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Miquidade descartado

Privinvest desenhou o plano das dívidas ocultas

Moçambicanos são simples 
fantoches corrompidos

África do Sul cede a pressão dos EUA

 Chang na boca do lobo
O Tribunal Superior da África do Sul, Divisão de 
Gauteng, acabou por decidir pela extradição do 
antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para 
os Estados Unidos da América.
Chang, que está encarcerado na prisão de Mod-
derbee nos arredores de Joanesburgo desde 29 de 
Dezembro de 2018, assinou a garantia do Estado 
moçambicano aos empréstimos contraídos entre 
2013 e 2014 pelas empresas para estatais ProIndi-
cus, Empresa Moçambicana de Atum (Ematum) 
e Mozambique Asset Management (MAM), sem 

obter aprovação prévia do Parlamento.
É o fim de uma novela que já durava três anos. 
Chang já esteve mais perto de Moçambique, com a 
decisão de Michael Masutha, Ministro de assuntos 
correcionais da África do Sul.  Mas em 2019, o seu 
sucessor  Ronald Lamola interrompeu o procedi-
mento.
Acredita-se que, desde Outubro de 2020, já estavam 
prontos os documentos da extradição de Chang 
para os Estados Unidos da América. 

O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, exo-
nerou através de Despacho 
Presidencial Jaime Bessa 
Augusto Neto do cargo de 
Ministro da Defesa Nacional. 
Neto, um civil chamado a li-
derar uma pasta militar, che-
gou ao cargo com a missão 
de acabar com o terrorismo 
em Cabo Delgado. É celebre 
a lista de compras de mate-
riais militares que apresenta-
ra numa reunião da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), 
sem indicar quem utilizaria, 
o que levantou questiona-
mentos sobre a seriedade do 

Governo moçambicano no 
combate ao terrorismo.
Esta exoneração de Jaime 
Neto acontece um dia depois 
de Amade Miquidade, minis-
tro do Interior, também ter 
sido exonerado (ver notícia 
de capa). 

Nyusi exonera Jaime Neto

Miquidade
 descartado

Caminho aberto para 
Bernardino Rafael 

no MINT?
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As declarações de Arlindo Ngale confirmam a convicção do Ministério Público (MP) que 
acusa a Privinvest de ser o verdadeiro mentor do esquema que resultou nas dívidas.

Moçambicanos são simples fantoches corrompidos

Privinvest desenhou o 
plano das dívidas ocultas

De acordo com 
o MP, a Pri-
vinvest urdiu 
o seu plano 
que envolveu 

no esquema funcionários e 
quadros do Estado moçambi-
cano, por um lado e, por ou-
tro, corrompeu os banqueiros.

Arlindo Ngale, coinci-
dentemente, explicou que 
no encontro em que tomou 
parte foi quem discutiu e es-
teve contra as propostas de 
alterações do projecto inicial 
da Proindicus, no contexto 
das performances dos equi-
pamentos por fornecer pela 
Privinvest, para além de ou-
tros aspectos do contrato. 

Conforme esclareceu, 
quem o contrapôs durante 
a manifestação de suas in-
quietações foi a contrapar-
te, a Privinvest. Dos seus 

pares não houve reacção.
Entretanto, o que reforçou 

a sua convicção, conforme 
falou ao tribunal, é o fac-
to da acta do encontro não 
ter reflectido os seus posi-
cionamentos, e tudo acabou 

seguindo em conformidade 
com os desejos da Privinvest.

Enquanto isso
De acordo com a tese do 

Ministério Público, a Pri-
vinvest, dos moçambicanos 

queria o justificativo para o 
empréstimo, que foi o pro-
jecto que seria o objecto do 
pedido de financiamento jun-
to ao banco. Dos moçambi-
canos precisou ainda de ga-
rantias de modo a constarem 
no processo do expediente a 
ser tramitado no banco para 
o pedido de financiamento.

Do lado dos banquei-
ros, a Privinvest queria al-
guém de dentro do banco 
para facilitar o processo.

Em ambos casos a Pri-
vinvest confirmou, no jul-
gamento de Washington, ter 
recorrido ao pagamento de su-
bornos para obter o que queria.

A Privinvest recebeu 
o dinheiro dos bancos em 
antecipação, directamen-
te dos bancos, e só depois 
começou a cumprir com o 
acordo de financiamento 

celebrado com a parte dos 
moçambicanos, porém, le-
vantam-se dúvidas quanto 
ao real custo do que forne-
ceu que segundo especialis-
tas, teve preços empolados.

Com uma parte do mesmo 
dinheiro, a Privinvest pagou 
subornos a moçambicanos e 
a banqueiros. Mais curioso é 
que um dos banqueiros acabou 
deixando o Credit Suisse e foi 
trabalhar para a Privinvest.

Em Moçambique, ouvi-
mos também Teófilo Nangu-
mele que em sessão de julga-
mento disse a dado passo que 
ele também passou de lado, 
deixando a parte moçambi-
cana e ficando trabalhador da 
Privinvest. Aliás, semelhante 
situação aconteceu com os 
réus, Ndambi Guebuza e Bru-
no Langa que também tinham 
contratos com a Privinvest. (x)

Nenhum radar da Proindicus está a funcionar 
E não há espaço para atracação de barcos

O contrato previa 16 esta-
ções de radares a serem im-
plantadas da Ponta D´Ouro 
até à foz do rio Rovuma 
(ponta de Cabo Delgado). 
O fornecedor entregou 18 
contentores de radares (mais 
dois que o previsto), mas só 
foram implantados nove. 

Desse número, o forne-
cedor entregou seis estações. 
“Dos sete que ficaram por 
implantar, dois não foram 
concluídos devido à falta de 
vontade do fornecedor que 
não entregou os serviços de 
configuração. Estamos a fa-
lar de estações de Macomia e 
Mocímboa da Praia, em Cabo 

Delgado”. Arlindo Ngale ex-
plicou que quando o forne-
cedor saiu de Moçambique 
nenhum radar funcionava, 
supostamente devido a pro-
blemas de câmaras. “E disse 
que a responsabilidade pelas 
câmaras era da ProIndicus. 
Depois de fazer a entrega 
das chaves de seis estações 
de radares, voltou a solicitar 
as chaves junto à ProIndicus 
alegando que queriam fazer 
trabalhos. Nesse momento 
eles estavam a comprar as câ-
maras, mas não temos o rela-
tório de terem sido montadas. 
Devolveram as chaves. Mas 
nós também temos a nossa 

responsabilidade, pois não 
conseguimos fazer a electri-
ficação de todas as estações 
de radares”. Perguntado se o 
sistema da ProIndicus está a 
funcionar, tal como foi dese-
nhado, o declarante respon-
deu negativamente. “Para 
funcionar tínhamos que ter 
todas as estações de radares 
montadas e a funcionar, ter-
mos o satélite para fazer a 
integração do sinal entre as 
embarcações e aeronaves de 
patrulha com o centro de co-
mando e controlo. Quando o 
fornecedor saiu de Moçam-
bique no dia 3 de Junho de 
2016, já não tínhamos o sinal 

de satélite. O contrato de si-
nal de satélite era de cerca de 
três anos e expirou em 2016”. 
Arlindo Ngale disse que há 
vandalização de algumas es-
tações de radares implantadas 
em zonas recônditas das pro-
víncias de Inhambane (uma), 
Quelimane (duas), Nampula 
(uma) e Cabo Delgado (uma). 
Perguntado porquê razão não 
foram colocados homens das 
Forças de Defesa e Segurança 
para garantir segurança nas 
estações de radares, o decla-
rante respondeu que o assun-
to foi discutido ao mais alto 
nível. Em relação às embar-
cações, Arlindo Ngale disse 

que a alteração do contrato 
de fornecimento, que impli-
cou a passagem de 14 para 45 
embarcações, criou proble-
mas de atracação. “Por cau-
sa disso, temos embarcações 
atracadas e outras em terra. 
As embarcações grandes che-
garam em 2016 e desde essa 
altura ficaram no mar devido 
à falta de infra-estruturas de 
atracação. O declarante fez 
notar que aquando da via-
gem para verificar os meios 
que estavam a ser fabricados 
na França, Inglaterra e Abu 
Dhabi, a delegação moçambi-
cana reuniu com a equipa do 
fornecedor (Privinvest) 



Ponto por Ponto | Quinta-feira 11 de Novembro de 2021  | 3

DESTAQUES

As narrativas de António Carlos do Rosário voltam a ser colocadas em causa. Os decla-
rantes que tem estado a ser ouvidos em Tribunal e com ligações às empresas em nome 
das quais foram contraídas as dívidas revelam um plano propositadamente orquestrado 
para dilapidar o Estado. Afinal as empresas constituídas no âmbito da Zona Económica 
Exclusiva não estavam para beneficiar o SISE, mas serviram como canais de lavagem de 
dinheiro de subornos recebidos da Privinvest.

para discutir questões do 
projecto. “Eu levantei para 
colocar o problema de atraca-
ção de embarcações, mas fui 
interpelado pelo então admi-
nistrador do pelouro de admi-
nistração e finanças, António 
Carlos do Rosário, para não 
apresentar reclamação nesse 
sentido. Ele instruiu-me para 
escrever sobre esse assunto 
assim que regressássemos a 
Moçambique”. Arlindo Nga-
le não seguiu a recomendação 

de António Carlos do Rosário 
e preferiu contactar o então 
PCA da ProIndicus, Eugé-
nio Matlaba, para expor o 
problema. “De tanto insistir, 
ele pediu cotação para aqui-
sição de pontões flutuantes 
para a atracação das embar-
cações. Mas não sei dizer o 
que aconteceu depois disso. 
Algumas embarcações da 
ProIndicus estão atracadas 
nos pontões flutuantes da 
MAM em Pemba”. (in CDD) 

Funcionários do Estado instrumentalizados para dar vida às Dívidas ocultas

Projecto de dilapidação do Estado

A Gestão de Inves-
timentos, Partici-
pações e Serviços 
(GIPS), empresa 
pertencente aos 

serviços sociais do SISE, não era 
pertença desta instituição, mas 
sim dos funcionários do Serviço 
de Informação e Segurança do 
Estado em conformidade com 
os propósitos da sua criação.

Entretanto, GIPS era um 
dos accionistas nas três em-
presas das dívidas ocultas – 
MAM, Ematum e ProIndicus. 
Como tal, os respectivos lucros, 
caso tivessem havido, iriam 
para as contas desta empresa.

A constituição e funciona-
mento das empresas Txopela 
investiments, GIPS, entre ou-
tras empresas usadas para be-
neficiar funcionários do SISE 
e não propriamente ao SISE, 
denunciou desde logo inten-
ção deliberada de delapidar o 
Estado em nome de projectos 
de proteção da zona costeira.

A produção da prova ma-
terial do processo das dívidas 
ocultas na tenda da BO con-
tinua a denunciar níveis de 
ganância que caracterizaram 
uma minoria de funcionários 
públicos, que em conluio com 

pessoas estranhas ao gover-
no, defraudaram o Estado. 

Enquanto em arguidos 
como Teófilo Nhangumele, 
Bruno Langa, Armando Ndam-
bi Guebuza, Ângela Leão, entre 
outros sem nenhum vínculo 
com o Governo, havia clareza 
do seu papel como intermediá-
rios, pelo que lhes valeu mi-
lhões de dólares americanos, 
houve outro grupo de funcio-
nários do Estado, com destaque 
para arguidos Gregório Leão, 
António do Rosário, Cipria-
no Mutota, que conduziram 
os processos da concepção e 
implementação dos projectos 
de protecção da Zona Econó-
mica Exclusiva (ZEE) com o 
fim único de pilhar e/ou criar 
danos ao Estado, não obstante 
terem assumido compromis-
so do zelo pelo erário público.

Pela descrição dos factos, 
a Proindicus é secretamen-
te concebida como projecto 
adstrito da Defesa Nacional. 
No entanto, ainda na fase de 
constituição mostrou fortes 
indícios de acção de má-fé, 
a partir do momento em que 
os montantes do contrato de 
financiamento sofrem altera-
ções de USD 372 milhões para 
perto de USD de 900 milhões.

Por outro lado, levantaram-
-se expectativas infundadas de 

geração de receitas operacionais 
da parte dos responsáveis do 
SISE pelo facto de a coordena-
ção das respectivas actividades 
do projecto ZEE ter sido dei-
xada a cargo deste organismo 
do Estado, sob direcção dos ar-
guidos António do Rosário e de 
Gregório Leão, cuja implemen-
tação provou que os estudos 
de viabilidade podem não ter 
sido baseados em evidências.

Os mesmos estudos pre-
viam que a Proindicus par-
ticularmente geraria receitas 
operacionais em USD 607,8 
milhões até Dezembro de 2016, 
o que - depois de desconta-
dos os custos operacionais de 
USD 29,5 milhões - deixaria 
um fluxo de caixa disponíveis 
para o serviço da dívida de 
USD 556,2 milhões. Entretan-
to, estas previsões caíram por 
terra pelos inúmeros prejuízos 
que as empresas geraram, para 
além de já terem endividado 
o Estado através dos avales.

Embora a implementação 
da Proindicus mostrasse enor-
mes desafios, olhando para a 
sua magnitude e/ou a prosse-
cução dos seus objectivos, não 
existindo recursos financeiras 
para o efeito, os arguidos Antó-

nio do Rosário e Gregório Leão 
em conluio criaram ainda mais 
dois projectos secretos, nomea-
damente a Ematum no valor de 
USD 850 milhões e MAM no 
valor de USD 540 milhões re-
correndo aos mesmos moldes 
de empréstimo da Proindicus, 
com clara intenção de dilapi-
dar o Estado moçambicano.

