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Luís Cumbe

A antiga ministra do trabalho, Helena Taipo, antes de ser julgada e condenada no caso 
de desvio de mais de 113 milhões de meticais da DTM, em Julho passado, já era arguida 
principal num outro escândalo de corrupção denominado “caso INSS”.

Supremo remete assunto ao TS de Recurso

Escândalo do INSS em 
pingue-pongue

Trata-se do pro-
cesso que o Tri-
bunal Supremo 
(TS) devolveu 
ao Tribunal 

Superior de Recurso (TSR) 
há dias, para, dentre outros, 
determinar factos criminais 
que recaem sobre cada réu. 

Os réus interpuse-
ram recurso contra o lau-
do acusatório produzi-
do em primeira instância.

Há algumas semelhanças 
nos dois processos criminais 
que recaem sobre a mesma ré. 

Tanto no rombo de fun-
dos no Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS), 
quanto noutro de desvio de 
113 milhões do dinheiro dos 
mineiros, a ré Maria Hele-
na Taipo é tida como princi-
pal arguida nestes esquemas 
corruptos que o Ministério 
Público (MP) move contra 
ela, para além dos referi-
dos actos criminais terem 
sido cometidos na qualida-
de de ministra do Trabalho.

Os processos…
Um dos casos se refere ao 

processo n°94/GCCC/2017-
-IP, por sinal o primeiro, ins-
taurado contra a ré em 2017, 
relacionado com o desvio 
de mais de 100 milhões de 
meticais do INSS, segui-
do do processo de Querela 
nº 51/2019/10ª já em 2019, 
relativo ao desvio de 113 
milhões na Direcção do Tra-
balho Migratório (DTM).

Enquanto no “caso INSS” 
os factos foram cometidos já 
no segundo e último mandato 
como ministra, precisamen-
te em 2014. O segundo caso 
é referente a DTM, cujos 
factos segundo o MP, ocor-
reram entre 2013 e 2014. 
Aqui ela foi condenada a 
pena máxima de 16 anos.   

Helena Taipo, professo-
ra de Biologia e Química na 
província de Cabo Delgado 
em 1982, mas que em 1990 
assumiu funções de delegada 
de emprego e formação pro-
fissional em Nampula, depois 
foi transferida para o Minis-
tério do Trabalho, desempe-
nhando funções de directora 
provincial de Trabalho até 
2004, na mesma província. 
De 2005 a Dezembro de 2014 
exerceu cargo máximo de mi-
nistra do pelouro por onde, 
segundo as acusações do MP, 
orquestrou todos os esquemas 
de corrupção acerca dos quais, 
hoje a justiça a persegue.

Acusações do MP 
no caso INSS

De acordo com o Ministé-
rio Público, o caso de desvio 

de fundos do INSS é um pro-
cesso que envolve oito argui-
dos e, curiosamente, dentre 
os co-réus em causa aparece 
a co-ré Anastácia Zitha, an-
tiga directora da DTM, que 
em 2010 foi transferida para 
o Ministério de Trabalho e 
afecta no sector de Inspecção-
-Geral do Trabalho pela pró-
pria Taipo, e, de 2012 a 10 de 
Julho de 2015, exerceu fun-
ções de directora na Direc-
ção do Trabalho Migratório, 
sendo que actualmente está 
afecta na Comissão de Me-
diação e Arbitragem Laboral. 

De quê é acusada?
Helena Taipo teria rece-

bido, segundo o MP, cer-
ca de 100 milhões de me-
ticais desviados do INSS, 
para as contas da ré, como 
resultado de agradecimen-
to pela sua assinatura de 
contratos de investimentos 
em imobiliária e prestação 
de serviços, envolvendo o 
INSS e outras empresas.

Trata-se das empresas 
Opway e a Nadhari/Opway 
Moçambique Limitada, que 
estiveram envolvidas na 

construção de um prédio na 
baixa da cidade de Mapu-
to. Recentemente, o INSS 
rompeu o contrato com a 
Nadhari/Opway, suposta-
mente devido ao incum-
primento dos prazos para 
a entrega deste edifício.

O mesmo esquema
Em modus operandi que 

se assemelha com o caso de 
desvio de 113 milhões de me-
ticais da DTM, entre outros 
esquemas de corrupção en-
volvendo altas hierarquias do 
Governo, a Opway usou em-
presas, pessoas de confiança 
da antiga ministra da Freli-
mo, para efeitos de dinhei-
ro de pagamento de comis-
sões, a exemplo da FINAL 
– Financiamento, Investi-
mentos e Agenciamentos 

Limitada, responsável pela 
transferência do dinheiro a fa-
vor da ré Maria Helena Taipo.

O MP citou a empre-
sa Calmac Limitada como 
tendo emitido cheques a fa-
vor de intermediários que, 
depois de receberem o va-
lor, igualmente efectuaram 
transferências para contas 
tituladas pela antiga minis-
tra, para além da Académica 

Magic Impressão Gráfica, 
sedeada em Nampula, que 
por sua vez transferiu va-
lores monetários como for-
ma de agradecer o contrato 
que celebrou com o INSS.

Taipo encaixou 100 
milhões de meticais, de 
acordo com o MP, prove-
nientes das empresas em 
causa por quatro vezes. 

Um dos argumentos 
apontados pela ré sobre so-
mas de valores por si rece-
bido é que usou o dinheiro 
para financiar a campanha 
da Frelimo e do seu candi-
dato em 2014. Entretanto, 
a ré que chegou a ficar de-
tida por dois anos, acabou 
sendo liberta sob termo de 
identidade e residência.

Devolução do processo
Constam da lista dos 

acusados, os réus Filomena 
Sumbana e Lúcio Sumbana, 
na altura administradores da 
Final Holding. Victor Sum-
bana, Andrew Sumbani, Er-
nesto Armando Simango, 
proprietários da Arcos Con-
sultores Lda e José Marceli-
no Pita Guerreiro, da Calmac.

Entretanto, o Tribunal 
Supremo devolveu o pro-
cesso do caso INSS ao Tri-
bunal Superior de Recurso 
(TSR) exigindo que aquele 
tribunal se pronuncie sobre 
matérias e/ou factos crimi-
nais de que cada réu é acu-
sado, no mesmo processo 
cuja antiga ministra do tra-
balho, Helena Taipo é prin-
cipal arguida. (Redacção) 

Helena Taipo
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Adriano Nuvunga alvo 
de ameaças de morte

“Com todas essas ameaças, o que posso dizer é que a luta continua" 
– director do CDD

O director da organização não-governamental Centro para Democracia e Desenvolvimen-
to (CDD), Adriano Nuvunga, encontrou duas balas de AK47, uma das quais contendo o 
seu nome, no quintal da sua residência.

"As câmaras de vi-
gilância mostram 
que as balas foram 
jogadas para a mi-
nha residência por 

dois homens, que depois 
colocaram-se em fuga” 
conta Nuvunga à Lusa.

Conforme Nuvun-
ga, a sua residência 
fica a escassos metros 
da esquadra policial.

Segundo Adriano Nu-
vunga, as balas estavam 
embrulhadas em papéis 
e, embora no geral o 
teor das mensagens fos-
se pouco claro, em pelo 
menos um estava escri-
to "Cuidado, Nuvunga".

"Isto para nós é uma 
ameaça velada que visa 
limitar o nosso trabalho, 
um trabalho que visa pre-
cisamente alargar o aces-
so à justiça para que as 

pessoas vítimas da cor-
rupção e impunidade pos-
sam ter o mínimo de dig-
nidade. Portanto, com 
todas essas ameaças, o 
que posso dizer é que a 
luta continua", declarou 
o activista moçambicano.

Contactado pela Lusa, 

o Serviço Nacional de 
Investigação Criminal 
(Sernic) de Moçambique 
confirmou que recebeu 
a denúncia, avançando 
que prosseguem opera-
ções para a identificação 
das pessoas que deixa-
ram as balas na casa do 

activista moçambicano.
"Recebemos a denún-

cia na segunda-feira e já 
estamos a trabalhar sobre 
o assunto. É prematuro 
avançar qualquer hipóte-
se do que realmente terá 
acontecido, mas as auto-
ridades estão a trabalhar 

para trazer a verdade dos 
factos", frisou o porta-voz 
do Sernic, Hilário Lole. 

Adriano Nuvunga, uma 
das vozes mais sonantes e 
críticas na sociedade civil 
moçambicana, é director da 
organização não-governa-
mental Centro para Demo-
cracia e Desenvolvimento 
(CDD) e já dirigiu também 
o Centro de Integridade 
Pública (CIP), além de 
ser professor de Ciências 
Políticas na Universidade 
Eduardo Mondlane, a mais 
antiga instituição de ensino 
superior em Moçambique.

Em 2020, Adriano Nu-
vunga recebeu uma amea-
ça de bomba em sua casa, 
um caso que a Amnistia 
Internacional pediu que 
fosse investigado, mas 
cujo desfecho até hoje não 
é conhecido. (Redacção)
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O Governo aprovou, nesta terça-feira, em sede do Conselho de Ministros, um conjunto de 
medidas com vista a simplificação de entrada de cidadãos estrangeiros no país. 

Governo aperta o cerco à imigração ilegal

Prioridade para quem 
manda mola

Segundo o 
porta-voz do 
Governo, Fi-
limão Suazi, o 
Governo pas-

sa a priorizar a entrada de 
investidores estrangeiros, 
com projectos avaliados 
de 500 mil a 50 milhões de 
dólares norte-americanos.  

O Governo justifica que 
pretende alargar as medi-
das de atracção de investi-
mento estrangeiro no sec-
tor de turismo, sobretudo 
na época que se avizinha.

De acordo com Suazi, 
o Conselho de Ministros 
decidiu implementar me-
didas com a vista a prio-
rizar a revisão do regime 
de concessão de vistos 
de entrada para investi-
dores estrangeiros para 
gerar impacto na época 
turística que se avizinha.

Assim sendo, o Conse-
lho de Ministros aprovou 
dois instrumentos legais 
que, segundo o Executi-
vo, irão facilitar o aumen-
to de entrada de pessoas 
que pretendam visitar e 
investir no nosso país.

“O primeiro instru-
mento aprovado consiste 
na revisão das normas do 
Regime de Concessão de 
Vistos para cidadãos es-
trangeiros que almejam 
visitar, fazer negócios 
ou investir em Moçam-

bique, constante no de-
creto número 108/2014 
de 31 de Dezembro, com 
as alterações introduzi-
das no decreto número 
3/2017 de 22 de Feverei-
ro. Neste quadro, o Go-
verno procedeu com os 
seguintes ajustamentos: 
transformar o visto sim-
ples de turismo de curta 
duração em visto misto 
de turismo e de negócio, 
estender o período de 
permanência para os que 
visitam o país ao abrigo 
deste visto de turismo e 
de negócio de 30 para 90 
dias, contados, a partir da 

data da primeira entrada”, 
explicou Filimão Suazi.

No mesmo prisma, o 
Governo decidiu intro-
duzir no âmbito da mes-
ma reforma, para aqueles 
que pretendem visitar o 
nosso país para realizar 
actividades de investiga-
ção científica, estender 
o período de autorização 
de residência temporária 
de um para dois anos, e 
para os investidores re-
presentantes, procurado-
res ou membros de órgãos 
directivos de empresas 
com projectos de investi-
mentos no valor igual ou 

superior a 500 mil dólares 
norte americanos ou equi-
valente a outras moedas, 
“alargar para cinco anos, 
no caso de empresas com 
projectos de investimento 
no valor igual ou supe-
rior a 50 milhões de dó-
lares norte-americanos”.

Segundo explicou ain-
da Filimão Suazi, estas 
medidas deverão entrar 
em vigor 15 dias após 
a sua publicação em 
Boletim da República.

O Segundo instru-
mento aprovado pelo 
Conselho de Ministros, 
é a Proposta de Revisão 

Pontual da Lei que esta-
belece o regime jurídico 
do cidadão estrangeiro 
e as respectivas normas 
de entrada, permanên-
cia e saída do nosso país.

“Esta revisão irá den-
tre outros aspectos dar ao 
Governo a prorrogativa de 
sempre que o interesse do 
Estado se justifique, com 
base na avaliação do ní-
vel de risco de imigração, 
definir países cujos cida-
dãos ficam isentos de vis-
tos de entrada para esta-
dia no período até 90 dias. 

Esta proposta será 
brevemente submetida a 
apreciação da Assembleia 
da República, e resultará 
posteriormente na publi-
cação de uma lei especí-
fica de países que os cida-
dãos ficam isentos de visto 
de entrada”, disse Suazi.

Na mesma senda, o 
Governo decidiu introdu-
zir um Sistema de submis-
são eletrónica de pedidos 
de vistos para posterior 
emissão dos mesmos nos 
pontos de entrada no país, 
procedimento que deverá 
levar na óptica do Gover-
no, no máximo cinco dias. 
O sector do Governo liga-
dos as áreas da migração 
e turismo estão a traba-
lhar com vista a assegurar 
a efectividade desta plata-
forma no mais breve espa-
ço de tempo. (Redacção)

Dávio David

Filimão Suazi,  porta-voz do Governo 
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O Presidente Interino do recém-lançado partido Revolução Nacional Moçambicana De-
mocrática (RENAM Democrática),Vitano Caetano Singano, garante que o seu partido vai 
concorrer nas próximas eleições em nome da Coligação Afonso Dlhakama para tirar o 
partido Frelimo do poder e deixar o líder da Renamo Ossufo Momade com estatuto vazio.

