numa 
situação em que mesmo que 
não seja por concurso público 
a SOMOESTIVA terá acesso 
a informação privilegiada do 
próprio concurso, isso vai 
fazer com que tenha facili-
dade de reunir todos os docu-
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mentos, bem como apresentar 
propostas que vão de acordo 
com o tecto orçamental do tal 
concurso.

CFM pode-se tornar mais 
um “saco azul” dos cama-

radas

Estaremos atentos a estas 
situações para evitar que a 
SOMOESTIVA não seja mais 
uma empresa que se vai ben-

-
dos públicos.

Assim sendo, os CFM 
não correm o risco de en-
trar em falência como out-
ras empresas públicas?

- O risco há. Se formos 
a ver, a empresa LAM tam-
bém partiu da mesma situa-
ção, a Tmcel também. Esta 
última, em anos foi tida 
como “saco azul” do partido 
Frelimo. 

Então, se formos a ver, 
a única empresa detida ou 
participada pelo Estado que 

-
nanceira actualmente são os 
CFM, daí que há espaço para 
que esta empresa vire um 

próximos pleitos leitorais do 
partido Frelimo.

Também se abre espaço 
para que daqui a alguns anos 
possamos falar de falência 
dos CFM, tendo em conta que 
este é o modus operandi do 

-
iar as empresas participadas 
pelo Estado para satisfazer 
seus interesses particulares.

O estudo do CIP cita 
a violação da Lei de Pro-
bidade Pública. Não há es-
paço para responsabiliza-
ção criminal dos titulares 
de empresas públicas que 
sonegam a declaração de 
rendimentos?

- A falta de declaração 
de rendimentos abre espaço 
para um processo criminal, 
aliás, antes de passar para um 
processo criminal há espaço 
para um processo administra-
tivo, depois, caso o processo 
administrativo não traga os 

resultados necessários, há es-
paço para um processo crimi-
nal.

Ainda não há cultura de 
prestação de declaração de 

rendimentos no país

Todo o detentor de car-
gos públicos deve fazer a 
declaração de rendimentos, 

no terreno é que as próprias 
declarações de rendimento 
muitas das vezes não condi-
zem com a realidade dos bens 
que o detentor ou servidor 
público tem, tanto é que já 
vimos situações de servidores 
públicos que usam “laranjas” 
ou capas para esconder o seu 
património e não passar pelo 
crivo da Procuradoria-Geral 
da República.

Volto a reiterar que a so-
ciedade deve estar em alerta 

coisa pública. Como socie-
dade moçambicana, devemos 

-
dores das acções de gestão 
de actividades públicas e seus 
gestores para denunciarmos 
tudo que é situação que in-
corre, como a corrupção, des-

vios de fundos, bem como o 
enriquecimento ilícito dos 
gestores de topo da Adminis-
tração Pública.

A Lei de Probidade 
Pública continua a ser pon-
tapeada no país. O que está 
a acontecer? 

- Uma das principais con-

Moçambique tem muitas 
boas leis, o problema está na 
implementação dessas leis.

Mas também quando te-
mos uma Procuradora que é 
nomeada pelo Presidente da 
República, que transparên-
cia se espera de um processo 

-
calizar a quem o nomeia? 

Isso abre espaço para 
que haja troca de favores. 
Enquanto a Procuradora for 
nomeada pelo Presidente 

teremos uma PGR a actuar 
como deve ser, naquilo que 

SOMOESTIVA opera nos portos de 
descarga de drogas pesadas

O investigador do CIP, Egas Jossai, 
explica ainda que a empresa SOMOES-
TIVA opera em dois dos principais cor-
redores de drogas pesadas no país, no 
caso em concreto os portos de Nacala e 
Macuse, em Nampula e na Zambézia, 
este último associado ao escândalo do 
suposto deputado “barão da droga”.

muito a questão do circuito de drogas, este 
é um estudo que será feito a posterior, mas 
o que posso avançar é que muitos portos da 

-
ções postas a circular e demonstram que os 

mais concretamente no Porto de Nacala.
Em Nacala, recentemente, foram 

apreendidas motorizadas que contin-
ham nos tanques de combustível dro-
gas, mas de lá até cá não há nenhuma 
informação sobre o processo; ninguém 
foi responsabilizado, seja da gestão do 
próprio porto, como das próprias em-
presas que importaram as motorizadas. 
Isso para dizer que há uma fragilidade 
na gestão dos nossos sistemas portuários.

Há que garantir que as empresas deti-

das por altas individualidades do Estado 

Já tivemos informações tornadas 
públicas por antigos dirigentes da viz-
inha África do Sul, bem como dos Esta-
dos Unidos, de que o partido Frelimo é 
um dos principais gestores ou fornece-
dores de drogas aqui em Moçambique.

Não passa nem um mês que na África 

que a Frelimo é maior fornecedor de dro-
gas na África do Sul, isso para dizer que a 
fragilidade da nossa costa permite que haja 
circulação de drogas de forma excessiva.

Se fores a ver o relatório que foi apre-
sentado na semana passada, pelo CIP, so-
bre o sector pesqueiro, constatou-se que a 
insegurança ou fragilidade da nossa cos-

forma exagerada, como também permite 
a questão da pesca ilegal, então há que 
reforçar a protecção costeira para com-

-
TIVA, actualmente, opera nos portos 
de Maputo, Inhambane, Beira, Queli-
mane, Macuse, Nacala e Pemba. (PpP)          

Novo PCA dos CFM é sócio de Nyusi 

O Centro de Integridade Pública 

Presidente da República, Filipe Nyusi, 
com a recente nomeação do seu sócio, 
Agostinho Langa, ao cargo de novo 
Presidente do Conselho de Administra-
ção (PCA) da empresa pública Camin-
hos de Ferro de Moçambique (CFM).

No referido estudo, o CIP revela que 
a empresa do Presidente Nyusi foi criada 
em 2004 e está registada no Boletim da 
República (BR) nº 17, 3ª Série de 27 de Abril 
de 2005 - pág. 934, sob o nome SOCIE-
DADE MOÇAMBICANA DE ESTIVA, 
S.A.R.L. (SOMOESTIVA), LIMITADA.