A GIPS e outras 
empresas beneficiaram 

do SISE e não ao SISE
O arguido Do Rosário for-

çou a narrativa de que se tra-
tasse de empresas interligadas 
à Proindicus junto de seus su-
periores hierárquicos e subor-
dinados, maioritariamente de-
clarantes instrumentalizados 
que abertamente negaram em 
sede do Tribunal existir alguma 
interligação com a Proindicus.

Uma outra estratégia para 
dilapidar o Estado usada pelos 
altos oficiais do SISE é que vá-
rias empresas cujo arguido Do 
Rosário considerou veículos 
do SISE, criadas para viabi-
lizar projectos da ZEE, eram 
detidas por funcionários do 
SISE, ou seja, não pertenciam 
ao SISE, pela sua natureza de 
constituição e funcionamento. 

A Txopela Investiments 
usada nas três empresas para 
branqueamento de capitais se 
destaca entre empresas que 
beneficiaram a alguns fun-
cionários do SISE, seguida 
da GIPS era sócia da Proin-
dicus sem subscrever acções, 
como também era da Ematum 
e nesta última descrita como 
tendo 33% do capital social.

Na constituição da MAM, 
a GIPS chegou mesmo accio-
nista maioritária na ordem de 
98% de capital social por ins-
trução do réu Do Rosário, que 
instruiu ao antigo director-geral 
da GIPS, Raúfo Irá, que tivesse 
participação. Entretanto, em ne-
nhum momento houve na GIPS 
reunião para discussão e delibe-

rar a participação na Proindicus 
como também não existia infor-
mação sobre a gestão das em-
presas participadas pela GIPS.

Ora, as únicas actividades 
realizadas pela MAM não foram 
capazes de cobrir as despesas e/
ou necessidades para o funcio-
namento da empresa. É que a 
MAM só teria receitas e/ou ope-
racionalizada com a construção 
de estaleiros navais um pla-
no que nunca se materializou.

Os ricos instrumentalizados 
Na implementação e execu-

ção dos projectos da ZEE houve 
esforço da massa laboral no sen-
tido de prosseguir os objectivos 
estabelecidos das empresas sem 
que dessem conta de que se tra-
tasse de empresas de fachada.   

Por exemplo, Agi Alaué, 
que exerceu diferentes car-
gos nas três empresas, desde 
director do Centro de Co-
mando e Controlo da MAM, 
com sede na Proindicus, é 
um dos instrumentalizados 
nas actividades das empresas. 

O próprio denunciou que 
os barcos não detinham sis-
tema sofisticado de comuni-
cação, contrariando o que o 
réu António do Rosário teria 
dito. Afinal, o que tinham de 
moderno era apenas o siste-
ma de navegação e de pesca.

Até 2016, não se falava de 
nenhum centro de coordenação 
das operações em terra como 
previsto no projecto. Os barcos 
não pescavam com regularida-
de e isto associado a falta de 
acessórios a serem adquiridos 
a partir do estrangeiro apenas 
gerou problemas na tesouraria. 

É dentro deste cenário de 
instrumentalização que Alaué 
anotou que veio a cessar as 
funções quando por ordens su-
periores deixou de ter acesso 
a informações dos processos 
subsequentes, relativos a cons-
trução de estaleiro naval da 
MAM num espaço que tinha 
sido concessionado desde 2013.

Luís Cumbe

António Carlos do Rosário
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Veio, viu e saiu. Nada mudou em quase dois anos de Amade Miquidade a frente do Ministério do 
Interior. A onda de raptos recrudesceu, com envolvimento de agentes do SERNIC. O escândalo 
sexual de Matalana foi mais uma mancha de um sector descontrolado. Depois de ter sido usado 
para ser o porta-voz do Governo, quando Cabo Delgado estava a ferro e fogo, antes de se buscar 
“solução militar” estrangeira, é agora descartado. Suspeita-se que o Comandante Geral da Repú-
blica, Bernardino Rafael, seja o homem a seguir. 

Amade Miquidade afastado do Ministério do Interior

Uma saída pela porta pequena

Amade Miqui-
dade assumiu 
as funções 
de ministro 
de Interior 

em 17 de Janeiro de 2020, 
compondo o Executivo do 
novo Governo de Filipe 
Nyusi, após as eleições ge-
rais de Outubro de 2019.

Miquidade entrou pre-
cisamente para fazer frente 
a uma onda de raptos que 
há anos denuncia fragili-
dades da corporação, com 
registo de envolvimento 
de agentes da secreta nes-
te tipo de crime organizado.

Contrariando as expecta-
tivas do que se podia esperar 
no mandato de Miquidade, 
um antigo integrante do te-
mido Serviço Nacional de 
Segurança Popular, os ca-
sos de raptos foram ganhan-
do cada vez mais espaço.

As principais cidades 
capitais se transformaram 
em terras com comando de 
raptores, afectando princi-
palmente empresários e/ou 
seus familiares. Este fenó-
meno levou ao entornar do 
caldo, com a Confederação 
das Associações Económi-
cas (CTA) a exigir mecanis-
mos concretos para travar 
a onda de raptos no país. 

Em 2021, os raptos con-
tinuam a atingir níveis em 
que denunciam um total fal-
ta de controlo do fenómeno. 

O combate ao terrorismo
Um outro elemento que 

desafiou a actuação de Miqui-
dade é o combate ao terroris-
mo em Cabo Delgado, um fe-

nómeno que foi muitas vezes 
foi tratada como sendo de Po-
lícia, se pensado que uma Po-
lícia que não consegue fazer 
frente a uma criminalidade 
pequena pudesse fazer frente 
a um fenómeno que se provou 
com ligações internacionais.  

As acções do combate ao 
terrorismo envolviam ain-
da os Serviços de Investi-
gação Criminal (SERNIC) 
sob alçada de Miquidade 
para além dos Serviços de 
Informação e Segurança do 
Estado (SISE) cujas acções 
estiveram sempre aquém do 
desejado para travar a evolu-
ção do fenómeno. Os cons-
tantes assaltos a distritos a 
norte de Cabo Delgado mos-
trava sempre a necessidade 
de acções mais conjuntas. 

Muitas vezes, Miquidade 
aparecia em público acom-
panhado pelo Ministro da 
Defesa Nacional, Jaime Neto, 
tentando propagar discursos 
vitoriosos no Teatro Opera-
cional Norte, mesmo quando 
a insegurança se intensificava 
com o registo de população 
indefesa sendo assassinada 
pelos grupos do Al-Shaab 
como são chamados local-
mente. O que fazia levantar 
questionamentos sobre quem 
estava afinal no comando.

“Apesar das enormes per-
das em homens e material 
por parte do alegado Estado 
Islâmico, o inimigo perma-
neceu na área, denotando ter 
recebido reforço suplemen-
tar em equipamento e ho-
mens provenientes de bases 
de fora do território nacio-
nal”, era Miquidade a indicar 
numa altura que os terroris-
tas estendiam o seu domínio. 

Matalana
O escândalo que envolveu 

instrutores que engravidaram 
instruendas da Escola Práti-
ca da Polícia alinha também 
na lista de fenómenos que 
mancharam o trabalho de 
Miquidade, um escândalo 
que denunciava actos que há 
anos eram perpetrados na-
quela escola da corporação.

O caso veio a público 
em Julho do ano passado, 
quando foi divulgado nas 
redes sociais uma ordem do 
comandante-geral da polícia, 
Bernardino Rafael, para a 
instauração de um processo 
disciplinar contra instrutores 
da Escola Prática da Polícia. 
No documento, Rafael or-

denou a suspensão dos ins-
trutores e regresso de, pelo 
menos, 15 jovens para suas 
casas por estarem grávidas 
assegurando a sua reintegra-
ção no curso após o parto

Para Miquidade, era pre-
ciso aplicação de medidas 
exemplares para que se desin-
centivasse os outros a optarem 
por aquela prática, conside-
rando existir código de con-
duta que deve ser observado.

Miquidade exigia rigor na 
corporação além de atenção 
a movimentação inimiga no 
seu território, à caça furtiva 
e imigração ilegal, à inspeção 
do MINT na verificação do 
cumprimento das leis, regula-
mentos e decisões pelas uni-

dades orgânicas, enquanto a 
direcção de assuntos jurídicos 
a qual cabia papel preponde-
rante de reforço da actua-
ção do MINT na base da lei. 

Miquidade defendeu rigor 
no trabalho como denomina-
dor comum que devia nortear 
a actuação da corporação, um 
apelo que continua aquém do 
desejável a olhar pelo nível 
de actuação da corporação 
que deixa muito a desejar. 

Esta segunda-feira, 09 de 
Novembro, um despacho pre-
sidencial anunciava a exone-
ração de Amade Miquidade. 
Até esta quarta-feira, não ha-
via ainda sido indicado subs-
tituto, mas nos corredores do 
Ministério do Interior se pen-
sa que tenha chegado a vez 
de Bernardino Rafael, actual 
Comandante Geral da PRM.

Sabe-se das hostes de se-
gurança nacional que Miqui-
dade e o comandante geral 
da Polícia da República de 
Moçambique andavam desa-
vindos; sabe-se  que Bernar-
dino Rafael anseia ocupar a 
cadeira de Ministro do Inte-
rior; sabe-se que Rafael nun-
ca prestou contas à Miquida-
de, preferindo ir directamente 
falar com o seu Comandan-
te em Chefe, Filipe Nyusi.

A Polícia a serviço da política
O afastamento de Ama-
de Miquidade do cargo 
de Ministro do Interior 
acontece dias depois de 
a Polícia da República 
de Moçambique (PRM) 
fracassar na sua tentativa 

de impedir uma passeata 
de bicicleta organizada 
pelo edil de Quelimane, 
Manuel de Araújo, acom-
panhado de diplomatas 
do Canadá, Suécia e Fin-
lândia naquela cidade. A 

Polícia local não foi a al-
tura de inviabilizar aquela 
marcha tal como tem sido 
apanágio um pouco pelo 
país, nos casos em que 
cidadãos se mobilizam 
em marchas pacíficas.

Luís Cumbe

Amade Miquidade
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Acossados pela fome

Terroristas rendem-se
Três terroristas em Cabo Delgado entregaram-se às autoridades, devido à fome e falta de 
condições para sobreviver.

A Electricidade de Moçambique (EDM), em Cabo Delgado, 
deu início à construção de uma nova linha para fornecer 
energia elétrica ao distrito de Muidumbe.

Milicianos matam três suspeitos em Macomia

Os três homens 
apresentaram-
-se na sema-
na passada 
na aldeia 

Quinto Congresso, uma po-
voação pertencente ao pos-
to administrativo de Chai, 
no distrito de Macomia.

Depois de se renderem, 
foram apresentados peran-
te as autoridades em Chai, 
onde deixaram três armas 
de fogo que usavam para 
atacar os militares e civis.

Quando questionados, ale-
garam abandonar o combate 
"por falta de condições", sem 
terem outros alimentos além 
dos que encontravam nas ma-
tas e sem logística de apoio.

Queixaram-se de "não 
conhecer o financiador 
e muito menos as reais 

motivações da guerra". 
O distrito de Macomia 

tem sido um dos localizados 
na zona sul de Cabo Delgado 
por onde têm deambulado ter-
roristas, depois de forças mi-
litares terem destruído bases a 
norte, colocando-os em fuga.

A ofensiva das tropas go-
vernamentais ganhou vigor 
em Julho, com o apoio do 

Ruanda, a que se juntou de-
pois a Comunidade de De-
senvolvimento da África 
Austral (SADC), permitindo 
aumentar a segurança e recu-
perar várias zonas onde havia 
presença de rebeldes, nomea-
damente a vila de Mocímboa 
da Praia, que estava ocupa-
da desde Agosto de 2020.

A província de Cabo 

Neste momento, 
decorrem traba-
lhos de limpeza 
na linha Awa-
sse/Mocímboa 

da Praia e Mocímboa da Praia/
Palma, por forma a garantir a 
reposição da rede eléctrica.

Em entrevista à Televi-
são de Moçambique (TVM), 
o director da área de servi-
ço ao cliente da EDM, em 
Pemba, Gildo Marques, as-
segurou que a empresa está 

satisfeita com o ritmo e com 
os resultados do trabalho.

"Esta linha ficou inter-
rompida por muito tempo, 
por causa do terrorismo e de 
intempéries. Neste período, 
as árvores cresceram e co-
meçaram a perturbar a linha, 
impedindo o seu funciona-
mento. Portanto, o trabalho 
em curso, está com bom an-
damento e vamos continuar a 
fiscalizar", declarou Marques.

Por sua vez, Henrique 

Lone, proprietário da Neu-
tro, Lda - empresa que está 
a fazer a limpeza - deu conta 
que, "o trabalho é complexo 
porque, além dos arbustos, de 
vez em quando, surgem arte-
factos bélicos, como granadas 
ou munições, o que deixa os 
técnicos com algum receio".

No entanto, garante que a 
empresa que representa está 
a envidar esforços para ter-
minar o trabalho o mais rá-
pido possível. (Redacção)

EDM constrói nova 
linha em Muidumbe

Delgado, rica em gás na-
tural, é aterrorizada desde 
2017 por rebeldes arma-
dos, sendo alguns ataques 
reclamados pelo grupo ex-
tremista Estado Islâmico.

Milicianos em acção
Um grupo de milicianos 

matou duas pessoas suspeitas 
de pertencerem a grupos terro-
ristas no distrito de Macomia, 
disseram à Lusa fontes locais.