Dávio David

Dissidentes da Renamo querem isolar Ossufo Momade

RENAM Democrática nega 
ser criação da Frelimo

“Em relação ao nome, é o melhor nome que encontramos, queremos deixar 
Ossufo Momade com o estatuto e as delegações vazias”, defende Singano.

Vitano Singano 
clarificou, nesta 
quarta-feira, na 
capital, duran-
te o lançamento 

público do partido RENAM 
Democrática, que o nome da-
quela formação política não 
vai baralhar o eleitorado, ale-
gadamente porque segundo ele, 
uma coisa é Renamo e outra 
coisa é Revolução Nacional 
Moçambicana Democrática.

“Em relação ao nome, é o 
melhor nome que encontramos, 
queremos deixar Ossufo Mo-
made com o estatuto e as dele-
gações vazias”, disse Singano.

Entretanto, respondendo 
ao PpP, Vitano Singano expli-
ca que o partido não tem ne-
nhuma relação com o partido 
Frelimo, enfatizando que “o 
nosso compromisso é com o 
povo e queremos alcançar a 
governação e, se queremos al-
cançar a governação, estamos 
a dizer que os partidos políti-
cos da oposição nos próximos 
dias irão reunir-se para encon-
trarmos um candidato a Ponta 
Vermelha de consenso, que vai 
concorrer em nome da Coliga-
ção política Afonso Dlhakama” 
recentemente anunciada pelo 
líder do PIMO, Yaqub Sibindy. 

“Nunca e jamais teremos 
compromisso com a Freli-
mo, estamos a dizer que que-
remos mudar Moçambique, 
o que passa por mudar a go-
vernação e mudar a governa-
ção é tirar a Frelimo do po-
der”, disse Vitano Singano.

Financiamento do 
partido

Conforme ajuntou ainda a 
mesma fonte, o partido RD é 
sustentado pelo povo, daí que, 
explicou, ainda estão em pre-
parativos, para a realização 
do congresso do partido, que 
vai decorrer em Satunjira, nas 
matas de Gorongosa, “onde 
estarão cerca de mil pessoas, 
fora de convidados de Angola, 
Zimbabwe, África do Sul, Ale-
manha, Portugal e Brasil. Te-
mos garantidos os patrocínios”.

Aliás, Singano alega que a 
meta do partido é fazer melhor 
do que está a acontecer em An-
gola, sendo que o congresso da 
RD será antecedido já em No-
vembro, por uma reunião na-
cional dos fundadores que vai 
decorrer na província de Tete.

Actualmente, segundo a 
fonte, fazem parte do partido 

RD, cerca de 128 delegados 
políticos em exercício no par-
tido Renamo em todo o país.

Intolerância política e 
assassinatos na Renamo

Por outro lado, o Presidente 
interino da RD, Vitano Singano, 
denuncia que o partido nasce em 
resposta a ditadura e intolerância 
política prevalecente no partido 
Renamo, que culminou com a 
criação do grupo de sequestro e 
assassinatos dentro da Renamo.

Segundo acusa Singano, a 
intolerância política dentro da 
Renamo de Ossufo Momade, 
resultou na morte de 54 quadros 
da Renamo, acusados pela lide-
rança de Ossufo Momade como 
apoiantes de Mariano Nhongo, 
“em referência está a ex-deputa-
da da Assembleia da República 
pelo círculo eleitoral da provín-
cia de Niassa, sr Rosa e ex-depu-
tado da Assembleia da República 

pelo círculo eleitoral de Mani-
ca, Sofrimento Matequenha”.

Aliás, de acordo com o mes-
mo interlocutor há dados que 
provam que a Renamo de Os-
sufo Momade é quem fornece 
informações aos membros das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS) que participaram em 
algumas incursões de seques-
tros a membros da Renamo.

“Desafiamos a liderança da 
Renamo de Ossufo Momade a 
negar esta verdade, porque o RD, 
em nome da Paz e Democracia, 
irá no futuro breve, submeter 
uma queixa de crime de seques-
tro de dois quadros da Renamo 
numa província cuja operação 
foi orientada por dois delegados 
políticos da Renamo, sendo, um 
delegado provincial e outro da ci-
dade e que também fizeram parte 
de militares da Renamo Pro-Os-
sufo Momade”, acusa Singano.

Conforme justifica ainda 
a fonte, por ironia do destino 
um dos quadros sequestrados 
escapou do fuzilamento devi-
do a distração dos sequestra-
dores e continua vivo e está 
a ser mantido em seguran-
ça na República da Zâmbia.

“Na Renamo, hoje, falar, 
contradizer, criticar, auto criti-
car, és considerado um crimino-
so e inimigo de Ossufo Momade, 
o que de certa forma constitui 
um atropelo a democracia inter-
na renamista. Nós na Renamo 
não temos o direito de nos pro-
nunciarmos contra, de criticar 
e vivemos uma situação onde a 
liderança da Renamo subordina-
-se a liderança do partido Fre-
limo, o que significa que tendo 
em conta que a verdade deve ser 

dita, nós negamos continuar a ser 
liderados por um Presidente que 
cumpre ordem do partido Freli-
mo”, sentencia Vitano Singano.

Ossufo Momade vendeu 
o DDR

Por fim, a RD afirma cate-
goricamente, que o general Os-
sufo Momade vendeu ao partido 
Frelimo o processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR) dos militares da 
Renamo, afirmando que o par-
tido vai trabalhar urgentemente 
para a integração dos homens e 
seguidores do falecido general 
Mariano Nhongo no processo.

Sigano alega ainda que 
para a fundação do novo par-
tido teve também a contri-
buição dos guerrilheiros da 
Renamo, para servir de veí-
culo na pacificação nacional.

“Não basta somente os ex-
-guerilheiros largarem as armas 
e saírem das matas. É preciso 
que estes exerçam política ac-
tiva para o bem de Moçam-
bique e dos moçambicanos”.

Defende ainda a mesma fonte 
que muitos jovens que aderiram 
o conflito militar, liderado por 
Afonso Dlhkama e treinados mi-
litarmente nas bases da Renamo 
por culpa de Ossufo Momade, 
foram ou estão excluídos do pro-
cesso de DDR por não terem sido 
reconhecidos como militares.

A título de exemplo, Singa-
no denuncia que existem neste 
momento “50 jovens militar-
mente abandonados na base de 
Nhamiwa, no posto adminis-
trativo de Wonde, na provín-
cia de Manica”. (Redacção)
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FICHA TÉCNICA

A União Europeia está planeando um aumento de cinco 
vezes o apoio financeiro a missão militar africana que 
luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.

Combate contra terrorismo

UE aumenta 
apoio financeiro

O aperto de 
e n e r g i a 
devido à 
guerra na 
Ucrânia deu 

ímpeto à corrida da Euro-
pa por gás na costa norte 
de Moçambique, onde as 
empresas petrolíferas oci-
dentais planeiam construir 
um enorme terminal de gás 
natural liquefeito (GNL).

A medida também 
ocorre quando o Ociden-
te procura combater a in-
fluência russa e chinesa 
em Moçambique, três anos 
depois que a empresa mi-

litar privada russa Wagner 
retirou a maioria de suas 
forças após uma série de 
derrotas pelos terroristas.

Moçambique tem lu-
tado com militantes liga-
dos ao Estado Islâmico 
em Cabo Delgado, pro-
víncia rica em gás, mais 
ao norte, desde 2017.

A missão militar da 
SADC e uma intervenção 
separada por tropas de 
Ruanda conseguiram con-
ter a propagação dos terro-
ristas desde que foram mo-
bilizados no ano passado.

Mas "a situação con-

tinua muito volátil e ata-
ques violentos de menor 
escala continuaram em 
vários distritos", refere 
o documento da UE da-
tado de 10 de Agosto.

O documento prepara-
do pelo Serviço Europeu 
de Acção Externa (SEAE), 
o Ministério das Relações 
Exteriores da UE, reco-
menda 15 milhões de euros 
(15,3 milhões de dólares) 
de financiamento da UE até 
2024 para a missão da Co-
munidade de Desenvolvi-
mento da África Austral em 
Cabo Delgado. (Redacção)
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“É uma vergonha. O que está a acontecer afi-
nal? Estão a proteger o quê? Estão a proteger o 
roubo. Queremos marchar e exigir os nossos di-
reitos. A verdade é que temos que chegar lá”.

Foi assim expressa a revolta dos vendedores do 
mercado de Peixe de Maputo que pretendiam mar-
char do actual local de venda em direcção ao an-
tigo sítio que alojava o então mercado do Peixe 
na zona da marginal em direcção a Costa do Sol.

Como sempre, a Polícia mal tomou conhecimen-
to sobre a marcha cujo documento circulou nas re-
des sociais na véspera fez-se a rua para impedir 
a demonstração dos manifestantes nesta manhã.

Com toda musculatura possível, a Polícia de in-
tervenção rápida esteve lá presente como tem 
sido o seu apanágio desde que se trate de ma-
nifestações que não tenham nenhum alinha-
mento com o Governo ou com as autoridades.

Cenas do género, infelizmente, tendem a re-
petir-se e, nos últimos tempos, com as dificul-
dades da vida ocorrem com mais frequência.

O estranho nesses casos é que as autorida-
des costumam falar de “falta de autorização” da 
manifestação. Ora, esta matéria não tem mere-
cido um esclarecimento cabal, já que em nenhu-
ma parte da própria lei se dá competência para 
as autoridades autorizarem as manifestações. 

Quem queira realizar uma manifestação deve infor-
mar do acto às autoridades, a quem deverão fornecer mais 
detalhes sobre o evento, itinerário e seus organizado-
res, antes, no mínimo, de 48 horas da data programada.

Em conformidade com a lei que regula as manifesta-
ções cabe as autoridades opinarem e emitir juízos a vol-
ta do projecto junto dos organizadores, não no sentido 
de proibir, mas sim para garantir que o evento decorra 
sem perturbar a tranquilidade e ordem pública, bem 
como para os manifestantes ficarem protegidos, du-
rante esse acto público e previsto constitucionalmente.

Mas o que se tem visto por estes dias nada se 
parece com o que escrevemos atrás. O que acon-

tece é que a Polícia tem proibido que as pes-
soas possam manifestar-se, livremente, neste país. 

Nos dias que correm, cresce o movimento da 
sociedade civil, protestando contra os impedi-
mentos que têm sido protagonizados, sobretu-
do, pela polícia que, segundo muitas vozes, ape-
nas permite manifestação da OMM, OJM e dou-
tras entidades alinhadas com o partido no poder.

Apela-se a intervenção da AR (Assembleia da 
República) acerca desta matéria, para melhores es-
clarecimentos, sobre qual é o melhor entendimen-
to do legislador. Afinal quem autoriza, ou deixa 
de autorizar as manifestações em Moçambique?

É que pela forma de actuação da polícia, o ris-
co de choque entre as autoridades e os cida-
dãos é maior e, não tarda, um dia, com este an-
dar da carruagem, o entornar do caldo acontecer.

Depois do entornar do caldo, não se afigura tarefa 
fácil chamar à razão, a multidão enfurecida, sobre-
tudo com consciência de estar a ser injustiçada, ao 
mesmo tempo que a Polícia aparece aos seus olhos, 
como agente cúmplice dessa prática de injustiça 
contra os que desejam manifestar-se. Aliás, as pes-
soas acabam recorrendo às manifestações devido, em 
muitos casos, a falta de esclarecimentos das questões 
que no seu dia a dia, constituem sua preocupação.

No mínimo, que se altere a lei das manifesta-
ções para acomodar a interpretação do papel dos 
que temem, em quer autorizar manifestações sem 
que tenham essas tais competências, porque se-
gundo a própria lei, a realização de uma manifes-
tação não carece de autorização pelas autorida-
des. Estas devem sim, ser notificadas do acto para 
melhor coordenar a proposta colocada na mesa.

Ver de que maneira a manifestação pode acon-
tecer sem que haja sobressaltos. O resto não pas-
sa de um rastilho que um dia poderá fazer explo-
dir o barril de pólvora que tende a ser o relacio-
namento entre a Polícia e os manifestantes. (x)

Editorial

OPINIÃO

Barril de pólvora que 
ameaça explodir
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

jmatavel@gmail.com

Violência psicológica: como 
reconhecer suas diferentes formas?

Muitas vezes actos de violência psi-
cológica são justificadas como 
“acções mal pensadas” ou como 
parte da personalidade explosiva 
ou “forte” do(a) agressor(a). Esta 

forma de violência, no entanto, é tão tóxica e preju-
dicial quanto à violência física. Ela inflige feridas 
emocionais profundas nas vítimas, as quais levam 
muitos anos para cicatrizar. 

É importante destacar que as agressões psi-
cológicas podem ocorrer em qualquer tipo de re-
lacionamento. Entretanto, é mais comum que elas 
sejam percebidas em relações afectivas. 

A violência psicológica acontece de múltiplas 
formas. Enquanto algumas agressões podem passar 
despercebidas outras são mais evidentes, como hu-
milhação e chantagem emocional, com a intenção 
de fragilizar o estado emocional e psicológico da 
vítima, deteriorando a saúde mental. Em relaciona-
mentos afectivos, é mais comum esses artifícios ser-
em usados friamente para deixar o cônjuge apegado 
ao(à) agressor(a). 

Geralmente as acções violentas são mascaradas 
como ciúme, excesso de cuidado, temperamento 
forte, desentendimentos, entre outras justificativas. 
O(A) agressor(a) psicológico(a) tende a se safar por 
um longo período devido a essas interpretações er-
rôneas.  As agressões psicológicas vagarosamente 
minam a autoestima da vítima e confundem a sua 
percepção dos acontecimentos e da personalidade 
do(a) agressor(a). 