Segundo o CIP, para além do Presi-
dente Nyusi e Agostinho Langa Júnior, 
a SOMOESTIVA tem na sua estrutura 
de accionistas Amir Ali Amade, Arnaldo 
Júlio Caetano Meque, Boaventura Mar-
celino Cherinda, Carlos Fernando Bambo 
Nhango (actual Presidente do Conselho 
de Administração do Instituto Ferro-Por-
tuário), David Luís Paiva Gomes, Hélio 
Bento Maúngue, Joaquim Veríssimo (an-
tigo governador da província da Zambézia 
(2012 a 2014), antigo ministro da Justiça, 

Assuntos Constitucionais e Religiosos 
(2018 a 2019) e actual Director Executivo 
da Companhia Moçambicana de Hidro-
carbonetos (CMH), subsidiária da Em-
presa (pública) Nacional de Hidrocarbone-
tos (ENH), e Sulemane Jaime Nguenha. 

O mesmo estudo aponta ainda que con-
stitui objecto social da empresa SOMOES-
TIVA o “manuseamento de carga, nacional 
e em trânsito internacional, a bordo e fora 
dos navios atracados nos portos de Maputo, 
Inhambane, Beira, Quelimane, Macuse, 
Nacala e Pemba; estiva e serviços auxili-
ares de estiva, manuseamento de carga a 
bordo dos navios ancorados ao largo”. 

que a situação abre espaço para que, de 
forma inadequada, o novo PCA possa ob-
ter ganhos individuais ou pessoais, o que 
não é permitido por lei. A situação pode 

-

na alínea a) do Artigo 43 da Lei de Pro-
bidade Pública, que se refere ao uso inad-
equado da qualidade de servidor público 
para a obtenção de ganhos individuais ou 
pessoais”, lê-se no estudo do CIP. (PpP)

acções do Executivo.
Outra recomendação que 

deixaria é que a PGR deve 
cumprir com o seu papel, ou 
seja, para quem não apresen-

ta a sua declaração de rendi-
mentos existem sanções que 
a própria lei prevê, então, há 
que responsabilizar todos os 
agentes e funcionários do 
Estado que não apresentam 

a declaração de rendimentos 
ou que apresentem a decla-
ração de rendimentos com 
informações que não con-
stituem a verdade. (PpP)
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Cidade de Nampula

Uma urbe em franca degradação 
de vias “heroizadas”

degradação das vias de acesso, o que as tornam intransitáveis. É um verdadeiro martírio 
circular por aquelas avenidas, parte delas com nomes de heróis nacionais.

A cidade de 
N a m p u l a 
r e p r e s e n t a 
a mais sig-
n i f i c a t i v a 

urbe do interior no Norte 
de Moçambique, porém, 
as “saliências” origina-
das por antigos buracos 
que dominam uma maior 
fasquia das vias da cida-
de tendem a condicionar 
a circulação dos utentes. 

Tanto as avenidas quan-
to as ruas ostentam o mes-
mo cenário de degradação, 
mas o destaque vai para 
aquelas vias que há muito 
apelam por uma interven-
ção de raiz, a qual ultra-
passa acções de tapamento, 
e são exemplo as estradas 

antigas que ostentam no-
mes de heróis nacionais.

O troço que segue às 
costas da estátua do primei-
ro Presidente de Moçam-
bique, o proclamador da 
Independência nacional e 
internacionalista solidário 
com os povos oprimidos, a 
Av. Samora Machel, cons-
titui o troço mais degrada-
do e em estado crítico, não 
obstante ostentar o nome 
do símbolo representativo 

da história da construção de 
Moçambique como nação. 

Em acentuado estado 
de degradação encontram-
-se outros troços da cidade 
dirigida pelo autarca Pau-
lo Vahanle, a exemplo da 
Av. Francisco Manyanga, 
que dá acesso ao Municí-
pio de Nampula, que tam-
bém aparece esburacada. 
Curiosamente, a mesma 
via dá acesso ao município. 

Um outro troço que 

deixa muito a desejar e 
ostenta o simbolismo na-
cional é a Av. da Indepen-
dência, que segue a mes-

nem mesmo os inúmeros 
edifícios de importân-
cia económica e pública 
a fazem merecer alguma 
atenção das autoridades. 

A mesma linha de de-

no troço que leva o nome 

do timoneiro da Unidade 
Nacional, a Av. Eduar-
do Mondlane. A Rua de 
Cuamba, para não men-
cionar todas elas, que faz 
esquina com a Av. Pau-
lo Samuel Kankhomba, 
por outro lado, inicia-
-se com buracos que vão 
até à sua extremidade. 

Embora a edilidade, em 
princípios do ano em cur-
so, se tenha pronunciado 

Contactos: (+258) 842236478/869443189

DOCTOR MWANACHIPETA

Luís Cumbe 
em Nampula

KASHFU SIHR
Impotência sexual, problemas 
no seu lar, traz paz ao seu lar.

CLOVE BUD OIL
Aumenta tamanho do seu pénis 
de 2 a 7cm de comprimento.

HARAKATI
Diabetes, paralisia, tensão alta;
Traz de volta amor perdido, sorte;
Tira mau espírito na sua vida e sua casa;
Devolve os bens roubados, e mais. 
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Namicopo

De fama só tem a pobreza 
O bairro de Namico-

po é considerado o maior 
da cidade de Nampula e 
o mais populoso, ao ní-
vel do país. Esta partícula 
da cidade é tida como se 
os seus citadinos vives-
sem fora de Moçambique, 
com suas próprias regras 
rebeldes. Ou seja, três 
palavras apenas descre-
vem o bairro: sobrelotado, 
empobrecido e violento.

O bairro é famoso mes-
mo pela negativa. Aqueles 
que o conhecem receiam 
aconselhar alguém a pas-
sar por lá, uma vez haver 
referência de ser abrigo 
de grande parte dos mar-

ginais da cidade. São al-
guns exemplos a instala-
ção de postos clandestinos 
de “bombas” de abastec-
imento de combustível 
nas suas próprias residên-
cias pelos moradores, cuja 
origem é duvidosa, com 
preços baixos em relação 
aos aplicados o�cialmente.

Os tidos como rebeldes 
não perdem por esperar ao 

avistar uma oportunidade 
de fazer suas vítimas, aque-
las que por lá se aventuram 
como visitantes. Os níveis 
de saneamento do meio dei-
xam muito a desejar, e com 
as últimas chuvas a situação 

-
veis grandes aberturas por 
onde correm as águas plu-
viais criadas pela erosão, 
um pouco por todas as ruas. 