Os cidadãos armados que 
patrulham a zona abateram 
os dois suspeitos na sema-
na passada, na comunidade 
de Nagulue, zona remota, 
dentro das matas, a 50 qui-
lómetros da sede de distrito.

Na ocasião, apreenderam-

-lhes dois machados e duas 
catanas manchadas de sangue.

Suspeita-se que as armas 
foram usadas nalguns dos re-
centes ataques que vitimaram 
civis na zona sul da provín-
cia de Cabo Delgado, para 
onde se deslocaram rebeldes 
em fuga da operação militar.

Os dois suspeitos viviam 
em Macomia, de onde desa-
pareceram de forma suspei-
ta após a primeira invasão 
da vila por grupos extre-
mistas em Maio de 2020.

Há cerca de duas sema-
nas surgiram denúncias da 
sua presença na zona de Na-
gulue, nomeadamente, junto 
de poços onde os campone-
ses tiram água. (Redacção) 
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Julgava ser o úni-
co que olhasse de 
soslaio o papel de 
salamaleques prota-
gonizado pelos de-

putados da Assembleia da 
República nas suas interven-
ções. Mas nos últimos dias 
o tema virou conversa pelas 
esquinas, até nas redes so-
ciais são exibidas imagens, 
diga-se, verdadeiras, porém, 
pouco abonatórias para os 
que na vida colocam pela 
frente a dignidade humana. 

Uns e outros, durante as 
suas intervenções, logo no 
início, não se poupam em 
exaltações as suas lideran-
ças, invariavelmente, consi-
deradas de sábias, visioná-
rias e tantos outros quejan-
dos que roçam o cúmulo do 
lambebotismo, que apenas 
camufla a incompetência de 
quem muitas vezes está onde 
está sem saber o que de facto 
deve fazer em função disso.

Não constitui novidade 
que os deputados estão na 
AR agrupados em função de 
interesses partidários quan-
to a gestão do país e isto 
é o que acontece noutros 
quadrantes. Por isso estão 
organizados em bancadas.

A AR possui 250 assentos 
que devem ser ocupados por 
gente, diga-se grosso modo, 
recrutada pelos partidos ou 
coligações políticas concor-
rentes. Cada formação coloca 
na AR o número de deputa-
dos correspondente ao voto.

Entretanto, uma vez lá, 
com os diferentes pontos de 
vista ou perspectiva, todos 
eles, os deputados, têm a mes-
ma função que é aprovar leis 
e outros instrumentos ineren-
tes a sua função de fiscaliza-
ção da governação no país.

O país tem muitos proble-

mas que afligem o quotidia-
no de tantos cidadãos, de tal 
maneira que os salamaleques 
que se ouvem, com tantos 
elogios a mistura, antes mes-
mo de se falar do essencial, 
afigura-se como um autênti-
co insulto, sobretudo aos que 
vivem na condição de indi-
gência, muitas vezes, fruto 
da má conduta dos principais 
actores políticos, onde se 
podem incluir os tais visio-
nários que parecem ser au-
tênticos amuletos do destino 
para os prezados deputados.

Numa intervenção com 
duração de cinco minutos, 
por regra, um minuto é des-
tinado a salamaleques para 
destilarem o lambebotismo 
que resulta na primeirinha 
ou xinderi (aguardente de 
primeira qualidade) para em-
bebedar o ego do visionário 
que tal como aconteceu com 
Kadafi, que foi apanhado es-
condido no esgoto, mas mes-
mo assim, continuava a cre-
ditar que “o povo me ama”.

Tanto amor tinha o povo 
por Kadafi que o grande lí-
der acabou como sucum-
biu. Enterrado no deserto! 
E tudo isso porque vivia 
ébrio de autêntico rodí-
zio de salamaleques, em 
tudo, iguais aos vividos na 
chamada Casa do Povo.

Nos restantes quatro mi-
nutos, depois do frenesim 
lambebota, o deputado entra 
num exercício de disserta-
ção em que navega de um 
lado para o outro, entretan-
to, sem nunca falar do que 
se espera cá fora, ouvir-
-se, a partir daquela casa 
que se diz, ser do Povo. 

Já lá para o fim da dis-
sertação, muitas vezes sem 
eira nem beira, o ilustre de-
putado dispara os últimos 

foguetes, lançando insultos 
ou outros actos boçais contra 
os seus caros colega doutra 
bancada. Segue-se, por fim, 
o troar delirante das palmas 
de respectivos pares, acom-
panhado de palmadinhas 
nas costas do palrador, da-
das por sequazes próximos.  

Imagine-se que esta sala-
da insonsa de salamaleques 
com discursos sem sentido 
e nem enquadramento com 
a realidade do Povo, a mis-
tura com os insultos, surge 
um outro quadro que ilustra 
em simultâneo, na mesma 
Casa do Povo, um e outro 
deputado a curtirem soneca, 
talvez embalados pela ope-
reta do colega lambebota.

No fim do espectáculo, 
tudo termina da mesma for-
ma, com uns a votarem para 
esquerda quando o outro vi-
rar para direita, e vice-versa. 
Apenas o pequeno MDM, 
que a luz do regimento da 
AR, curiosamente até chega 
a possuir um fundo de tempo 
inferior ao desperdiçado no 
somatório dos salamaleques, 
é que por vezes muda de 
posição. O resto é só carim-
bar, o que importa, é mes-
mo qual é o sabor do vento.

De legislação em legis-
lação lá caminham os de-
putados da AR e até o final 
do mandato, nunca se sabe 
ao certo qual terá sido a sua 
relevância, a não ser, o seu 
papel de autênticos chan-
celadores dos processos.

Tirando o seu papel na in-
clusão do calote das dívidas 
ocultas nas contas do Estado, 
não se conhece outro papel 
relevante desta AR que sem-
pre tem preferido não falar do 
que preocupa a realidade das 
pessoas. A Luta Continua! 

Salamaleques 
embriagantes
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OPINIÃO

No mês passado, foram celebradas em Moçambique as conde-
nações que foram alvos os bancos que arranjaram o dinhei-
ro para os empréstimos que foram garantidos pelos avales 
assinados ilegalmente pelo antigo ministro de Finanças.

É uma luz de esperança para o Estado moçambi-
cano, representado pela PGR na sua batalha de se ilibar das dívi-
das, ora assumidas pela AR sem nenhum argumento legal. Entretan-
to, é uma esperança a duas velocidades diferentes. Senão vejamos:

Pelo que aconteceu, apenas o Credit Suisse foi considerado cul-
pado no calote pelo papel assumido pelos seus administradores no 
processo de tramitação do respectivo expediente. Ficou provado te-
rem recebido subornos da Privinvest. Enquanto isso, o VTB foi ili-
bado nesse processo de recebimento de subornos. E isto, já consti-
tui um trunfo para o VTB reclamar junto do Estado Moçambicano, o 
que lhe é devido. A PGR certamente terá dificuldades para sacudir o 
capote e o barrete com os quais a AR lhe cobriu, para que junte dos 
seus homólogos em Londres, argumente sobre tantos factos ou ac-
tos praticados por quem, em princípio, nunca os deveria ter praticado. 

Acontece que, da mesma forma como se sabe sobre os bancos Credit 
Suisse e VTB, através desses tribunais muita outra informação preocupante 
tem cá chegado, sem que, entidades relevantes ou competentes, cá dentro 
se pronunciem publicamente, sobre o que está a acontecer, na verdade. São 
informações que perturbam a credibilidade das figuras representativas do 
Estado, numa altura em que as próprias instituições não gozam de boa fama, 
consubstanciada por actos que vão ocorrendo, como é o envolvimento de 
pessoas da autoridade em práticas criminais que tiram sono as pessoas.

Afinal em quem devemos confiar, no meio de tan-
ta verdade e mentira juntas no mesmo saco?

Estamos a saber que o Presidente da República está sendo notificado 
para responder em Londres no âmbito das mesmas dívidas ocultas. Isto 
pode não perturbar a muitos, e isso é o que assusta, porém, do ponto de vis-
ta político não deixa de ser relevante, porque coloca em causa a imagem e 
credibilidade do Chefe de Estado, num processo que por sinal tomou parte.

É desses tribunais, de fora, que nos chegam informações, constan-

tes nos autos, de gente ilustre que se diz, recebeu dinheiro de suborno 
pago pela Privinvest, a semelhança dos que cá estão sentados na tenda 
da BO. Ao mesmo tempo que chegam tais notícias, internamente, não 
se ouve nenhuma reacção, como se quem de direito para questionar, te-
nha conhecimento paralelo do que se passa. Ou não existem instituições 
para o efeito? A ser assim, então há uma falha no protocolo do Estado 
Moçambicano que urge corrigir. O Chefe de Estado e outras altas digni-
dades têm o direito à instituições onde possam ter a liberdade de serem 
questionados e se esclarecerem sobre assuntos embaraçosos que vão sur-
gindo ao longo da caminhada, a cada momento no seus mandatos. (x)

Com isto não se pretende culpabilizar seja quem for, mas sim, uma 
questão de coerência na manutenção do espírito de separação de pode-
res em Moçambique. Por outro lado, o actual silêncio pode minimizar 
o impacto, porém, quando os tais julgamentos de fora começarem a 
correr os seus termos nos próximos tempos, certamente que terão um 
efeito com impacto desestabilizador no panorama político nacional.

Dizer que os Nhangumeles e companhia são culpados é mui-
to fácil, porém, o cenário muda de figura quando a figura de bode 
expiatório também assenta como algo possível, tomando em con-
ta, aquilo que está acontecer nesta matéria das dívidas ocultas. 

É sempre bom antecipar e não ficar-se a espera pelo rumo dos acon-
tecimentos, sobretudo quando os mesmos vierem de fora, como parece 
ser aquilo que poderá acontecer a partir dos próximos meses, em que 
muita informação vai atingir um público mais amplo que actualmente.

A responsabilidade não pode ser assacada apenas aos culpa-
dos pela prática directa do acto. A forma como tal acto, no caso 
em apreço, o processo das dívidas ocultas, foi concebido e geri-
do, também concorreu em certa medida para o sucesso do calote.

Quem controlava os caloteiros? Como é que não viu nada? Quem no-
meou os caloteiros? Enfim, são muitos os questionamentos a serem feitos 
para se apurar as devidas responsabilidades e, mais importante, adoptar-se 
novas medidas nos procedimentos em matérias de protocolo de Estado, 
de modo que calotes do género nunca mais, voltem acontecer, pelo menos 
com um sucesso retumbante, tal como foi a operação das dívidas ocultas. 

Editorial

Pinóquio da Semana

O dilema das dívidas ocultas

Verdades e mentiras todas juntas

Mesmo na 
v é s p e r a 
do dia da 
cidade de 
Maputo, o 

Presidente Filipe Nyusi deci-
diu exonerar das suas funções 
o Ministro do Interior, Amade 
Miquidade, que acaba saíndo 
pela porta pequena. Ao me-
nos, pela primeira vez em 
três anos, Miquidade deve ter 

gozado o 10 de Novembro na 
paz da senhora e certamente 
que dormiu o sono dos justos.

Para já, a ideia nem é de 
analisar o seu breve manda-
to. A ideia é de olhar para as 
motivações de Filipe Nyusi. 
Sabe-se das hostes de segu-
rança nacional que Miquida-
de e o comandante geral da 
Polícia da República de Mo-
çambique andavam desavin-

dos; sabe-se  que Bernardino 
Rafael anseia ocupar a cadei-
ra de Ministro do Interior; 
sabe-se que Rafael nunca 
prestou contas à Miquidade, 
preferindo ir directamente 
falar com o seu Comandante 
em Chefe, não fossem eles 
oriundos da mesma província 
e quiça do mesmo planalto.

Portanto, não mais conse-
guindo gerir o conflito pessoal 

entre os dois elementos das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça, Nyusi viu que o sangue é 
mais espesso que a água e sa-
crificou Miquidade. Enquan-
to isso, os problemas dos rap-
tos, criminalidade continuam.

Infelizmente, não parece 
que haverá anestesia sufi-
ciente para aliviar as dores 
da cirurgia plástica de Filipe 
Nyusi quando sair do poder.
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OPINIÃO

Mania: como funciona a mente de 
uma pessoa maníaca?

Durante um episódio maníaco, a 
pessoa perde o controlo do próprio 
comportamento, podendo participar 
de actividades perigosas ou falar o 
que não deveria, mesmo que magoe 

os sentimentos de terceiros. E tudo isso sendo feito 
de maneira semi-inconsciente devido à perturbação 
cognitiva.

Normalmente, problemas de memória costumam 
surgir após o fim do episódio e a pessoa é incapaz 
de se lembrar de todas as suas acções enquanto 
estava maníaca, ficando complicado atribuir-lhe 
responsabilidade total sobre os seus actos.

Mas o que é mania?
A mania é uma das fases do transtorno bipolar, 

também conhecido por transtorno maníaco-
depressivo, em que a pessoa maníaca apresenta uma 
euforia intensa. Por influência da oscilação drástica 
do humor, a pessoa passa a ter atitudes, pensamentos 
e objectivos anteriormente inexistentes. Ademais, 
esta fase pode durar semanas ou meses, o que acaba 
comprometendo os relacionamentos interpessoais e 
o desempenho no trabalho.

Como acontece a Mania?
Nem toda pessoa com transtorno bipolar sofre 

com alternâncias entre os episódios maníacos 
e depressivos. Algumas são mais propensas a 
sentir sintomas depressivos ou sintomas maníacos 
enquanto outras sentem ambos. Além disso, para 
uns, as oscilações de humor acontecem com 
frequência e para outros, são quase inexistentes.