Formas de agressões psicológicas
As agressões psicológicas acontecem de variadas 

formas, podendo ser mais violentas ou mais subtis. 
Como a diversidade de acções violentas é grande, 
a vítima pode ficar confusa ao tentar identificar o 

que é problemático e o que é da personalidade do 
agressor. 

Algumas atitudes que compõem a violência psi-
cológica são: 
(1) Ameaças - terminar o relacionamento ou 

acabar com algo precioso para ele(a), como 
uma amizade ou uma oportunidade profis-
sional;

(2) Humilhação:  tanto em momentos íntimos, so-
mente entre a vítima e o(a) agressor(a), quanto 
em ambientes públicos;

(3) Manipulação: como chantagem emocional e 
distorção da realidade. Assim, ele(a)  consegue 
sempre deixar a vítima perto dele para sofrer 
mais agressões;

(4) Isolamento social: controlo e isolamento da 
vítima de amigos e familiares para que ela não 
consiga identificar o que está errado na rela-
ção;

(5) Insultos: esta é a forma mais evidente de 
agressão psicológica. Desde pequenos comen-
tários disfarçados de brincadeiras;

(6) Limitação de direitos:  O(A) agressor(a) faz 
de tudo para administrar a vida da vítima da 
forma como ele(a) bem deseja;

(7) Ridicularização: semelhante à humilhação, a 
ridicularização tem a intenção de fazer a víti-
ma se sentir inferior, incluindo a constância de 
críticas à aparência, personalidade, modo de 
falar, de vestir, entre outros; 

(8) Distorcer factos: a distorção de factos, ocorre 
para deixar a vítima confusa sobre a realidade. 
O agressor distorce acontecimentos, conversas 
e memórias para implantar dúvidas na cabeça 
da vítima. 

Consequências da Violência Psicológica

À medida que as agressões psicológicas se 
repetem, a vítima ao mesmo tempo fica com medo 
do(a) agressor(a) e com baixa auto-estima. A au-
topercepção negativa impede que ela(e) termine a 
relação tóxica, seja esta romântica, profissional, fa-
miliar ou de amizade.  

A vítima de violência psicológica começa a du-
vidar da sua própria capacidade de julgamento das 
situações e do seu merecimento da felicidade. O(A) 
agressor(a) psicológico comumente consegue fazer 
a cabeça dela(e), criando um laço de dependência 
difícil de ser quebrado. 

Consequentemente, a vítima se anula, se di-
minui e se isola de pessoas queridas. Para não ser 
agredida(o) repetidas vezes, ela(e) cede às vontades 
do(a) agressor(a) e tenta criar uma convivência har-
moniosa, mesmo que isso signifique sabotar a sua 
própria felicidade. 

Outras esferas da vida da vítima também são af-
ectadas. Ela deixa de trabalhar com afinco, de con-
tatar amigos, de sair de casa, de cuidar da saúde e da 
aparência, de fazer planos, entre outras. 

A longo prazo, essa forma de violência também 
causa diversas perturbações mentais severas como 
ansiedade, sindrome de pânico, stress pós-traumáti-
co e depressão.

Como o estado emocional da vítima é fragiliza-
do a ponto de ela duvidar de seu próprio valor 
como pessoa, é muito difícil para ela deixar um re-
lacionamento abusivo ou cortar relações com o(a) 
agressor(a) psicológico(a). 

A violência psicológica é considerada uma forma subtil de violência. Quando se pensa em actos violentos, o que 
costuma aparecer na mente da maioria das pessoas são agressões físicas. Muitas ainda não veem as agressões 

psicológicas como formas de violência.
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OPINIÃO

Enquanto tomava a minha sopa dizia o 
texto da Noémia de Sousa:

“Somos fugitivas de todos os 
bairros de zinco e caniço./ Fugitivas 
das Munhuanas e dos Xipamanines,/ 

viemos do outro lado da cidade/ com nossos olhos 
espantados,/ nossas almas trançadas,/nossos corpos 
submissos e escancarados./De mãos ávidas e vazias,/
de ancas bamboleantes lâmpadas vermelhas se 
acendendo,/ de corações amarrados de repulsa,/ 
descemos atraídas pelas luzes da cidade,/ acenando 
convites aliciantes/ como sinais luminosos na noite”.

Recordo-me dos olhos da Safira estavam 
mergulhados no abandono, no silêncio, no conluio 
de uma sociedade egoísta. Diariamente, de uma 
blusa branca com umas alças cansadas dos ombros, 
deixando a barriga fora, os seios a vista, sem sutiã, 
uma capulana amarela, já sem pela força do sol, 
coberta de buracos, percorria a rua em direcção a 
padaria. Trazia consigo um cesto de palha abraçado 
em suas mãos calcadas pela tristeza e os olhos da 
vizinhança cúmplices da falta de sorriso nos lábios. 
Mesmo na madrugada onde os momentos de prazer a 
três aconteciam, o silêncio dos bons era mais audível 
que os gritos ensurdecedores da Safira. 

Estes episódios fizeram-me recordar do velhote 
encarcerado no posto policial, na praça 20 de 
Setembro rotunda entre Marian Ngouabi e Acordos 
de Lusaka, algures entre a cidade e a periferia. 
Todos os homens têm suas fantasias, seus momentos 
com os quais a vida parece ter algum sentido, mas 
abandonar três mulheres vividas, conhecedoras de 
todas as necessidades do homem, para fugir como 
uma criança, inexperiente, ingénua, cheirando a leite, 
só poderia ser acto de um psicopata. Na cela para 
matar o tédio do isolamento do mundo, as conversas 
eram intermináveis, falando de coisas banais até de 
política para esconder o peso do julgamento. 

- Não sabes o que sentes quando penetras uma 
virgem, perguntou o velho, com os seus olhos 
brilhando naquela cela escura e infernal. Sua boca, 
seu corpo gemia a descrever cada cena surreal. 

- Não. Nunca tive essa experiência, respondi. 
- Estás a perder, miúdo, parecia uma canção 

abalroando os meus tímpanos.
Por instantes, pensei nos filhos e filhas do velhote, 

suas aventuras e frustrações. Como será que poderia 
receber uma notícia destas. Diz-se que aqui se faz, 
aqui se paga, mas há pessoas abençoadas, nada lhes 
demove das suas incursões.  

- Deve ser algo extraordinário para abandonares 
tudo e seguir como um cão vadio pelo mundo, 
respondi com ar de preocupação.

- Deixe de ser melodramático, miúdo. Na vida 
só vivemos uma vez. Temos de viver cada momento 
para poder contar na idade adulta.

- Lancei uma gargalhada. Que idade adulta. Já 
passaste dessa fase. Neste momento deverias estar a 
brincar com os netos e gozar do teu trabalho, mas 
não, brinca de fugitivo na terceira idade.

- Não há dinheiro que pague todos os segundos 
nos braços da minha lolita. Ainda vais a tempo de 
viver estas experiências surreais. Todos temos um 
pouco destes momentos. Cada ser humano encuba 
ou não as suas fantasias sexuais. Eu prefiro continuar 
a domesticar o meu ser selvagem dentro de mim. 

A conversa já ia animada, a lua redonda, com 
todo o seu esplendor vigiava os nossos corpos 
estendidos no chão duro da cela. Do outro lado, o 
agente de serviço ressonava como um asno. Os gatos 
corriam entre as chapas da cobertura, uma torneira 
gotejava algures no quintal, a porta do inspector 
chiava. O sono naquele lugar demorava a importunar 
os nossos olhos, pouco se podia notar dentro daquela 
cela imunda.

- Oh velho, quando saíres por esta porta, vais 
regressar para as tuas mulheres e filhos?

- Não sou parvo, disse.
- Vais continuar a tua aventura? Onde está a tua 

amada neste momento, nos braços de um jovem da 
sua idade e com mais força para remediar as sequelas 
de uma juventude roubada, argumentei.

- Não há miúdo que aguente o calor dentro 
daquele corpo. Aquilo é um vulcão adormecido, meu 
filho. Só um homem vivido como saberá domar o 
fogo entre as pernas.

- Tanta confiança meu velho? Na juventude 
deveria ser um estraga lares?

- De facto. Os deuses bafejaram-me como um 
garanhão. Não teria três mulheres a viver juntas 
no mesmo lugar. Não basta ter dinheiro e grandes 
campos de cultivo e gado. É preciso outros atributos 
para calar aquelas línguas aguçadas quando o sol se 
deita.

Cada palavra que descrevia a lolita parecia um 
cubo de chocolate quente na boca d’uma criança 
aprendendo a saborear o frescor da vida, o abecedário 
do paladar. Seu corpo estremecia quando descrevia 
as suas aventuras. 

“Outra vez, estávamos deitados nus na cama de 

uma pensão na baixa da cidade, ali na antiga rua 
Araújo, onde o tempo não passa, todos os dias é 
festa. O cheiro das acácias penetrava pela janela sem 
a armadura que fixa as cortinas. As casas herdadas 
da arquitectura colonial portuguesa demostravam a 
sua imponência numa rua cruzada entre a tradição e 
a modernidade. Por baixo dos prédios, os cabarés, o 
jipsy, e bares caindo aos pedaços pela força do tempo. 
O Alcobaça mantinha a tradição de anfitrião, com sua 
varanda repleta de corpos rodopiando diante da brisa 
que roçava um par de pernas solitárias como montinhos 
de tomate estendidos no asfalto. Depois de consumo 
de festfood dessas tascas que pululam pela cidade e 
sumos para alegria da minha amada, mergulhamos 
loucamente debaixo dos lençóis. Já interessava se a 
cor era branca, se os mosquitos brindavam entre si o 
sangue da nossa nudez, ou se o interruptor estava caído 
na parede. Havia paz nos nossos corpos virados para 
o tecto onde uma fissura preenchia o curso de água 
do apartamento de cima. Os gritos do outro lado da 
parede, um casal aprendia a amar, reforçavam a nossa 
ânsia de continuar a conhecer os nossos limites. Entre 
gemidos, muros e beijos o vulcão dentro de nós lavrara 
com toda a sua força, tudo o que estava próximo 
queimava. Nossos corpos molhados alagavam a cama 
pendurada sobre tijolos queimados, todas a formas 
de foram aprendidas de forma abrupta. Na televisão 
passa um filme antigo, pouco interesse criava em nós 
entrelaçados no amor. Mas, o ruido da estrada não 
matava a música saindo do radio do guarda, ouvia-se a 
melodia do tema Nature Boy a voz de Ella Fitzgerard 
e Joe Pass na guitarra. Aquela voz burilando no meu 
ouvido aumentava a minha excitação, o cansaço estava 
longe de chegar, meus braços circundavam os seios da 
donzela puxando devagarinho como que ordenha uma 
vaca. Era uma loucura aquela noite, aquele encontro 
com o diabo entre as pernas”.

Num ápice, tudo mudou. A ninfeta insatisfeita 
saltou da cama sentou de costas na janela onde 
entrava um pouco de ar de Novembro, seco e quente 
de madrugada. Na mão trazia um copo de vidro 
vermelho com umas flores que saiam do todo a 
base. Quem passava pela estrada poderia observar as 
costas fixas na armadura do terceiro andar, as nádegas 
denunciando a formosura do seu corpo esbelto, como 
de uma menina de vinte anos se tratasse. Ela sorria, 
seus dentes espreitavam para fora dos lábios carnudos 
pintados com o battom rosa comprado num vendedor 
ambulante que passava pela rua das pétalas caídas as 
dezanove horas.

Na polícia (final)

M.P Bonde
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SOCIEDADE
Contenção de custo de vida no país

Medidas condenadas 
ao fracasso

Não há nenhuma conexão entre as medidas e os reais problemas do país

Dois dias após o anúncio deste pacote, que engloba 20 medidas para diferentes sectores, 
com destaque para agricultura, turismo, investimentos e transportes, e que foram forte-
mente aplaudidas pelos empresários nacionais e estrangeiros, em contramão, a Renamo 
e o MDM defendem que as mesmas estão condenadas ao fracasso.

As medidas de 
estímulo à eco-
nomia nacio-
nal anunciadas 
pelo Presidente 

da República, Filipe Nyusi, 
que visam conter o custo de 
vida cada vez mais insupor-
tável, estão condenadas ao 
fracasso, porque não há ne-
nhuma conexão entre elas e 
os reais problemas do país, 
assim entendem os principais 
partidos políticos da oposição.

Dois dias após o anúncio 
deste pacote, que engloba 20 
medidas para diferentes secto-
res, com destaque para agricul-
tura, turismo, investimentos e 
transportes, e que foram forte-
mente aplaudidas pelos empre-
sários nacionais e estrangeiros, 
a Renamo e MDM chamaram 
a imprensa para apresenta-
rem seus posicionamentos em 
relação a estas medidas que 
irão vigorar a partir de 2023 
até 2024, últimos dois anos de 
governação de Filipe Nyusi.

“Todos estamos recorda-
dos que o regime do dia já 
propalou várias estratégias, 
como a Estratégia Nacional 
de Desenvolvimento, Estra-
tégias sobre as Sementes, a 
Irrigação, a Extensão Agrária 
e tantas outras Estratégias e 
Programas, que fracassaram 
redondamente”, disse o porta-
-voz da Renamo José Mantei-
ga, para quem as medidas ora 
anunciadas não são de alívio 
do custo de vida dos cida-
dãos, mas, sim, para agradar 
uma determinada classe social.