A precariedade e/ou ní-
veis de pobreza são visíveis 
desde a entrada do bairro, 
em que as habitações têm, 
quase todas, cobertura de 
palha.  O comércio infor-
mal domina a maior parte 
dos moradores, constituin-
do-se a principal fonte de 
rendimento de Namicopo, 
seguido da actividade de 
moto-táxi. Por outro lado, o 
nível de escolaridade é ou-

locais, pois por todo o can-
to é possível ver crianças 

-
der alguns produtos para o 
sustento da família. (LC) 

sobre os buracos e feito 
promessas para acções de 
tapamento nas principais 
rodovias, incluindo as es-
tradas terciárias, até aqui 
tudo continua na mesma. 

A situação veio agravar-
-se com as últimas chuvas 
a cair com alguma intensi-
dade, que vieram piorar o 
crónico problema dos bura-
cos. No entanto, enquanto 
não houver nenhuma inter-
venção os impactos esta-
rão presentes, obrigando a 
manutenções constantes de 
viaturas que se fazem por 
aquelas estradas, desde os 
problemas de pneus, outros 
ligados a embraiagem, cal-
ços, travões, entre outros. 

Mas nem tudo vai mal

Entretanto, nem tudo 
vai mal. Circular pela ci-
dade de Nampula por 
meio de transporte semi-
-colectivo de passageiros, 
vulgo “chapa”, é quase a 
custo “zero”, se compara-

do aos custos de outras ca-
pitais provinciais do país, 
a exemplo de Maputo e 
Matola, que recentemente 

agravaram as suas tarifas 
entre 3 e 4 meticais. Ou 
seja, a viagem custa ape-
nas dez meticais, inde-

pendentemente do desti-
no, desde que seja dentro 
da urbe. Porque para tudo 
há sempre que pagar, esta 

acessibilidade de tarifas 
tem sido apontada como 
sendo a causa do encur-
tamento de rotas. (PpP)  
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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"!

Quer ser �tness?! 

Davane 
Physique

Foi ontem conhecida a moldura penal contra os 11 réus que o Tribunal julgou provados 

Sentença das “dívidas ocultas” 

Juiz condena apenas 11 réus do 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Renato Matusse, antigo as-

Enquanto isso…

-

-

-

-

-

-

-

-

Luís Cumbe
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O Governo aprovou em 
sede do Conselho de 
Ministros, decorrido 
esta semana, o decreto 
que estabelece mecanis-

mos de reintegração sócio-económica 
aos desmobilizados da Renamo no 
processo do DDR.Trata-se de um in-
strumento aprovado pelo Governo, a 
submeter à Assembleia da República 
(AR) para a sua homologação, no âm-
bito do Acordo de Paz e Reconciliação 
Nacional, celebrado em Agosto de 2019. 

Segundo o porta-voz do Gov-
erno, Filimão Suazi, o decreto esta-
belece mecanismos de reintegração 
sócio-económica do desmobilizado no 
processo de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR) dos 
chamados homens residuais da Renamo.

O decreto visa garantir a segurança 
social dos desmobilizados, cujos benefí-
cios abrangem o bónus de reinserção so-
cial, as pensões de reforma, de invalidez e 
de sobrevivência e o subsídio por morte. 

O processo de passagem à vida civil 
dos ex-combatentes da Renamo, dos 
que não sejam colocados ao serviço das 
FADM, esteve sempre em constante de-
bate, na medida em que o Presidente Ny-
usi, nas suas aparições públicas, alegou 
falta de fundos e insustentabilidade 
das pensões para aqueles combatentes. 

Entretanto, a Renamo encara-

va, por seu lado, com alguma se-
riedade este processo, acusan-
do o Governo de estar a violar o 
acordo do DDR, ao alegar falta de recuros. 

Serviço Militar Obrigatório

Na mesma sessão, o Governo 
aprovou a proposta que revê a Lei 
do Serviço Militar, que deverá pas-
sar de 2 para 5 anos o tempo de du-
ração do cumprimento desse dever. 

Com o instrumento, o Governo diz 
que pretende adequar a Lei aos desa�os 
políticos e sócio-económicos impostos à 
instituição militar na actualidade, bem 
como pelos imperativos resultantes da 
sua evolução, desde aspectos de recru-
tamento, formação e de desmobilização. 

Ainda na mesma sessão, o Governo 
aprovou o regulamento que estabel-
ece os requisitos para a autorização de 
introdução no mercado nacional de 
produtos de saúde, medicamentos �-
toterápicos e homeopáticos para o uso 
humano, de acordo com as normas 
nacionais e internacionais, aplicando-
se a todas as entidades devidamente 
licenciadas para pesquisa, fabrico, im-
portação, exportação, distribuição e 
venda a retalho de produtos cosméti-
cos e de higiene corporal, suplemen-
tos nutricionais, desinfectantes, an-
tissépticos, dispositivos médicos e de 
diagnóstico in vitro, medicamentos 
�toterápicos e homeopáticos. (LC)

rede eléctrica em Inhambane
A sede do posto administrativo de Urrene, no distrito de Panda, província de 
Inhambane, está desde sábado passado, dia 18 de Março corrente, ligada à Rede 
Eléctrica Nacional. 

30km de Linha de Média Tensão a 33 kV, a partir da sede do distrito de Panda. 
As obras incluem a montagem de 5 Transformadores de Distribuição de 100kVA, 
construção de 10km de Rede de Baixa Tensão, montagem de 150 candeeiros de 

totalmente pelo Governo de Moçambique, num total de 93 milhões de meticais. 
-

Este é o segundo posto administrativo a ser ligado no presente ano de 2023, totali-
zando 49 desde 2020. Em termos de infra-estruturas para os postos administrativos 
foram construídos, no presente ano, 45km de Rede de Média Tensão, 20km de 
Baixa Tensão e montados 10 Postos de Transformação. 

-
tricidade de Moçambique, E.P. (EDM) a assegurar o cumprimento da meta do 
acesso universal à energia eléctrica até 2030. (PpP)

O BCI voltou a marcar presença no “Feirão dos Usados”, este ano na sua VII 
edição. O evento, destinado à venda de automóveis usados, com garantia e em ex-
celente estado de conservação, a preço promocional, constituiu um dos principais 

Esta feira, que contou com mais de uma centena de veículos, atraiu numerosos in-
teressados, clientes e público em geral, que tiveram a oportunidade de os apreciar 

BCI, cuja participação assentou exclusivamente sobre a dinamização comercial do 

-
rio, com vista à aquisição de uma nova viatura.