Algumas situações podem servir como 
“provocadores” da mania, sendo elas experiências 
negativas (morte de alguém próximo, catástrofes 
naturais, eventos violentos), uso de drogas e álcool, 
dificuldades para atingir objectivos (promoção, 
ganhar uma competição), distúrbios de sono e, no 
caso das mulheres, TPM.

Alguns factores menos stressantes, mas 
igualmente perturbadores para quem os vivencia, 
também podem despertar uma crise maníaca, como 
barulhos muito altos, luzes ofuscantes, multidões e 
excesso de cafeína ou de nicotina.

Como se caracteriza uma pessoa maníaca?
Confusões, discussões, humilhações e destruição 

de objectos são os meios encontrados para 
descarregar a raiva durante um episódio maníaco. 
Por exemplo, a pessoa pode falar “verdades” 
indesejadas ou fazer provocações infundadas 
aos amigos e familiares, contribuindo para o 
afastamento desses. Ou seja, a mania faz com que a 
pessoa perca a noção das consequências e desabafe 
o que está “entalado na garganta”. 

Por outro lado pode ser invadida por sentimentos 
de grandeza, invencibilidade e autoapreciação 
exagerados, a pessoa maníaca imagina que pode 
conquistar tudo o que deseja. Pode também e 
de forma súbita sentir a necessidade de fazer um 
grande investimento ou iniciar um negócio próprio 
ou começar um relacionamento. Por isso, se envolve 
em diversas actividades ao mesmo tempo, mas não 
chega a finalizar nenhuma. 

Alguns sintomas da mania são: 
Tagarelice

Tagarelar sobre assuntos extraordinários, como 
invasão de alienígenas e teorias da conspiração, se 
torna rotineiro. A pessoa maníaca pode até discursar 
horas a fio sobre assuntos técnicos que obviamente 
não domina.

Raciocínio Perturbado
Como a mente da pessoa em estado de mania 

está a mil por hora, é difícil fazer conexões racionais 
entre as ideias. Dessa forma, ela se perde durante a 
execução de actividades, apresentando dificuldades 
para cumprir ordens simples, ou atropela os próprios 
pensamentos.

Comportamento Sexual impróprio
A elevação da libido resulta em um 

comportamento sexual voraz. A busca por parceiros 
sexuais é prolongada por semanas. A pessoa se 
envolve com desconhecidos de forma imprudente e 
não dá importância para suas identidades.

Fanatismo Religioso
De súbito, a pessoa maníaca se envolve com uma 

religião ou passa a atribuir acontecimentos à acção 
de Deus. Sua fala começa a girar em torno de uma 
religiosidade recém-descoberta. Pode até chegar a 
afirmar que passou por experiências divinas, como 
conhecer anjos ou receber instruções de conduta do 
criador.

Comportamentos Auto-destrutivos
A necessidade por apostas, abuso de substâncias, 

festas, brigas com desconhecidos e desportos 
radicais surge de repente. A pessoa não se dá conta 
do quão perigosas são as suas atitudes e nem dá 
ouvidos a quem pretende alertá-la. Acredita estar 
a fazer o melhor para si ao satisfazer seus desejos 
mais primários.

Grande produtividade
É muito comum haver picos de 

produtividade referentes a projectos profissionais 
ou pessoais durante a mania. Há uma explosão de 
criatividade, levando a pessoa a pintar, escrever ou 
tocar um instrumento com afinco. 

A pessoa maníaca também sente grande 
inclinação para organização e limpeza, chegando 
a reorganizar apartamentos inteiros e por engano 
se livrar de objectos pessoais, como roupas, 
porta-retratos, utensílios de cozinha e objectos 
decorativos.

Pode ser difícil compreender totalmente a mente de uma pessoa maníaca. Durante um episódio ou crise maníaca, ela se transforma, 
agindo de maneira excêntrica, e esta mudança abrupta causa estranheza aos demais.
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MARTELADAS
Francisco Rodolfo

Como acabar com violência contra os 
idosos instigados por “charlatães”?

OPINIÃO

A proposta das leis, na República de Mo-
çambique, são da iniciativa da Assembleia 
da República, do Conselho de Ministros, 
entre outros – assim reza a nossa “Cons-
tituição da República de Moçambique”.

No caso concreto de Moçambique, a iniciati-
va das leis vem das Bancadas Parlamentares, de-
signadamente da Frelimo, da Renamo e do MDM.

Todavia, a maior parte das leis são, no caso do 
nosso Parlamento, a Assembleia da República, da 
iniciativa do Conselho de Ministros, isto é, do Exe-
cutivo, o que quero dizer – já que estas MAR-
TELADAS serão lidas por todos extratos da so-
ciedade – explico: do Governo de Moçambique.

Todos nós verificamos e ficamos atónitos com a 
violência praticada contra a pessoa idosa e não só, em 
todas as províncias, todavia, a Província de Inhamba-
ne é quase campeã, não escapando a Província de Ma-
puto, Cidade de Maputo e províncias da Zona Centro.

Os casos relatados pelos órgãos de Co-
municação Social, sobretudo pela RM (Rá-
dio Moçambique) arrepiam os cabelos.

- “Matamos o nosso pai, porque ele tem 
70 anos, está velho, mas não morre!...” – 
quando o repórter questiona, mas porquê?

A resposta não se faz de rogada: “Con-
sultamos um curandeiro, que nos disse…”

- “Matamos a nossa avó, porque ela está ve-
lha, mas não morre! Fomos a um curandeiro, que 
nos disse que a nossa vida não anda bem por cau-
sa dela…” – quando o repórter questiona, acres-
centam: “nós não temos trabalho e as nossas vi-
das não andam bem e estamos sempre doentes!...”

- “A nossa velha não morre, para nos deixar com a 
casa…” – são estas e outras “estórias verídicas” que nos 
vem da “Terra da Boa Gente”, daquele mosaico cultural.

Depois de anunciados os casos, a Polícia da Repú-
blica, de Bernardino Rafael, Comandante Geral da Re-
pública e do Ministro do Interior, Amade Miquidade, 
prende o criminoso ou os criminosos (nalguns casos 
a criminosa ou as criminosas) e vai à barra da justiça.

Os criminosos são levados ao Tribunal, sem que o 
SERNIC (Serviço Nacional de Investigação Criminal), 
amiúde, tenha ido às últimas consequências: ver no 
caso vertente, quem é o curandeiro ou curandeira, que 
aconselhou “matar o idoso” em troca do dinheiro.

Durante todo este tempo, a Sociedade Civil la-
menta sempre o sucedido, bem como outros orga-
nismos, que estão vocacionados para a luta contra a 
violência doméstica, incluindo esta contra os idosos.

A violência contra os idosos na nossa “Pátria Ama-
da” é provocada na sua maioria por jovens e familia-

res, que após à morte de um dos cônjuges se querem 
apropriar dos bens deixados pelo falecido ou pela 
falecida: casas, terrenos, bens materiais (recheios 
da casa), carro, gado, machambas, entre outros. 
Muitas vezes não querem saber dos descendentes…

Em nosso modesto entender, a sociedade e as ins-
tituições (aqui incluo o excelente trabalho que está a 
ser desenvolvido pela Primeira Dama, Dr.ª Isaura Fer-
rão Nyusi) na sua qualidade de esposa de Presidente 
da República, bem como pela FDC (Fundação para 
Defesa da Comunidade), da Dra.  Graça Machel, bem 
como intervenientes como Nyelete Mondlane, minis-
tra da Género, Criança e Acção Social (subentende-
mos Governo) e outras organizações da Sociedade 
Civil, com muitos activistas, mas, actuando, sobre-
tudo, por limitações de recursos, nas zonas urbanas.

Para nós, isto não basta, quando chegam os dias co-
memorativos, as palestras são tantas, de “sensibiliza-
ção”, mas as sociedades não podem ser “geridas”, só 
por “sensibilizações”. Torna-se, pois, urgente, em nosso 
entender, a tomada de medidas adequadas, incluindo 
a mudança da legislação e a alocação de mais meios à 
PRM para seguir estes casos até ao fim, até às últimas 
consequências. Divulgar a sentença através da media.

Mata-se o pai, avó ou tia porque o curandeiro 
– curandeiro traz remédios e cura – mas o “charla-
tão” diz que a tua vida não anda bem (mas quando é 
preguiçoso e não imagina, quão sacrifícios consen-
tiram os pais, avós, os tios, para ele crescer), acon-
selha enveredar por matança. Eliminação física.

Vivemos num país com muitas instituições e com 
toneladas e toneladas de doutores, que as nossas “uni-
versidades” estão a parir (juristas, sociólogos e psicólo-
gos) entre outros, sem citar a máquina do Ministério Pú-
blico, os formados na ACIPOL (Academia de Ciências 
Policias), mas que deixam este arrastar de problemas.

No entanto, agora que o ministro moçambicano dos 
“dinheiros”, Dr. Adriano Maleiane, ousou ter a cora-
gem de “mexer as tabelas salariais”, está meio mundo a 
procurar, ainda abordando mesmo o Dr. António Niqui-
ce, Presidente da Comissão do Plano e Orçamento, da 
nossa “Casa do Povo”. Ninguém quer saber das câma-
ras das televisões, quando o bolso está furado, exigindo 
mais e mais regalias. É o “país real que nós temos”. 
– diria eu há dias ao Eng. João Ferreira, esse ícone, que 
era ministro da Agricultura, nos tempos que já lá vão.

Aí o saudoso Alcântara Santos, ministro 
dos Transportes e Comunicações, sentenciava: 
“Este País não anda, porque SÓ há duas pes-
soas que trabalham: o servente e o ministro”.

Quer dizer: desde que entra o expediente, tudo 
vai ser decidido pelo ministro, daí que se tudo é 

com ministro, “todo expediente é com ministro, 
para decidir.” Há uma pessoa que acumula todos 
os assuntos, porque quando chega o expediente, to-
dos escrevem: “À consideração Superior”. Diri-
gentes e chefes intermédios não tomam decisões…

Parece a estória do falso Engenheiro dos Caminhos 
de Ferro de Moçambique, que só tinha a 4ª Classe, to-
davia foi descoberto que tinha falsificado o diploma em 
Portugal, quando foi obrigado a fazer relatório de um 
desastre ferroviário, mas apresentou relatório, até com 
erros de concordância e de gramática, isso nos anos ses-
senta, quando o autor estava como repórter no “Diário 
de Moçambique”, com Ilídio Rocha (Delegado), Mota 
Lopes, Abel Faife, Cipriano Caldeira, Caetano de Sousa 
e Kok Nam e mais tarde Luís Bernardo Honwana (Dele-
gado substituto), aí no Prédio Santos Gil (mas isso virá no 
Livro de Memórias do autor, já prometido ao Dr.Didier 
Malunga, esse jurista contador de estórias) na sua área. 

A Assembleia da República tem de ser mais produ-
tiva, porque todos os dias os Deputados da Assembleia 
da República (pagos ao preço de ouro, mas ninharia 
em relação aos colegas da Região da SADC), estão 
a fazer campanha, em vez de irem directo aos assun-
tos e produzirem mais leis. Toda a hora a interpelar 
a “sacrificada”, Presidente  da “Escolinha de Barru-
lho”, Dr.ª  Esperança Bias, para atrasar os trabalhos.

Violência contra os idosos instigados por 
“charlatães”: urge adoptar medidas assertivas, 
legislação apropriada para acabar com o mal… 
aqui a maka, a qual voltaremos proximamente nes-
tas tuas MARTELADAS, onde prometemos no teu 
Ponto por Ponto, marcar presença semanalmente.

N.A. – Já depois de concluídas estas MARTELA-
DAS, escutamos na 2ª Feira, 8 de Novembro de 2021, 
no “Café da Manhã”, da RM (Rádio Moçambique) um 
debate sobre a questão de “assassinatos” de idosos em 
Inhambane, que segundo Juma Aly Daúto, Chefe das 
Relações Públicas do Comando Provincial da PRM 
(Polícia da República de Moçambique) em Inhambane, 
preocupa a corporação. Os que matam, como jovem que 
saiu recentemente de Maputo para Funhalouro e foi “ma-
tar” sua avó, apresentam-se à Policia, com o argumento 
de “que têm razão” (porque o curandeiro nos disse). 
Onde está a Justiça que “aguarda” julgamento destes 
casos, amiúde, por mais de um ano, sem a presença da 
media para educar a Sociedade? Como é que os juristas 
e os dirigentes temem tanto os curandeiros, pois o mais 
correcto era durante as diligências: “irem prender o 
“charlatão”. Voltaremos ao assunto proximamente. (x)
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PÁTRIA A(R)MADA
Bayano Valy

bayanovaly@yahoo.com

Plano e planos

OPINIÃO

O Governo lançou, em finais de Se-
tembro, o Plano de Acção e Recons-
trução de Cabo Delgado 2021-2014. 
Com um preço de 300 milhões de 
dólares norte-americanos, o tal 

plano preconiza uma série de acções que se pen-
sa serem necessárias para a província se reerguer.

Uma parte significativa do valor, precisamente 
200 milhões de dólares, serão “destinadas para a 
implementação de acções de curto prazo, incluindo 
acções de impacto imediato/quick wins”, disse o 
primeiro-ministro no acto do lançamento do plano.

