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DESTAQUES
Entretanto, "é agora difícil a estes grupos concentrarem poder e força
para fazerem operações de larga escala, como há três anos em conquistas
como as de Mocímboa da Praia ou Palma. Isso está fora de hipótese, neste
momento", diz o general português

Guerra contra insurgentes

Ainda vai demorar até Cabo
Delgado estar sob controlo
O comandante da Missão de Treino da União Europeia (UETM) em Moçambique considera que a reposição da segurança no norte "está no caminho certo", mas "até a situação
estar completamente controlada, ainda vai demorar muito tempo".

O

caminho
percorrido
desde
há cerca de
um ano no
combate aos grupos rebeldes na província de Cabo
Delgado, no norte de Moçambique, "está certo",
sublinhou em entrevista
à Lusa o brigadeiro-general Nuno Lemos Pires.
"Agora, até a situação estar
completamente controlada,
todos temos noção de que,
como em qualquer outra
situação de contra-terrorismo no mundo, ainda vai
demorar muito tempo",
acrescenta o líder da missão europeia de treino militar, embora admitindo que
isso "não quer dizer que
não exista, por vezes, alguns sustos e retrocessos".
Contudo, “isso faz parte do
que é uma acção desempenhada contra terroristas,
que actuam num espaço
muito amplo, que têm, em
si, a iniciativa e a capacidade de se esconder numa
área muito alargada", disse.
Aliás, reforçou, muitos
dos ataques recentes que

nas últimas semanas se
realizaram no sul de Cabo
Delgado explicam-se com
a circunstância dos insurgentes extremistas islâmicos terem tido que "fugir
do norte" da província.
"Como houve uma operação militar consolidada,
feita em estreita coope-

ração entre as Forças de
Defesa e Segurança (FDS)
de Moçambique, [e com
as forças do Ruanda e SAMIM (Missão da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC)
em Moçambique), que foram limpando áreas de intervenção que existiam na

zona, a reacção de muitos
terroristas foi fugirem dessa área, irem mais para
sul, onde não estavam a
ser perseguidos, e fazerem
novos ataques", explicou.
"Quando estas coisas acontecem, os terroristas têm
quase sempre a iniciativa.
São poucos, escondem-

-se no meio da população,
deslocam-se por áreas
muito grandes, com muita
vegetação densa, torna-se
muito difícil encontrá-los,
e é fácil conseguirem movimentar-se", prosseguiu.
Em contrapartida, sublinhou o general português,
"é agora difícil" a estes
grupos "concentrarem poder e força para fazerem
operações de larga escala,
como há três anos em conquistas como as de Mocímboa da Praia ou Palma.
Isso está fora de hipótese,
neste momento", disse.
"Não têm essa capacidade.
Muitos destes ataques até
demonstram [estratégias]
de sobrevivência [clássicas
das guerrilhas]. Procuram
comida, procuram abastecimentos, procuram, no
fundo, arranjar espaço onde
possam sobreviver, porque
já existe um controlo bastante alargado da área [por
parte] das FDS de Moçambique, das forças do Ruanda e da SAMIM", explicou.
Neste contexto ainda,
Nuno Lemos Pires destacou a "resposta rápi-
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da" que as autoridades
moçambicanas têm dado
a cada um destes eventos, a começar pelo chefe
de Estado, Filipe Nyusi.
"Acho que é exemplar que,
no momento em que existe um movimento ou um
número de ataques significativos em outras áreas,
imediatamente vemos o
Presidente de Moçambique
ir para o norte, juntar-se
com o seu Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA),
com o ministro da Defesa,
com a ministra do Interior,
e traçar, no terreno, planos
para rapidamente alterar
dispositivos e conseguir
responder a este tipo de
movimentações", afirmou.

Infiltração inimiga
Numa dessas deslocações
ao norte de Moçambique
a meio de Junho, a ministra moçambicana do
Interior, Arsénia Massingue, afirmou que agentes
da polícia moçambicana
estão a informar "o inimigo" – as forças insurgentes
em Cabo Delgado – sobre
as posições da FDS e das
forças aliadas no terreno.
No entanto, Lemos Pires
desvalorizou a situação.
"Temos que ter a noção de
que num qualquer sistema
político há infiltrações. Isto
acontece em todo o lado.
Ignorar essa dimensão é
ignorar o que acontece
em todo o lado", afirmou.
"Não conheço nenhum

caso de lutas insurgentes,
contra-insurgentes, de terrorismo ou contraterrorismo em que não aconteça
muitas vezes, estas fugas
de informação. O que é
preciso é acautelar. Garantidamente, não é uma situação ampla e descontrolada,
garantidamente não estamos a falar de grandes adesões, nada disso", afirmou.
Fronteiras porosas
Para além da vastidão da
área palco do conflito e
da topografia favorável às
estratégias da guerrilha insurgente, a porosidade das
fronteiras, com a Tanzânia
a norte de Cabo Delgado,
e com o Malawi, a noroeste, também coloca desafios

às FDS e forças aliadas
da SAMIM e do Ruanda.
Lemos Pires relativizou
também esta questão.
"Estamos a falar de terrorismo transnacional e é
bom que se entenda que
a situação que se vive no
norte de Moçambique, em
Cabo Delgado, não é e não
se restringe – nem nunca se
restringiu – única e exclusivamente àquela região.
Este é um fenómeno que
existe em toda a África,
nomeadamente na zona
central de África", afirmou.
O comandante da UETM
aproveitou mesmo esta
circunstância para enquadrar a "resposta alargada" a um "problema alargado, que é regional, e a

solução também tem que
ser regional alargada".
Por isso, "é muito bom o
que vemos aqui no terreno, de facto, esta união de
esforços das forças africanas regionais para tentar
lidar com um problema
que, realmente, diz respeito a todos", concluiu.
"Tudo o que acontece
numa região pode afectar a
outra. Daí que seja do interesse de todos que estes
grupos sejam combatidos,
detidos, e se consiga contrariar a narrativa que eles
vão, neste momento, espalhando – esperamos que
cada vez com menos sucesso", sublinhou o general português. (Redacção)
PUB
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A reconstrução de Cabo Delgado vai custar cerca de 300 milhões de
dólares. Apenas 100 milhões de dólares estão garantidos

SAMIM reafirma estar na
fase de estabilização
O Chefe da Força de Defesa Nacional Sul-Africana, General Rudzani Maphwanya, visitou a
Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM),
vendo em primeira mão as forças destacadas.

E

ntre 21 e 23
de
Junho,
Maphwanya
e a sua delegação,
composta pelo major-general Ntakaleleni Sigudu e pelo adido de defesa sul-africano, coronel
Patronella
Bongisiwe
Nkambule, visitaram as
forças destacadas do SAMIM em Cabo Delgado.
Nas suas declarações,
Maphwanya disse que o
objectivo da sua visita a
Moçambique é conhecer
a liderança do SAMIM e
também visitar o Comandante em Chefe das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique (FADM).
“Estou aqui como presidente dos Chefes das
Forças de Defesa depois
que a África do Sul assumiu a presidência do órgão da Troika da SADC”,
disse o General. Como a
missão está em transição
do cenário 6 (capacidade de desdobramento rápido) para o cenário 5
(força multidimensional),
o general indicou que levantaria todos os desafios
com seus homólogos e
os encorajaria a capacitar a missão, com mais
capacidades de combate.

Além disso, felicitou o SAMIM por todos
os sucessos e exortou-os a continuarem a trabalhar em conjunto com
as FADM e as Forças de
Segurança do Ruanda.
O General Maphwanya concluiu a sua
visita fazendo uma visita de cortesia ao Chefe
do Estado-Maior General das FADM, General
Joaquim Mangrasse na
Base Naval de Pemba.

Situação no terreno
A Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC) suprimiu activamente a actividade terrorista islâmica
da ASWJ (Al Sunnah wa
Jama'ah) em Moçambique
durante 11 meses e a situação está agora num ponto
em que o órgão regional
considera adequado iniciar o processo de consolidação da paz na conturbada região norte do país.

Um comunicado emitido pelo bloco regional tem
o seu programa de apoio à
consolidação da paz que
visa “reforçar os mecanismos de proteção social, a
lei e a ordem, a assistência humanitária e as iniciativas de capacitação”
na província de Cabo Delgado que está sob ataque
de terroristas e extremistas violentos desde 2017.
O programa é financiado pela União Euro-

peia (UE) ao abrigo do
Mecanismo de Resposta
Antecipada da Comissão
da União Africana (CUA)
em apoio a Moçambique.
A sua implementação enquadra-se no Mecanismo
de Resposta Antecipada
(ERM) do Fundo para a
Paz em África, um mecanismo de emergência
conjunto UA/UE para fornecer financiamento para
prevenir, gerir ou resolver crises no continente.
A iniciativa procura
acalmar ainda mais a situação de segurança em
Cabo Delgado, que continua relativamente estável
mas imprevisível devido
à ameaça representada pelas actividades terroristas,
segundo o comunicado.
O compromisso de consolidação da paz da SADC
com Moçambique segue-se à Cimeira dos Chefes
de Estado e de Governo
da SADC que ano passado aprovou uma Força de
Prontidão da SADC com
capacidade de implantação rápida para Moçambique. Após o desdobramento e a relativa paz
em Cabo Delgado, várias
actividades estão em andamento sob os auspícios
do programa de apoio
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à consolidação da paz.
A capacitação na polícia
moçambicana e dos serviços prisionais está listada
como uma componente
juntamente com o desenvolvimento de habilidades
para mulheres e jovens.
De acordo com a
SADC, a reconstrução de
Cabo Delgado vai custar
cerca de 300 milhões de
dólares com 100 milhões
de dólares garantidos.
“As actividades”, afirma o comunicado do blo-

co regional, “fornecem
assistência humanitária e
manutenção da paz multidimensional”. Isso implica o envolvimento de
civis em medidas/programas de fortalecimento
da confiança, destinados
a lidar com a desconfiança nas comunidades.
“Isso criará coesão para
facilitar sinergias para
promover a paz e a segurança e sustentar o desenvolvimento socioeconômico em Cabo Delgado”.