-
tiva da Motormoz, uma empresa do Grupo JFS especializada na compra e venda 
local de viaturas usadas, bem como na importação de carros usados. 
O grande objectivo desta iniciativa é facilitar o processo de compra de viaturas 
usadas, provendo em quantidade, variedades de escolha, bem como serviços rela-
cionados, tudo num mesmo momento. (PpP)

 
O Presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) exortou os par-
tidos políticos a colaborarem em questões organizacionais, para o bom an-
damento dos pleitos eleitorais que se avizinham, apelando para o efei-
to que se  esforcem na observância dos prazos para as diferentes etapas 
do processo eleitoral, mormente na submissão de pedidos para credencia-

 
Dom Carlos Matsinhe diz que tanto o recenseamen-
to eleitoral assim como a votação só alcançarão o seu êxito se pu-
der contar com a indispensável colaboração dos partidos políticos. 
“Queremos lembrar que os partidos políticos têm um papel preponderante no pro-
cesso eleitoral, com a sua capacidade de mobilizar a população para aderir em mas-
sa aos postos de recenseamento de modo a garantir a sua inscrição, condição indis-
pensável para o exercício do direito de votar e de ser eleito”, disse na manhã desta 
segunda-feira, em Maputo, durante um encontro com os partidos políticos, que vi-
sava partilhar informações pertinentes sobre o processo eleitoral, no âmbito da pre-
paração das VI Eleições Autárquicas, previstas para 11 de Outubro do corrente não. 
“O sucesso do recenseamento eleitoral, como condição indispensável para o exer-
cício do direito de voto, está ligado a uma maior participação das populações, a 

eleitorais, na melhor performance dos nossos equipamentos e o Recenseamento 

equipamentos. Foi reduzido o tempo de atendimento, a qualidade do cartão de elei-
tor também melhorou e esperamos que estes melhoramentos sirvam de incentivos 
para uma maior aderência das populações no recenseamento eleitoral. Por isso, 
contamos com o vosso apoio na disseminação da informação sobre a importância 
de se recensear nos locais do funcionamento dos Postos de Recenseamento Eleito-
ral, dos horários de funcionamento”, disse. (PpP) 

BREVES

Dionildo Tamele

Governo aprova estatuto 
para desmobilizados do DDR
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Falando última 
quinta-feira, na 
cidade de Ma-
puto, na mesa-
-redonda sobre 

o espaço democrático no 
contexto de prevenção e 
combate ao branqueamento 

ao terrorismo em Moçam-
bique, organizada pelo 
Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), 
Paulo Munguambe, direc-
tor dos Serviços Jurídicos, 
Estudos e Cooperação do 
Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique 
(GIFIM), disse que exis-
te um comité criado pelo 
Governo que tem estado a 
trabalhar nas recomenda-
ções e que há progressos.

"Neste momento nós 
temos um plano de acção 
acordado com o Grupo de 
Acção Financeira [Interna-
cional], um plano de dois 

-
ciências estratégicas anota-
das. Há um comité executi-
vo de coordenação que foi 
estabelecido pelo Governo, 
que integra todas as enti-
dades relevantes para este 
processo e tem estado a tra-
balhar. Agora, em Junho, o 
Grupo de Acção Financeira 
vai voltar a analisar os pro-
gressos de Moçambique 

desde Outubro de 2022, 
altura em que o país foi in-
tegrado nesta ‘lista cinzen-
ta’. Em Junho, o GAFI vai 
apreciar estas medidas”.

Segundo Munguam-
be, as instituições estão a 
trabalhar para resolver as 

no país, sendo que entre 
as medidas implementa-
das se destacam as refor-
mas no quadro legislativo.

"O que é facto é que o 
país foi avaliado em 2019 e 
o relatório foi aprovado em 
2021. Em 2019, mesmo an-
tes do relatório sair, o país 

começou a adoptar novas 
medidas. Foi aprovada a lei 
de assistência mútua legal, 
a Lei 21/2019. Foi aprova-
da uma nova lei de recupe-
ração de activos que incor-
pora nela a perda alargada 
de bens, uma vez que este 

é difícil de investigar. Foi 
aprovada uma nova lei de 
prevenção e combate ao 
branqueamento de capi-

-

de armas de destruição em 
massa, a Lei 11/2022. Foi 
aprovada uma nova lei de 

combate ao terrorismo, a 
Lei 13/2022. Portanto, este 
conjunto de normas visam 

Se a avaliação fosse feita 
agora, obviamente algu-
mas das recomendações 
iriam diminuir. No en-
tanto, em termos de efec-
tividade já não depende 
da legislação. É preciso 
capacitar, formar e refor-
çar as capacidades das 
instituições nacionais".

A fonte alerta para que 
as medidas sejam imple-
mentadas de forma efectiva 
para evitar que o país seja 

colocado na “lista negra”.
"O Grupo de Acção Fi-

nanceira tem dois níveis: 
uma ‘lista cinzenta’ e uma 
‘lista negra’. Os países que 
se comprometem efectiva-
mente a combater e seguir 
as boas práticas internacio-
nais, as recomendações, os 
resultados imediatos, não 
vão necessariamente para 
a ‘lista negra’. Mas se o 
país de forma reiterada não 
cumprir com estas reco-
mendações, que na prática 
não são recomendações, 
são obrigações, podem es-
calonar para a lista negra”.

Dionildo Tamele

Moçambique está a tomar medidas 
para sair da “lista cinzenta”

Moçambique está a aplicar medidas para sair da “lista cinzenta” do Gabinete de Acção 

destruição em massa.
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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 

-
ção que indica que 
as Organizações da 
Sociedade Civil são poten-

-
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, 
-

é: não deverá ser o forta-
lecimento da capacidade 
do próprio Governo de 
rastrear as transacções 

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-

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 

associações, estabelecida nos 
artigos, sobretudo, porque 
manifesta uma contradição 
com os princípios e objectivos 
fundamentais constitucional-
mente consagrados”, lamenta 
Joaquim Oliveira. (Redacção)

Sociedade Civil pede 
protecção do espaço 

democrático

No encontro, organiza-
ções da Sociedade Civil 
reconheceram a pertinên-
cia das medidas que estão 
sendo tomadas para tirar 
Moçambique da “lista cin-
zenta”, mas entendem que 
as medidas para se pre-
venir o branqueamento 

-
mento ao terrorismo não 
devem colocar em causa 
o espaço democrático.