É claro que o Governo não tem esse dinhei-
ro. Portanto, estendeu a mão aos parceiros de 
desenvolvimento para arcarem com a factura. 
Com tantos programas para Cabo Delgado, já se 
perdeu a conta de quanto é que o Governo deve 
querer encaixar com todos esses peditórios - uma 
coisa que deve ficar clara é que Cabo Delgado 
vai precisar de investimentos para se reerguer.

Mas a proliferação de programas e pro-
jectos cria confusão. Até parece que o Go-
verno está a pescar com dinamite: é só lançar 
o dinamite para que a faina seja abundante. 

Mas isso não é o mais grave; o mais grave é se 
pensar que Cabo Delgado já está libertada e que 
os insurgentes foram totalmente derrotados. Essa 
premissa é perigosa. Será que as razões que leva-
ram a ocorrência do fenómeno do terrorismo já fo-
ram abordadas e as soluções foram encontradas? 
Será que os insurgentes foram mesmo derrotados? 

Em algum momento alguns estudiosos e inves-
tigadores colocavam um número de cerca de milha-
res de terroristas. Se se fazer fé da informação parti-

lhada pelas autoridades, menos de 400 insurgentes 
caíram em combate, levantando a pergunta de onde 
terão desaparecido os outros. Essa questão devia 
manter acordados os actores políticos e militares.

Porém, parece não ser essa a percepção do 
Governo. É que tem que se encontrar uma res-
posta para se justificar este recente peditório.   

O grande problema deste país é de não se que-
rer aprender da história. Esquecem-se as pessoas 
que durante a guerra dos 16 anos, houve muita 
infrastructura destruida pela Renamo. Uma das 
empresas que sofreu os efeitos desastabilizadores 
da Renamo foi a multinacional Lonrho, que para 
sobreviver tinha que pagar taxas de protecção de-
mandadas por aquele então movimento rebelde. 

Fora das acções contra a Lonrho, a Rena-
mo fez questão de destruir quase toda a espinha 
dorsal da economia moçambicana, sufocando 
o país a ponto de ter-se que se recorrer à dívidas 
com vários países, cujo serviço da dívida contri-
buíu para o atraso no desenvolvimento do país.

Ao menos com a Renamo há canais de comu-
nicação. Já em relação aos insurgentes, sabe-se 
pouco das suas motivações. A insurgência mo-
çambicana não parece agir com insurgências em 
outros pontos: a moçambicana não fala com jor-
nalistas e muito menos com o governo. Daí ser 
muito complicado estabelecer-se uma linha de 
comunicação para convencê-la a depôr as armas.

Neste momento pode ela estar a reorganizar-
-se e a traçar novas estratégias para relitigar o 
conflito. As botas das forças estrangeiras não 
permanecerão eternamente em solo moçam-
bicano. Em algum momento, terão que vol-

tar aos seus países. Mesmo as forças ruandesas 
cuja permanência depende da vontade suprema 
de Paul Kagame terão que regressar à Ruanda.

Ora, será que nessa altura as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) terão melhorado a 
sua capacidade combativa? Essa é uma per-
gunta cujas respostas ainda estão por vir. 

Mesmo assim, não parece viável estar-se a 
mobilizar recursos para a reconstrução de Cabo 
Delgado quando ainda subsistem dúvidas e in-
certezas quanto ao futuro. Talvez o problema 
seja que o actual Governo quer convencer aos 
moçambicanos de que os piores dias já fazem 
parte de um passado que ainda é presente. Só 
porque os ataques dos insurgentes reduziram sig-
nificativamente, não quer isso significar victória.

A julgar por algumas notícias, os insurgentes 
parecem ter começado a desenvolver capacidades 
para fabricar engenhos explosivos. O que se jul-
ga que os insurgentes farão com esses engenhos? 

Avançar-se nas actuais circunstâncias, não pare-
ce fazer muito sentido. A não ser que a ideia é mes-
mo a de transformar esses peditórios em verdadei-
ros sacos azuis. Não se deve perder de vista que o 
congresso do partido Frelimo vem aí e com avolu-
mados relatos de que o actual presidente quer mais 
um mandato, é lícito pensar-se que tais dinheiros 
poderão ser usados para se comprar consciências.

Portanto, os tais 200 milhões de dólares, que se 
quer de “implementação de acções de curto prazo, 
incluindo acções de impacto imediato/quick wins”, 
poderão ser essa moeda de troca de voto no congres-
so. Mas nesta altura do campeonato tudo vale. (PpP)
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SOCIEDADE

Alexandre Luís

Com sérios problemas de terras, os nativos contestam a actual governação da vereação e apontam o vereador como arrogante. 
Dizem que o mesmo proíbe que se façam novas construções e que beneficia pessoas poderosas para a aquisição de terras 
com vista a construção de uma nova cidade conforme projecto do município de Maputo de transformar o distrito Municipal 
da Katembe numa futura cidade. Denunciam que os chineses, que construíram a ponte Maputo-Katembe, são os que mais 
terras adquirem e com direito imediato a DUATs em seu detrimento. O vereador em entrevista contesta estas acusações e em 
sua defesa acusa os nativos de vendedores de terras e não cumpridores das normas municipais e promete mão dura para os 
prevaricadores.

Distrito Municipal da KaTembe

Nativos de costas viradas contra vereação

O projecto de 
transformação 
urbana da cidade 
de Maputo 
financiado pelo 

Banco Mundial em cerca 
de 150 milhões de dólares 
americanos veio criar uma nova 
página na história da capital 
moçambicana. De todos os 
distritos municipais da capital, o 
distrito municipal da KaTembe 
é o que mais se vai beneficiar, 
com vista o alargamento 
da cidade capital do país.

A requalificação prevê o 
parcelamento das terras dos 
nativos com vista a abertura 
de ruas e atribuição de telhões 
a mais cidadãos, antevendo-
se uma expansão urbana. 
É um projecto ambicioso 
do Governo que não está 
amplamente divulgado entre 
os residentes, que já despertos 
devido à construção da Ponte 
Maputo-Katembe e asfaltagem 
da estrada Katembe-Ponta de 
Ouro começam a vender as 
suas terras numa confrontação 
directa contra edilidade.

 Isto está a criar problemas, 
pois sem autorização 
começam a surgir novas 
construções, o que faz com 
que a intervenção da edilidade, 
através dos embargos a 
obras não autorizadas, seja 
mal vista pelos nativos.

 Os nativos chegam 

a acusar a vereação de 
má-fé e estar a querer se 
beneficiar do novo projecto 
de requalificação urbana 
para usurpar os seus espaços. 

Acusam o vereador de 
estar a beneficiar os chineses 
que construíram a ponte 
Maputo-Katembe e asfaltaram 
a estrada Katembe-Ponta- de-
Ouro na atribuição de espaços. 
Estes têm terra, mas também 
DUAT´s, o que eles, apesar 
de serem naturais da região, 
não têm. Mas também existem 
aqueles que confirmam que 
as actividades exercidas pela 
vereação na sua governação 
são dignas de realce. 

Na zona de Guachene, 
o nosso ponto de entrada, 
falamos com um natural 

que não quis revelar a sua 
identidade e apontou que no 
local, desde que o vereador 
começou o seu mandato, nada 
melhorou. “Isto só piorou, 
pois com a ponte tudo passou 
para a zona da rotunda. Isto 
era a zona mais movimentada 
da Katembe. Mal que o Fery-
boat parou de funcionar, a 
zona tornou-se num fantasma. 
Para irmos à cidade, temos 
que percorrer longas distâncias 
para apanharmos transporte, 
porque tudo se concentrou do 
lado da ponte. Os barquinhos 
do Mapapaia quando há mau 
tempo não circulam. Queremos 
construir e não nos deixam 
construir e não nos dizem o 
porquê e mesmo que seja para 
construir uma casa de banho 

não deixam. Se encontram 
material de construção no seu 
quintal eles recolhem e para 
o reavermos temos de pagar 
dinheiro. Katembe é para 
os ricos agora. Só deixam 
construir as pessoas com 
projectos de edifícios de dois 
pisos para cima. Se alguém 
tem uma casa de material 
precário, se estiver a cair não 
pode renová-la com o mesmo 
material”, disse a nossa fonte.

Entretanto, Domingos 
Vicente, residente no bairro 
central, na cidade de Maputo, 
que encontramos sentado 
numa casa de pasto, disse-nos 
que aguardava por um nativo 
que lhe prometera um espaço 
em troca de 75 mil meticais. 
Perguntamo-lo se sabia sobre 

o projecto da transformação 
urbana da Katembe e respondeu 
afirmativamente. “Estou a 
procura de um espaço. Tenho 
amigos que já compraram 
terra aqui. Prometeram-me um 
talhão de 20x40 na zona de 
Chamissava. Quero construir 
uma habitação. Dizem 
que existe um mapa para a 
construção da nova cidade e 
não nos dizem o que se pretende 
fazer. Mas mesmo assim 
dizem que na requalificação 
há casas que vão ser partidas 
para dar a abertura de novas 
ruas”, disse Domingos. 

Entretanto, Elsa Paulino, 
nativa de 60 anos, acusa a 
edilidade de atribuir terras aos 
chineses e revelou-nos que 
na zona da orla marítima vão 
construir arranha-céus. “ Isto 
não é projecto para pobres. 
Os chineses já têm terras e 
DUAT´s e nós como nativos 
não nos atribuem DUAT´s. 
Quando requeremos dizem para 
esperarmos até dez anos”, disse.

A nossa fonte disse que 
o projecto de requalificação 
da Katembe financiado 
pelo Banco Mundial é bem-
vindo. Alertou não haver 
transparência por parte das 
autoridades municipais para 
o que se pretende fazer. “ É 
preciso informar a população 
do que se pretende fazer. Há 
um jogo de interesses em 
que os nativos estão a sair 
prejudicados e isto faz com que 
haja o conflito de terra e obriga 

O vereador desmente a informação de que o município tem intenção de no bairro de Chali expulsar os nativos das 
suas terras para a criação de uma nova sommershield, sustentando que isso é uma inverdade. 
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Distrito Municipal da KaTembe

Nativos de costas viradas contra vereação

os nativos a vender os seus espaços”, 
disse a nossa fonte, acrescentando 
porém que os bairros mais 
problemáticos são os de Inguide, 
Chamissava, Chali e Inkassane.

Bairro Chali: a futura 
Sommershield da KaTembe?
A anciã de 78 anos de idade que 

se identificou pelo único nome de 
Teresa por temer represálias, disse 
quando confrontada pela actual 
situação daquele distrito municipal, 
que tem a ver com o futuro projecto 
urbano, começou por dizer : “aqui 
houve descriminação na atribuição 
do fundo da Covid-19. Era um fundo 
para apoiar aos mais encarecidos 
e não nos deram. Houve pessoas 
que receberam que não deviam 
ter recebido. Há deficientes que 
deviam receber apoio social que 
não estão a receber. Precisamos 
de um serviço de fisioterapia 
no hospital e não existe”, disse.

Acrescentou a idosa que existe 
uma parte no bairro Chali que 
actualmente está a ser considerada 
uma reserva do Estado. “ Aquela 
zona pertence aos nativos. São 
populações que, segundo ouvimos, 
vão ser expulsas. Hão-de mandar 
aquelas pessoas para onde. Não 
nos dizem nada. Dizem que querem 
fazer um bairro moderno para 
ricos. Agora, já não fazem reuniões 
como antes acontecia para nos 
darem o ponto de situação. Chali 
é o melhor bairro da Katembe e 
querem empurrar os pobres para 
longe daqui. Nunca o vereador nos 
reuniu para nos informar o que 
se pretende fazer”, acrescentou.

Todavia, opinião contrária foi 
de Luísa Sebastião Dias, viúva, 

natural e residente local. 
Apesar ter ficado ausente 
daquele distrito cerca de 
20 anos, nota que registou 
um certo desenvolvimento.

“Aqui a cidade está a 
crescer. Há muita diferença 
em relação ao passado. Temos 
uma cidade em crescimento 
com casas modernas. A 
pandemia veio complicar 
um pouco a situação, pois a 
actividade comercial baixou. 
Veja que aqui já temos 
bancos e as respectivas 
caixas de ATM, o que antes 
não tínhamos. O vereador é 
jovem e dinâmico. O bairro 
Chali está a desenvolver. 
O Governo está a parcelar 
terrenos. A abrir ruas e 
eliminar becos. Algumas 
ruas apesar de serem de terra 
batida estão a criar uma boa 
circulação de pessoas. Nós 
temos que acreditar no que 
está a ser feito. As coisas não 
podem acontecer todas ao 
mesmo tempo”, acrescentou.

Os nativos são os que 
provocam desmandos 
com a venda ilícita da 

terra 
Celso Simão é o actual 

vereador do distrito municipal 
da KaTembe, que confrontado 
com as acusações que a si 
pesam esclareceu a situação 
num outro ponto de vista. 

Sobre o projecto 
financiado pelo Banco 
Mundial com vista a 
transformação da KaTembe 
em cidade do futuro disse à 
nossa reportagem que quem 
traz as tais pessoas ricas 
que compram os espaços 
na Katembe são os próprios 
nativos. “ São as pessoas 
daqui que vendem as tais 
terras. Portanto, é importante 
que vocês os órgãos de 
informação investiguem a 
fundo. Isto é, procurarem 
saber das pessoas que dizem 
isso a real situação. Os 

nativos são os tais que criam 
condições para que as tais 
pessoas ricas venham para 
aqui. Já ouviste falar que há 
pessoas que vendem terrenos. 
A venda de terrenos é uma 
prática ilícita. No entanto, 
são as mesmas pessoas que 
criam essas condições”, 
explicou o vereador Celso 
Simão, acrescentando que 
também a vereação não 
vê nenhum mal de as tais 
pessoas ricas contribuírem 
para construção da cidade, 
desde que cumpram com 
as normas porque “ a 
cidade deve ser feita por 
pessoas de todos os níveis. 
Portanto, eu não gostava 
de discutir muito isso”, 
disse o nosso entrevistado, 
acrescentando ainda que 
o Conselho Municipal 
está com um plano de 
desenvolvimento municipal 
que está em implementação: 
o ordenamento do 
distrito da KaTembe. 