Plano de recuperação
de Cabo Delgado
A nível nacional,
o Plano de Recuperação de Cabo Delgado
(PRCD)
desenvolvido
pelo governo moçambicano é para áreas afectadas por terroristas.
O plano assenta em três
pilares – assistência humanitária, recuperação de
infraestruturas e actividade económica e financeira.
Os esforços da SADC
vão no mesmo sentido com

as medidas de prevenção
e resolução de conflitos
de Moçambique, SADC
e União Africana (UA).
Líderes cívicos de
áreas afectadas pelo terrorismo em Cabo Delgado foram identificados para participar de
diálogos para apreciar e
entender melhor, entre
outros, as queixas dos
membros da comunidade,
modelos de resolução de
conflitos e mecanismos
de resiliência social na

abordagem de conflitos.
Capacitação para policiais e agentes de serviços
penitenciários;
Workshops de empoderamento de mulheres e jovens e diálogo
com líderes cívicos serão realizados nos cinco
distritos de Cabo Delgado – Mocimboa da
Praia, Palma, Quissanga,
Macomia e Muidumbe a partir do próximo
mês (Julho). (Redacção)

Força de elite sul-africana em Cabo Delgado

Combat Team Alpha monta
base em Macomia

A

chegada
do Combat
Team
Alpha (CTA)
a Moçambique reforça a presença
militar sul-africana na task
force regional e, como é
habitual nos destacamentos, é necessário estabelecer uma base adequada
e estabelecer contactos
com as forças locais e
lideranças cívicas.Essas
prioridades
significam
que os soldados, independentemente de seus
agrupamentos, trabalham
ao lado de Sappers (sapadores/engenharia) dando uma mão para garantir que a base atenda aos
requisitos
necessários.
Isso inclui acomodação,
purificação e instalações
de banho/chuveiro, bem
como cozinha e refeitório – todos os requisitos
básicos para as tropas no
acampamento para que
possam executar efectivamente as tarefas futuras.
“Muito trabalho está

nas mãos competentes
do departamento de engenharia. O sector de
construção composto por
construtores, soldadores,
carpinteiros,
eletricistas e Corpo de Serviço
Técnico, bem como os
responsáveis pela terraplanagem com máquinas
de construção e purificação móvel de água, têm
trabalhado
arduamente
para garantir que a base
seja habitável”, refere o
comunicado do SAMIM.
Pela importância das
comunicações, os respectivos equipamentos e instalações de sinalização foram feitos logo à chegada
ao que será a base do CTA
em Moçambique. Outra
tarefa urgente – executada com agilidade – foi a
aquisição de mapas detalhados para a área de responsabilidade da equipa.
O maior componente
de CTA é fornecido pelo 2º
Batalhão de Infantaria SA
(SAI) da Zeerust com o 1º
Batalhão de Pára-quedas

de Tempe, fornecendo outros elementos de combate da equipa. A mudança
para Moçambique do centro de mobilização e desmobilização do Exército
da SA fora de Bloemfontein foi feita em etapas no

mês passado, com todo o
transporte aéreo fornecido
por fretamento privado.
Com os homens e mulheres sob seu comando
trabalhando para estabelecer o que será um lar
longe de casa no futuro

próximo, o Comandante do CTA, Tenente Coronel Suraia Cambinda,
fez a visita de cortesia.
Reuniões com as Forças
Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM) em
Macomia, sob a liderança
do Coronel José Phakula, bem como com chefes
de polícia locais abriram
caminho para boas relações e cooperação futura.
Em Abril, o Presidente
Cyril Ramaphosa e o Parlamento aprovaram o envio de 1.495 soldados para
Cabo Delgado. Está previsto o aumento de mais de
500 efectivos no terreno.
Os elementos do CTA
chegaram a Moçambique
no final de Maio e foram
recebidos pelo Comandante da Força SAMIM,
Major General Sul Africano Xolani Mankayi.
Entre 60 e 80 veículos
blindados, principalmente
Casspirs, são esperados em
Pemba como parte do desdobramento. (Redacção)
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MARTELADAS
Francisco Rodolfo

Por que os moçambicanos não querem aderir
ao “Ensino Técnico Profissional?”:
• O Decreto 4/80 estragou tudo: todos deviam ganhar o mesmo,
mas os do Ensino Secundário eram privilegiados…

• Tirar da “cabeça que se estuda para se ser Funcionário Público”,

quando agora não oferece vagas com excepção de Saúde e
Educação…

E

screvo estas tuas incomodativas MARTELADAS no teu
Ponto por Ponto
num dia que Maputo nasceu com céu aberto, com
temperatura amena, não obstante o frio que faz nas manhãs,
mas hoje com 23º Celsius, um
grande sacrifício para os nossos
netos e filhos que tem de estar
as 6.45 horas na Escola, com a
formatura da ordem – porque é
de pequenino que se torce o pepino - está relativamente melhor.
Imaginemos a minha Lichinga (Niassa) com 17º graus
a máxima e de manhã menos de
10º graus, o que levou Samora
Moisés MACHEL, Presidente da República (Popular) de
Moçambique, durante a visita à
Niassa, acompanhado do então
Inspector de Estado Raimundo Pachinuapa, a determinar
ao saudoso Governador da Província, Aurélio Benete Manave
a plantar eucaliptos para servir
de barreira para que a cidade de
Lichinga, não tivesse aquele inverno rigoroso, diria infernal.
Era assim e nos anos oitenta,
mas passado uns anos a temperatura mudou. Todavia, Moçambique está com o milando das
mudanças climáticas, pois Tete,
conforme o locutor da RM (Rádio Moçambique) a população
está aflita, porque a temperatura
a máxima de hoje (Quarta) irá
até as 20º, o que significa que
é muito frio para os tetenses.
Recordo, aquando da minha
transferência em 1981 de Director Provincial dos Transportes
de Niassa para Tete, mudei totalmente os hábitos de duas mantas em Lichinga para nenhuma
manta em Tete (Cidade), pois
só levava manta quando ia com
Augusto Mangue, ex-Director
Provincial dos Transportes e Comunicações de Tete (a quem fui
substituir) que me ia “ensinar”

(familiarizar) com o processo de escoamento em Angónia,
Tsangano, onde era o quartel
general desse grande Economista, saudoso Lourenço Mutaca.
Escoávamos ali só em milho mais de 30.000 toneladas
na campanha, abastecendo a
Beira em batata, cebola e outros produtos agrícolas, que iam
de comboio – e daí ao preço da
banana - incluindo Manica e a
Alta Zambézia, com produtos
que entravam no comboio em
Kambulatsitsi e os vagões eram
carregados, partido dos camiões
em tapete rolante (vejam só, mas
a diabólica “guerra de desestabilização” que alguns querem-nos convencer que é “guerra
civil” - até ensinam nas nossas
Universidades, com indiferença de quem está a governar,
pois ele querem que passados
47 anos depois da Independência Nacional, um dia não tenhamos nenhum dirigente patriota.
Pois, a maka não é só com
os livros de 6ª classe para subverter a juventude, é uma questão da nossa sobrevivência
como Nação. Eles estão com
olhos do que está lá em baixo,
os recursos energéticos e outros.
Este longo intróito, vem a
propósito dos pronunciamentos do Presidente da República,
Filipe Jacinto NYUSI, naquele
seu estilo de deixar o discurso ao
lado e falar “terra/terra”, como
se estivesse na oficina ferroviária como engenheiro-mecânico
com seu fato-macaco a reparar
as locomotivas, o que tem de se
aprender com os mais velhos,
sem “canudo”, mas macacos
velhos* na profissão: Porquê os
moçambicanos não querem aderir ao “Ensino Técnico Profissional” ou melhor, porque há vagas
no Ensino Técnico Profissional,
como o estadista moçambicano
se referiu numa passagem do
seu discurso de hoje no Centro

Cultural da UEM (Universidade
Eduardo Mondlane), aquando na
realização da Conferência Internacional alusivos à comemoração dos 60 anos das Universidades de Mocambique e Angola.
O Decreto 4/80 estragou
tudo: todos deviam ganhar o
mesmo, mas os do Ensino Secundário eram privilegiados…
- esse foi o problema. Não obstante ter conhecimentos profundos, os estudantes do Ensino
Técnico Profissional, com o “seu
saber fazer” eram preteridos e
mantinham-se com o mesmo
vencimento/salário anos a fio.
Isso esta inculcado desde
os anos 80, quer na cabeça dos
pais e encarregados de educação, quer naqueles que foram
vitimas do “Decreto 4/80”, que
preconizava salários iguais,
pois a maioria parte das empresas eram intervencionadas ou
ligados ao Aparelho de Estado.
Se por um lado, essa era a
situação, por outro permanecia
a “mentalidade” que na actualidade, tem de se Tirar da “cabeça que se estuda paras se ser
Funcionário Público”, quando
- diga-se em abono da verdade,
hoje em dia, o Estado/Governo não oferece vagas com excepção
de Saúde e Educação… E pouco mais, nas novas instituições.
Por isso, há que haver campanhas de sensibilização a todos os níveis (o Conselho de
Juventude está aí, a Secretaria
de Estado de Juventude e Emprego também) e bem assim
toda a Sociedade, para que não
lamentemos mais tarde: “Este
governo só traz gente de fora.”
Aqui mais uma MARTELADAS para a reflexão.
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Editorial

Quem é quem, em
tudo isto?

A

final quem é quem, em toda esta estória a volta de episódios de tentativa de
roubo de gado seguida de linchamentos e enterro dos suspeitos ainda com
vida, no posto administrativo de Maluana, distrito de Manhiça na província de Maputo?
Tudo começa com o linchamento de supostos ladrões
que acabaram sendo enterrados com vida, evento que
aparentemente, não foi alvo de diligência policial local.
Quando tudo aparentava estar-se perante um caso consumado, eis que entra em cena o segundo grupo que também
viria ser neutralizado e a semelhança do primeiro os seus
componentes acabaram sendo sepultados ainda com vida.
O segundo grupo de vítimas da fúria comunitária farta de
sofrer roubos, sobretudo de gado, entre bovino e caprino, era
composto por elementos da PRM (Polícia da República de
Moçambique). Segundo os reportes, estes não faziam parte
da Polícia local, mas, sim, vinham da cidade de Maputo, ao
que se pode concluir, em missão de carácter particular, com o
objectivo de exumarem os corpos dos linchados, dias antes.
Não tiveram sorte nessa aventura e eles mesmos acabaram sendo capturados pela comunidade que acreditou que também fizessem parte do grupo de ladrões linchados na véspera. Estes também foram linchados e enterrados vivos. Um que escapou deste grupo, conseguiu
fugir até ir comunicar o sucedido às autoridades que
acto contínuo foram ao terreno. Chegados ao terreno,
os homens da lei e ordem, começaram a efectuar detenções selectivas de suspeitos de serem os mentores daqueles actos bárbaros. A População não satisfeita com as
detenções de seus entes, foi-se amotinar nas instalações
onde a polícia mantinha sob custódia os seus familiares.
Deste lado não apoiamos a ideia de justiça pelas próprias mãos, para além de que isso seja crime.
Entretanto, uma coisa é ser a comunidade aparentemente pouco esclarecida e ao mesmo tempo farta de sofrer roubos sem que as autoridades estanquem esse mal, e

com isso tudo, caírem no desejo de justiça pelas próprias
mãos. Outra coisa é, as próprias autoridades, que são o
garante da lei e ordem, elas próprias protagonizarem actos, aparentemente, vingativos, contra os detidos em conexão com o ocorrido. Isto configura justiça pelas próprias
mãos, sobretudo porque as vítimas, desta vez, são colegas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram
um grupo de agentes da PRM, com farda verde militar, a torturarem um suspeito, com ameaças e outro tipo
de tratamento não apropriado, vindo de um agente da Polícia. Sozinho e obrigado a sentar-se no chão através de
uma rasteirada, lá o homem ia sendo interrogado, ladeado por inúmeros agentes, uns exibindo arma em punho.
Sem defender o acto cometido pela população, constitui também verdade que as comunidades sofrem roubos
que a própria Polícia na consegue resolver. A confiança
da comunidade pela Polícia na solução de roubo de gado
é muito baixa ou mesmo nula em alguns lugares, onde a
desgraça bate a porta dos currais de gente humilde, apenas para alimentar o lucrativo mercado informal de venda de carne sem certificação pelas autoridades sanitárias.
Ainda mais, as pessoas que a população enterrou, supondo
que eram ladrões, afinal de conta eram agentes da PRM. Como
explicar isto na comunidade, quando se sabe que tal grupo
não fazia parte da polícia local e muito menos receberam ordens, localmente, para fazerem aquilo que se diz, iam fazer?
Aqui é onde começa o problema. Sem prejuízo às responsabilizações, caso haja lugar para tal, entretanto, queremos acreditar que teria sido de bom tom, que a Polícia que foi ao local, tivesse orientado uma reunião geral
com a comunidade, no sentido de se proceder a melhores esclarecimentos de parte a parte, a volta da situação.
Não foi isso o que aconteceu. Para a comunidade, inicialmente surgiram ladrões. Depois vieram seus amigos, os agentes
linchados. Por fim, quando olham para actuação da Polícia, acaba sendo lícito que os populares possam ficar na crença de que
todos comem juntos. Afinal quem é quem, nesta salada toda?
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Agressividade no trânsito: Por que
pode ser muito perigosa?