“Nós reconhecemos 
que são medidas que do 
ponto de vista de lógica 
são mesmo necessárias 
e já há bastante tempo 
existia esta pressão ao 
nível internacional para 

que Moçambique também 
pudesse reduzir os riscos 
que existem relativamen-
te a este sector. Contudo, 
a grande preocupação são 
os riscos associados a es-
tas medidas. Sentimos 
que há várias medidas que 
podem colocar em causa 
as conquistas que tive-
mos como país, sobretudo 
na construção da nossa 
democracia”, disse Her-
menegildo Mulhovo, Di-
rector Executivo do IMD.

Segundo Mulhovo, a 
proposta de Lei das Orga-
nizações da Sociedade Ci-
vil tem alguns elementos 
que não conferem segu-
rança para as associações.

“Agora estamos a fa-
lar da lei das associações 
que está associada com 

a liberdade das associa-
ções. Algumas reformas 
que vão ser necessárias 
vão pôr em questão as 
liberdades das organiza-
ções. Portanto, nós acha-
mos que é uma faca de 
dois gumes, pois, por um 
lado, queremos reforçar 
as medidas sob ponto de 
vista de garantir maior se-
gurança e combater o ter-
rorismo e branqueamento 
de capitais, mas, por ou-
tro lado, também quere-
mos que haja protecção 
do espaço democrático”.

Por sua vez, Pau-
la Monjane, Directora 
Executiva do Centro de 
Aprendizagem e Capa-
citação da Sociedade Ci-
vil (CESC), referiu que 
as organizações também 

têm interesse de lutar 

ao terrorismo e que neste 
processo o melhor seria 
ajudar a criar capacida-
des para reduzir riscos 

obscuros, e não limitar a 
sua açcão enquanto ac-
tores relevantes no con-
texto do exercício de li-
berdades democráticas.

“Todos somos moçam-
bicanos, não há quem 
não esteja preocupado, 
mesmo os parceiros estão 
preocupados com isso. 
Então, vamos todos nos 

primeiro uma avaliação 
de risco, se depois ava-
liarmos até que ponto a 
legislação existente e ou-
tras medidas que já exis-

tem no país respondem 

 A ideia não é empur-
rar, não é pôr num can-
to as organizações, mas 
deve ser principalmente 
apoiar a reduzir os riscos, 
protegê-las de serem abu-
sadas. Há muitas coisas 
que podem ser feitas em 
conjunto, bem como uma 
boa capacitação das orga-
nizações da Sociedade Ci-
vil, e penso que assim to-
dos sairíamos a ganhar”.

Participaram da mesa-
-redonda representantes 
de instituições do Gover-
no, deputados da Assem-
bleia da República, magis-
trados, corpo diplomático, 
académicos, organizações 
da Sociedade Civil, entre 
outros convidados. (PpP)
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Entretanto, o presidente do partido da Resistência Nacional de Moçam-
bique, Ossufo Momade, acusa o partido no poder pelo ressurgimento dos 
“esquadrões da morte”, que sequestram e assassinam membros e simpati-
zantes da Renamo

Frelimo não está comprometida 
com o processo de DDR

O presidente do partido da Resistência Nacional de Moçambique (Renamo), Ossufo Mo-
made, acusa o partido no poder de não estar comprometido no cumprimento integral do 
processo de DDR até ao seu término, daí que apela ao Governo para que possa cumprir 
com as suas promessas com vista a garantir, uma vez por todas, a paz efectiva e reconci-
liação nacional, respeitando de forma rigorosa os protocolos assinados na matéria.

Mo m a d e 
fez es-
sas re-
velações 
esta se-

gunda-feira, em Maputo, 
durante a Vigésima Quarta 
Sessão Ordinária da Co-
missão Política Nacional, 

relativamente a realização 
das eleições distritais em 
2024, o partido Renamo é 
pelo cumprimento rigoroso 
da Constituição da Repú-
blica de Moçambique, na 
qual o actual Presidente do 
Governo da Frelimo jurou 
por duas vezes fazer res-
peitar e cumprir, frisando 
que o povo é seu patrão.

"A praz-nos informar 
que no dia 7 de Março de 
2023 tivemos um encontro 
com o Presidente da Re-
pública, onde foram ana-
lisadas as matérias atinen-
tes ao DDR e as eleições 
distritais para 2024. Ca-
minhamos a passos largos 
para novos processos elei-
torais, 2023 e 2024, o que 
requer deste órgão de di-

recção permanente do par-
tido e de todos os quadros e 
membros uma abordagem 
comum de estratégias, vi-
sando a nossa vitória nas 
eleições autárquicas e 
gerais", avançou a fonte. 

Intolerância 
política no país

De acordo com o Pre-
sidente da Renamo, no 
âmbito da intolerância po-
lítica assistiu-se ao ressur-
gimento dos “esquadrões 
da morte” que sequestram 
e assassinam membros e 

simpatizantes da Renamo.
Disse ainda que nes-

te preciso momento a 
maior incidência vai para 
os combatentes desmo-
bilizados no âmbito do 
DDR, violando o direito 
fundamental consagrado 
na Constituição da Re-
pública, o direito a vida, 
nos termos do artigo 40.

"A título de exemplo, 
no dia 30 de Janeiro de 
2023, cerca das 12 horas, 
foi brutalmente sequestra-
do, à luz do dia, o delegado 
da localidade de Nkonde-
zi, no posto administrati-

vo de Zóbuè, distrito de 
Moatize, de nome Rafael 
Miguel Diquissone, de 58 

-
guel Diquissone e de Mar-
lida, natural de Angónia", 

que ele foi desmobiliza-
do no quadro do DDR 
com a patente de coronel.