José Manteiga considerou 
irrisória a redução de 17% 
para 16% do Imposto de Valor 
Acrescentado (IVA), pois as 
despesas que afligem os cida-
dãos decorrentes, por exemplo, 
dos elevados custos dos com-
bustíveis, electricidade, comu-
nicações, produtos de primeira 
necessidade e outros bens e ser-
viços, vão continuar a encare-
cer a vida dos moçambicanos.

A Renamo, segundo Man-
teigas, sempre defendeu que 
em face à economia de Moçam-
bique que ainda é emergente, e 
como forma de conter o custo 
de vida, o Estado não pode 
cobrar o IVA acima de 14%.

Aliás, esta é a posição 
do empresariado nacional 
que é um dos actores de di-
namização da economia.

ʺOs cidadãos não se alimen-
tam de macadâmia e outros 
produtos de exportação, como 
os minérios, por isso a redução 
do IVA sobre os produtos de 
primeira necessidade, de forma 
significativa seria uma medida 
de protecção social e defesa 
de um dos direitos fundamen-
tais, o direito á alimentaçãoʺ, 

enfatizou Manteiga que enten-
de ainda que a redução para a 
metade dos impostos aplicá-
veis aos transportadores urba-
nos com mais de 20 postos de 
trabalho permanentes, equiva-
le dizer que cerca de 80% da 
população moçambicana fica 
excluída deste benefício, uma 
vez que vive na zona rural, ou 
seja, apenas cerca de 20% de 
moçambicanos que vive nas 
cidades é que se vai benefi-
ciar desta hipotética medida, 
o que significa descriminar 
cidadãos do mesmo país, que 
igualmente são sufocados pelo 
mesmo elevado custo de vida.

De acordo com a fonte, ou-
tra consequência desta medida 
é o facto de significar que só 
os transportadores que têm dez 
viaturas é que serão os únicos 
privilegiados, e como sabe-
mos, são aqueles que têm liga-
ção com o regime do dia, isto é, 
os operadores com apenas uma 
ou duas viaturas não poderão 
beneficiar-se desta medida.

Segundo o porta-voz da Re-
namo esta medida é claramente 
de médio e longo prazo porque 
estamos no final de ano, isto é, 
não há espaço para um orça-
mento rectificativo, que obvia-
mente deve ser aprovado pela 
Assembleia da República que 
tem a sua sessão prevista para 
o próximo mês de Outubro.

Referiu que sendo esta 
medida incluída no Orça-
mento de 2023, significa-
rá que a sua implementação 
só será em 2024, como re-
sultado dos impostos pagos 
no ano económico de 2023.

O mais grave ainda, segun-
do Manteiga, estas medidas 

não fazem nenhuma menção 
ao Imposto sobre o Rendi-
mento de Pessoas Singulares 
(IRPS) que tem mutilado o ma-
gro salário dos funcionários.

ʺÉ nosso entendimento e 
convicção que o alívio do custo 
de vida passa necessariamente 
pela redução do IRPS para me-
tade, como forma de dar maior 
poder de compra aos cidadãos. 
Esta medida é crucial enquanto 
os salários continuarem a ser de 
fome, por isso, iria sim, trazer 
um impacto directo e imediato 
no bolso do cidadão”, afirmou.

Por sua vez, o Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), na voz do seu porta-
-voz Ismael Nhacucue, consi-
dera que as medidas de acelera-
ção económica anunciadas, na 
semana passada, pelo Presiden-
te da República, não resolvem 
os actuais problemas do país.

Nhacucue não só criti-
ca as medidas anunciadas 
pelo governo, como tam-
bém apresenta propostas. 

O porta-voz do MDM en-
tende que o governo deveria 
reduzir o IVA nos combustí-
veis, como forma de travar o 
elevado custo de vida no país.

“As 20 medidas de estí-
mulo à economia nacional 
anunciadas pelo Presidente da 
República, que visam conter 
o custo de vida, pecam por se-
rem de longo prazo, isto é, não 
resolvem os problemas que os 
moçambicanos vivem hoje em 
dia”, disse Ismael Nhacucue.

Para o porta-voz do MDM, 
as medidas do Executivo são 
cosméticas e não estimulam 
o comércio informal que su-
porta grande parte do povo 
moçambicano, e considera 
que, a curto prazo, as famí-
lias vão continuar sufocadas 
pelo elevado custo de vida.

A terceira maior força políti-
ca propõe medidas, que acredita 
poderem surtir efeito imediato e 
de longo prazo, que estimulem a 
economia, nomeadamente, a di-
minuição do IVA para 14 por cen-
to, o que, segundo a sua análise, 
vai impactar imediatamente na 
redução do preço dos produtos.

Uma das medidas apresen-
tadas pelo Chefe de Estado é 
a redução do Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Colec-
tivas (IRPC), de 35 para 10 por 
cento, nos sectores de transporte 
e agricultura. O MDM julga que 
o efeito desta diminuição é nulo.

“Não terá nenhum efeito 
concreto para esses sectores de 
actividade”, defendeu Nhacu-
cue, anotando que nos sectores 
abrangidos, não se fará sentir.

Sobre os combustíveis, o 
MDM reitera que o governo 
deve reduzir o IVA para 12%  
e eliminar o processo de “tri-
butação em cascata”, e criar 
condições para comprar o com-
bustível mais barato e na moeda 
que for favorável. (Redacção)

Dionildo Tamele

 José Manteiga, porta-voz 
da Renamo

 Ismael Nhacucue, porta-voz 
do MDM 
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Alexandre Luís

Num cenário em que 
os empreiteiros di-
zem sair injustiça-
dos, defendem-se 
apontando a exis-

tência de comportamentos corrup-
tos e lesivos ao desenvolvimento 
do sector, protagonizados por al-
guns servidores do Estado no acto 
da adjudicação das obras, pois 
estes, em paralelo cobram comis-
sões na ordem dos dez por cento 
do valor cotado nos orçamentos 
aquando da realização dos concur-
sos públicos, sem isso os emprei-
teiros não conseguem trabalho.

 Estes apontam ainda a neces-
sidade de mudança de mentalida-
de dos agentes do Estado quanto 
ao seu relacionamento com o sec-
tor empresarial nacional com vis-
ta a reversão da situação actual. 

Justino Chemane e Bento 
Machaíla, actuais Presidente e 
Vice-presidente da Federação 
Moçambicana de Empreiteiros, 
respectivamente, aceitaram falar 
ao nosso jornal dos percalços do 
sector de Construção Civil em 
Moçambique e as causas da desti-
tuição do elenco que o substituem.

Ponto por Ponto (PpP) - O 
sector da Construção Civil no 
país, principalmente o repre-
sentado pelo empresariado na-
cional, tem estado a enfrentar 
um cenário bastante sombrio 
que se caracteriza por uma des-
confiança do Governo em rela-
ção aos empreiteiros nacionais. 
Isto é desconfortante a medir 
pelo tipo de relacionamento 
que se assiste. Concretamen-
te, queremos abordar o que se 
tem propalado sobre a falta de 
qualidade das obras realizadas 
pelos nacionais, a seriedade 

dos empresários. São casos que 
acabam, por vezes, acabam em 
tribunais e isso desonra toda 
a sociedade. Será que a desti-
tuição do anterior elenco da 
Federação dos Empreiteiros 
não será reflexo da desorga-
nização no seio da sociedade 
de construção moçambicana? 

Federação Moçambicana de 
Empreiteiros - (FME) – Bom, 
falando sobre a destituição do 
anterior elenco, na última as-
sembleia que realizamos, o que 
se deve dizer, primeiro, é que 
quando se cria uma associação a 
pretensão primaria é a defesa dos 
interesses dos seus associados. 
Então se esses interesses não são 
satisfeitos surge um descontenta-
mento no seio dos seus membros. 
Assim, como principal razão a 
explicar, é que o empreiteiro, por 
exemplo, quando tem o seu alva-
rá, a sua intenção é de desenvol-
ver a actividade que, para isso, 
há uma moldura de pessoas que 
se juntam a ele. São engenheiros, 
arquitectos, os administrativos, 
isto é, um conjunto de pessoal 
que trabalha lá. Então se o em-
preiteiro consegue satisfazer estas 
pessoas e o seu cliente que, no 
nosso caso, o nosso maior cliente 
é o Estado, a sua empresa cresce.

PpP- Estamos a entender que 
se está a falar particularmente 
da organização de uma empresa.

FME- Não. Aqui está a falar-
-se de uma forma geral, porque 
todas as empresas dão no mesmo 
cenário. Olha, a função do Estado 
é de prover serviço social à popu-
lação no que concerne a criação 
de escolas, hospitais, estradas e 
outros serviços. Então, para o nos-
so sector, o maior trabalho incide 
nestes sectores e outros como o 
sector da água em que o trabalho 
do empreiteiro é essencial porque 

é ele que executa os trabalhos. Isto 
é, o estado sonha e alguém tem de 
fazer. Então, nós quando criamos 
um grupo para realizar certas acti-
vidades, temos como meta realizar 
essa ansiedade que o Estado tem.

PpP- Quer dizer que a fun-
ção do elenco que dirige uma as-
sociação, no vosso caso, é criar 
lobbies no mercado para que…

FME- …é defender. Neste 
caso por exemplo, há este pro-
blema das tais obras mal paradas. 
E queremos entender o porquê 
e quando é que isso acontece.

PpP- Quer dizer que até 
aqui a federação, entan-
to que executante, ainda não 
está a entender o porquê das 
obras andarem mal paradas?

FME- Há muitos anos que 
lutamos para explicar isso e já 
estávamos a pensar que estaría-
mos num nível razoável. Mas 
fomos vendo também que temos 
dirigentes com visões diferen-
tes que até são os que começam 
a dizer que os moçambicanos 
não são capazes. Colocam os 
moçambicanos como incom-
petentes. Isso lesa as pessoas.

PpP- Mas isso não se 
deve ao facto de se ter feito 
uma avaliação pelo Gover-
no no terreno, para se chegar 
a esse tipo de constatação?

FME- Do que nós fizemos e 
sabemos é que de todas as obras 
que dizem que estão mal paradas, 
há problemas de corrupção. E isto 
começa quando ao empreiteiro 
lhe é cedido uma obra e depois 
alguém, como representante do 
dono da obra, aparece a dizer que 
quer dez por cento de comissão 
por ter adjudicado a empreitada. 
Acontece que empreiteiro paga 

os tais dez por cento à cabeça por 
não querer ser chantageado e só 
depois começa a executar os tra-
balhos. Depois chega o momento 
da exiguidade dos fundos devido 
a este desvio. Os dez por cento 
são cobrados, pelo funcionário 
da instituição, e têm que sair do 
orçamento que fazemos. E é, 
mais tarde, o mesmo funcioná-
rio que se põe ao fresco quando 
vê que o empreiteiro se depara 
com dificuldades no cumprimen-
to dos prazos. Já não protege.

PpP- Para melhor com-
preender. Em que momento são 
cobradas as comissões, antes dos 
concursos ou depois perante um 

orçamento justo e o empreiteiro 
depois confronta-se com o ca-
derno dos encargos da empreita-
da, aplica os preços e impostos. 

FME- Essa é a tal corrupção 
que existe que você jornalista 
devia investigar. Porquê é que 
pedem isso? E quem o faz é o re-
presentante do dono da obra, quer 
seja no Estado e ou mesmo no 
Privado. Então para tu ganhares a 
obra tens que endossar os dez por 
cento. Por outro lado, veja que 
depois existe o facto de o concur-
so estar sujeito ao melhor preço 
ponderado. Este ponderado é em 
relação a quê? Às vezes existem 
casos em que quando é apresen-

Como questão de fundo, estão as recorrentes cenas de construções sem qualidade das obras públicas 
atribuídas aos empreiteiros nacionais, com destaque na construção de escolas e hospitais para além do 
abandono das obras após os construtores receberem valores do Estado, casos que, por vezes, terminam 
nas barras dos tribunais. 

Comissões e menor preço minam sector da construção civil

“Do que nós fizemos e sabemos, é que de todas as obras que dizem que estão mal paradas, há problemas de corrupção. E isto começa quando ao empreiteiro é cedida uma 
obra, depois de alguém, como representante do dono da obra, aparecer a dizer que quer dez por cento de comissão por ter adjudicado a empreiteira” – FME 
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tado o preço real, os funcionários 
adjudicatários aconselham a alte-
rar os preços já fixados, para se 
poder satisfazer os seus interes-
ses, dizem: Altera isto. Deixa as-
sim e faz-me lá isto. Essas coisas 
não se interligam pois uma obra 
é uma obra. Tem os seus custos. 
Os custos dos materiais não são 
negociáveis. O custo da mão-de-
-obra não é negociável. Aí está. 
Você é obrigado a aceitar pois 
quer ter trabalho mas depois o 
trabalho acaba sendo feito sem a 
qualidade exigida pelo projecto.

Esses cenários fazem com que 
se o valor envolvido na obra for 
insuficiente, o que vai acontecer 
é que vai haver malandrice e al-
drabice na aplicação do material. 
Há de haver isso. Nos tempos an-
teriores não tínhamos esses pro-
blemas porque quem tinha alvará 
era só o empreiteiro. Entretanto, o 
dono da obra quando tivesse um 
trabalho ia ao BAU e levantar o 
projecto e depois lançava o con-
curso na presença do consultor e 

se o empreiteiro acabasse o tra-
balho ia se embora. Entretanto, 
se o empreiteiro detectasse algum 
problema no projecto, o consul-
tor que esteve no lançamento do 
projecto quando solicitado, podia 
não aparecer porque o empreitei-
ro podia arranjar um outro quan-
do tivesse condições para tal. 
Entretanto, havia este problema.