A

agressividade no trânsito está a
tornar-se cada vez mais constante
e comum a muitas pessoas. E
isso pode ser um péssimo sinal.
A agressividade presente em
todos os animais, incluindo os seres humanos,
é, segundo Charles Darwin, normal e faz
parte do instinto de preservação e seleção
natural da espécie, existindo desde a era préhistórica para defender territórios, defender-se
d outros animais da mesma espécie e procura
e obtenção do alimento.
No entanto, actualmente este é um conceito
que vem ganhando proporções grandes em
alguns assuntos da vida do ser humano, como
por exemplo no trânsito.
Agressividade no trânsito
A agressividade no trânsito, também
chamada de condução ofensiva, pode ser
definida como um modo egoísta, impaciente e
pouco seguro de conduzir um veículo. Embora
se considere a agressividade algo natural em
todos os animais vivos, nos seres humanos ela
pode ganhar tons mais perigosos.

Algumas pessoas consideram os seus
veículos como se fossem uma espécie
de armadura que permite a elas serem
mais agressivas na condução do veículo,
colocando a vida de outros motoristas,
pedestres e ciclistas em risco, ou serem mais
violentas no trato com as pessoas a volta,
muitas vezes ofendendo e promovendo
confusões desnecessárias.
Comportamento violento
Nem sempre as pessoas agressivas ao
volante, são agressivas no dia a dia, quando
estão fora do veículo, por exemplo.
Existem casos em que a agressividade no
trânsito não se trata de uma constante, mas
sim apenas de um reflexo de um momento
difícil da vida do motorista. Nestas situações,
é muito mais comum as pessoas perceberem
que algo está errado e evitarem esse tipo de
comportamento.
Porque a agressividade no trânsito
pode ser perigosa?
Pessoas que se tornam agressivas ao

volante são mais propensas a sofrerem
acidentes de trânsito, perderem o controlo
em situações mais sérias e até mesmo
provocar
confusões
que
poderiam
facilmente ser evitadas em outras situações,
simplesmente por se sentirem que dentro
do veículo se encontram protegidas contra
qualquer perigo. Além disso, pessoas que
conduzem de maneira agressiva infringem
mais as regras de trânsito.
Como melhorar o comportamento
agressivo?
Se sentes que te tornas mais agressivo
ao dirigir, vale a pena começar a identificar
os motivos que funcionam como gatilho
para esse tipo de comportamento e corrigilos para se tornar um motorista melhor.
Fazendo isso, poderás proteger a tua vida e
a das demais pessoas. É importante procurar
um profissional de saúde mental e tratar
esse comportamento antes que coloque a tua
vida e a de outras pessoas em risco.
PUB
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M.P Bonde

El dourado (final)
“compramos ferro, compramos bateria”,
gritava um jovem na cadência de uma
sincopa. Seus braços enormes empurravam
o carrinho de tracção animal com uma
habilidade inusitada. Aquele momento
hilariante entre os dois personagens serviu
para desanuviar clima tenso. Em contramão,
o jovem seguia em direcção a Guerra
Popular com seus chinelos amarelos com
metade da sola e os pés rocando o alcatrão.
- Veja o tchova, em contramão.
- Tive um episódio com estes jovens ainda
nos primeiros meses da minha estadia na
capital. Quase que batia um outro carro,
tentando esquivar das suas traquinices.
- Nem me fales. Ainda bem que o município
aprovou um conjunto de normas na postura
municipal.
- As pessoas estão pouco se lixando para
a postura municipal. Isto é um deus nos
acuda. Tenho saudades da minha aldeia.
Lá as pessoas ainda mantem os princípios
elementares de convivência.
- Coisas de cidade grande.
- Isso não pode ser desculpa para atropelar
as regras.
- Uma sociedade sem regras, anda no mesmo
circulo vicioso sem nunca dar o verdadeiro
salto para o futuro.
- Então, estamos dentro de um barco sem
rumo no alto mar.
- Podes crer.
Parados na esquina, a conversa fluía, os dois
sujeitos não se deram conta que passaram
mais de uma hora em pé. O engarrafamento,
as buzinas, o calor da manhã, os ambulantes
que conquistavam os clientes com seus
bens, não os livrava daquele momento
inesperado.
- Tens ido com regularidade a zona.
- Agora não. Estou num período de graça,
depois da minha travessia no deserto.
- Sem duvidas.

- Aconselharam-me descanso. É o que tenho
feito ultimamente.
- Só regressei a zona em missão de serviço.
Mesmo assim, não deu para ver quase nada.
Aquilo era uma correria tremenda.
- Ao menos consegues aproveitar para
passear nessas saídas de serviço.
- É a única forma que tenho de conhecer o
país.
- Quando enviuvei, ainda seguia com
frequência a casa, mesmo em estado
vegetativo.
- Não exagere.
- Não é exagero. Fazia tudo sentada
naquela carrinha. Era um sacrilégio fazer
necessidades.
- O pior já passou!
- Sabes o que é ter um tubo que drena teu
mijo e uma fralda onde os dejetos ficam
guardados até alguém vir-me limpar.
- Já ouvi estórias parecidas.
- A merda fica pregada às tuas nádegas.
Repare que a distância entre a vulva e a cu
é ténue. E o cheiro, mesmo que tente conter
se espalha por todos os compartimentos.
- Não tinhas como ficar sozinha nesse
momento de dor e consternação.
- A solidão é má conselheira. Juro que
pensei em ir ao encontro do meu esposo.
- Nos primeiros momentos, esses
pensamentos rondam a nossa consciência.
- Para mim, já nada fazia sentido.
- Claro. Quando amamos ficamos focados
nesse ser que nos completa e nos sorrir e
zangar ao mesmo tempo.
- Vezes sem conta fiquei á janela esperando
ouvir o barrulho do carro, o portão a abrir,
as luzes acesas e eu ali em pé a espera para
jantarmos.
- Foi uma grande paixão.
- Quando a porta do quarto está entreaberta
faz aquele barrulho. Tenho a sensação

de que ele acaba de chegar a casa. Já não
consigo dormir com as luzes apagadas.
- A morte é algo inesperado. Ninguém se
habitua a ela, mesmo sabendo que está ao
virar da esquina e virá sem pedir licença.
- Tudo é frio agora. A cama, a casa. A vida.
Procuro forças onde não existem para
continuar a caminhada.
- Filhos?
- Perdi uma gravidez de cinco meses no
acidente.
- Minha nossa.
- A única lembrança que teria do meu
amado.
- Tudo vai-se recompor e voltas a ter alegria
nesses lábios.
- Já não posso conceber. Foi me negado o
dom da maternidade.
- Os filhos não são tudo. Podes adoptar se
assim quiseres.
- Quem vai querer uma árvore que não dá
frutos?
- Dá tempo ao tempo.
- Não tenho ilusões. Vou cuidar destes meus
ferros que permitem caminhar e aguardar o
meu dia.
- Não sejas dramática.
Alguma coisa caiu do prédio causando
algum estrondo parapeito do edifício onde
se encontravam encostados. Algumas gotas
tingiram o casaco do Joel. Ela abriu a carteira
sacou um plástico com panos húmidos e
limpou-o. Naquele momento, os olhares se
cruzaram, Joel ajustou os óculos de vista,
mordeu o lábio, tentando conter a pulsação
do seu coração. Ela olhou-o fixamente sem
pestanejar, e disse:
- Recordas que me trocaste pela Olga.
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Mais um expediente político de perseguição à oposição em Gaza

Justiça nega liberdade ao cabeça
de lista do MDM em Xai-Xai
“Tanto o Serviço de Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), quanto os ofendidos não
relacionaram o meu filho com o crime junto ao Tribunal e o Ministério Público como entidade acusadora não se fez presente para audiência e nem apresentou alegações finais”
– mãe de Agnaldo Navalha que já remeteu o barulho à embaixada dos EUA, União Europeia e Nações Unidas.

cido como Poeta Militar,
o jovem Agnaldo Navalha encabeçava a lista do
Movimento Democrático
de Moçambique (MDM)
para as eleições autárquicas do município de Xai-Xai, província de Gaza.

Dávio David

O

Tribunal
Superior de
Recurso é
acusado de
fazer ouvidos de mercador em relação ao recurso de pedido de
soltura do antigo cabeça de
lista do partido Movimento
Democrático de Moçambique (MDM) concorrente ao cargo de Presidente
do Conselho Municipal
de Xai-Xai, em 2018, Agnaldo Rui Jó Navalha.
Navalha foi condenado num processo turvo
para cumprir uma pena
de prisão de 12 anos na
cadeia de máxima segurança,
vulgo
B.O.
Trata-se de episódios
ocorridos nas vésperas
das últimas eleições autárquicas nas quais a vítima concorria como cabeça de lista do MDM.
Até aqui o recurso interposto por Navalha,
que não foi detido em
flagrante delito, não tem
sido julgado e o homem
vai definhando nas celas
de segurança máxima em
Maputo, vulgo BO, como
um grande delinquente que por sinal não cabe
sequer nas celas de Gaza.
Agnaldo Navalha foi

acusado pelo Ministério
Público e condenado pelo
Tribunal Judicial da Província de Gaza em 2018, a
uma pena de prisão maior
de 12 anos, supostamente, pela prática de crimes
de furto e fogo posto.
Tudo remota ao ano de
2018 aquando de uma manifestação popular ocorrida no dia 04 de Fevereiro

do mesmo ano, no Distrito
de Limpopo, província de
Gaza, quando um grupo
de moradores locais ateou
fogo a uma residência em
que se suspeitava ser esconderijo de sequestradores que se dedicavam ao
tráfico de órgãos humanos.
Conforme recorda o
escritor e poeta Sérgio
Raimundo, mais conhe-