“O plano geral de 
urbanização da KaTembe vai 
beneficiar a todos, porque 
nós estamos preocupados em 
parcelar toda a KaTembe. 
Serão abertas ruas. Se for a 
prestar atenção há muitas 
coisas que nós estamos a 
fazer neste mandato, notará 
que já estamos a construir 
secretarias dos bairros. 
Estamos a fazer um sanitário 
público que nunca houve 

aqui na KaTembe”, disse a 
fonte. “Estamos agora em 
um projecto de construção de 
uma estrada de pavês de três 
quilómetros para Inkassane 
com os fundos do município. 
Isto é uma novidade. Então, 
as pessoas precisam de ter 
paciência porque as coisas 
não são feitas de um dia 
para o outro. Veja que os 
projectos do Governo, do 
Conselho Municipal, não 
têm tanta flexibilidade como 
os privados. Nós passamos 
por concursos que levam o 
seu tempo para aprovação. 
Então é importante que as 
pessoas saibam esperar. 
Dar mérito, valor e depois 
aplaudir”, disse o vereador, 
acrescentando ainda que 
as pessoas têm que ter a 
capacidade de ver as mudanças 
e ter a capacidade de dar 
voto ao Conselho Municipal 
para continuar a fazer.

“As boas coisas na 
KaTembe hão-de continuar 
a ser vistas cada vez mais. 
É aguardar. Procure agora 
nas próximas semanas vir 
ao terreno ver as obras 
em curso para reportar 
e publicar porque nós 
estamos a trabalhar”, disse. 

O vereador desmente 
a informação de que o 
município tem intenção de 
no bairro de Chali expulsar 
os nativos das suas terras 
para a criação de uma nova 
sommershield, sustentando 
que isso é uma inverdade. 

Anotou que isso não faz 
sentido no nosso país. Sobre 
este caso a nossa fonte disse 
ainda que ele não se abraça a 
pessoas que gostam de falar 
mal pois essas pessoas falam 
sem fundamento. Fez nos 
crer que na KaTembe não se 
vai expulsar ninguém. “Há 
pessoas que não gostam de ver 
as outras que tem capacidade 
fazer e que fazem. Então 
ficam a falar mal”, disse.

Os chineses são 
investidores

Confrontado com facto 
de que os chineses estão na 
dianteira na posse de terras 
e com direito exclusivo de 
serem atribuídos Duat`s 
em tempo recorde, o nosso 
entrevistado respondeu 
que na KaTembe existem 
alguns investidores chineses 
e considera que não é só na 
Katembe que estes existem, 
mas um pouco por todo o 
Moçambique se não mesmo 
por todo o mundo. “ Vivi em 
Portugal durante cinco anos. 
Também tem chineses lá. 
Visitei os Estados Unidos, por 
duas vezes, e vi chineses lá. 
Visitei Espanha e vi chineses. 
Itália também vi chineses. O 
governo americano deve à 
China. Portanto, é importante 
que os chineses ou seja 
qualquer outro investidor 
venha ao nosso país investir 
para ajudar na promoção do 
desenvolvimento e redução do 
desemprego. Os tais chineses 
a que se referem só conheço 
dois ou três investidores 
chineses. Agora não sei com 
que fundamento as pessoas 
dizem que a KaTembe foi 
tomada pelos chineses. Isso 
não é verdade. Eu acho que 
só conheço três ou quatro 
chineses investidores. 
Nem mais”, disse. 

Sobre a não atribuição 
de DUAT`s aos nativos, 
o vereador Celso Simão 
esclareceu que o processo de 
atribuição destes documentos 
deve ser acompanhado por 
um ordenamento territorial 
que tenha acontecido e que 
tenha sido acompanhado 
pela Assembleia Municipal e 
reconhecido pelo Ministério 
de Administração Estatal. 
“Dai que se faz a extração 
dos DUAT`s. É assim que 
as coisas Funcionam”, disse.

Celso Simão, vereador do distrito 
municipal da KaTembe
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Parque Nacional de 
Gorongosa recebe mais apoios

O Governo dos Estados Unidos aumentou o apoio ao seu programa USAID Resilient Go-
rongosa que irá ajudar as comunidades no Parque Nacional da Gorongosa e arredores a 
recuperar e construir resiliência para catástrofes naturais e pressões climáticas. 

A USAID esta-
beleceu uma 
parceria com 
o Governo de 
Moçambique 

através da Administração Na-
cional de Áreas de Conser-
vação (ANAC), a Fundação 
Greg Carr e o Projecto Goron-
gosa para promover o cresci-
mento económico equitativo 
através da protecção das flo-
restas, água e vida selvagem 
para a agricultura, silvicul-
tura comunitária e desen-
volvimento do ecoturismo. 

Após décadas de dizima-
ção devido a conflitos civis, 
caça furtiva e catástrofes 
naturais, este consórcio está 
a trabalhar para restaurar o 
Parque Nacional da Goron-
gosa e a paisagem circun-
dante que fornece alimentos, 
água e outros recursos natu-
rais às comunidades locais.

Esta nova programação, 
implementada pelo Projecto 
Gorongosa, irá basear-se nos 
esforços existentes ecomple-
tará a reconstrução resiliente 
a desastres de 28 escolas (150 
salas) e 10 unidades sanitá-
rias comunitárias desde as en-
costas da Serra da Gorongosa 
até às florestas de mangais do 
delta do rio Zambeze. Irá pro-
porcionar almoços escolares 
que melhorarão a educação 
e combaterão a desnutrição. 
O microfinanciamento será 

fornecido aos agriculto-
res e promoverá meios 
de subsistência agrícola 
sustentáveis que ajudarão 
a tornar as comunidades 
mais resilientes a futuras 
catástrofes. No total, a 
USAID investe mais 10,3 
milhões de dólares e mo-
biliza o mesmo montante 
da Fundação Greg Carr.

 O Embaixador dos 
Estados Unidos em 
Moçambique, Dennis 
W. Hearne encontrou-
-se recentemente com 
o fundador do Projecto 
Gorongosa e presidente 
da Fundação Greg Carr, 
Greg Carr, para discutir a 

nova programação. 
"Enquanto os lí-

deres mundiais se 
reúnem em Glas-
gow na 26ª Confe-
rência das Partes 
sobre Alterações 
Climáticas da ONU 
(COP26), o Gover-
no dos EUA tem o 
orgulho de anunciar 
a expansão da nossa 
parceria de mais de 
13 anos com o Pro-
jecto Gorongosa,” 
observou o Embai-
xador.  Esta ex-
pansão inclui “ob-
jectivos adicionais 
como programação 

resiliente a desastres para 
que as comunidades de Go-
rongosa sejam mais capazes 
de se recuperar e prosperar 
após ciclones e outras tensões 
relacionadas com o clima”. 

Desde 2008, a USAID in-
vestiu cerca de 50 milhões de 
dólares, que foram combina-
dos com o financiamento da 
Fundação Greg Carr e outros 
parceiros, para a conservação 
e desenvolvimento do Parque 
Nacional da Gorongosa. Com 
a reintrodução de espécies-
-chave perdidas durante a 
guerra civil, o aumento da 
protecção, e a melhoria dos 
serviços de educação, saúde 
e água, o Projecto Goron-
gosa restaurou os serviços 
do ecossistema, introduziu 
café, caju e mel produzi-
dos de forma sustentável, 
e deu grandes passos para 
acabar com o casamento 
precoce e infantil nas co-
munidades da zona-tampão.

A protecção da vida sel-
vagem, a melhoria da gestão 
dos recursos naturais, e a pro-
moção de melhorias socioe-
conómicas sustentáveis, re-
silientes e inclusivas para as 
comunidades nas áreas prote-
gidas e nas suas redondezas 
são componentes críticos da 
assistência mais ampla do 
Governo dos Estados Unidos 
em Moçambique. (Redacção)

Desde 2008, a USAID 
investiu cerca de 50 
milhões de dólares, 
que foram combinados 
com o financiamento da 
Fundação Greg Carr e 
outros parceiros, para a 
conservação e desenvol-
vimento do Parque Na-
cional da Gorongosa



Ponto por Ponto | Quinta-feira 11 de Novembro de 2021  | 15

Publicidade



16 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 11 de Novembro de 2021

SOCIEDADE

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP  (ISSM, IP), no âmbito da sua Es-
tratégia de Educação Financeira em Seguros (EFISE) realizou, semana finda, a VII Capaci-
tação em Matéria de Seguros dirigida à Grupos Profissionais da Província de Inhambane.

Aposte no Seguro

ISSM leva capacitação à 
Inhambane

De acordo 
com o Ad-
ministrador 
Execut ivo 
do ISSM, 

IP, Isaac Chiau, a iniciativa 
visa, entre outros objecti-
vos, transmitir aos Grupos 
Profissionais constituídos 
por funcionários públicos, 
sector privado, órgãos da 
justiça, associação dos 
transportadores da provín-
cia, informações sobre a 

importância dos seguros.
Falando na cerimónia 

de abertura, o Director de 
Serviço Provincial da Eco-
nomia e Finanças, Castro 
Namuaca, referiu que o 
evento tem como foco prin-
cipal promover o desen-
volvimento da actividade 
seguradora e incentivar o 
hábito de adesão ao seguro.

De acordo com Namua-
ca, um dos desafios é, por 
um lado, a expansão dos 

operadores de seguros em 
todo território nacional 
e, por outro, tornar esta 
indústria mais inclusiva, 
com a criação de produ-
tos adequados para a po-
pulação de baixa renda.

Reunião com operadores
À margem da capaci-

tação, o ISSM, IP, reuniu 
com os operadores do sec-
tor de seguros da província 
no âmbito da supervisão e 

fiscalização da actividade 
seguradora no País, bem 
como proferiu uma palestra 
relativa ao Seguro Obriga-
tório de Responsabilidade 
Civil Automóvel dirigida 
aos Agentes da Polícia de 
Trânsito e da Autoridade 
Tributária da Delegação da 
Província de Inhambane.

De referir que durante 
a capacitação foram mi-
nistrados  temas relativos 
à História da Entidade de 

Supervisão de Seguros em 
Mocambique, Apresenta-
ção sobre o Desempenho 
do Mercado de Seguros em 
2020, Seguro Obrigatório 
de Responsabilidade Civil 
Automóvel e Outros Se-
guros Obrigatórios, Micro-
-seguro no âmbito da In-
clusão Financeira, O papel 
do Corretor na Educação 
Financeira e Seguro - Con-
ceitos, Funcionalidade e 
Importância. (Redacção)
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Moçambique passa a ter disponível no Porto de Nacala combustível marítimo com baixo 
teor de enxofre, actualmente recomendado pelas convecções internacionais ambientais.

Pela primeira vez

Chega combustível para navios 
com baixo teor de enxofre

Neste momento, está em curso, ao nível do MIREME, o processo de actuali-
zação das especificações de todos os produtos petrolíferos

A CPG, licencia-
da em Moçam-
bique como Ci-
vitas Logistics 
Lda e parte da 

Civitas PartnersGroup (CPG), 
realizou a primeira trasfe-
ga de óleo combustível com 
muito baixo teor de enxofre 
(VLSFO) em Moçambique. 

O óleo combustível (fueloil) 
a ser fornecido para uso em 
bunker (navios) é mais barato 
comparativamente aos outros 
combustíveis concorrentes, 
como gasóleo (diesel comum) 
e trás benefícios ambientais, 
uma vez que apresenta um 
limite máximo de teor de 
enxofre de 0.5% (m/m), que 
corresponde ao limite esta-
belecido globalmente para 
uso em navios pela Organi-
zação Marítima Internacional 
(OMI) desde de 1 de Janeiro 
de 2020 e é ainda melhor que 
o óleo combustível aprovada 
pela especificação em vigor 
no País desde 2017 (Diploma 
Ministerial no 95/2018 de 7 
de Novembro), actualmente 
comercializado em todo ter-
ritório nacional, bem como o 
em uso na Região Austral de 
África, cujo máximo do teor 
de enxofre é de 3.50% (m/m). 

O combustível foi des-
carregado na unidade de 
armazenamento flutuan-
te da empresa no Porto de 
Nacala na semana passada. 

A CPG, que recebeu a licen-
ça por despacho ministerial 
no inicio deste ano, tem sido 

um player activo no sector 
de logística marítima de Mo-
çambique desde 2018.

Ao trazer o VLSFO 
para Nacala, a CPG 
está a tornar Moçam-
bique um dos poucos 
países africanos a 
disponibilizar com-
bustível marítimo em 
conformidade com 
a IMO 2020. É tam-
bém mais um passo 
no cumprimento do 
objectivo central da 
empresa, que é colo-
car Moçambique no 
mapa náutico global 
como um local chave 
para o abastecimento 
de combustível maríti-

mo (bunkering). Com o apoio 

das autoridades moçambi-

canas, a CPG tem como ob-
jectivo desenvolver Nacala 
como um centro de abasteci-
mento de combustível maríti-
mo (bunkering), oferecendo 
todos os principais tipos de 
combustíveis marítimos a 
preços competitivos e a con-
correr com outros portos na 
África Meridional e Oriental.