PpP- Em que perío-
dos é que isso acontecia?

FME- Desde o início. Os con-
sultores e os fiscais começaram a 
ter alvarás a partir de 2013. Por-
que nós insistimos que os alvarás 
são bons porque alguém quando 
tem alvará é licenciado nessa sua 
área. Agora já temos projectista 
para traçar o que o dono da obra 
quer. E por sua vez, o fiscal tam-
bém tem a sua licença para fisca-
lizar e quem está na obra, normal-
mente, é o empreiteiro e o fiscal. 
Nessa altura se o empreiteiro ve-
rifica um problema no projecto 
apresenta ao fiscal e este por sua 

vez comunica ao dono da obra o 
erro para que este seja corrigido.

Aqui também é preciso com-
preender que esta coisa da cons-
trução não é só a vontade de 
uma pessoa. Tem regras que de-
vem ser cumpridas por todas as 
partes envolvidas. A obra tem 
que ter um bom projecto, bom 
financiamento e boa execução. 
Se isto falhar, no caminho não 
há de haver um bom resultado.

PpP- Então onde é que 
se descobrem a falhas?

FME- Veja que quando se 
faz o projecto o empreiteiro não 
está lá. O que é um projecto? O 
projecto é um sonho do dono da 
obra. Se quer construir uma esco-
la vai-me dizer e indicar o lugar 
onde o consultor teve que ir ver o 
terreno onde se pretende instalar o 
empreendimento. Se é uma zona 
arenosa; se é um local com um 
lençol freático alto ou não, e, de-
pois indicar o tipo de material da-
quilo que se pretende construir e 
é na base disso que se apresentam 
custos. Isto é, o melhor conselhei-
ro do dono da obra é o consultor. 
Assim, quando o dono da obra 
lança o concurso é em função da-
quilo que o consultor determina e 
o empreiteiro concorre com base 
nisso. Não pode, neste caso, por 
exemplo, o Estado, mais tarde, 
chorar tanto devido a qualidade.

 O dono da obra tem que des-
cobrir na prática se aquele mate-
rial que o consultor disse que é 
tanto, é o que está ser aplicado. 
Se o consultor tiver calculado li-
geiramente mal ou se os seus cál-
culos forem ao encontro do preço 
do empreiteiro, há de se ver no 
momento, cabendo já as partes 
entenderem, onde está o erro que 
não pode ser só a si imputado. O 
empreiteiro só faz aquilo que está 
no projecto e compra o material. 
Não fabrica o material. Há certo 
erros que devem ser imputados 
ao empreiteiro tal como quan-
do faz mal o cálculo dos custos 
do material. Mas ai o consultor 
pode antes, aconselhar o emprei-
teiro. Então são essas soluções 
que nós estamos, neste momento, 
a tentar encontrar. Isto é, as três 

partes têm que compreender por-
que esta não é uma questão de se 
levantar o dedo e apontar o outro 
para que se resolva o problema.

PpP- Então o consultor 
deve neste contexto aconselhar 
a todos os intervenientes do 
processo da execução da obra?

FME-… é que o consultor é a 
pessoa que deve aconselhar muito 
bem, o dono da obra. É ele que diz 
que a tua casa vai custar tanto. E 
é com base nisso que o dono da 
obra vai lançar o concurso. Aqui 
o consultor não pode falhar por-
que senão vai fazer errar a todos. 
Mas há o facto de um consultor 
indicar o valor da obra num certo 
período e o dono da obra lançar 
o concurso numa outra altura em 
que na cadeia dos preços dos ma-
teriais tenha havido uma subida. 
Neste caso, o que pode acontecer 
é que o dono da obra possa querer 
uma qualidade que já não é pos-
sível fazer com o anterior preço e 
acaba tudo se puxando para o elo 
mais fraco que é o empreiteiro.

PpP- Nesse caso o em-
preiteiro nunca chega a re-
clamar no sentido de pre-
tender actualizar os preços?

FME- É ai onde eu quero 
chegar. Muitas das vezes o Es-
tado em si não dá muito espaço 
para a actualização dos preços. 
Ultimamente, há muita coisa que 
influencia na subida dos custos. 
Vamos lá ver. Há empreiteiros 
que iniciaram as obras no início 
do ano e quantas vezes subiu o 
combustível? Duas ou mais ve-
zes. Mas não há espaço para que 
o empreiteiro vá ao dono da obra, 
dizer que epá, em função desta 
subida do preço solicito a recti-
ficaçao do meu orçamento. Há 
uma ideia de a federação solicitar 
que se considere a revisão e pre-
ços que pode ser em alta ou em 
baixa. Veja por exemplo quando 
no ano passado baixou o preço 
do cimento, que é dos componen-
tes mais importantes na área da 
construção. O estado devia ter até 
achado que se devia renegociar os 
preços mas só podia ter sito acei-
tável se tivesse sido da iniciativa 
do governo o que não deve ser. É 

preciso saber que o cimento aqui 
não custa o mesmo em Niassa. A 
ser possível estabelecer critérios 
uniformes para a renegociação 
dos preços seria possível resol-
ver este problema da qualidade 
obras, pois nós começamos a 
obra com um preço e terminamos 
com um outro preço diferente. É 
de sublinhar que infelizmente, 
a maior parte dos materiais não 
são fabricados aqui. Ou se são, 
para serem colocados em outras 
zonas é a preços muito elevados.

PpP- Podemos, então, con-
siderar que para se estabili-
zar o vosso relacionamento 
com o Governo não é assim 
tão simples como se parece?

FME- Não é. A questão é que 
o governo tem que ser aberto e 
ouvir as ideias do sector privado 
porque o que está a acontecer, é 
que sempre aquilo que vem do 
sector privado é mal interpretado. 
A ideia é que, o que vem de fora, 
muitas das vezes, é vista como 
não ter essência. Muitas das ve-
zes as pessoas não querem sentar 
e perceber muito bem a ideia. Eu 
vou dar um exemplo das garantias 
provisorias. Nós já vínhamos, há 
vários anos, a dizer que não ha-
via necessidade de se condicionar 
as garantias provisorias para os 
concursos porque isto não benefi-
ciava nada ao Estado se não aos 
bancos. E isso não era considera-
do. Só volvido uma década é que 
o ministro das obras públicas ces-
santes apercebeu-se que, de facto, 
não havia nada aqui a beneficiar o 
Estado mas aos bancos. Mas isso 
para dizer o seguinte. Que vínha-
mos batendo na mesma tecla e não 
nos ouviam porque o nosso gover-
nante quando é empossado a certo 
cargo é já formatado para cumprir 
determinadas orientações. Então, 
naturalmente ele nunca vai ouvir 
e querer compreender outra opi-
nião. Sempre vai dizer que a tua 
ideia está errada. O dirigente vai 
ao poder já formatado para não 
ouvir o que vem de fora. Às ve-
zes é preciso pensar fora da caixa. 
Mas alguns dos nossos dirigentes 
têm o problema de pensar que, 
o que vem de fora não presta, é 
hostil, só vem para nos combater.

Comissões e menor preço minam sector da construção civil

“Do que nós fizemos e sabemos, é que de todas as obras que dizem que estão mal paradas, há problemas de corrupção. E isto começa quando ao empreiteiro é cedida uma 
obra, depois de alguém, como representante do dono da obra, aparecer a dizer que quer dez por cento de comissão por ter adjudicado a empreiteira” – FME 
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O Presidente da Liga Nacional de Juventude do partido Renamo, Ivan Mazanga, defende 
que a juventude moçambicana não pode ser usada apenas como militares para combater 
o terrorismo na província de Cabo Delgado, mas sim, que o Governo deve criar políticas 
de sustentabilidade para os jovens. 

Ivan Mazanga

Juventude não pode ser usada 
como carne para canhão 

“A juventude não pode ser marginalizada e, muito menos, ser usada como 
carne para canhão em Cabo Delgado. A juventude é o presente e o futuro 
deste país. Os jovens merecem uma formação, oportunidade de emprego, 
habitação e inclusão nos megaprojectos” – Ivan Mazanga 

Ma z a n g a 
f a l a v a 
à mar-
gem da 
cerimó-

nia das comemorações 
do dia da juventude as-
sinalado na semana pas-
sada em todo mundo. 

Ivan Mazanga defende 
ainda que a juventude mo-
çambicana não pode ser 
usada como carne para ca-
nhão ou então ser usada no 
tempo da campanha eleito-
ral dos partidos políticos.

“Não. O Governo mo-
çambicano deve criar 
oportunidades de emprego, 
habitação, potenciar forma-
ção de qualidade para a ju-
ventude, assim como a in-
clusão nos megaprojectos 
e na tomada de decisões, 
porque a juventude é o pre-
sente e o futuro deste país”.

“Olho com muita triste-
za na forma como a juven-
tude moçambicana é trata-
da por algumas lideranças 
políticas deste país. Todos 
os dias, assistimos muitos 
jovens com uma formação 
superior a deambularem de 
um lado para o outro à pro-
cura de oportunidades de 
emprego, mas este esfor-

ço tem sido inútil porque 
não existem políticas ade-
quadas que vão de acordo 
com os anseios da juventu-
de”, anota Ivan Mazanga. 

Num outro destaque, 
a fonte acrescentou que, 
“se nós queremos ter um 
país com uma visão de 
desenvolvimento dife-
rente, então temos que 
apostar na juventude”. 

Referiu ainda que, mui-
tas vezes, a juventude é 
chamada quando chega o 
tempo da campanha elei-
toral em troca de um prato 
de comida de arroz e feijão 
ou de uma camisete e boné. 

Nas palavras de Ma-
zanga, quando termina o 
processo das eleições, os 
jovens são descartados, 
por isso, maior parte da 
juventude são indivíduos 
frustrados e que vezes 
sem conta acabam por cair 
em vícios, com o pressu-
posto de aliviar o stress. 

O Governo moçam-
bicano, no lugar de criar 
condições de habitação e 
emprego para a juventude, 
prefere marginalizar-lhes, 
e como consequência des-
ta marginalização, maior 
parte da juventude vive 
frustrada e alguns jovens 

acabam por cair em vários 
vícios, considera a fonte. 

Sustentando que a única 
oportunidade que a juventu-
de moçambicana tem neste 
momento é o serviço militar 
obrigatório, que depois dos 
treinos, os jovens são envia-
dos para a província de Cabo 
Delgado para combater con-
tra o terrorismo, enquanto os 
generais ficam no gabinete 
a tomar café ou a circula-
rem em viaturas luxuosas.

Aliás, aquele conflito 
político militar que hoje se 
vive na província de Cabo 
Delegado é consequência 
da pobreza, sobretudo da 

juventude, que não encon-
tra oportunidade de empre-
go. Por isso, acabam sendo 
aliciados por dinheiro pe-
los terroristas, mas tudo é 
culpa do Governo que não 
investe em programas sus-
tentáveis para a juventude.

Sem papas na língua, o 
presidente da Liga da Ju-
ventude do maior partido da 
oposição em moçambique, 
reitera que, enquanto os go-
vernantes deste país conti-
nuarem corruptos e aliado a 
má governação, será difícil 
o país sair do índice da po-
breza em que se encontra. 

“Já fomos escravizados, 
torturados e humilhados du-
rante quinhentos anos em 
que o país estava a ser colo-
nizado pelo governo Portu-
guês, hoje apesar do país es-
tar independente a quarente 
e sete anos, ainda continua-
mos, a ser torturados quer 
fisicamente, quer psicolo-
gicamente, por aqueles que 
foram eleitos por moçambi-
canos, para dirigir os desti-
nos deste país”. “Afinal de 
contas, onde é que nós va-
mos com isto? até quando a 
juventude moçambicana po-
der ter espaço para oportuni-
dades de emprego?”, ques-
tiona a fonte. (Redacção)

Zaqueu Massala

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Ponto por Ponto | Quinta-feira 18 de Agosto de 2022  | 15

Publicidade

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



16 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 18 de Agosto de 2022

SOCIEDADE

Uma África ingrata à 
mão que lhe acode 

Países de África -  de que são exemplo Moçambique, África do Sul e Uganda - tendem a re-
mar contra apelos de seus grandes parceiros de cooperação, os Estados Unidos da Amé-
rica e a Europa ao não alinhamento e/ou apoio ao regime de Vladimir Putin, na sequên-
cia de sanções que pesam contra a Rússia.

Trata-se de uma 
atitude que se 
pode confun-
dir com ingra-
tidão de África 

perante a mão que sempre 
acudiu nos últimos tempos 
diversas situações de crise 
e calamidades que foram se 
abatendo pelo continente.      

Os EUA iniciaram uma 
escalada de visitas a alguns 
países de África para, entre 
outros, exortar ao conti-
nente a ponderar qualquer 
decisão de unir-se ao Go-
verno russo contra quem 
pesam sanções pela guerra 
que move contra a Ucrânia 
desde Fevereiro passado. 
Por seu turno a Rússia, 
igualmente, procura per-
suadir os países africa-
nos para a sua trincheira.  

Na sua estratégia a Rús-
sia mostra-se aberto a es-
tabelecer comércio com a 
África para a compra de 
combustíveis, trigo, entre 

outros produtos a preços 
baixos, comparado com 
os praticados no merca-
do internacional. Segun-
do Moscovo, as transac-
ções deverão ser feitas 
em moeda russa, o Rublo. 