Oposição no fio da Navalha em Gaza
Raimundo Militar explica que, naquela altura,
Navalha com aspiração
políticas já agitava a juventude local e “falava de
mudanças e tal qual um
Jesus qualquer que pregava, usando analogias
para atingir os romanos
que dirigem o nosso belo
país. Navalha foi detido e
viu o seu nome rodopiando com artigos, alínea,
crimes e acusações em
infinitos processos. Foi
acusado de fogo posto, no
Posto de Chicumbane”.
Diz o poeta militar que
“todos
acompanhamos
quando a cabeça de Navalha foi arrancada das listas
eleitorais para ser metido
numa cela. O seu partido
MDM até tentou cacarejar
nos primeiros dias para que
se libertasse Navalha, mas
o galo só canta com mais
força, uma vez por dia.
O MDM, meses depois,
voltou ao seu projecto de
construir um Moçambi-

que para todos e me parece que esse Moçambique,
devia ser sem Navalha”.
De acordo com documentos em nossa posse, o referido processo
ostenta o número 26/18
afecto ao Tribunal Provincial de Gaza, 3ª Secção Criminal depois convertido para o número
144/18, no Tribunal Superior de Recurso, 4ª Secção Criminal de Maputo.
Um familiar que não
se quis identificar disse ao
PpP que Agnaldo Navalha
foi julgado e condenado
pelo juiz Alfredo Matusse.
Segundo a fonte, Alfredo Matusse actualmente está suspenso da
Magistratura
Judicial
por actos de corrupção.
“Este é o irmão de
outro
lesa-pátria,
de
nome Renato Matusse”.
Segundo
alegações
da mãe de Navalha, Ana
Paula Tui, no referido
processo pode evidenciar-se que Agnaldo Navalha não estava presente
na data e local da prática
do crime de fogo posto e
furto e que tal manifestação popular, não decorreu
no dia 06 de Fevereiro de
2018, como erradamente
consta na matéria dos autos, mas, sim, no dia 04
de Fevereiro desse ano.
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Outrossim, Tui alega
ainda que os autos foram
incapazes de demonstrar a presença no local
dos factos de seu filho no
dia 04 de Fevereiro, data
real da referida manifestação popular e que “tanto o Serviço de Nacional
de Investigação Criminal (SERNIC), quanto os
ofendidos não relacionaram o meu filho com o
crime junto ao Tribunal e
o Ministério Público como
entidade acusadora não se
fez presente para audiência e nem apresentou alegações finais”, aliás, chega
a estranhar que “a sentença não foi lida no Tribunal pelo Juiz da causa”.
Entretanto, a mãe de
Agnaldo Navalha tem estado incansavelmente e
sem sucesso, a recorrer
a vários órgãos de administração da justiça do
país e outras entidades
públicas e internacionais.
A título de exemplo, algumas petições foram submetidas ao tribunal Supremo, Conselho Superior da
Magistratura Judicial, embaixada dos Estados Unidos de América, Nações
Unidas, União Europeia e
Provedor da Justiça, mas
tudo isso tem sido debalde.
Por outro lado, Ana
Tui, diz lamentar que paradoxalmente, no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público
e na Procuradoria Provincial de Gaza tenham negado receber a sua petição
que busca pela justiça para
o seu filho que segundo
ela nem esteve presente onde tudo aconteceu.
A fonte que temos vindo a citar, lamenta ainda
pelo facto do Tribunal Superior de Recurso não ter
sequer julgado o recurso
do réu Agnaldo Navalha,
“violando a lei número
25/2019 de 26 de Dezembro, que dispõe que havendo vários recursos da
mesma decisão dos quais
alguns versem sobre ma-

téria de factos e outros
exclusivamente sobre matéria de direito são todos
julgados conjuntamente,
o que não foi o caso. No
presente caso, o recurso
interposto pelo meu filho versava sobre matéria
de facto e de direito, mas
o Tribunal Superior de
Recurso apenas julgou e
achou procedente o recurso do Ministério Público
apesar de este ter (estranhamente) pautado pela
ausência no julgamento”.
Tribunal Supremo
Ana Paula Tui pediu
a intervenção do vice-presidente do Tribunal
Supremo, aferindo que
nos autos com o número
144/18 que corre seus termos no Tribunal Superior
de Recurso de Maputo,
seu filho encontra-se internado no estabelecimento penitenciário de Máxima Segurança, vulgo BO,
detido injustamente, e
reitera que nos autos nada
revela o envolvimento de
Navalha na prática do crime de que foi acusado,
nem foi possível provar
que ele esteve presente
no referido levantamento
popular, ocorrido no dia
04 de Fevereiro de 2018
no Distrito de Limpopo.
Os familiares de Agnaldo Navalha dizem mesmo
que o julgamento e as decisões subsequentes são
fruto de uma campanha de
perseguição política, por
Navalha ter defendido a
população junto a reunião
local com os dirigentes locais após o referido levantamento popular. Numa situação em que os populares
mostravam-se cansados de
reclamar em como a residência incendiada, abrigava malfeitores e servia de
cativeiro para os raptos.
Pena misteriosa
Estranham ainda, o facto de Agnaldo Navalha ter
sido aplicado a pena máxima de 12 anos de pri-

são. É que, segundo eles,
Navalha foi condenado a
penas parcelares de 2 anos
de prisão por danos voluntários; a 6 meses de multa,
calculados a taxa diária
não especificada, pelo crime de furto qualificado e
a 6 meses de prisão pelos
danos voluntários. Com
isto defendem que o cúmulo jurídico não estaria
além de 2 anos de prisão,
no entanto, o então cabeça
de lista do MDM em Xai-Xai, está preso desde o
ano de 2018, ultrapassando
os prazos de reclusão, em
conformidade com a matéria que lhe é imputada.
Referem ainda que o
Tribunal Superior de Recurso não se pronunciou
sobre o pedido de soltura imediata submetida a
23 Março de 2021, até
aos dias de hoje, passam mais de 12 meses.
O parecer do TS
Segundo outro documento em nossa posse do
Tribunal Supremo, da lavra da assessora do Presidente do Tribunal Supremo, Noémia Abudo
Malapende, datada de a
13 de Maio de 2022, esta
propôs o arquivamento da
exposição da mãe de Agnaldo Navalha, alegando
que as pretensões da exponente são de cariz processual e nesta senda deveria lançar mão dos meios
processuais previstos na
norma adjectiva, para ver
repostos os direitos do réu,
eventualmente violados.
Entretanto,
segundo Malapende, havendo
condenação, assiste-lhe
o direito de recorrer contra a decisão que lhe seja
desfavorável, quer seja da
decisão da 1ª instância, assim como da 2ª instância.
Nesta óptica, prossegue
Noémia Malapende “é em
sede de recurso que devem
ser presentes questões que
afastem a responsabilidade do agente, podendo
solicitar soltura com re-

curso ao processo extraordinário de habeas corpus”.
Ainda de acordo com
um despacho do Tribunal
Supremo, com referência
269/GP/2022, datado de
09 de Junho de 2022, assinado pelos Presidente e
respespectivo vice do TS,
Juízes João António da
Assunção Baptista Beirão e, Adelino Manuel
Muchanga, em resposta
a exposição da mãe do
Agnaldo Navalha refere
que “concordo com o parecer (da assessora) e recomenda a requerente a
recorrer aos mecanismos
processuais para a reparação dos Direitos eventualmente violados. No
caso concreto poderá recorrer aos serviços de um
advogado do IPAJ ou ao
Ministério Público como
fiscal da Legalidade em
caso de violação da Lei”.
O Provedor de Justiça,
Isaque Chande, por seu
turno, é tido como quem
também esquivou-se de
prover justiça ao jovem
Navalha, conforme contam os seus familiares que
o acusam de ter-se limitado apenas a dizer que
“devemos lutar com a justiça e que ele, nada podia
fazer. Este entendimento
é partilhado pela União
Europeia e pelo Juiz Presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga,
deixando-nos sem saber
que outra administração
da justiça, devemos recorrer para soltar alguém
julgado e condenado num
processo de autêntico expediente político para a
negação de uma candidatura a presidência do
Município de Xai-Xai”.
Abandono do MDM
Questionado sobre o
apoio que o MDM está
a prestar ao jovem aspirante a Presidência do
município de Xai-Xai,
a família de Navalha lamenta que, desde a morte
do engenheiro Daviz Si-

mango, tenham perdido
o apoio visível como tal.
“Mas temos informações de forma tímida e
isolada que o Delegado
provincial do MDM em
Gaza, Manasse Mundlovo, deputados Elias Impuiri, Fernando Bismarque e Silvério Ronguane
têm estado a buscar informações do processo, e não
mais que isso”, lamentam.
Aliás, as nossas fontes referem que o Presidente do MDM, Lutero
Simango esteve reunido
com o Presidente do Tribunal Supremo, Adelino
Muchanga, mas foi um
encontro que não produziu nada. “Então, oficialmente, e de forma clara,
não há hoje um apoio nenhum do partido, daí que
a família é que custeia as
despesas do advogado”.
Parecer do TSR
De acordo com o Acórdão da 4ª Secção Criminal do Tribunal Superior
de Recurso, com número
144/2018, em nossa posse, datado de 22 de Dezembro 2020, ficou provado que “os réus Agnaldo
Rui Jó Navalha e Castigo Francisco Tamele, na
companhia de outros seus
comparsas, no dia 06 de
Fevereiro de 2018, a noite
dirigiram-se as residências
dos ofendidos Ana Rubem Zitha Mathe, Florinda Sitoe, Orlando Romão
Neves, Luís João Machavane e Juvêncio António Zucula, situadas no
Posto Administrativo de
Chicumbane, Distrito de
Limpopo e atearam fogo
nas casas, viaturas, motorizadas, abateram animais
domésticos e danificaram
outros bens, como ilustram as fotografias junto
aos autos (…) Concordamos assim, com o parecer
do ilustre Magistrado do
MP”, lê-se no Acórdão,
assinado pelos juízes, Arlindo Moisés Mazive e
Maria Alexandra Zamba.
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… Não há iluminação pública apesar dos postes de energia terem
candeeiros que foram colocados para esse fim”

Iluminação pública nos subúrbios

Falta de manutenção
abona o crime
Depois de tanto investimento feito para se prover a iluminação pública nas ruas e becos
de alguns bairros da preferia da cidade de Maputo, visando a melhoria da visibilidade
nocturna e assim minimizar os focos da criminalidade, nota-se, nos últimos tempos, a
falta de assistência dos candeeiros.

Alexandre Luís

A

escuridão
voltou a se
tornar o normal o que
até em grande medida faz recrudescer
o crime. Ante o deficiente
patrulhamento
policial,
nos locais onde a iluminação pública já não existe,
as vítimas do crime são os
munícipes com destaque
para as mulheres e os estudantes noturnos que ficam
despojados dos seus bens.
Este é um caso muito
preocupante que destranquiliza centenas de habitantes dos arredores da cidade
de Maputo como também
da Matola. Afinal quem é o
responsável por este drama?
Depois de muito tempo
em que os cidadãos dos
arredores da capital reclamaram e se queixaram
pela falta de iluminação
pública, por tanto estarem
cansados de serem assaltados a coberto da escuridão
da noite, houve quem de
direito que tomou a ousadia de bom senso e decidiu
aceder àquela preocupação
dos munícipes. Então, com
a montagem da iluminação
pública em alguns bairros

suburbanos do município
de Maputo, os munícipes
respiraram de alívio quanto
à redução de assaltos a que
estavam sujeitos durante o
período nocturno porque
já podiam circular com
uma relativa segurança.
Ao se colocar candeeiros nos becos e certas ruas
dos bairros, vozes apareceram a congratular esta

atitude que foi iniciativa
da empresa Electricidade
de Moçambique (EDM).
Entretanto nos últimos
tempos esta ideia benévola de satisfazer aquela
preocupação dos munícipes está a ter percalços
pois contrariamente ao
previsto - iluminar os bairros- nota-se que, presentemente, esta acção não

está a ser bem acompanhada por quem devia o
fazer porque a escuridão
nos bairros voltou a dominar e o crime a disparar.
Queremos dizer com
isto que o sistema que
outrora fora largamente
elogiado está agora a ser
uma desilusão na medida em que a ordem pública volta a ser afectada.