Max Tonela
Para o Ministro da Energia 

e Recursos Naturais, Max 
Tonela, a disponibilidade de 
combustíveis marítimos nas 
águas territoriais moçambica-
nas, reclamada internacional-
mente, é um marco positivo 
para o desenvolvimento da 
economia marítima de Mo-
çambique. “Não vemos razão 
para que os portos moçam-
bicanos não devam tornar-se 
locais competitivos a nível in-

ternacional para o abas-
tecimento de combustí-
veis marítimos, tendo 
em consideração a nos-
sa posição estratégica 
ao longo das princi-
pais rotas comerciais”.

O Porto de Nacala 
é um porto natural de 
águas profundas e com 
o ancoradouro loca-
lizado no ponto mais 
oriental da região da 
África Austral depois 
do Quênia e, portanto, 
é uma rota estratégica 
para o transporte marí-
timo através do Canal 
de Moçambique. Até à 

disponibilização desta solu-
ção da CPG, as embarcações 
que transitavam pelo Canal 
de Moçambique não tinham 
opções de abastecimento ade-
quadas e fiáveis, um proble-
ma que já não existe graças 
à actual oferta de VLSFO 
e outros tipos importantes 
de combustíveis marítimos.

A CPG tem disponível o 
VLSFO para entrega na área 
de Nacala usando o seu na-
vio-tanque de abastecimen-
to de combustíveis fretado, 
GulfStar 1, que anteriormen-
te estava ao serviço de abas-
tecimento de combustíveis 
marítimos no Porto Louis, 
Ilhas Maurícias. Para além do 
combustível VLSFO a CPG 
tem também disponíveis no 
porto de Nacala o LSMGO 
(DMA) e HSFO (RME 180).

Entretanto
Neste momento, está em 

curso, ao nível do MIREME, 
o processo da actualização 
das especificações de todos 
os produtos petrolíferos, in-
cluindo o óleo combustível, 
por forma a adoptar, em parti-
cular as novas especificações 
de óleo combustível aprova-
do pela OMI, com destaque 
para o máximo do teor de 
enxofre de 0.50%, uma vez 
que a indústria petrolífera a 
nível internacional demanda 
que as especificações petro-
líferas sejam actualizadas 
de 2 em 2 anos. (Redacção)

O combustível foi des-
carregado na unidade 
de armazenamento 
flutuante da empresa 
no Porto de Nacala na 
semana passada. 
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A GL Energy Moçambique acaba de assinar acordo de concessão com Governo de Moçam-
bique para a construção e operação da Central Eléctrica de 250MW de GNL em Nacala, 
província de Nampula.

Em construção nova 
central eléctrica

Trata-se de um 
acordo públi-
co-privado e 
visa a concep-
ção de um dos 

maiores projectos de infra-
-estrutura energética em 
Moçambique nos últimos 
anos. A energia irá alimentar 
todo o corredor de Nacala.

O acordo foi assinado, 
semana passada, em Ma-
puto, pelo Ministro dos Re-
cursos Minerais e Energia, 
Ernesto Max Elias Tonela, 
e pelo Director da GL Afri-
caEnergy, Michael Kearns. 

O acordo sinaliza o início 
de um investimento em três 
partes, por fases. A primei-

ra fase irá criar uma capa-
cidade de 50MW, no prazo 
de 16 meses, e as segunda e 
terceira fases irão adicionar 
200MW no total, sendo con-
cluídas no prazo de 24 meses. 

A GL Energy Moçambique 
é o veículo principal para o 
negócio. A empresa, uma sub-
sidiária da GL AfricaEnergy, 
irá construir e operar a central. 

Os termos do projecto e 
do acordo de concessão fo-
ram aprovados pelo Conse-
lho de Ministros no passado 
dia 7 de Outubro de 2021.

O negócio foi estruturado 
como uma Parceria Público-
-Privada (PPP) de 30 anos. A 
EDM (Electricidade de Mo-

çambique) terá o interesse 
público inicial do projecto e 
será a compradora da electri-
cidade produzida. O projecto 

é um pilar fundamental da es-
tratégia de rentabilização do 
gás natural de Moçambique. 
A nível nacional, a central irá 

melhorar o fornecimento de 
electricidade num país onde 
aproximadamente 40% da po-
pulação não tem acesso a uma 
fonte fiável de electricidade. 
A empresa também espera 
que este investimento apoie 
o plano nacional de transfor-
mar a região num centro co-
mercial viável. Mais de 300 
trabalhadores serão empre-
gados durante a construção. 

Espera-se que o GNL de-
sempenhe um papel crucial 
na transição para as energias 
renováveis para o país e para a 
região, permitindo uma maior 
penetração das energias reno-
váveis no cabaz energético 
a longo prazo.(Redacção)
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Desportivo de Maputo 
em queda livre

A falta de infra-estruturas como campo e piscina e a falta de equipamentos 
desportivos, aliada ao não pagamento de salários está a arruinar o clube Des-
portivo de Maputo. 

Co n v e r s á m o s 
com um dos 
técnicos da-
quele clube, 
Luís Dias, 

mais conhecido no mundo 
desportivo por Luisinho, 
que revelou que, para além 
de falta de campo, as pró-
prias condições de trabalho 
são péssimas. Acompanha 
a entrevista que se segue:

PONTO por PONTO 
(PpP): Quem é na verda-
de Luís Dias? E porque é 
chamado por Luisinho? 

Luís Dias (L.D): Luís 
Dias é o meu nome, mas 
no desporto sou mais co-
nhecido por Luisinho. Sou 
técnico do Clube Despor-
tivo de Maputo e tenho 20 
anos de carreira. Para além 
do Desportivo onde estou a 
treinar agora, tive uma pas-
sagem pelo Clube de Costa 
de Sol e Estrela Vermelha. 

É preciso sublinhar que 
antes de ser treinador fui 
guarda-redes da selecção 
nacional na década 90, jo-
guei para o CAN em 1996 
na vizinha África de Sul. 
Em 1998, fui campeão pelo 
Desportivo e fui também 
campeão por três vezes no 
clube Ferroviário de Ma-
puto em 1996, 1997 e 1998.

(PpP): Que avaliação 
faz do desporto nacional?

(L.D): O desporto mo-
çambicano não está saudá-
vel, porque enfrenta muitos 
problemas, que partem da 
falta de recintos despor-
tivos, falta de material, 
como por exemplo bolas, 
equipamentos e falta de es-
tímulo para os técnicos.

Um clube histórico como 
é o Desportivo de Maputo, 
Costa de Sol, Ferroviário, 
deveriam ter melhores con-
dições. Estamos a falar de 
clubes por onde já passa-
ram grandes jogadores, que 
representaram a selecção 
nacional de futebol deste 
país. Não faz sentido termos 
um clube histórico como 
o Desportivo, sem campo 
e nem piscina a funcionar.

Posso dizer que todos 
os clubes históricos deste 
país não reúnem condi-
ções para a prática des-
portiva. Os únicos clubes 
que apresentam condi-
ções de infra-estruturas 
desportivas são aqueles 
clubes cuja gestão é feita 
por um patrão ou dono. 

(PpP): Na sua ópti-
ca o que estará a falhar?

(L.D): A falha é dos diri-
gentes desportivos que não 
criam condições para que o 
desporto possa trazer bons 
resultados. Por outro lado, o 
próprio governo não inves-
te no desporto, por isso, os 
resultados da nossa selec-
ção deixam muito a desejar. 
Estou a falar de todas mo-
dalidades, como por exem-
plo o basquetebol, o atletis-
mo, a natação, entre outras.

Para ter uma ideia, basta 
lembrar que desde que desa-
pareceu a campeã mundial 
dos 800 metros, Lurdes Mu-
tola, não se fala mais de atle-
tismo, nem se fala de boxe, 
andebol. É verdade que esta-
mos em tempo da pandemia 
da Covid-19, mas isto não 
pode ser justificação para 
que tudo esteja como está.

(PpP): As infra-estrutu-
ras são o grande problema.

(L.D): Este é o grande 

calcanhar de Aquiles no des-
porto. Falar de infra-estrutu-
ras desportivas no nosso país 
é falar de um problema cró-
nico. Posso dizer que todas 
as infraestruturas desporti-
vas nacionais estão abando-
nadas pelo Governo. Se for 
a ver, todas as infraestrutu-
ras desportivas não reúnem 
condições. Mas o culpado 
disso é o próprio governo 
que não faz a manutenção. 
É só ver o Estádio Nacional 
do Zimpeto, que foi cons-
truído recentemente e agora 
está totalmente danificado 
porque ninguém cuida dele.

Os nossos dirigentes não 
estão preocupados em fazer 
uma boa gestão das infra-

-estruturas, mas sim, estão 
preocupados com ganhos 
pessoais. Temos dirigentes 
que ficam cinco anos num 
clube, mas não fazem nada 
de concreto. Estão preocupa-
dos em vender a sua imagem.

(PpP): Como re-
verter a situação? 

(L.D): O Governo deve 
colocar mão na consciência 
e passar a investir no des-
porto nacional. Deve apos-
tar mais na construção de 
recintos desportivos, deve 
apostar nas camadas de for-
mação, deve criar condições 
técnicas para os treinadores.

(PpP): Quantos 
campos o Desporti-

Zaqueu Massala 
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A direcção do Clube Desportivo de Maputo não paga salários aos trabalhadores. O último 
pagamento foi efectuado em Fevereiro do ano em curso. André Sitoe, antigo trabalhador 
daquele Clube, revelou ao Ponto por Ponto, que para ter uma refeição depende de apoio 
da sua filha. Para além de falta de pagamento de salários, André Sitoe diz que a direcção 
enfrenta outro problema relacionado com a falta da água potável e da corrente eléctrica.

Os salários desapareceram

O último pagamento deste ano foi efectuado em Fevereiro e desde então a 
esta parte, nem água vem, nem água vai.
Os trabalhadores dizem para ter acesso a água potável são obrigados a 
recorrer o bairro de Maxaquene, porque o clube não tem água e nem cor-
rente elétrica.

André Sitoe, 
84 anos de 
idade, diz 
que nasceu 
na provín-

cia de Gaza e veio a Ma-
puto, na altura Lourenço 
Marques, a procura de 
melhores condições. O 
único emprego que con-
seguiu foi de limpar a 
piscina de natação e de 
vez em quando trabalha-
va como porteiro do clube 
Desportivo de Maputo.

Devido a sua dedica-
ção, o clube, ainda na 
vigência do governo co-

lonial, atribuiu-lhe casa 
no interior do clube. 

“Vivo e trabalho neste 
clube há 51 anos. Neste 
momento estou aposen-

tado, mas lamento por 
não estar a auferir o meu 
ordenado. Este ano só 
recebi o salário do mês 
de Fevereiro”, revela.

Sitoe conta não perce-
ber se o problema resulta 
da má gestão por parte da 
direcção do clube ou en-
tão é negligência de al-
guns sócios que segundo 
ele estão afundar o clube. 

“Primeiro venderam o 
campo. A piscina não fun-
ciona. Cortaram a água 
e a corrente, agora não 
conseguem pagar salários 
aos trabalhadores, como é 
que vamos viver? Se não 
tivesse uma filha que me 
compra farinha e caril, 
havia de morrer de fome”.

“Tenho uma neta que 

vive comigo, cujos pais 
perderam a vida. O clu-
be não paga os salários 
a nove meses. Como é 
que vou alimentar esta 
criança?Tentámos várias 
vezes ter uma explicação, 
mas a direcção do clube 
não diz nada”, acrescenta. 

Procuramos sem su-
cesso ouvir a direcção do 
clube. Fomos informados 
que ele encontra-se au-
sente. De forma insistente 
pedimos que nos facultas-
sem o contacto do respon-
sável, mas foi debalde. (x)

vo de Maputo possui?

(L.D): O Clube Des-
portivo de Maputo não tem 
campo e nem sei se vai ter 
campo. É só ver onde esta-
mos a treinar. É um espaço 
tão pequeno que não dá para 
nada. O campo foi vendi-
do. Dizem que venderam 
o campo para comprar um 
outro, mas até hoje, nem 
água vem, nem água vai.

Quando temos jogos, so-
mos obrigados a ir arrendar 
campos de outros clubes, 
mas não devia ser assim. 
Como é possível ter uma 
boa formação técnica dos 
jogadores quando não temos 
campo? Para realizar jogos 

temos que arrendar o campo.

 (PpP): O que efecti-
vamente está a ser feito a 
nível do clube com vista a 
contornar esta situação? 

Para ser sinceiro, eu não 
vejo nada que esteja a ser 
feito para salvaguardar o 
desporto. Não temos cam-
po, as condições de trabalho 
também não são das melho-
res, a piscina também já não 
funciona. Enquanto a situa-
ção prevalecer, o Desportivo 
de Maputo pode vir a desa-
parecer do mapa. O Governo 
está alheio a esta situação.

Hoje em dia não temos 
bons dirigentes como no pas-

sado. Há trinta anos tínhamos 
bons dirigentes que na verda-
de sabiam dirigir o desporto. 
Os dirigentes de hoje só es-
tão preocupados em vender 
a sua imagem e ganhar di-
nheiro, mas em termos prá-
ticos não fazem nada para o 
desenvolvimento desportivo. 