Para o regime de Putin, 
trata-se de uma forma acer-
tada e que contorna as san-
ções impostas, tanto pela 
União Europeia bem como 
pelos Estados Unidos da 
América, que procuram, 
essencialmente, limitar im-
portações e exportações da 
Rússia, sob pretexto de im-
pedir a capacidade daquele 
país de prosseguir com a 
agressão contra Ucrânia.

Entretanto, este convite 
não agrada aos principais 
parceiros de cooperação 
de África, a Europa e os 
EUA, que antevêem pos-
sível adesão, o que seria 
considerado terrível golpe 
aqueles que sempre esten-
deram a mão das vezes que 
a África precisou. Uma das 
reacções incisivas veio da 

representante dos EUA nas 
Nações Unidas, Linda Tho-
mas-Greenfield, que em 
Kampala, Uganda, no âm-
bito da sua visita a países 
de África, deu resposta di-
recta de advertência contra 
qualquer decisão de África 
em envolver-se em negó-
cios com a Rússia, subli-
nhando que tal atitude seria 
quebrar sanções da ONU.

Soberania posta em 
causa?

Algumas figuras sonan-
tes do partido no poder, a 
exemplo de Tomás Salo-
mão e Luísa Diogo, saíram 
em defesa de discursos de 
que o país é livre de fazer 
negócio de combustíveis e 
outros produtos, com quem 
desejar, ao colocar em 
causa a advertência vinda 
dos EUA, sob argumen-
to de defesa de soberania.

Estes pronunciamen-
tos vieram alinhar com as 
declarações do Ministro 
dos Recursos Minerais e 

Energia, Carlos Zacarias, 
que reagia positivamente 
a oferta do governo russo.

Facto é que Moçambi-
que é fortemente depen-
dente de doadores em que 
a Europa e EUA aparecem 
como alternativa segura, re-
duzindo-se casos em que o 
regime de Putin se destaca. 
Não é preciso recuar muito 
na história para identificar 
a mão que tem ajudado ou 
assistido o país bem como 
a África no geral. O mes-
mo governo tudo fez para 
que o orçamento do Estado 
voltasse a ter apoio do gru-
po do FMI, num cenário 
em que Moçambique con-
tinua visto com índices in-

suportáveis de corrupção; é 
a Europa e EUA que conti-
nuam a oferecer apoio con-
siderável na luta contra o 
terrorismo que desde 2017 
assola o país, existindo 
outros exemplos como os 
impactos de ciclones Idai e 
Khenneth, cenários em que 
o governo continua a soli-
citar apoio a estes países.

Em Cabo Delgado, o 
apoio russo na luta con-
tra o terrorismo foi en-

cabeçado pela Wagner, uma 
empresa de mercenários 
que actualmente encontra-
-se envolvida em ope-
rações na Crimeia, ao 
lado das tropas russas.

A Wagner acabou 
por abandonar o país 
sem que tivesse conse-
guir conter os terroris-
tas em Cabo Delgado.

A África do Sul é outro 
país que se insurgiu contra 
apelos dos EUA, em que 
repudia veemente as amea-
ças proferidas por aquele 
país, como se colocassem 
em causa as liberdades dos 
países africanos, um direito 

inclusive consagrado nas 
nações Unidas. A África do 
Sul contestou igualmente a 
uma série de medidas su-
geridas em Junho passado 
pelo Congresso dos Esta-
dos Unidos da América, 
que em suma combatem o 
regime de Putin. A Ugan-
da também mostrou-se 
aberta a ofertas do gover-
no russo, sob argumento 
de soberania. (Redacção) 

Luís Cumbe
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Alexandre Luís

De fontes ligadas ao processo das negociações da alienação do Prédio Pott, actualmente 
transformado em ruína abandonada, ficamos a saber que há o envolvimento do municí-
pio de Maputo e do Ministério da Cultura e Turismo. 

Demolição do prédio Pott

A história da capital 
em questão

Os dados 
a p o n t a m 
ainda que 
comprador 
é a Moçam-

bique Holding proprietária 
e vendedora da marca Ma-
hindra no país. Entretanto, 
não foi possível apurar os 
valores envolvidos na tran-
sação, mas o mais certo é 
que o edifício histórico foi 
demolido e pelos vistos até 
abandonado, criando assim 
uma situação desconfor-
tante da imagem da capital. 

Com a demolição que 
aconteceu há cerca de um 
ano, tudo dava a entender, 
poder se vislumbrar mui-
to rapidamente um novo 
panorama naquele ponto 
situado na esquina entre a 
avenida 25 de Setembro e 
Samora Machel em frente 
do majestoso edifício do 
Banco Central. A ruina em 
referência já foi classificada 
pelo Ministério da Cultura 
como património histórico 
da cidade de Maputo Pro-
tegido pela lei 10/88. Está 
erguido na parcela núme-
ro T134 P5 com o proces-
so de construção 188/30. 

Foi demolido e deixado 
ao deus dará. Todavia, sem 
o actual proprietário a se 

pronunciar, entretanto con-
forme apurou a nossa repor-
tagem, o local será trans-
formado definitivamente 
num «standard» de venda 
automóveis. No entanto, 
para todos os efeitos, inde-
pendentemente do interes-
se económico que poderá, 
o futuro empreendimento 
trazer para o município, a 
sua demolição contrasta 
com a lei de protecçao dos 
monumentos históricos e 
foi largamente contesta-
da pela sociedade civil. 

O prédio Pott, ora ruina, 
chegou a ser considerado a 
grande mancha da cidade 

de Maputo por ter constituí-
do um grande albergue de 
marginais e foco de grande 
criminalidade. Mas bem 
vista a questão, tal como 
apresentam-se as coisas 
actualmente, pode se dizer 
que antes tinha uma certa 
utilidade porque albergava 
os sem tecto, embora fos-
sem classificados de mar-
ginais. O Edifício já passou 
por várias situações, tendo 
ficado sobre os auspícios 
da Agencia Nacional de 
Frete e Navegação (AN-
FRENA). A sua construção 
data entre os anos 1903 a 
1905. Preservava lojas e 

um hotel. Segundo dados 
do Ministério da Cultura, o 
edifício representava uma 
arquiquetura colonial, co-
mercial com toque holan-
dês e alguns elementos 
bizantinos, marcando uma 
época de edifícios impor-
tantes e históricos da ci-
dade de Maputo. As suas 
paredes eram de alvenaria 
de tijolo, madeira e ferro.

Recordando a histó-
ria, o prédio Pott ganhou 
novo rumo desde que so-
freu danos a partir de um 
incêndio violento, na tar-
de de 11 de Dezembro de 
1990, tido como o maior 

de sempre na baixa da ci-
dade de Maputo que des-
truiu completamente todo 
o bloco de residências 
que o compunha e a maior 
parte de estabelecimentos 
comerciais. Dai o prédio 
nunca beneficiou de um 
trabalho com vista a sua 
restauração. Nessa altu-
ra o prédio Pott contava 
com cem anos de idade.

Depois da independên-
cia, em 1975, o edifício 
foi nacionalizado e passou 
para a gestão da Adminis-
tração do Parque Imobi-
liário do Estado (APIE). 
Após o incêndio e por 
falta de boa gestão para a 
sua restauração foi se de-
gradando, atingindo níveis 
insustentáveis. Recordar 
ainda que houve antes 
muitos interessados em o 
cuidar com o propósito de 
o transformar em centro 
cultural e ainda em trans-
formá-lo em sede de certas 
organizações não-gover-
namentais. Na reportagem 
fotográfica que se segue 
queremos mostrar o que, o 
prédio Pott foi e como pa-
trimónio cultural, se fosse 
mantido seria doravante 
uma grande história arqui-
tetónica para as gerações 
vindouras. (Redacção)
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Régio Conrado

“Discurso étnico serve para 
justificar interesses estomacais”

“O debate étnico (tribal) que está sendo levantado a volta de quem é que 
vai suceder a quem é um velho debate dentro do partido Frelimo, mas o 
que é novo, neste momento, é que a luta é mais renhida, porque é sobre luta 
de interesses económicos e políticos…” – Régio Conrado

“A discussão sobre quem é que vai suceder o Presidente Filipe Nyusi tem que ser vista, 
sobretudo, como uma discussão sobre quem é que vai controlar os recursos nos próxi-
mos 20 anos, sobretudo, num contexto da descoberta de múltiplos recursos naturais em 
Moçambique, em particular, na província de Cabo Delgado”, defende o académico Régio 
Conrado ao longo da entrevista que se segue.

Recentemente, foi 
reintroduzido 
o debate sobre 
tribalismo no 
contexto de su-

cessão do Presidente Filipe 
Nyusi. Como olha para esta 
narrativa?

RC- Nós sabemos que, no 
contexto de Moçambique, na 
história do partido Frelimo, 
a questão da tribo foi sempre 
um problema constitutivo, 
foi sempre um dos problemas 
que acompanhou a história do 
partido, até porque Moçam-
bique é um país representado 
por diferentes tipos de grupos, 
o que nos sugere que as tri-
bos não podem ser ignoradas 
em nenhuma circunstância, 
porque as pessoas têm as suas 
identidades e as suas percep-
ções. Têm a sua concepção 
sobre o que é que significa a 
sua pertença num determina-
do movimento, para o caso 
em específico, no partido.

Mas é importante também 
dizer que a história de Moçam-
bique contemporâneo foi uma 
história que tinha como fito 
último, a construção da cons-
ciência nacional, da unidade 
nacional, da ideia do sentimen-
to de pertença de um território, 
estas coisas são fundamentais. 
Ora é muito bem possível que 
critiquemos a ideia de que é 

preciso matar a tribo para fa-
zermos nascer a nação, mas 
também, é preciso interpretar 
do ponto de vista contextual, 
a ideia de matar a tribo para 
fazer nascer a nação não era 
tanto a descaracterização das 
nossas identidades, não era 
tanto, a negação das nossas 
identidades, não era tanto a 
sobreposição de uma ideia 
abstrata de Moçambique às 
entidades reais, mas me pare-
ce sobretudo, uma chamada de 
atenção de que nas condições 

em que nos encontrávamos, 
em que ninguém conhecia a 
ninguém, no que se chamava 
território moçambicano, ten-
do em conta que Moçambi-
que é uma invenção colonial, 
era necessário encontrarmos 
um mecanismo através do 
qual poderíamos construir 
um pacto social, quer dizer, a 
ideia de aceitarmos que den-
tro das nossas diferenças, te-
mos que ter um ideal superior 
a estas pequenas diferenças. 

Em Moçambique nunca 
tivemos uma luta étnica

Este ponto foi fundamen-
tal porque permitiu evitar um 
conjunto de problemas que 
vimos noutros países, como 
por exemplo, Ruanda, Qué-
nia, na República Democráti-
ca do Congo, até na Costa do 
Marfim, porque a expressão 
da dimensão étnica, de per-
tença de uma determinada et-
nia, muitas vezes quando ela 
é excessivamente politizada 
levanta uma narrativa, que 
pode ser instrumentalizada 
para alimentar interesses até 
contrários as pessoas que acre-
ditam nesta mesma narrativa.

No caso de Moçambique, 
nunca tivemos uma guerra ét-
nica, tivemos uma guerra de 
16 anos, mas nunca foi étnica, 
quer dizer que todos indivíduos 
que estavam imbuídos naquele 
movimento de guerrilha contra 
o governo de Moçambique, ob-
viamente que não lutavam por-
que eram ndaus, senas, macuas 
ou etc, lutaram, instrumentali-
zados, primeiro, só depois de 
1983, que acreditavam numa 
narrativa nacional centrada 
em revindicações próprias.

Podemos discutir as teses, 
se a tese do discurso da modi-
ficação do discurso da Renamo 
é legítimo ou foi apenas uma 
estratégia para legitimar a sua 
acção, e por consequência, ser 
legitimada para negociar, este 
é outro debate, mas o que é de 
fundo é que a guerra dos 16 

anos, nunca foi uma guerra ét-
nica, e isto é um trabalho que 
não nasce do nada, é um tra-
balho que veio do discurso de 
Eduardo Mondlane, de Mar-
celino dos Santos, de Samora 
Machel, do próprio Armando 
Guebuza e de todos os com-
batentes que tentaram incutir 
uma consciência do que signi-
ficava a construção de um país.

Construir um país de qua-
se 800 quilómetros quadra-
dos, com múltiplas diferenças 
no seu interior, vasto como é, 
não era possível se não fosse 
por exemplo, pela constru-
ção de uma ideia de pertença 
a um espaço nacional e este 
espaço nacional passava pela 
língua portuguesa, e da ideia 
de pertença ao mesmo espaço.

Temos que agradecer por 
termos tidos líderes que con-
seguiram introduzir isso. A 
ideia da unidade nacional é 
uma ideia importante, mas o 
grande problema é que o mé-
todo que foi utilizado talvez, 
para poder reprimir o discurso 
da pertença étnica, este pode 
ter sido errado e até, em de-
terminada circunstância, foi 
instrumentalizado por deter-
minadas pessoas porque que-
riam, aceder e controlar de-
terminadas posições de poder, 
a desfavor de outros grupos.

Falando de lutas pelo 
acesso a posições de poder, há 
indícios de haver um debate 
intenso dentro do partido 
Frelimo sobre a tribo, rela-

Dávio David

Régio Conrado
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tivamente a figura que deve 
suceder o Presidente Nyusi. 
Como olha para este debate?