Havia empresas de manutenção, nomeadamente
a ENGICO e a MAGUEZ,
que tinham sido subcontratadas pela empresa Electricidade de Moçambique
para a assistência do sistema, que, (porquê razoes?),
desapareceram. Afinal o
que é que esta a acontecer?
Os rumores dão conta que
estas teriam sido sanea-
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das aquando da nomeação
de Mateus Magala como
PCA da empresa Electricidade de Moçambique.
O drama nos bairros
Assim, para melhor
compreendermos a dimensão do problema, visitámos os bairros Luís
Cabral, Inhagoia, bairro
25 de Junho “B”, Bagamoio e Jorge Dimitrov
para servir de uma demostração quanto a dimensão
deste problema que está
a acontecer em quase todos bairros da preferia
da cidade de Maputo.
No bairro Luís Cabral,
logo à entrada a partir da
Administração
Nacional de Estradas, ANE,
encontramos, na manhã
de 23 de Junho, um grupo de quatro munícipes
sentados a conversar. Ao
abordarmo-los sobre a situação da iluminação pública a reação não tardou.
“Na zona não há iluminação pública apesar
dos postes de energia terem candeeiros que foram
colocados para esse fim”,
disse um deles acrescentando ainda que “aqui
estamos na célula “A”,
quarteirão Dois mas também no quarteirão Um
a situação é a mesma”,
disse. Um outro explicou nos que o ponto em
que nos encontrávamos
chamava-se Rua da ANE.
“Aqui também não há
iluminação pública. Atrás
do cemitério até ao supermercado de Xinhembanine, de ponta a ponta,
os candeeiros públicos
não acendem. Devido a
escuridão, à noite as pessoas são surpreendidas
por cães vadios. Têm havido muitos assaltos. O
secretário do bairro conhece esta situação mas
não reage”, acrescentou.
Ainda no bairro luís
Cabral, um transeunte que
se apercebeu da conversa que a reportagem do
Ponto por Ponto estava

a entabular com aqueles
quatro munícipes se aproximou e quis participar.
Chama-se Vasco Chanela. Por sua vez disse residir no bairro do Zimpeto,
na rua dos Golfinhos. “A
rua fica ao lado do armazém dos medicamentos.
Aquilo é um problema.
Apesar de ter postes com
candeeiros, à noite fica
tudo escuro. Nunca vieram fazer a manutenção.
A EDM tem culpa. Apesar
de nunca termos reportado casos criminais, a rua
mete medo quando escurece. Pior quando pretendemos sair de madrugada”, disse Vasco Chanela.
Este foi mais longe afirmando que os moradores
próximos da rua chegaram
até a contribuir um valor
afim de reiluminar a via.
“Arranjamos
alguém
para colocar as limpadas
e depois pagarmos pelo
trabalho. Estes «gajos» da
eletricidade tiveram conhecimento e foram nos criar
problemas e em contrapartida não se propuseram a
fazer o trabalho. Com eles
você arranja problemas
mesmo. Ali estamos numa
situação de presos, só seremos libertos quando eles
quiserem”, realçou o nosso interlocutor desabafando o sofrimento dos moradores daquela parcela.
Só dois candeeiros
acendem
Na persecução de continuar a querer entender
mais sobre esta triste realidade a reportagem do Ponto por Ponto se deslocou ao
bairro Inhagoia e escalou a
Rua Três. Zaqueu Eduardo
e Samuel Muthombene, ao
que nos pareceu, serem reformados, estavam entretidos numa conversa matinal e abordamo-los sobre
a matéria. “Aqui nesta rua
só acendem três candeeiros de um total de quinze.
A EDM não tem aparecido
para fazer a manutenção e
às vezes pedimos aos seus

técnicos quando passam
por aqui nas suas viaturas
para o fazer e não aceitam.
Aqui o que está a acontecer
é que as lâmpadas fundiram e nós já contribuímos
e compramos para virem
colocar”, disse um deles
acrescentando que “eles
só querem dinheiro”, acusou e acrescentou que “os
técnicos da EDM circulam
em viaturas de manutenção
fingindo que estão a trabalhar. Só mexem quando
há avaria notificada numa
residência e ai quando a
residência visada tiver um
poste em frente com um
candeeiro também avariado eles mexem em troca
de dinheiro”, disse e desabafou. “Consideramos que
deviam nos ajudar porque
nós, nesta situação, quando
vemos uma daquelas viaturas respiramos de alívio
mas pelo contrário nada
acontece para nos ajudar”.
Na nossa conversa com
aqueles munícipes tomamos conhecimento de que
todos os dias eles têm que
acordar muito cedo para
acompanhar as crianças
para a escola devido a escuridão que torna muito difícil caminhar para além da
criminalidade. “Se viessem
colocar as lâmpadas o crime havia de reduzir. Temos
sofrido frequentes assaltos.
As principais vítimas são
as mulheres e os criminosos nas suas investidas,
de preferência arrancam
anéis de ouro, carteiras e
celulares”,
acrescentou.
“Já imaginou você, casar
e depois ter medo de pôr
a aliança por causa de um
criminoso?”, questionou.
Na Rua da Paz, no Bairro 25 de Junho “B”, que
liga a Avenida de Moçambique, a partir do bairro
N`tsiwene à Avenida Lurdes Mutola, na zona do
Paiol do Zimpeto, falamos
com Bernardo Matsena
que nos disse que naquela
rua, à noite, é preciso ter
muita coragem para circular porque a mesma é mui-

to visada pelos criminosos.
“Quando escurece as pessoas preferem as ruas do
interior do bairro que estão
semi-iluminadas na medida em que num troço nem
todos candeeiros acendem.
Olha que por falta de iluminação muitos residentes
em vez de irem deitar o
lixo no contentor, depositam-no junto ao murro do
Aeroporto. A polícia só faz
patrulhamento a pé. Às vezes a polícia tem passado
de carro a patrulhar mas
julgo que à noite não há
patrulha”, disse Matsena.
De realçar que as situações que estamos a
descrever neste capitulo
são as mesmas que constatámos nos bairros de
Bagamoio e Jorge Dimitrov vulgo Benfica. Aliás,
a única diferença é que
nestes últimos bairros
soubemos de alguns munícipes que existem ruas
em que nenhum candeeiro
acende. Isto é, tudo fica
escuro quando anoitece.
EDM sem seriedade?
Sobre a situação do
bairro Luís Cabral contactámos a sede da secretaria do bairro para pedirmos algumas explicações
ao respectivo secretário
e nos disseram que estava ausente. Entretanto, o
funcionário que nos atendeu apesar de não ser residente, reconheceu que
há um défice na iluminação pública. “Não posso
falar sobre essa questão.
Quem deve dar detalhes
é o secretário que tem
uma equipe que zela pelo
bairro”, disse. No bairro
Inhagoe “A”, Adélia Jordão, secretaria do bairro,
disse à nossa reportagem,
sem mencionar a dimensão deste problema que
apoquenta os residentes,
que a situação é bastante
preocupante, tanto para si
como para os residentes.
“Aqui temos dois Inhagóias. O “A” e “B”. O “A”
tem quarenta quarteirões

e todos estes enfrentam
este dilema. Todos precisam de ver a iluminação
pública revitalizada. Há
locais onde existem postes
de energia sem candeeiros e as pessoas reclamam
pela sua existência. Estou
a falar de ruas e alguns
becos onde pode circular
viaturas. Já informamos
sobre esta situação à empresa EDM que já veio
fazer um trabalho que não
chegou a terminar”, disse
a nossa fonte explicando
ainda que devido a falta
de iluminação pública a
criminalidade encontrou
espaço. “Os criminosos
assaltam principalmente
as senhoras que acordam
muito cedo para irem buscar pão nas padarias e ou
que vão ao mercado grossista buscar produtos para
a revenda. Os ladrões levams dinheiro e cestos.
Estas mulheres, normalmente, começam as suas
actividades de madrugada. Já anunciamos estes
problemas à EDM. Isto é
muito preocupante. Pedimos que venham resolver este problema”, disse.
Por seu turno, Laus
Chembene, secretario do
bairro do Bagamoio, respondendo sobre o assunto disse que “na verdade
esta é uma situação real.
Não há que fazer uma ginástica para se saber desta situação. Já fizemos
um levantamento a partir
dos chefes de quarteirões
e concluímos que é necessário revitalizar cerca de 604 candeeiros. Já
informamos por escrito
à empresa EDM e passa
já um bom tempo e ainda
não nos respondeu”, disse.
Acrescentou ainda que sobre a criminalidade no Bagamoio existem situações
de roubos e assaltos na via
pública. “Temos relatos
de que há crimes devido,
também, a falta de iluminação”, acrescentou. (x)
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Incompetência institucionalizada na Educação

Ministra Namashulua: Rá, ré e rua!
A irresponsabilidade, o espírito do deixa-andar, da preguiça, do privilegismo, do desleixo
e da imprudência estão hoje incrustados na medula óssea da estrutura responsável pela
concepção e produção do livro escolar.

sabilidade do MINEDH.
Qual foi o papel do dono
da obra? Eis a questão que
a ministra não esclarece.
Enquanto isso
A Porto Editora explica
ainda que, como consultora, contratou uma autora
e uma revisora científicas moçambicanas, ambas
com currículos reconhecidos. Além disso, adianta
que o livro em questão foi
sujeito a provas de validação por parte dos organismos do MINEDH, tendo
a Porto Editora integrado
todos os pedidos de alteração solicitados pela tutela.
A editora portuguesa
simplesmente exerceu o seu
direito de resposta, mas há
muito que estava claro que
o MINEDH é que é culpado.

Dionildo Tamele

A

incompetência
da
Ministra da
Educação e
Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, fez com
que ela, na semana finda,
tenha aparecido, na esfera
pública, a eximir-se das
responsabilidades na produção do livro da 6ª classe.
Na sua fuga à responsabilidade, a ministra lançou
as culpa à sua máquina
administrativa, incluindo
a Porto Editora. O que se
pode depreender com as
afirmações da governante moçambicana é o fac-

to de não se compreender, sendo ela ministra
do pelouro tenha deixado
passar erros tão graves.
Das duas uma ou a ministra é irresponsável, porque tal como dá a entender
não esteve por dentro do
processo ou ela é incompetente, supondo que esteve por dentro do processo,
porém, a situação escapou
ao seu controle. Entretanto, em ambas, quer numa
ou outra situação, deveria
ter aparecido a colocar o
seu cargo a disposição,
mas não foi isso que ela
fez. E nem que é de direito seguiu essa lógica e
até hoje, apesar de tamanha gravidade, a ministra mantém o seu cargo.