Eu em particular, estou 
nesta maratona desportiva 
desde 2016, mas não estou 
a ver nenhum dirigente ca-
paz de renovar a imagem 
do nosso desporto nacional. 
Enquanto não houver ne-
nhuma intervenção, o clube 
pode vir a desaparecer, tal 
como os outros clubes que 
desapareceram do mapa. (x)
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Dois anos depois da estreia em livro próprio, Énia Lipanga regressa com “Para enxugar 
as nódoas dos meus olhos” (gala gala edições, 2021). Um livro de poesia pejado deste 
amor com cheiro a mofo a que chamamos saudades, a escrita enquanto forma de exorci-
zar velhos fantasmas. Eis Énia Lipanga de peito e coração aberto, a pena em um tinteiro 
de lágrimas.

Énia Lipanga

A pena em um tinteiro de 
lágrimas

CULTURA

Pu b l i c o u , 
em 2019, 
“Sonolên-
cias e Al-
guns Ra-

biscos”. Dois anos 
depois, temos este 
“Para enxugar as 
nódoas dos meus 
olhos”. É o tempo 
de maturação do 
poema ou um boni-
to intervalo de pu-
blicação?

Não foi um inter-
valo programado, até 

porque não é sobre o 
tempo. A escrita é não 
só um refúgio, mas tam-
bém um exercício diário 
que decidi abraçar. O 
livro podia ter saído no 
ano passando ou até no 
próximo ano. Para ter 
ideia, estou a trabalhar 
no meu próximo livro e 
estou com boa parte do 

conteúdo escrito. Não te-
nho uma meta de poemas, 

mas estou em busca de 
sentir que o que 

p r e t e n d o 

transmitir já lá está, apesar 
de nunca conseguir sentir 
que um poema está verda-
deiramente acabado. 

A poesia é este eterno 
exercício de reescrita do 
mesmo poema?

Eterno não é, porque 
nalgum momento viro a 
página. Mas é difícil parar 
de revisitar os textos e isto 
torna o processo de escri-
ta mais longo. Raramente, 
acrescento palavras aos 
textos, o que tem aconteci-
do é que sempre falta algo 
por remover ou palavras 
por substituir para acres-
centar sentido e significa-
do aos textos. 

Ainda não sinto que ter-
minei de escrever um poe-
ma se calhar com o tempo 
ou o meu amadurecimento 
como poetisa consiga al-
cançar um nível de ter tex-
tos realmente acabados e 
terminados. 

Apesar do primeiro 
livro, para muita gente, 
Énia Lipanga escreve a 
escancarar a porta do 
erotismo, uma escrita 

que talvez possamos cha-
mar pornográfica. Mas 
neste livro temos uma 
Énia virada para den-
tro, para o passado que 
reside dentro. São várias 
Énias ou esta é uma nova 
Énia?

Não são várias Énias. 
Muitas pessoas conhecem 
textos da Énia que estão 
destinados a oralidade. 
Mas, no entanto, existem 
estes textos que vão desde 
a profundidade, o exorcis-
mo e o silêncio que é esta 
mesma Énia quem escre-
ve. Costumo dizer também 
que escrevo não só para 
as mulheres, mas sobre a 
minha vida e as histórias 
que gostaria de vivenciar. 
É uma forma de realizar 
sonhos. 

São poemas de amor 
com cheiro a mofo a que 
damos o nome de sauda-
de. É menos dolorosa a 
saudade de que se pode 
falar?

O exercício de escrita 
parece ser algo que remo-
ve a dor ou atenua os senti-
mentos. Mas descobri que 
é impossível, pois também 
sou uma leitora dos meus 
textos e esta saudade ou 
outros sentimentos voltam 
a residir em mim.

Nódoa sugere esta 
lembrança do que um dia 
esteve e não está mais, 
mas ainda assim há um 
rasto que torna material 

João Matusse

Há momentos em que ol-
hando para estes fantas-
mas outrora expulsos as 
lágrimas voltam e para 
mim é inevitável. 
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CULTURA
a lembrança. Enxugar as 
nódoas é também uma 
forma de eliminar qual-
quer vestígio de caminhos 
espinhosos?

Enxugar as nódoas torna 
este caminho menos tortuo-
so. Os nossos olhos enxer-
gam melhor sem lágrima 
e isso não significa que os 
obstáculos não estarão lá. 
Mas, sim, que ao ver me-
lhor teremos a opção de ver 
onde não queremos ou não 
podemos pisar. Há uma fra-
se minha que diz: tenha por 
hábito os caminhos predile-
tos para definir para onde 
não queres ir. 

Tem o controlo dos ca-
minhos por onde anda? 
Tem o controlo do poe-
ma do primeiro ao último 
verso ou ele também lhe 
impõe caminhos? E como 
é lidar com isso?

O controlo dos cami-
nhos está ligado às nódoas 
dos olhos que precisam ser 
enxutas. Mas, durante a 
escrita, o processo é des-
regrado e os caminhos me 
são impostos pelo poema. 
Mas como os textos desta 
obra têm mensagens que se 
complementam precisei es-
crever focada no afago que 
preciso transmitir as mu-
lheres e ao cansaço. Alguns 
textos acabaram se tornan-
do apelos para voltar a crer 
num amor. Embora as lágri-
mas existam e nos acompa-
nhem, o amor sempre será a 
resposta. Para escrever este 
livro, precisei muito do au-
to-controlo e equilíbrio, o 
verso que nasce e a mensa-
gem direccionada que pre-
tendo transmitir. 

É também leitora dos 
próprios textos. Enquan-
to escreve pensa no leitor 

ou o que o poema diz para 
ti é já suficiente?

Tenho a sorte de "conhe-
cer bem" quem me lê e es-
tranhamente durante o meu 
processo criativo não pen-
so ou não me recordo do 
leitor. Este período é mais 
pessoal e fechado. Mas du-
rante o exercício de revisi-
tar e reescrever penso sim 
em como esta mensagem 
vai chegar e também na in-
terpretação, a imagem por 
detrás dos versos.

Escrever sobre as “an-
gústias” é uma forma de 
exorcizar os fantasmas?

De certa forma é sim. 
Mas isto só acontece duran-
te a escrita, é como remo-
ver pesos da alma e colocá-
-los expostos aos olhos. Há 
momentos em que olhando 
para estes fantasmas ou-
trora expulsos as lágrimas 
voltam e para mim é inevi-
tável. 

Encontram-se aqui al-
guns poemas muito liga-
dos – parece-me – a uma 
geografia periférica, ain-
da que seja em forma de 
metáfora. Não se constrói 
poesia longe do lugar em 
que nos fazemos?

Não se dissocia a minha 
poesia dos lugares onde 
pertenço e da minha exis-
tência. Escrevo sobre mim, 
sobre minhas vidas passa-
das e das vezes que experi-
mento a vida futura no meu 
universo da imaginação e 
sonhos. 

A poesia só se escreve 
assim, com o próprio san-
gue?

Neste livro em particu-
lar sim, mas também incor-
poro vozes e sentimentos 

de muitas mulheres e rodas 
de conversa. Penso que sou 
mulher e mulheres neste 
livro e na minha vida. As 
minhas aspirações, sonhos 
e até opinião resultam do 
meio onde me encontro e 

tenho a sorte de ser rodeada 
de boas almas e mulheres 
que mesmo sofridas não 
desistem, é gratificante. 

Onde encontrou esta 
voz?

Acho que já respondi. 
Esta voz vem do meio onde 
estou inserida, das minhas 
cicatrizes e feridas e da mi-
nha capacidade de regene-
rar e renascer sempre.
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O Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes (FAMOD) mostra-se satisfeito com apro-
vação, pela Assembleia da República, na semana finda, da resolução que ratifica adesão de Mo-
çambique ao protocolo à carta africana dos direitos humanos e dos povos relativos aos direitos 
de pessoas com deficiência, considerando que este passo dado pelo Governo irá tornar a vida 
independente deste grupo.

Protecção dos direitos das pessoas com deficiência

Fraca aplicabilidade de políticas 
e planos preocupa FAMOD

De acordo com 
o Presidente 
do FAMOD, 
Cantol Pondja, 
adesão de Mo-

çambique a este protocolo irá 
ajudar as pessoas com deficiên-
cia a ter facilidade de acesso 
à leitura das obras publicadas 
e aceder ao texto imprenso e 
originalmente protegidos por 
leis através do sistema braile.

“Actualmente, o mundo as-
siste uma evolução de sistemas 
tecnológicos e, com aprovação 
deste instrumento, a pessoa 
com deficiência passa a ter 
acesso facilitado a informação 
em todas as instalações e ser-
viços abertos ao público, como 
uma forma de garantir que nin-
guém seja deixado para traz e 
como cumprimento do artigo 9 
da convenção sobre os direitos 
das pessoas com deficiência e 
acessibilidade”, disse Pondja.

Pondja considera que, 
apesar de haver muitas polí-
ticas e planos que protegem 
os direitos das pessoas com 
deficiência, verifica-se fra-
ca aplicabilidade na prática. 

Avança que as pessoas 
com deficiência não são prio-
ridade ao nível do Governo, 
visto que muitas delas enfren-
tam barreiras a vários níveis, 
com destaque para a educa-
ção, formação profissional, 

acesso à informação e as tec-
nologias acesso ao emprego 
condigna e auto-emprego. 

Contou como constrangi-
mento a falta de um plano fo-
cado no atendimento às neces-
sidades específicas das pessoas 
com deficiência, para além de 
persistirem situações de estig-
ma, descriminação e abandono 
das pessoas com deficiência.

Como disse o Presidente de 
FAMOD, as pessoas com defi-
ciência exigem a criação urgen-
te de um instituto para o aten-
dimento desta camada social 
e a aprovação de Lei do que 
promove protege os direitos 
das pessoas com deficiência.

Fez notar que várias são 
as acções desenvolvidas para 
a sensibilização e advocacia 
com vista o respeito dos direi-
tos das pessoas com deficiên-
cia e mudanças de atitudes 
negativas e discriminatórias, 
bem como para pressionar o 
Governo para contemplar no 
Orçamento Geral do Estado 
organizações de pessoas como 
nunca deram financiamento, 

organizações internacionais. 
“Nas ruas, assiste-se mui-

tas pessoas com deficiência a 
praticar a mendicidade, isto 
é a falta de plano concreto e 
sustentável do Governo para 
este grupo alvo”, rematou.

As bancadas parlamenta-
res aprovaram, por consen-
so, este instrumento jurídico 
internacional, considerando 
que o mesmo é pertinente e 
oportuna, pois visa promover, 
proteger e assegurar que todos 
os indivíduos com deficiên-
cia possam usufruir integral 
e igualmente de todos os di-
reitos humanos e assegurar 
o respeito, pela sua dignida-
de inerente à pessoa humana.

Por outro lado, conside-
ram que este instrumento irá 
reforçar a legislação sobre a 
matéria do país e contribuir 
para a realização dos direi-
tos das pessoas com deficiên-
cia e para a consolidação de 
uma África digna para todos.

O protocolo à carta africa-
na dos direitos humanos e dos 
povos relativos aos direitos de 

pessoas com deficiência foi 
adoptado pela trigésima ses-
são ordinária da conferência 
realizada a 29 de Janeiro de 
2018, em Adis Abeba, Etiópia. 

Na sua fundamentação, o 
Governo refere que o protoco-
lo à carta africana dos direitos 
humanos e dos povos relati-
vos aos direitos de pessoas 
com deficiência constitui um 
instrumento jurídico interna-
cional, vinculativo que con-
sagra, entre vários direitos, o 
reconhecimento dos direitos 
fundamentais das pessoas com 
deficiência e expressa o com-
promisso de se eliminar todas 
as formas de descriminação 
com base na deficiência, ga-
rantir a protecção dos direitos, 
das pessoas com deficiência 
nos termos da legislação apro-
priada, incluindo o direito de 
se organizar em grupos, e a 
representação, com vista a 
promover os seus interesses.

 Refere ainda a necessidade 
de aplicação e implementação 
das disposições do protocolo 
que emanam não só da obri-
gatoriedade que recai da qua-
lidade dos Estados-parte, mas 
também da obrigatoriedade 
da materialização dos direi-
tos programáticos fundamen-
tais dos cidadãos, previsto na 
constituição da República de 
Moçambique, concretamente, 
no artigo 35, que determina o 
princípio da igualdade de di-
reitos e de deveres  para todos 

os cidadãos, no artigo 37, que 
estabelece, de forma especi-
fica, que os cidadãos com de-
ficiência gozam plenamente 
dos mesmos direitos e deveres, 
com ressalva do exercício ou 
cumprimento daqueles para os 
quais, em razão da deficiência  
se encontrem incapacitados e 
no artigo 125, que estabelece o 
direito das pessoa com deficiên-
cia a proteção especial da famí-
lia da sociedade e dos Estado. 

O proponente apresenta 
como objectivo do protocolo 
promover proteger e assegurar 
que todos os indivíduos com 
deficiência possam usufruir 
integral e igualmente de todos 
os direitos humanos e asse-
gurar o respeito pela dignida-
de inerente a pessoa humana.

Apresenta igualmente que 
os Estados-parte devem adoptar 
todas as medidas apropriadas e 
eficazes, incluindo disposições 
de natureza política, legislati-
va, administrativa, institucional 
e orçamental, para promover, 
proteger e garantir os direitos 
e a dignidade das pessoas com 
deficiência, sem descrimina-
ção com base na deficiência.

Refira-se que a ratificação 
de Moçambique ao protocolo 
não resulta nenhuma implica-
ção financeira extraordinária 
para o país, a não ser aquela 
que resulta das contribuições 
anuais na qualidade do Esta-
do membro da união africana.

Dionildo Tamele