Ossufo Momade acres-
centou que os membros do 
seu partido foram espan-
cados no dia 2 de Março 
corrente, no distrito de 
Cahora Bassa, posto ad-
ministrativo de Chitima, 
e outro delegado de loca-
lidade, de nome Frederico 
Ernesto, também desmobi-
lizado no âmbito do DDR, 
foi morto no distrito de 
Chifunde, posto adminis-
trativo da vila Mualazi, no  
dia 12 de Março corrente.

Igualmente, Moma-
de disse que o país está 
num estágio grave de se-
gurança, sendo que os 
crimes de rapto atingi-
ram níveis preocupantes 
com impunidade à vista.

Para Ossufo Momade, 
perante esta situação o 
Governo da Frelimo as-
siste como se nada esti-

vesse a acontecer, “o que 
nos leva a crer que estes 
actos bárbaros são pra-
ticados por indivíduos 
que têm a protecção da 
nomenclatura do poder”.

No âmbito da intole-
rância política, o presi-
dente da Renamo disse 
que no dia 09 de Março de 
2023 o partido Renamo e 
todo o povo moçambica-

a notícia trágica de que 
uma das vozes mais re-
presentativas da juventu-
de moçambicana se calou.

Explicou que no dia 
18 de Março de 2023, dia 
previsto para a homena-
gem a Azagaia, em todas 
as províncias, mais um 
duro golpe à democracia 
foi dado, sublinhando que 
“assistimos ao uso abusi-
vo da Polícia pelo Gover-
no da Frelimo, violando o 
consagrado no artigo 51 
da Constituição da Re-
pública e da Lei número 
7/2001, de 7 de Julho, ao 
impedir a realização de 

nos termos da lei não care-
ce de autorização”. (PpP) 

Dionildo Tamele
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rodoviárias são vastos e as necessidades de desenvolvimento da rede de estradas são 
crescentes. 
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Rede rodoviária africana é péssima

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

Eagravados pelos 
eventos climáti-
cos, aumentan-
do ainda mais 

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-

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-

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, 

-
tégica, sólida e coordenada, 
bem como uma mobilização 

-
mento, tanto públicas como 
privadas, dando-se primazia 

permitir o desenvolvimento in-

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.

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 

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 

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-

-
nanceiros para a manutenção 

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

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-
-
-

mento de infra-estruturas 
rodoviárias são vastos e as 
necessidades de desenvol-
vimento da rede de estradas 

são agravados pelos even-
tos climáticos extraordinários 

-
truturas rodoviárias, aumen-

Mesquita apontou ainda que 
a falta de manutenção adequada 

-
ção precoce das estradas, ao au-
mento dos custos operacionais 

-
bilidade dos serviços da infra-
-estrutura e aumento do risco de 
acidentes de viação. (Redacção)
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SOCIEDADE
Eleições autárquicas-2023 

MDM coliga-se a partidos da oposição e 
Sociedade Civil para enfrentar a Frelimo 

Lutero Simango apela a todos para se recensearem, como a única forma legítima e de-
mocrática de exercer o poder soberano e escolher o melhor destino, porque a abstenção 
legitima a má governação.

O presidente 
do Movi-
mento De-
mocrá t ico 
de Moçam-

bique (MDM), Lutero Si-
mango, diz que o seu par-
tido pretende coligar-se 
com partidos políticos na 
oposição e com algumas 
organizações da Sociedade 
Civil ou grupo de cidadãos 
eleitores, para as próximas 
eleições autárquicas que se 
avizinham a 11 de Outubro.

Segundo Simango, esta 
foi uma decisão que saiu 
na III Sessão Ordinária 
do Conselho Nacional do 
partido MDM, onde “re-
cebemos o mandato para 
discutir, avaliar e decidir 
sobre a coligação com par-
tidos políticos na oposição, 
com a Sociedade Civil ou 
grupo de cidadãos eleito-
res, respeitando a visão de 
Moçambique para todos e 
os interesses nacionais”.

"Há valores, princípios, 
clareza dos objectivos e 
missão que devem orientar 
todo este processo à nossa 
disponibilidade, abertura e 
prontidão para discutir so-
bre esta matéria", referiu, 
para depois dizer que o seu 
partido continua a reiterar 
a sua posição para as elei-
ções distritais, frisando a 
necessidade de se respeitar 
o comando constitucional.

"Queremos um debate 
global sobre o processo de 
governação descentraliza-

da e desconcentrada. Va-
mos falar sobre o Secretá-
rio de Estado na província; 
como se materializa a au-

-
nanceira e patrimonial das 
províncias com a actual po-

-
ferência de competências 
para governação autárqui-
ca. Em democracia não se 
foge do debate nem de re-

Polícia impede 

Num outro desenvol-
vimento, o líder do MDM 
diz que a acção repressiva 
da Polícia foi uma viola-
ção das liberdades e direi-
to à manifestação, tendo 
perdido a oportunidade 
de exibir esta muscula-
tura em Cabo Delgado.

"Moçambique é mem-
bro do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas 
e tem defendido a paz, 
os direitos humanos, o 
diálogo. Solidarizamo-
-nos com os objectivos 
da marcha, que visa-
va simplesmente e mais 
nada homenagear Aza-
gaia", disse na ocasião.

Acrescentou que é ver-
dade que muitos membros 
do MDM foram detidos, 
incluindo quadros cen-
trais e um delegado pro-
vincial, mas aconselhou 
para que o poder políti-
co não deve ser exerci-
do nas praças públicas. 

"Assim, apelamos a 
todos para recensear-se 

como a única forma legí-
tima e democrática para 
exercer o poder soberano 
de escolher o melhor des-
tino. A abstenção legitima 
a má governação. Vamos 
todos recensear", disse.

Anotou que a juventu-
de tem demonstrado a sua 
garra e é convidada a parti-
cipar activamente no pro-
cesso eleitoral e em cada 

e garantir a transparência, 
tendo avançado que todos 
querem mudanças via al-
ternância democrática.

De acordo com Lute-
ro Simango, não se com-
preende a cobrança contí-
nua de taxas de portagens 
para estradas degradadas. 

Simango disse ainda 
que as chuvas e os ciclones 
têm demonstrado as nossas 
limitações no planeamen-

-
teriais para construção de 
edifícios públicos, estra-
das, pontes e a respectiva 

que "a problemática da 
má qualidade destas obras 
leva-nos a relacionar com a 
corrupção, comissões e au-

responsável e honesta".