Entretanto
Quem não se fez de rogado é a Porto Editora que
de imediato distanciou-se
das responsabilidades endossadas contra si pelas
autoridades moçambicanas.
Reagindo às acusações,
a empresa diz não ter sido
a editora do referido livro escolar. Segundo seu
esclarecimento, a Porto
Editora agiu, no processo, apenas na qualidade
de consultora editorial.
Conforme a Porto Editora, a obra é propriedade do
Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano
(MINEDH). Ainda de acordo com a Porto Editora, a
impressão e a distribuição
também são da respon-

A educação no país é
um negócio
Para a activista social
Fátima Mimbire, na questão do livro escolar denota-se negligência do sector da
Educação de uma forma geral. Segundo ela, na verdade,
o livro é a ponta de iceberg,
não se esquecendo dos problemas sérios com os professores que ficam meses e
meses sem receber salários
e sem ter a sua progressão
na sua carreira profissional.
Fátima Mimbire questiona as constantes mudanças de currículos, todos os anos, no sistema
nacional de educação.
“Afinal que é que nos
leva todos os anos a termos
que mudar o conteúdo do
livro? Onde é que é tomada

a decisão sobre a mudança
do conteúdo do livro? O
que é que tinha no conteúdo anterior que estava desactualizado e que hoje as
crianças não podem usar?”.
Conforme ela, esta situação acontece porque a
Educação mais do que ser
um instrumento de capacitação e criar capacidade
para os jovens, transformou-se num instrumento de
negócios, ou melhor, numa
oportunidade de negócio.
Na mesma ocasião a
activista pediu a demissão imediata, da Ministra da Educação e Desenvolvimento
Humano.
“Se queremos que a
educação seja catalisadora
do país e duma sociedade
instruída, que possa ajudar
na busca de soluções para
o desenvolvimento de Moçambique é preciso mudar
toda a perspectiva em que
a Educação está ser conduzida”, disse activista social
Escândalo reflecte falta
de liderança no sector
da educação
Os professores universitários consideram que
apresentação dos relatórios
pela Ministra da Educação
e Desenvolvimento Humano, descredibiliza os resultados apesentados, que se
esperava, que exaltassem os
princípios da transparência,
imparcialidade e isenção.
A Liga dos Docentes
Universitários (LiDU), uma
organização que congrega a
classe de docentes universitários de Moçambique,
continua a acompanhar
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atentamente o escândalo
envolvendo o livro de ciências sociais da 6ª classe. E,
mais uma vez, apresenta
o seu pronunciamento na
sequência da divulgação
dos resultados do inquérito da comissão constituída
para analisar os contornos a volta do escândalo.
Dos resultados do inquérito, a LiDU tira algumas
ilações. Primeiro, a negligência e a falta de profissionalismo
constatadas
expõem a deterioração das
responsabilidades daqueles que deveriam garantir a
gestão criteriosa, ajuizada
e cautelosa dos processos
educacionais nacionais, incluindo a produção dos materiais didáticos. Este quadro, num sector-chave como
o é a Educação, desonra
integralmente os esforços
feitos desde a criação das
zonas libertadas, passando
pela primeira República,
onde tudo se fez para que os
moçambicanos recebessem
a melhor educação para encarrar o mundo e os seus
problemas com argúcia.
Segundo, fica claro o
desrespeito pelas regras
fundamentais do funcionamento da administração
pública e a inobservância
dos procedimentos específicos na produção do livro, havendo espaços de
penumbras sobre a gestão
do processo todo até à reprodução em massa do livro. A irresponsabilidade, o
espírito do deixa-andar, da
preguiça, do privilegismo,
do desleixo e da imprudência estão hoje incrustados
na medula óssea da estrutura responsável pela concepção e produção do livro
escolar. Isto, por sua vez,
reflecte os fracos mecanismos de fiscalização, a impunidade que concorre para
a corrupção, a banalização
da educação, desrespeito
pelas instituições públicas
e pela nação. Ademais, a
conduta dos gestores da
educação e da editora no
processo de concepção e
produção do livro, reflecte,
também, a falta de lideran-

ça no sector da educação,
capaz de orientá-los na materialização da sua agenda.
Duma forma geral, os
resultados do inquérito revelam a crise profunda por
que passa o nosso sistema
de educação. E este cenário
é apenas parte dos múltiplos problemas ainda não
investigados e desvendados. Para um Estado que se
preza como Moçambique,
com uma administração pública com mais de 46 anos,
estas conclusões são desenxabidas e vergonhosas.
Entende que o relatório
integral do inquérito deve
ser público, ou seja, o documento deve ser de acesso e consulta pública, não
sendo, portanto, suficiente
a apresentação das constatações-chave do relatório.
É do interesse público perceber os impulsionadores
da negligência e falta de
profissionalismo nas instituições responsáveis pela
concepção e produção do
livro. É de interesse público perceber com profundidade os indícios de
conflito de interesses, corrupção e a rede que se beneficia do “negócio” do livro na cadeia de produção.
Considera problemática
a apresentação dos relatórios da Ministra da Educação e Desenvolvimento
Humano, não apenas por
configurar conflito de interesse, mas também, por
colocar em dúvida a independência da comissão e,
por via disso, descredibilizar os resultados apresentados, que se esperava
que exalassem os princípios da transparência, imparcialidade e isenção.
Julga ser acertada a recomendação da cessão de
funções do Director-geral
do Instituto Nacional para
Desenvolvimento da Educação (INDE), da Directora Nacional do Ensino
Primário assim como do
Chefe de Departamento do
Livro Escolar e Materiais
Didácticos. A LiDU entende que estes três gestores têm responsabilidades

agravadas nesse processo
escandaloso, mesmo que
entenda que mais pessoas
devem ser responsabilizadas. A exoneração dos
gestores é vista como uma
marca fundamental de uma
administração que responsabiliza os seus funcionários quando estes descumprem com as suas funções,
desviam-se das suas obrigações e minam o mandato
da instituição e a prossecução do interesse público.
Assume que relatório
de inquérito tem um grande
mérito por apresentar uma
abordagem de responsabilização muito forte. Todavia,
o mesmo peca por apresentar uma linha de responsabilização seletiva. A LiDU

esperava, por exemplo, que
a responsabilidade pelos
erros, não fosse “jogada”,
apenas, aos actores externos, ou a alguns subsectores do MINEDH, mas que
a direção máxima tivesse
a coragem e honestidade
suficientes para assumir
a sua comparticipação na
negligencia e na falta do
profissionalismo que concorreram para o despoletar
deste escândalo. E nesta
senda, a LiDU esperava
que o a direcção máxima
assumisse, pelo menos, a
responsabilidade
política de todo este imbróglio.
Entende que não estão
suficientemente explicadas
as razões para a ocorrência dos actos objectos do

inquérito. Neste sentido, a
divulgação dos resultados
do inquérito não pode marcar o fim deste processo,
muito pelo contrário, deve
ser, por um lado, encarrado
apenas como um processo
que visa responsabilizar os
autores e coniventes dos
erros no livro da 6ª Classe.
Por outro lado, o inquérito
deve ser assumido como
o início de um longo processo de reforma do sector
da educação, uma reforma
dos processos, de mentes e
atitudes, começando pelo
subsector do ensino primário como a base para a
implantação, construção
e sustentabilidade da cultura de qualidade da educação em Moçambique.

Zonas de conflito

Mais de um milhão
vacinado contra Covid-19
Um milhão de pessoas afectadas por conflitos armados em Moçambique recebem duas
doses da vacina contra
Covid-19.A campanha
nacional de imunização
de Moçambique vacinou mais de um milhão
de pessoas — 75% da
população — em seis
distritos afectados por
conflitos armados nas
províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala
com o apoio do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (CICV).
“O conflito armado em Cabo Delgado
teve um impacto real
no sistema de saúde
em geral. A maioria
dos centros de saúde
foi destruída, queimada ou vandalizada, e é
impossível ter acesso a
estes centros devido à
insegurança”, explica o
coordenador de Saúde

do CICV em Moçambique, Emilio Mashant.
“A violência impediu
que o sistema de saúde
se deslocasse para esses locais para realizar
uma campanha de vacinação contra a Covid”.
O CICV apoia as
autoridades de saúde do
país fornecendo combustível para o transporte de vacinas, equipes
de saúde e voluntários
da Cruz Vermelha de
Moçambique em Pemba, Montepuez e Ibo,
na província de Cabo
Delgado. A violência
em curso impactou severamente o acesso
à saúde nesta região,
onde mais de três mil
famílias fugiram das
suas casas em busca de
segurança desde o início de Junho deste ano.
Nos últimos anos, cerca
de 800 mil moçambicanos foram desloca-

dos pelo conflito armado em Cabo Delgado.
O CICV presta a
mesma
assistência,
além de disponibilizar
veículos, na região central do país nos distritos
de Barué, Mossurize
(Manica) e Gorongosa
(Sofala), onde o conflito de 2013-19 afectou
fortemente a saúde. A
falta de acesso a serviços essenciais continua
sendo uma das principais questões humanitárias nesta parte do país.
Além disso, o CICV
apoiou o trabalho de 200
voluntários da Cruz Vermelha de Moçambique,
que conscientizaram as
comunidades sobre a importância da vacinação.
Somente nas províncias
centrais de Manica e
Sofala, os voluntários
chegaram a mais de 50
mil pessoas. (Redacção)

16 |

Ponto por Ponto | Quinta-feira, 30 de Junho de 2022

SOCIEDADE
Ao longo dos 47 anos da Independência Nacional

Frelimo tornou Moçambique o
país mais corrupto do mundo
O campo político moçambicano tem estado a mudar. Se no passado em datas comemorativas nacionais, os diversos actores políticos, com destaque para os partidos políticos
com assentos no parlamento e organizações da sociedade civil escusavam-se de tecer
suas opiniões, sobre os diversos assuntos da égide política, económica, social, este paradigma está a ser quebrado.

Dionildo Tamele

inoperacional para fortificar o seu poder financeiro.

Renamo e o
MDM entendem que percorridos
47
anos da independência do jugo colonial,
a independência não é total
por conta de diversos factores que resultam, essencialmente, de má governação do governo da Frelimo.
Trata-se de um sistema de
governação que, segundo o
Presidente da Renamo, Ossufo Momade, para além de
violar os direitos humanos
universalmente aceites, retardou o desenvolvimento do
país, com a implementação
das machambas colectivas,
cooperativas de consumo, aldeias comunais e outros métodos comunistas leninistas.
De acordo com Ossufo Momade, os 47 anos da
independência do país são
caracterizados pela troca
dos opressores, sendo que
este novo opressor capturou o Estado moçambicano
e tornado-o, num dos países
mais corruptos do mundo, á
mistura com a partidarização das instituições públicas.
“Nos últimos tempos se
assiste a um autêntico festival de dilapidação do erário público que tem como
exemplo eloquente as dívidas inconstitucionais e
ilegais que começam a ganhar contornos preocupan-

Porta-voz do MDM
Por sua vez, o MDM, na
voz do Ismael Nhacucue,
entende que a situação que
se vive no país, em 47 anos
da independência, apenas
mudou-se do colonizador,
onde o governo da Frelimo
e seus membros apropriam-se do erário público, com
a perspectiva de construir
seus impérios económicos,
prejudicando a população.
“O partido entende que
o Estado continua partidarizado e a população ainda
enfrenta dificuldades para
ter o acesso a serviços básicos como água potável,
educação e transporte”, disse Nhacucue, acrescentando
que para se melhorar estas
condições, o Estado deve
criar políticas de inclusão de
todos no processo de desenvolvimento, adoptando um
modelo de descentralização,
privilegiando o gradualismo na introdução de novas
autarquias com a respectiva
descentralização de competências, nos termos da lei
em vigor e assegurar a plena
descentralização provincial
e distrital através da eliminação da figura do secretário do Estado e introduzir
um voto obrigatório como
forma de reduzir as abstenções em pleitos eleitorais. (x)