RC- Todo o processo que 
gira neste momento a volta 
do discurso da pertença, seja 
regional, étnica ou de um de-
terminado grupo social ou cul-
tural, tem que ser entendido 
apenas como uma expressão 
de luta pelo acesso aos dife-
rentes tipos de capitais, seja, 
político, de influência, eco-
nómico, que significa o con-
trolo dos recursos de ordem 
económica, mas também, tem 
que ver sobretudo, sobre o 
controlo do capital social, ou 
seja, o capital de influência.

Quando estes três capitais 
estão distribuídos de forma 
desigual ou alguns grupos en-
tendem que está distribuída de 
forma desigual, obviamente 
que o discurso étnico é mo-
bilizado para justificar estas 
revindicações. O problema 
de Moçambique não é tanto a 
pertença étnica, esta existe e é 
constitutiva de Moçambique, 
mas o problema fundamental é 
que quando se constrói o país 
a volta de determinados gru-
pos étnicos, obviamente que 
levanta algum tipo de contes-
tação da parte dos grupos que 
também julgam que são legí-
timos para participar na cons-
trução do projecto nacional.

E veja que é legítimo, 
porque o discurso da unida-
de nacional supõe que todo o 
moçambicano, independen-
temente da sua origem étnica 
ou rácica, pode perfeitamente 
aceder a qualquer que seja a 
posição, mas muitas vezes, o 
que acontece é que há deter-
minados grupos que têm mais 
vantagens do que os outros, e 
quando isso ocorre, a dimen-
são étnica aparece para poder 
se escapulir destas percepções.

Discussão em volta do 
controlo do poder nos 

próximos 20 anos
A discussão sobre quem é 

que vai suceder o Presidente 
Nyusi tem que ser vista so-
bretudo, como uma discussão 
sobre quem é que vai controlar 
os recursos nos próximos 20 
anos, sobretudo, num contex-
to da descoberta de múltiplos 
recursos em Moçambique, em 
particular na província de Cabo 
Delgado.

Podemos ler este debate 
como uma expressão das lu-
tas internas sobre quais são as 
lógicas, o que vai determinar 
o controlo dos recursos. Ter 
acesso ao poder em Moçambi-
que é uma questão falocrática, 
que é usada como instrumento 
de acumulação primitiva de 

capital, já se deixa de 
discutir a ideia da uni-
dade nacional, o projec-
to de desenvolvimento 
nacional e passamos a 
discutir o problema de 
grupo, não no sentido da 
discussão de grupos na 
perspectiva nacional.

Líderes macuas, 
machanganas e 
macondes não 

desenvolveram suas 
terras natais

No final de tudo, 
todos os grupos, como 
são os casos dos ma-
condes ou macuas que 
acedem ao poder, mui-
tas vezes, acedendo 
ao poder, eles não têm 
grande utilidade para os 
seus respectivos povos, 
aliás, a província de 
Gaza é profundamente 
paradigmática de como 
é que muitos líderes da 
Frelimo e depois, mais 
tarde, do Estado pós co-
lonial eram da província 
de Gaza, mas a provín-
cia de Gaza é das que 
tem piores indicadores 
de desenvolvimento 
neste país. Temos os 
macondes que muitos 
deles também estão 
encostados na máquina 
do poder, entretanto, a 
província de Cabo Del-
gado é também das que 
tem índice económico 
terríveis neste país, os 
macuas na província de 
Nampula, fundamental-
mente é a mesma coisa, então, 
quer dizer que estes grupos 
particulares lutam e falam em 
nome de determinados gru-
pos, na verdade instrumenta-
lizam suas posições de ordem 
social, étnico –cultural, não 
tanto para exprimir  ou para 
desenvolver sua  regiões, mas 
é mais para  justificar e articu-
lar os seus interesses, estamos 
a dizer que de facto, por causa 
do recrudescimento  das lutas 
pelos recursos naturais,  come-
çamos a ouvir com muito mais 
vigor  a ideia da pertença, e as 
vezes até a ideia da vingança, 
como algumas pessoas que 
acabam por dizer que agora é 
a vez dos macondes, ontem foi 
a vez dos machanganas, con-
fundindo machanganas, ron-
gas, e chopis, ou seja, todo o 
sul de Moçambique.

O sul de Moçambique 
sempre governou, articulan-
do com outros grupos. Nun-
ca governou a 100% por si 
próprio, então porquê a luta 
a volta da presidência da Re-
pública?

Exactamente porque é ali 
onde tens todo o controlo e ca-
pacidade, de proceder com a 
distribuição de recursos.

Mantivemos a economia 
política do colono

Nos últimos 40 anos vimos 
que a partir de 1990 para cá, 
com a neoliberalização, ex-
pressão dos direitos étnicos, 
criação de associações regio-
nais, tudo isto, não modificou 
absolutamente nada, porque as 
elites que capturam este dis-
curso, depois elas vem se con-
centrar na cidade de Maputo e 
muitas das vezes, distanciam-
-se dos problemas reais que 
as populações têm. Por isso, 
eu acho que o debate étnico 
(tribal) que está sendo levanta-
do a volta de quem é que vai 
suceder a quem, é um velho 
debate dentro do partido Fre-
limo, mas o que é novo neste 
momento, é que a luta é mais 
renhida, porque é sobre luta de 
interesses económicos e políti-
cos, e quando há lutas a volta 
de recursos, todos os instru-
mentos capazes de justificar o 

acesso a esses recursos 
são mobilizados. Mas 
também não podemos 
negligenciar, que talvez 
o principal debate des-
te país não é tanto o de 
ordem étnica, mas é um 
debate de ordem regio-
nal, porque mantivemos 
a economia política co-
lonial em que o norte de 
Save continua extraor-
dinariamente subdesen-
volvido, mas o sul de 
Moçambique também 
é, a diferença é que 
tem a capital do país, e 
as vezes, dá-nos a im-
pressão de que o sul de 
Moçambique é desen-
volvido, mesmo que os 
indicadores sejam pro-
fundamente discutíveis.

Tivemos determina-
dos primeiros-ministros 
que pertenciam a de-
terminadas províncias, 
mas mesmo assim, es-
tas províncias não evo-
luíram tanto, só porque 
tiveram indivíduos 
que foram primeiros-
-ministros, quer dizer 
que o grande problema 
de Moçambique é dis-
cutirmos como vamos 
partilhar melhor o po-
der, talvez, o mecanis-
mo que deveria ser mais 
exacto, mas este foi o 
paradigma samoriano, o 
princípio da competên-
cia, do patriotismo, etc, 
deveria ser o critério 
fundamental sobre qual, 
tinha que se fundar o 

acesso ao poder, mas hoje, por 
causa da degradação dos valo-
res morais, do antipatriotismo, 
da falta de competência de 
quem acede ao poder, esses são 
os mecanismos que são utiliza-
dos em casos de mediocridade 
extrema, aliás, até esse debate 
étnico pode estar a revelar o 
nível de mediocridade no de-
bate interno dentro do partido 
que aparentemente está a ali-
mentar esse tipo de discussões.   

Há também uma narra-
tiva sobre um alegado con-
flito étnico entre os muânis e 
macondes em Cabo Delgado 
para justificar as causas do 
terrorismo naquela provín-
cia do norte, como analisa 
essa percepção?

RC- O terrorismo em Cabo 
Delgado é um fenómeno com-
plexo que não se pode explicar 
apenas pelo debate étnico. É 
verdade que é preciso reco-
nheceremos que se existem 
determinadas clivagens, entre 
a etnia maconde e os grupos 
étnicos da costa, em particular, 

os muânis, não é este o proble-
ma, repete-se que o problema 
é um problema de acesso aos 
recursos.

Manipulação das 
identidades

Há uma percepção da par-
te dos grupos da costa, que 
o grupo maconde controla o 
Estado, para além disto, há de 
facto também, os processos 
de expropriação de terras dos 
nativos, de captura de deter-
minadas propriedades da per-
tença do grupo muani, e isto 
tudo, vai se revelar no conflito 
de ordem político social e pro-
vavelmente, militar, mas seria 
profundamente redutor, dizer 
que o conflito em Cabo Del-
gado, é um conflito que nas-
ce do problema étnico, o que 
não corresponde a verdade.

A reivindicação do discur-
so das identidades, tal como as 
vezes é colocado em determi-
nada imprensa e trabalhos de 
Antropologia, de Sociologia, 
ou de Ciência Política, naquela 
região, é apenas a revelação de 
conflitos sociais latentes, quer 
isso dizer que, é através de dis-
cursos étnicos que se revelam 
estes conflitos que durante mui-
to tempo estiveram inexpressi-
vos, e nessas circunstâncias, 
penso que é muito mais com-
plexo, dizer que o problema da 
etnia no contexto de Moçam-
bique não é tanto um proble-
ma de identidades fixas, mas é 
sobretudo um instrumento pelo 
qual se exprime determinadas 
posições em relação a forma 
como acedemos a um deter-
minado recurso no nosso país.

Do ponto de vista histó-
rico, existem determinadas 
circunstâncias em que podem 
manipular as identidades para 
responder a determinados 
interesses, mas também em 
determinadas circunstâncias, 
determinadas identidades 
podem ser mobilizadas para 
justificar a crítica em rela-
ção a situação particular em 
que se encontra um deter-
minado grupo que podemos 
considerar sociologicamente 
como um grupo minoritário. 

Aqui estamos a dizer que 
de ponto de vista sociológico, 
e até antropológico, a etnia 
não é apenas um conjunto de 
características que se conso-
lidam de forma perene e sem 
contestação no seu interior, 
mas elas podem perfeitamen-
te exprimir lutas antigas que 
depois são reveladas através 
de múltiplos discursos a volta 
da identidade, por consequên-
cia, a volta do que significa o 
acesso ao recurso e como é que 
se acedem a esses recursos.

o que é de fundo é 
que a guerra dos 16 
anos, nunca foi uma 
guerra étnica, e isto é 
um trabalho que não 
nasce do nada, é um 
trabalho que veio do 
discurso de Eduardo 
Mondlane, de Mar-
celino dos Santos, 
de Samora Machel, 
do próprio Armando 
Guebuza e de todos 
os combatentes que 
tentaram incutir uma 
consciência do que 
significava a con-
strução de um país.
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Trata-se de equipamentos que vão beneficiar 12 mil pessoas por viagem e 
vão dinamizar o transporte de carga dentro e fora do país

Avaliada em 95 milhões de dólares, financiados pela Índia

Nova locomotiva vai descongestionar 
tráfico na província de Maputo

O Presidente da República afirmou, na semana finda, na província de Maputo, durante 
a inauguração de duas automotoras, 34 carruagens e 150 vagões de transporte de 
minérios, que o transporte público vai continuar a ser subsidiado.

Filipe Nyusi che-
gou à Estação 
Ferroviária de 
Maputo por 
volta das 10h00 

da quinta-feira da semana 
passada e depois recebeu 
explicações técnicas sobre 
a funcionalidade das novas 
automotoras, carruagens e 
vagões. Seguiu-se à inau-
guração do equipamento ao 
lado do Presidente de Con-
selho de Administração dos 
Caminhos de Ferro de Mo-
çambique, Miguel Matabel.

Refira-se que o Chefe de 
Estado visitou o interior das 
carruagens e viu de perto as 
condições existentes desde a 
primeira até a terceira classe.

Para aferir a qualidade do 
equipamento, o Presidente 
da República e sua comitiva 
seguiram viagem para a Es-
tação Central Machava, no 
Município da Matola. Pelo 
percurso, uma paragem na 
Estação da Malanga para 
inaugurar um Sistema Inde-
pendente de telecomunica-
ções, que integra sala de mo-
nitoramento CCTV e uma 
sala de controlo de tráfego.

O investimento cus-
tou no total 95 milhões de 
dólares, financiados pela 
Índia. Na ocasião, o alto-
-comissário daquele país em 
Moçambique mostrou von-
tade de continuar a traba-
lhar com o Governo para o 
desenvolvimento do sector.

“A presente cerimónia 
de inauguração demonstra 
a colaboração da Índia na 
reestruturação e moderni-
zação da rede de infra-es-
truturas de Moçambique. O 
desenvolvimento de infra-
-estruturas, em particular, 
de estradas e linhas férreas 
é uma prioridade para paí-
ses em desenvolvimento, 
como a Índia. Estou feliz 
por este grupo de amigos 
estarem a ser capazes de 
contribuir para estimular 
o crescimento e ajudar a 
desenvolver Moçambique 
num sector-chave”, refe-
riu Shri Ankan Banerjee.

Discursando, o Presi-
dente da República de-
talhou as vantagens que 
os equipamentos pode-
rão trazer na qualida-
de de vida dos cidadãos.

“Este equipamento ser-
ve para suprir a necessidade 
de atender ao problema do 
transporte público urbano, 
mas não resolve definitiva-
mente o problema. Parte das 
90 carruagens planificadas 
foram convertidas em cinco 

automotoras, duas das quais 
fazem parte do pacote dos 
equipamentos ferroviários 
que acabamos de testemu-
nhar a sua entrega. Desta 
forma, o sistema ferroviá-
rio do Centro e Sul recebe 
uma nova capacidade para 
atender a cerca de 12 mil 
passageiros por viagem, in-
cluindo as duas automotoras 
com capacidade unitária de 
633 passageiros por via-
gem”, iniciou o Chefe de 
Estado para depois avançar 
que “as duas automotoras 
deverão transportar passa-
geiros de e para o Centro da 
Cidade Maputo, exploran-
do a vantagem comparativa 
do transporte ferroviário de 
passageiros, nomeadamen-
te, a grande capacidade de 
carga, a rapidez, o conforto, 
cumprindo horários e carrei-
ras previamente definidas”.