No entender de Si-
mango, este é o deba-
te do dia, daí que temos 

de três refeições por dia. 
"Mais de 60% da nos-

sa população activa não 
está empregada, pelo 
que não é possível ga-
rantir as três refeições 
para as suas famílias".

Referiu que a taxa de 
desemprego no país é ele-
vada e as condições para 
melhoramento da vida das 
populações requerem um 
ambiente de paz e tran-
quilidade, capaz de atrair 
investimentos nacionais 
e estrangeiros e uma eco-
nomia inclusiva, gerado-
ra de empregos e outras 
oportunidades de rique-
za para o bem comum.

"Enquanto o custo de 
vida estiver a subir, re-
dução de capacidade de 
compra, subida de ener-
gia, água e renda de ha-
bitação, não se pode falar 
de três refeições no seu 
verdadeiro sentido da pa-
lavra. Por isso, em nome 
dos que não têm as três re-
feições dissemos que esta 
é a melhor forma encon-
trada para avaliar positi-
vamente o Projecto SUS-
TENTA", disse. (PpP)

Dionildo Tamele
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MUNDO

O Patriarcado de Lisboa avançou esta terça-feira que afastou quatro sacerdotes no activo e que integram 
a lista de suspeitos de abusos sexuais, elaborada pela Comissão Independente (CI).

Padres afastados sob suspeita 

Manifestações ainda abalam França

Após recebida 
"uma reco-
m e n d a ç ã o 
relativa à 
informação 

que lhe foi entregue pela 
Comissão Independente, 
nos passados dias 15 e 16 
de Março" pela Comissão 
de Protecção de Menores 
e Adultos Vulneráveis, o 
"Cardeal-Patriarca de Lis-
boa, D. Manuel Clemente, 
determinou o afastamen-
to preventivo (...) de qua-
tro sacerdotes no activo", 

Assim sendo, os padres 
-

cio público do ministério".
O Patriarcado de Lisboa 

sublinha, no entanto, "que 
não existe uma acusação 

formal a nenhum destes 
sacerdotes que, contudo, 

exercício público do seu 
ministério, enquanto de-
correm todas as diligên-
cias dos seus processos".

"O outro sacerdote re-
ferido, que também se 
encontra no activo, já ti-
nha sido sujeito a medidas 
cautelares", acrescenta.

Foi aberta também uma 
investigação prévia "de cada 

um dos casos", a pedido dos 
sacerdotes, "que posterior-
mente será enviada ao Dicas-
tério para a Doutrina da Fé".

"O Patriarcado de Lis-
boa continua totalmente 
empenhado na procura da 
verdade, assente na tolerân-
cia zero e na transparência 
total em relação a qualquer 
situação de abuso de meno-
res e adultos vulneráveis", 
termina o comunicado.

Recorde-se que a Comis-
são de Protecção de Meno-
res e Adultos Vulneráveis 
do Patriarcado de Lisboa re-
cebeu, a 10 de Março, uma 
lista de 24 nomes, suspeitos 
de abusos sexuais, enviada 
pela Comissão Indepen-
dente ao Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, D. Manuel Cle-

mente, revelou a Diocese 
de Lisboa sexta-feira pas-

Destes 24 nomes, cinco 
são de sacerdotes que es-
tavam no activo, dois são 
de sacerdotes doentes e re-
tirados, um é de um padre 
que desistiu do sacerdó-
cio, oito são de sacerdotes 
que já morreram, três de 
sacerdotes sem qualquer 
nomeação, um é de um lei-
go e quatro são, de acor-
do com a Diocese de Lis-
boa, nomes desconhecidos.

Nesse dia, o Patriar-
cado decidiu que não ha-
veria suspensão. A Dio-
cese de Lisboa aguardava 
"com carácter de urgên-
cia a resposta da Comis-
são Independente". (PpP)

Mais de 
300 ma-
nifestan-
tes foram 
d e t i d o s 

na segunda-feira à noi-
te, em França, por causa 
dos protestos que aconte-
ceram no âmbito do des-
contentamento que tem 
'saído' às ruas francesas.

 De acordo com a Polí-
cia francesa, 243 pessoas 
foram detidas em Paris e 
outras 53 em outros pon-
tos da França. O Presidente 
francês, Emmanuel Macron, 
deveria 'quebrar' o silêncio 
esta quarta-feira, depois de 
uma crise política surgir 
no país, devido à 'luz ver-
de' dada pelos governantes 
à reforma das pensões em 
França, avança a Reuters.

O aumento da idade da 

reforma, de 62 para 64 anos, 
causou indignação a muitos 
civis, que há quase duas se-
manas têm gerado manifes-
tações no país, paralisações 
e greves em vários setores.

Esta terça-feira, Macron 
recebeu a Primeira-ministra 
francesa, Élisabeth Bor-
ne, no Palácio do Eliseu, 
em Paris. O chefe de Es-
tado de França vai receber 
também os líderes parla-
mentares dos três partidos 
que apoiam o Executivo. 

As centenas de deten-
ções surgiram depois de 
terem sido chumbadas as 
duas moções de censura ao 
Governo francês. Apesar de 
278  deputados terem votado 
a favor de uma primeira mo-
ção, eram precisos 287 para 
que o Executivo de Élisabe-
th Borne caísse, deixando 

Macron - e um país - numa 
crise ainda mais profunda. 

As imagens dos últi-
mos dias têm demonstrado 
cada vez mais violência, 
dado que o lixo que não tem 
sido recolhido nas ruas tem 
sido alvo de alguns mani-
festantes, que acabam por 
incendiar os sacos. Apesar 
de Paris ser o centro dos 
protestos, os manifestantes 
repetem estes comportamen-
tos por todo o país, incendia-
do também caixotes do lixo 
em, por exemplo,  Bordéus.

Na tentativa de controlar 
os diferentes protestos que 
se registam em todo o país, 
o Governo francês disse esta 
semana que "vai obrigar os 
trabalhadores a regressarem 
ao trabalho" nos depósitos de 
carburantes do porto de Fos-
-sur-Mer, Marselha, onde de-

zenas de postos de gasolina 
estão sem combustível devi-
do à falta de abastecimento. 

Fontes do Ministério 
da Transição Energética 
indicaram que a decisão 
foi adoptada para "fazer 
face ao agravamento na 
distribuição de combustí-
veis" no sudeste de França. 