A

Ossufo Momade

Fátima Mimbire

Ismael Nhacucue

tes porque o seu julgamento está muito ensombrado
por artemanhas políticas”,
disse Ossufo Momad, .
Ossufo Momade lembra
ainda que o partido Frelimo
beneficiou de 10 milhões
USD do dinheiro das dívidas ocultas, injustamente
imputado ao povo moçambicano pelos deputados deste
partido que incluíram sem
nenhuma explicação ou argumento, as dívidas ocultas na Conta Geral de 2014.
Acrescentou ainda que
ocorre outra forma de silenciar a democracia consubstanciada pelo regime
de raptos dos empresários,
académicos, jornalistas e todos os críticos que se esforçam em contribuir na consolidação do nosso Estado.
“Como forma de silenciar a democracia, o regime
institucionalizou sequestros
e assassinatos dos membros e quadros da Renamo
e as fraudes eleitorais que

geram conflitos em cada
processo”, referiu a fonte.
Num outro desenvolvimento disse que percorridos cerca de cinco décadas
livres do jugo colonial, a
independência não é total
por conta de vários factores que resultam do sistema
de governação implantado.
“Inicialmente,
foram
negados os direitos e liberdades fundamentais, cujo
resgate precisou de uma
luta de dezesseis anos para
implantar a Democracia e
o Estado de Direito. Quando os moçambicanos lutavam por estes ideiais não
eram compreendidos pelo
regime, todavia, porque a
voz da razão sempre fala
mais alto, vencemos”, disse.
“Estamos a celebrar os
47 anos da nossa independência política num autêntico sufoco devido ao
elevado custo de vida.
Hoje, está cada vez mais difícil ter uma refeição condig-

na porque os combustíveis
aumentam de preço de dia
para noite e o governo do dia
mostra-se incapaz de adoptar
medidas de protecção social
às camadas mais vulneráveis.
Segundo o líder do maior
partido da oposicão, desde
a fundação de Moçambique
como Estado soberano, a
agricultura, constitucionalmente, foi consagrada como
base do desenvolvimento
nacional, porém no terreno nada disso se constata.
“Infelizmente, este imperativo constitucional, em 47
anos, continua letra morta,
razão pela qual a subsistência
alimentar depende de países
estrangeiros incluindo aqueles com limitados recursos”.
Referiu-se aos transportes
públicos que disse, não oferecem nenhuma dignidade
aos cidadãos, porque o parque automóvel está na mão
dos que governam o país,
que tudo fazem para manter
o sector público totalmente
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Agentes enterrados vivos na Maluana

Porta-voz da PRM finta
jornalistas
A porta-voz do comando da Polícia de República de Moçambique (PRM), a nível da
província de Maputo, Carmina Leite, escusou-se a prestar declarações sobre o caso de
Maluana, na província de Maputo, em que agentes da corporação foram linchados pela
população e enterrados vivos sob acusação de envolvimento no roubo de gado das comunidades.

Dávio David

O

roubo de gado
tem estado a
ganhar contornos alarmantes ao longo
de toda província de Maputo,
onde dia após dia há sempre
um reporte de roubo de bovinos ou caprinos, porém,
em muitos dos casos, os ladrões nunca são apanhados.
Alimenta o roubo de gado,
a proliferação de comercialização de carne fora do controlo das autoridades veterinárias ou administrativas como
emana a norma em Moçambique. Nos últimos dias, há muitos pontos de venda de carne
não certificada, como são os
casos de dumba-nengues.
Segundo disse Carmina
Leite, nesta quarta-feira, ela
não podia se pronunciar sobre
o caso, alegadamente, porque
o comandante geral da PRM,
Bernardino Rafael, já se havia pronunciado sobre a matéria, tendo-nos remitido para
o Serviço de Investigação
Criminal (SERNIC) ao nível da província de Maputo.
Estranhamente, não se
sabe quando e onde o comandante da PRM, Bernardino
Rafael teria reagido publicamente sobre o incidente de
Maluana. O certo é que nenhum dos órgãos de comunicação social, quer privado
ou público, terá noticiado
essa comunicação até então.
Na mesma senda, seguiu
o porta-voz da PRM, a nível da cidade de Maputo,
Orlando Mudumane, que
não confirma nem desmen-

te o facto de o comandante
da PRM, Bernardino Rafael,
ter-se pronunciado recentemente sobre o crime bárbaro de Maluana. Mudumane
disse ao PpP, nesta quarta-feira, que se encontrava de
férias e que iria igualmente
se inteirar sobre o assunto.
Por seu turno, o porta-voz do SERNIC, Leonardo Simbine prometeu ao
PpP se inteirar melhor do
estágio das investigações
em curso no terreno. Até o
fecho desta edição, aguardávamos pela sua reacção.
Recorde-se que o chefe
do Posto Administrativo de
Maluana, Juvenal Sigaúque
disse a imprensa que o crime ocorreu no dia 20 do mês
corrente, quando um criador
de gado local notou que havia invasores no seu curral.
“Ele chamou a população
e os supostos meliantes foram amarrados e enterrados
vivos. Entretanto, agentes da
Polícia que se deslocaram ao
local para tentar encontrar
os corpos dos alegados meliantes também foram presos, torturados e enterrados
vivos”, explicou Sigauque.
Segundo Sigaúque, os
trabalhos para exumação de,
pelo menos, cinco corpos
começaram esta segunda-feira, entretanto decorriam
ainda trabalhos de identificação de outros dois corpos
que foram enterrados num
local ainda desconhecido.
Nesta terça-feira, a Secretária de Estado da província
de Maputo, Vitoria Diogo
visitou o distrito de Manhiça, tendo manifestado publicamente a sua indignação

pela tortura e enterro de sete
pessoas, supostamente envolvidas no roubo de gado bovino no distrito da Manhiça.
Vitória Diogo disse na
ocasião que nada justifica a

justiça pelas próprias mãos.
Uma nota informativa da Rádio Moçambique
indica que os corpos de
cinco dos sete indivíduos
torturados e enterrados vi-

vos, já foram exumados.
A província de Maputo no geral, distrito de
Manhiça e Magude em
particular, são líderes no
crime de roubo de gado. (x)
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A reestruturação começou antes da crise e vai continuar depois da crise,
mas o problema da LAM não é reestruturação, é também a crise gerada
pela Covid-19, e ninguém sabe quando esta crise acaba, este é que é o ponto
central”

Situação nas Linhas Aéreas de Moçambique

Uma crise que desmente
actual lavagem de imagem
A companhia nacional de bandeira, as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), continua
mergulhada em crise económica e financeira, que se arrasta há décadas, avaliada em
dívidas externas e internas e a funcionar com uma frota de voos alugados.

E

Luís Cumbe

ste
cenário
contrasta com
a
campanha
de
lavagem
de
imagem
da companhia actualmente em curso e que falsamente indica algum optimismo quanto ao futuro.
É facto que mesmo a
actual direcção da LAM liderada por João Carlos Pó
Jorge não consegue realizações, que mesmo a longo
prazo tragam algum alívio.
A transportadora aérea
está actualmente a operar
com não mais de quatro
aeronaves, todas alugadas,
num contrato em que a tripulação, manutenção e seguro dos aviões está sob responsabilidade da empresa.
A frota da companhia
de bandeira continua fragilizada, visto que pouco
tempo depois da entrada
da nova direcção da empresa, o director-geral,
João Carlos Pó Jorge tirou
de circulação duas aeronaves de marca Embraer
190, propriedades da LAM
para venda, sob alegação
de uniformização da frota.
De referir que não faz
muito tempo que as LAM
operavam aeronaves da

marca Boeing, estratégia
herdada do tempo colonial.
Foi no consulado de José
Viegas que se abandonou
esta filosofia e foi introduzido na companhia as aeronaves de fabrico brasileiro,
Embraer. Mais tarde se veio
a saber que afinal de contas
o negócio havia assumido
contornos corruptos, tendo
as chefias moçambicanas
se beneficiado do montante
de 800 mil USD nesse esquema que valeu um processo a José Viegas, Paulo
Zucula e Mateus Zimba,
antigo ministro dos Trans-

portes

e Comunicações.
Entretanto
Até aqui, as aeronaves continuam até então
parqueadas no Quénia,
aguardando por um comprador que tarda em aparecer e não existe previsão a vista para o efeito.

Venda em peças
No Quénia, os dois
aviões estão sujeitos à
manutenção periódica, na
fuselagem e nos motores,
gastos que rondam 20 mil
USD por cada operação.
Perante a falta de com-

prador, a perda de valor
das aeronaves no mercado, aliado aos custos de
manutenção, a direcção
está a equacionar a venda por peças, com todos
os riscos dos valores de
compra andarem bem
abaixo do valor de compra da aeronave completa.
LAM escusa conceder
entrevista ao PpP
A nossa reportagem solicitou um entrevista com
a direcção geral da LAM
no sentido de obter mais
detalhes
relativamente

as aeronaves actualmente em Nairobi, Quénia.
Depois de várias tentativas de insistência a solicitar
a equipa de comunicação
e imagem uma entrevista
ao director Pó Jorge, há
mais de um mês, não logramos nenhum sucesso.
Incluindo, tivemos alguma interacção com o
próprio director mas este
sempre nos submeteu à
sua equipa de assessoria.
Entretnto chegados a este
estágio, a nossa reportagem recebeu informação
de que devia aguardar pelo

Ponto por Ponto | Quinta-feira 30 de Junho de 2022

Olhar de lince

término de trabalhos de
Relator e Contas em curso, e que só depois haveria
entrevista. Esta orientação
acontece depois da nossa
reportagem ter enviado,
por orientação da equipa
de assessoria, os termos de
referência para a entrevista
e as respectivas perguntas.
A nossa reportagem
procurou ainda saber do
processo no qual o directo-geral, Pó Jorge, referiu no
ano transacto, terem sido
encomendados do fabricante Boeing, três aviões,
cuja aquisição está propositadamente
atrasada
desde 2014, por falta de
dinheiro e não só. A empresa continua sem mercado para operar com tais
aeronaves, em que para a
sua operacionalização custaria à companhia entre 80
e 120 milhões de dólares

Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

norte-americano. Segundo este, o actual mercado
não garante rendimentos
para suportar tal operação.
A crise é ainda mais
profunda – IGEPE
Apesar do optimismo
de Pó Jorge, a LAM continua a enfrentar dificuldades no mercado, e parte
delas têm a ver com factores conjunturais e estruturais, que se agravaram com
o impacto da Covid-19.
A empresa tem registado rendimentos negativos
que se arrastam há anos.
O administrador Raimundo Matule falando ao
PpP explicou que a LAM
continua com problemas
sérios a vários níveis, não
só em termos de mercado,
mas anotou que por conta da covid-19 as receitas
reduziram em 70 a 80%.
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A fonte faz referir que a

em curso mas sim de re-

resposta da LAM não se

ceitas e/ou de facturação.

resume na reestruturação

Matule sublinha que

enquanto o mercado não
recuperar não tem como
a reestruturação produzir
efeitos, num contexto em
que não se sabe quando é
que a economia nacional se
vai reerguer. A nossa fonte
vai mais longe e salienta
que olhar para a reestruturação da LAM em curso
como se fosse elemento
para resolver os problemas
de crise da LAM, tal como
Pó Jorge tenta fazer perceber, como uma interpretação de alguém que não
quer aprofundar as coisas.
“A reestruturação começou antes da crise e vai
continuar depois da crise,
mas o problema da LAM
não é reestruturação, é
também a crise gerada pela
covid-19, e ninguém sabe
quando esta crise acaba,
este é que é o ponto central”, frisou Matule. (x)
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AMSCO aposta na formação de formadores
de seguros com padrões internacionais