Para Filipe Nyusi, as 
vantagens não terminam por 
aí. O Estadista acredita que 
os meios poderão reduzir a 
pressão sobre o transporte 
rodoviário, sendo, por isso, 
que o Executivo continua-

rá a subsidiar as passagens.
“Além de apresentar 

vantagens económicas di-
rectas sobre o rendimento 
real dos cidadãos, esta alter-
nativa, permite desconges-
tionar as estradas na região 
metropolitana de Maputo, 
permitindo maior fluidez 
do transporte rodoviário nas 
horas de grande movimen-
to de pessoas, as chamadas 
horas de ponta. Temos cons-
ciência de que o transporte 
público urbano é uma activi-
dade eminentemente social 
e, por isso, contará sempre 
com intervenção do Gover-
no para proteger os utentes 
de baixa renda. Para termos 
a dimensão do que estamos 
a falar, a empresa pública 
assume o custo de operações 
em cerca de cerca de 90 por 
cento, repassando apenas os 
restantes 10 por cento para 
os utentes através do cus-
to do bilhete de passagem”

O Presidente da Repúbli-
ca destacou ainda, a entrada 
em funcionamento de 150 
vagões de carga que ajudarão 
nos esforços para subsidiar 
o transporte de passageiros. 
Nyusi abordou também a im-
portância do novo sistema de 
controlo e monitoramento.

“Trata-se de uma plata-
forma moderna que permite 
a visualização e localização 
das composições em tempo 
real. Encoraja-nos a abor-
dagem regional deste siste-
ma ao prever a integração 
e a interoperabilidade com 

os sistemas ferroviários dos 
países vizinhos, sendo um 
passo fundamental para a in-
tegração regional”, terminou.

De salientar que o fi-
nanciamento para a com-
pra dos equipamentos deve 
ser pago em 30 anos, a 
partir do sexto ano após 
a contratação da dívida.

Na sua intervenção, Fi-
lipe Nyusi desafiou o mi-
nistro dos Transportes e 
Comunicações, a pensar 
grande, propondo soluções 
arrojadas para o sector. 

Magala diz que tal já faz 
parte dos seus planos e pro-
mete revolucionar o sector.

“A nossa ambição é criar 
um sistema de transporte ro-
busto e integrado, multimo-
dal, mas o mais importante 
é criar sistemas de gestão. 
Isto é, empresas que este-
jam em altura de operar es-
ses sistemas complexos. Em 
Moçambique, o transporte 
público e de carga não se cir-
cunscreve ao transporte ro-
doviário; temos pessoas que 
vivem em ilhas e penínsulas 
e temos que optimizar todas 
as possibilidades, tanto de 
transportar produtos e pes-
soas que queiram deslocar-se 
para os centros produtivos e 
de outra natureza. Queremos 
criar um sistema robusto, 
empresas modernas e com 
gestão eficiente para alcançar 
o objectivo de garantir trans-
porte de qualidade”, prome-
teu o dirigente. (Redacção)

Dionildo Tamele
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Olhar de lince Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

• Tembo – Dá força ao Homem 
• Diabetes 
• Hemorroides
• Sorte no Trabalho
• Tensão Alta 
• Sucesso nos negócios
• Impotência sexual
• Ejaculação precoce
• Recuperar amor perdido
• Mulher ter sorte com homem
• Pessoa que faz xixi na cama
• Dá sorte a pessoas que não 

tem 
• Resolve conflitos conjugais
• Asma
• Paralisia
• Menstruação prolongada
• Dores das pernas

• Protege o corpo e empresas
• Faz subir de cargo
• Faz acabar problemas do 

tribunal
• Resolve problemas de 

gravidez 
• Resolve problemas de amor
• Tira maus espíritos
• Devolução de bens roubados 
• Sucessos nos exames
• Diminuir barriga (estética) 
• Borbulhas no pénis
• Comichão
• Dores das ancas e dores de 

cabeça
• Ser apertado com espíritos 

anoite 
• Sonhar a fazer sexo
• Deixar de fumar

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid-19 
Visite: Alto-Maé, Paragem Av. De Angola, Perto 

da Nossa Farmácia
Contactos: 867507603, 822226623

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer 
(tamanho, largura e cumprimento)

DOUTOR MWANA CHIPETA
 AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VÁRIO PROBLEMAS TAIS COMO:

PUB

Imprudência termina 
em acidente na via-férrea

Confirma-se o abalroamento de 
comboio K745 com 118 vagões, com-
posto pelas locomotivas 1824/1865 
líderes, com uma viatura de mar-
ca Mitsubishi do tipo “Pick Up”. 

O incidente ocorreu no dia 14 
de Agosto de 2022, no distrito de 
Moatize, localidade de Cateme, pe-
las 14h24. A ocorrência foi ime-
diatamente reportada ao Centro de 
Controlo Operacional em Moatize 

e foram accionados, de imediato as 
equipes de bombeiros, ambulân-
cia e da Via Permanente para local. 

Do acidente resultaram 6 óbitos 
confirmados e danos materiais princi-
palmente na viatura. A causa do aci-
dente está sob investigação, mas dados 
preliminares indicam que o acidente 
resultou da inobservância das regras 
de travessia de linha férrea pela par-
te do condutor da viatura. (Redacção)
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O presidente da Associação Comercial da Beira (ACB) defende que a redução do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) anunciada na terça-feira da semana 
passada deveria abranger mais actividades económicas.

Programa de Aceleração Económica

As novas medidas ignoram 
ciclones e Cabo Delgado

O presidente 
Filipe Nyu-
si anun-
ciou um 
pacote de 

20 medidas para estimu-
lar a economia, incluin-
do a redução de 32% para 
10% da taxa do IRPC na 
agricultura, aquacultu-
ra e transportes públicos.

Reagindo às medidas 
em conferência de im-
prensa, o presidente da 
ACB, Félix Machado, de-
fendeu que a desoneração 
deveria abranger outras 
áreas com impacto direc-
to na vida da maioria da 
população, como a pa-
nificação e a avicultura.

“A maioria das senhoras 
que fazem negócios neste 
país está ligada à avicultu-
ra, e hoje em dia todo mun-
do come pão, daí a opinião 
da ACB de que as pada-
rias também deveriam ser 
abrangidas pela redução do 
IRPC”, declarou Machado.

Se as medidas anuncia-
das pelo chefe de Estado 
visassem evitar um défice 
orçamental maior, disse 

Machado, as contas públi-
cas não teriam sofrido qual-
quer efeito significativo se 
a desoneração fiscal tivesse 
incluído algumas áreas com 
impacto no custo de vida.

“Não estamos dizen-
do que o que foi anuncia-
do está errado, estamos 
pedindo a ampliação do 
IRPC [alívio], para que 
os trabalhadores sejam 
beneficiados”, declarou.

Comentou ainda a cria-
ção de um fundo de garan-

tia de empréstimos no valor 
de 250 milhões de dólares 
para reduzir as taxas de 
juro, e pediu que a gestão 
e atribuição do montan-
te sejam descentralizadas, 
para beneficiar as activi-
dades económicas desen-
volvidas nas províncias.

“Propomos que cada 
província identifique áreas 
de interesse que possam 
alavancar pequenas e mé-
dias empresas, porque 
o país é grande e o sec-

tor privado não está ape-
nas em Maputo”, disse.

Relativamente à deci-
são de transferir 10% das 
receitas da exploração dos 
recursos naturais para as 
províncias onde são ex-
traídos, o presidente da 
ACB elogiou a decisão, 
dizendo que promove-
ria o desenvolvimento.

“O desafio está na sua 
implementação. Felizmen-
te, foi criado um escritório 
de monitoramento, com a 
esperança de que o sector 
privado esteja representa-
do”, comentou Machado.

Machado pediu atenção 
especial às áreas afectadas 
por desastres naturais e às 
de Cabo Delgado afecta-
das pela violência armada, 
lembrando que a devasta-
ção foi maior nessas áreas. 

“As novas medi-
das ignoram os ciclo-
nes e a questão de Cabo 
Delgado”, lamentou.

As 20 medidas fazem 
parte do PAE – Pacote de 
Estímulo à Aceleração 
Económica, que visa res-
ponder às necessidades 

de crescimento do país, 
ao impacto negativo da 
guerra Rússia-Ucrânia, à 
violência armada na pro-
víncia de Cabo Delgado 
e às catástrofes naturais.

As medidas anuncia-
das baixam o IRPC na 
agricultura, aquacultura 
e transportes públicos de 
32% para 10% e o IVA na 
agricultura e energias reno-
váveis de 17% para 16%.

O chefe de Estado mo-
çambicano também si-
nalizou a introdução de 
incentivos fiscais para 
novos investimentos nos 
próximos três anos, sem 
ainda especificar as ta-
xas desses incentivos.

O pacote aumenta de 
2,5% para 10% a parte das 
receitas dos recursos na-
turais transferidos para as 
províncias onde são extraí-
dos e estabelece um fundo 
de garantia de empréstimos 
no valor de 250 milhões 
de dólares para ajudar os 
bancos a fornecer crédito 
doméstico a taxas de juro 
mais acessíveis. (in Lusa)
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Os resultados da pesquisa de gás natural no bloco do Búzi, no centro de Moçambique, 
serão conhecidos dentro de dois anos.

GRUPO
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SOMENTE  FAVOS !

PUB

Pesquisa do gás no Búzi

Resultados dentro de dois anos

Segundo dados 
fornecidos pelo 
presidente do 
Instituto Nacio-
nal do Petróleo, 

Nazário Bangalane, a per-
furação, liderada pela em-
presa Buzi Hydrocarbons, 
começou em 2019, mas foi 
interrompida em 2020, devi-
do à pandemia de covid-19.

“Depois da empresa Buzi 
Hydrocarbons ter concluído 
com sucesso a perfuração 
de dois poços de explora-
ção, que culminou na des-
coberta de gás natural nas 

formações Grudja Superior 
e Grudja Inferior, inicia-
ram-se os trabalhos de ava-

liação que poderão exigir a 
aquisição de dados sísmi-
cos e abertura de outros fu-

ros para novas avaliações”.
A abertura de cada um 

dos furos de pesquisa foi 
estimada em 13,2 milhões 
de euros, segundo dados do 
INP avançados em 2020.

A empresa indonésia 
Buzi Hydrocarbonetos de-
tém 75% dos direitos do 
bloco Búzi e o governo 
moçambicano 25%, atra-
vés da Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH).

A intenção de investir 
na pesquisa de gás no Búzi, 
cujos registos de possível 
ocorrência datam de 1962, 

foi anunciada em 2015 e, 
na época, o plano era per-
furar cerca de 15.225 pés 
de profundidade nos poços 
BD1 e BD2, ambos dentro 
do campo do gás do Buzi.

A empresa indonésia 
anunciou o início da per-
furação em 2019, altura 
em que a única explora-
ção comercial de gás na-
tural nas proximidades 
daquele ponto estava a ser 
realizada pelo grupo sul-
-africano Sasol na provín-
cia de Inhambane, em Te-
mane e Pande. (Redacção)
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Caso Mercado de Peixe

Comiche empurra 
vendedores ao Tribunal

O presidente do Município de Maputo, Eneas Comiche, aconselhou ontem aos vendedo-
res do Mercado de Peixe, que se dirigiram ao Município para uma audiência com a edili-
dade, a levarem o caso ao Tribunal. Comiche alega não ter mais o que fazer relativamen-
te às compensações que exigem por cederem o antigo mercado. 

No encon-
tro com 
Comiche, 
os vende-
dores co-

locaram duas preocupações 
na mesa de diálogo, preci-
samente as compensações 
de que não beneficiaram no 
processo que envolveu a sua 
transferência para o actual 
mercado (havendo alguns 
que receberam), o outro pon-
to refere às multas e altas 
taxas a que estão sujeitos.

De acordo com Jacin-
to Monjane, representante 
dos vendedores e integrante 
do grupo de negociadores 
com a edilidade indicou que 
relativamente às reivindi-
cações, Comiche mostrou 
que nada mais pode fazer 
na fase que o expediente se 
encontra e, por isso, acon-
selhou que recorressem ao 
Tribunal para reaverem di-

reitos que alegam terem 
sido violados no processo.

Os vendedores evocam 
o regulamento do proces-
so de reassentamento na 

prossecução de interesses 
económicos e acções de ex-
propriação para efeitos de 
ordenamento territorial, que 
aos afectados estabelece a 

necessidade de restauração 
do padrão de vida igual ou 
superior ao anterior, o nível 
de renda igual ou superior ao 
anterior, entre outros elemen-

tos que foram atropelados. 
Comiche demitiu igual-

mente a administradora da-
quele mercado que é acusa-
da – pelos vendedores - de 
acobertar uma série de vio-
lação de direitos e de invia-
bilizar a comunicação sobre 
o processo de reivindicação 
de compensações junto da 
edilidade, pelo que nomeou 
uma figura que passa a aus-
cultar as preocupações dos 
vendedores e dar devido se-
guimento junto da edilidade. 

“Apesar do presiden-
te [Eneas Comiche] nos ter 
recebido, aconselhou que 
seguíssemos o caso no Tri-
bunal. É muita coisa que ele 
disse não saber, incluindo 
esta manifestação que esta-
mos a fazer. Portanto, a luta 
continua, vamos nos orga-
nizar no sentido que fomos 
orientados”, disse Monjane.        
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