Em concreto, a medida 
impõe o regresso de três tra-
balhadores por turno para que 
possam operar nos depósitos 
de combustíveis de Fos-sur-
-Mer, sem interrupções, du-
rante as próximas 48 horas. 

As instalações de Fos-
-sur-Mer abastecem a região 
da Provença, Costa Azul e 
também da Aquitânia, além 
de garantir o funcionamento 
do oleoduto de Lyon. Todas 

paradas ou em "processo de 

suspensão de actividade" 
por causa das greves contra 
a reforma das pensões. O 
Executivo receia que mais 
postos de abastecimento de 
combustíveis - a nível nacio-
nal - venham a ser afectados. 

Vários sectores ade-
riram às greves, como os 
transportes e a recolha de 
resíduos em várias cidades, 
incluindo Paris. A paralisa-
ção dos controladores aéreos 
obrigou várias companhias 
de aviação a anularem ter-
ça e na quarta-feira 20% 
dos voos nos aeroportos de 
Orly (Paris) e de Marselha. 

Entretanto, os sindicatos 
franceses convocaram uma 
nova greve para esta quinta-
-feira contra a lei das pensões 
que pretende mudar a idade 
mínima da reforma dos 62 
anos para os 64 anos. (PpP)
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ASSINE JÁ
Abertas assinaturas para 2021

-
ções a partidos políticos e organizações da Sociedade Civil, destacando a presença das activistas 
Quitéria Guirengane e Fátima Mimbire, bem como dos políticos de partidos da oposição Venân-
cio Mondlane, Manuel de Araújo, Augusto Pelembe, Albano Carige, entre outros.
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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-

desta classe.

Tal como a Asso-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

nos seus estatutos, alguns 
-
-

-

-

-

-

-
-
-

Entretanto…

-

que analisou a situação e 
seu impacto, limitou-se a 

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Luís Cumbe

PONTO POR PONTO E 

ASSINE JÁ
Abertas assinaturas para 2021

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-

desta classe.

Tal como a Asso-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

nos seus estatutos, alguns 
-
-

-

-

-

-

-
-
-

Entretanto…

-

que analisou a situação e 
seu impacto, limitou-se a 

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Luís Cumbe

Caça às bruxas

Polícia acusa imprensa e Sociedade Civil 
de promover manifestações violentas

No total, segun-
do a Polícia, 
14 pessoas fo-
ram feridas e 

-
ram detidas, embora res-
pondam agora em liberdade.

Depois das autoridades po-
liciais boicotarem a marcha em 
homenagem ao rapper Azagaia, a 
Polícia da República de Moçam-
bique apareceu nesta terça-feria, 
na voz do seu vice-comandante-
-geral, Fernando Tsucana, a jus-

ter havido necessidade de evitar 
a "transição de uma manifesta-

da Polícia, a corporação na sua 
actuação observou "estritamente 
a proporcionalidade da força".

"Houve desobediência às 
autoridades policiais, profe-
rindo-se injúrias e arremes-
sando objectos contundentes, 
confrontação física e, em al-
guns casos, tentativa de apos-
samento de armas de fogo”.

Segundo Tsucana, um dos 
antecedentes que incentivaram 
a marcha em homenagem ao 
rapper Azagaia foi uma das pu-
blicações do Jornal Evidências, 
na sua edição nº 98, datada de 
28 de Fevereiro do corrente ano.

da lei e ordem, que reagiram 
depois do apelo lançado pelas 
organizações internacionais, re-
ferem que se viram obrigadas 
a disparar balas de borracha 
e gás lacrimogénio porque os 
manifestantes queriam arran-
car armas dos agentes destaca-
dos para reprimir a caminhada.

No rol dos meios de comu-

nicação arrolados pela PRM de 
estarem a criar desordem não 
consta apenas o Jornal Evidên-
cias, inclui-se ainda a STV e a 
TV Sucesso, que são apontadas 
pelas autoridades da lei e ordem 
como promotores de debates que 
induziram a manifestações vio-
lentas em Moçambique, a man-
do das organizações da Socieda-
de Civil e dos partidos políticos.  

Fernando Tsucana explicou 
ainda que a manchete da edi-
ção nº 98 do Jornal Evidências: 
“Moçambique à beira de um 
golpe de Estado” e os deba-
tes cujo teor é de levantamento 
social na TV Sucesso deram o 

pontapé de saída ao que aconte-
ceu na marcha em homenagem 
ao rapper que em vida cantava 
músicas de intervenção social.

As cartas que promove-
ram a marcha através das 
redes sociais são igualmen-
te apontadas pela Polícia da 
República de Moçambique.

maneira de agir dos seus agen-
tes, segundo Tsucana, lembran-
do que no dia do velório de 
Azagaia “os organizadores do 
acto pretendiam fazer um apro-

forçando a passagem do cortejo 
fúnebre por uma rota que ini-
cialmente não estava prevista”.

Para o vice-comandante-
-geral da PRM, ao invés dos 

homenagem a Azagaia foi or-
ganizada por indivíduos ligados 
a partidos políticos e organiza-
ções da Sociedade Civil, tendo 
por isso concluído que a ma-

Recorde-se que como forma 
de dispersar os manifestantes, 
os agentes da Polícia, armados 
até aos dentes, dispararam balas 
de borracha e gás lacrimogénio, 
sendo que dois cidadãos contraí-

ram ferimentos graves nos olhos. 
Tsucana declarou que 

houve arremesso de objec-
tos contundentes e tentativas 
de arrancar as armas que es-
tavam na posse da Polícia.

A fonte disse ainda que a 
PRM, tendo constatado a exis-
tência de fortes indícios de 
transição de uma manifestação 

preventivamente tomar medidas, 
desdobrando-se para os locais 
de concentração, onde aconse-
lhou e exortou os manifestantes 
para não realizarem a marcha. 

desobediência às autoridades 
policiais, proferindo-se injúrias 
e arremesso de objectos con-
tundentes, confrontação física 
com os agentes da Polícia, e 
em alguns casos houve tentati-
va de apossamento de arma de 
fogo, sublinhando que "nestes 
termos, com vista à reposição 
da ordem e segurança pública, a 
PRM teve que recorrer a armas 
de dispersão de massas com es-
trita observância do princípio 
de proporcionalidade de forças 
e equidade de meios". (PpP)

Dionildo Tamele