T

A AMSCO, em parceria com a Chartered Insurance, do Reino Unido (CII-UK), realiza pela
primeira vez em Moçambique, nos dias 04, 05 e 06 de Julho próximo, uma formação de
formadores na área de seguros com padrões internacionais

rata-se de um
curso intensive
cujo público-alvo são os
formadores já
existentes que capacitam
pessoas na área de seguros, bankassurance, gestão
de riscos, correctores de
seguros ou reguladores do
sector, assim como aqueles
que pretendem iniciar um
percurso profissional como
formadores de formadores no sector de seguros.
O objectivo desta formação é de capacitar os
futuros formadores da Academia de Seguros e Gestão
Empresarial da AMSCO de
modo a satisfazer um dos
requisitos de padronização e qualidade das formações profissionais na área.
A formação será ministrada por um formador do
Chartered Insurance Institute (CII - UK), do Reino
Unido, parceiro estratégico
da AMSCO, e referência
mundial. O Chartered Insurance Institute (CII) é um
órgão profissional dedicado a construir confiança na
profissão de seguro e planeamento financeiro. Desse
modo os que concluírem
com sucesso esta formação,
estarão
pré-qualificados

para serem formadores nas
matérias relevantes dentro da Academia de Seguros da AMSCO e assim
passam a ser formadores
certificados para ministrar
cursos dentro da academia.
A iniciativa de realização
da formação é o primeiro
passo em prol da implementação da academia AMSCO
de seguros e gestão empresarial. Esta academia vem responder ao vazio existente em

de língua oficial portuguesa.
Há mais de 10 anos que a
AMSCO vem apoiando o desenvolvimento desta indústria, através da componente
de capital humano e pretende contribuir com mais
pessoal local qualificado
de acordo com o mercado
nacional, mas também com
qualidade
internacional.
Cerca de 25 pessoas irão
beneficiar desta primeira
formação, num processo de

Há mais de 10 anos que a AMSCO vem apoiando o desenvolvimento desta indústria, através da
componente de capital humano e
pretende contribuir com mais pessoal local qualificado de acordo
com o mercado nacional.
Moçambique de instituições
de formação profissional na
área de seguros e gestão empresarial acreditadas tanto a
nível nacional como a nível
internacional. E é uma consequência natural do trabalho
da AMSCO em Moçambique e outros países africanos

seleção e inscrição que está
em curso nos escritórios da
AMSCO em Moçambique.
Esta é uma oportunidade
para moçambicanos profissionais e não só, que pretendem se especializar na área
de seguros capacitarem-se
de acordo com os padrões

internacionalmente aceites, em matérias relevantes
para a indústria de seguros.
A AMSCO é uma instituição pan-africana de desenvolvimento do sector
privado. A instituição opera em Moçambique desde
1996 através do escritório
regional da Africa Austral,

que na altura baseava-se em
Johannesburg e desde 2018
iniciou suas operações com
um escritório em Maputo, responsável por outros
países lusófonos em África, nomeadamente Angola, Cabo-Verde, São Tome
e Príncipe e Guiné-Bissau.
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Profissionais de saúde devem
aprender sobre valores morais
durante a formação
O filósofo Severino Ngoenha defende a necessidade de humanizar os serviços de saúde, sendo para o efeito necessário introduzir a questão da moral e dos valores no pacote de formação dos profissionais de saúde a todos os níveis.

Dionildo Tamele

O

académico,
que falava
numa palestra organizada pela
sociedade civil alusiva ao dia
da Função Pública, chamou
atenção para que o pessoal
de saúde seja sujeito a estágios e reciclagens anuais.
“Sugiro que no âmbito da
formação destes profissionais
(de saúde), a questão da moral
e dos valores estejam presentes, constantemente presente.
Eu sugiro que hajam estágios
e reciclagens, porque depois
de muito correr, chega uma
altura em que estamos cansados, e estes profissionais, que
são os médicos e enfermeiros,
sujeitos a tudo o que nós sabemos, muitas vezes cansam-se e o cansaço deles, pode
fazer com que esqueçam ou
negligenciem outras funções
principais que eles têm. Que
se introduzam nas formações
de médicos, enfermeiros, serventes, até do pessoal técnico
dos hospitais à dimensão humana da profissão que têm.
Que façam estágios, que se
repitam uma vez por ano,
que não obstante as dificuldades a gente não perca de
vista o essencial”, referiu.
Apesar de reconhecer a
situação de pressão a que
os profissionais de saúde se
encontram devido a sobrecarga do trabalho e dos rendimentos que muitas vezes
não correspondem as expectativas, Ngoenha não encontra razões para situações
de maus-tratos aos doentes.

“A função médica lida
com dores, lida com sofrimento…, elas tinham que ser
humanista. Este humanismo
não é espontâneo, tem de ser
entendido, tem de ser educado, tem de ser transmitido”.
Fazendo-se valer do lema
do Ministério da Saúde, “O
nosso maior valor é a vida”
o filósofo desafiou os profissionais de saúde e as unidades de saúde pública e privadas a serem mais sensíveis
para com quem busca os seus
serviços por conta da dor.
“Num mundo onde as
nossas clínicas só pensam em
fazer dinheiro, num mundo
em que os nossos hospitais

só pensam em ter dinheiro,
e muitas vezes não têm condições, num mundo onde
os profissionais pensam em
despachar no hospital público para ir atrás do hospital
privado, é preciso fazer descobrir a dimensão humana
da própria profissão e do rosto da pessoa que se esconde
por trás daquele que sofre e
se apresenta diante de nós”.
Para Ngoenha, “é preciso
que as instituições que têm a
função de gerir os trabalhos
dos hospitais, dos lugares
médicos tenham este respiro,
esta dimensão de humanismo
e do valor supremo, porque
lidam com a vida e seus pró-

prios valores da responsabilidade em que estão imbuidos”.
A palestra juntou representantes do sector da saúde, da
sociedade civil, académicos,
sector privado, entre outros
num formato de aula aberta.
Neste sentido, a sociedade civil referiu que a questão
de mau-atendimento nas unidades sanitárias vai além do
pessoal da saúde, remetendo
a necessidade de definição de
políticas claras que tenham
impacto directo na qualidade de atendimento do utente.
“É verdade que estes são
a face visível do atendimento e da relação entre utente e
o Serviço Nacional de Saúde. Mas temos acima destes
profissionais uma estrutura.
Estes profissionais dependem
muito daquilo que são as políticas traçadas ao alto nível,
para que possam ter impacto
directo naquilo que é a actuação dos profissionais de saúde ao nível dos hospitais e das
unidades sanitárias”, referiu
António Mathe, do Observatório do Cidadão para a Saúde, acrescentado que é preciso
ter elementos que possam penalizar e criminalizar os profissionais de saúde que prestam maus serviços a doentes.
“Sabemos que tem havido
problemas de mau-atendimento”.
Na ocasião, a Edite Thuzine, médica responsável pelo
departamento de humanização no MISAU reconheceu
os desafios de melhorar o
atendimento nas unidades sanitárias e avançou que o sector tem realizado formações

e encontros de sensibilização
com os profissionais da saúde para que haja um atendimento mais humanizado.
“Nós sabemos que tem
havido problemas de mau
atendimento (nas Unidades
Sanitárias) e como Ministério
da Saúde, o esforço que estamos a fazer é, exactamente,
trabalhar com os profissionais da saúde para que haja
humanismo no atendimento,
para que haja comunicação,
que haja empatia, haja boa
informação e um diálogo
entre o utente e o profissional de saúde”, referiu, tendo
acrescentado que o sector tem
equipas no terreno que têm
feito supervisões para aferir a qualidade dos serviços.
“Os directores dos hospitais estão informados de
como é que devem proceder para detectar este tipo
de situação e corrigir”.
O encontro foi organizado
pelo Programa POTENCIAR,
que é uma iniciativa financiada pelo Alto Comissariado
Britânico, que visa melhorar
a participação dos cidadãos
na governação e na gestão
dos serviços públicos, assim
como desenvolver parcerias
entre o Governo e a Sociedade Civil, para fazer face aos
desafios de acesso aos serviços públicos de qualidade.
Através de iniciativas
colaborativas que juntam
actores estatais e não estatais, o POTENCIAR tem
abordado na sua intervenção a questão da formação
profissional em saúde e o
seu impacto na qualidade de
atendimento aos utentes. (x)

Mambas sobem um lugar
no ranking da FIFA

P

A selecção nacional de futebol, os Mambas, subiu apenas um lugar no
ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA). A actualização foi
feita na semana finda pelo órgão reitor do futebol mundial.

ara esta nova
actualização,
os
Mambas
passam da 119ª
para 118º posição, totalizando já 1160.55
pontos. Em Março passado, altura em que Moçambique ocupava a 119ª posição, tinha 1146.09 pontos.
Ou seja, somou mais
14.46 pontos na actualização da semana passada.
Para esta subida mínima dos Mambas, muito
valeram os quatro pontos somados na fase de
qualificação ao Campeonato Africano das Nações, Costa do Marfim
2023. Nestes dois jogos,

os Mambas empataram
com Ruanda a um golo
e venceram o Benim à
tangente, em Cotonou.
Moçambique posiciona-se acima do Ruanda,
seu adversário do grupo L de qualificação ao
CAN-2023. Os ruande-

ses estão na 136ª posição, com 1095.04 pontos.
Senegal e Benim estão acima dos Mambas no
ranking da FIFA. Senegal
é, agora, o 18º classificado com 1593.45 pontos e
Benim é 91º, com 1262.49
pontos. Aliás, os Leões de
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Teranga são a melhor selecção africana no ranking
da FIFA, seguidos por
Marrocos, 22º, e Tunísia,
30º. Nigéria é a quarta
melhor selecção africana,
logo abaixo da Tunísia.
O ranking da FIFA continua a ser liderado pelo
Brasil, agora com 1837.56
pontos, seguido da Bélgica, com 1821.92 pontos.
A Argentina, que conquistou a finalíssima diante da
Itália, fecha o pódio, com
1770.65 pontos, e relega à França a quarta posição. Portugal ocupa a
9ª posição do ranking da
FIFA, a pior posição dos
últimos oito anos (Z.M)
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2300,00

Abertas assinaturas para 2021

ASSINE JÁ
SEJA ASSINANTE DO JORNAL
PONTO POR PONTO E
RECEBA O SEU JORNAL EM
CASA OU NO SEU E-MAIL

Cel: (+258) 87 45 76 070 / (+258) 84 26 98 181
E-mail 1: jornalpontoporponto@gmail.com
E-mail 2: esmelifania2002@gmail.com

Av. 25 de Setembro, nº 1676, 1º andar, porta 7,

Av. 25 de Setembro, nº 1676, 1º andar, porta 7,
Telefone (+258) 21 092 270
Celular: 82/874576070 ou 842698181
E-mail: jornalpontoporponto@gmail.com
Maputo Moçambique

Maputo Moçambique
Telefone (+258) 21 092 270

Exige Sociedade Civil

“Exploração do gás do Rovuma não pode
iniciar sem conclusão do Fundo Soberano”
O Movimento Cívico sobre o Fundo Soberano (MCFS) exigiu, semana finda, ao Governo a conclusão do Fundo Soberano, antes mesmo do arranque da exploração do gás na Bacia do Rovuma,
em Cabo Delgado.
Luís Cumbe

O

Fundo constitui o conjunto de receitas
associadas a
recursos naturais, nomeadamente, petróleo, gás, pedras preciosas,
entre outros, com objectivos
de natureza financeira e de
desenvolvimento económico
e social cujo debate do processo de criação não acontece em praça pública, desde
2020, altura que o Banco
de Moçambique (BM) lançou a proposta, uma atitude que, para o MCFS,
afigura exclusão social.
O modelo de utilização
de recursos financeiros apresentado na proposta de Fundo Soberano, pelo Banco de
Moçambique (BM), indica
que 50% dos recursos serão
transferidos para o Orçamento do Estado (OE) e os restantes 50% serão investidos em
mercados financeiros, como
forma de multiplicar os recur-

sos e tornar o fundo sustentável, sem no entanto apresentar
os detalhes sobre o processo,
um procedimento que não
conforta a Sociedade Civil.
Para a activista Fátima
Mimbire, o Fundo Soberano
deve ter uma entidade legar
constitucional, baseado no
princípio de propriedade do
povo, transparência, prestação de contras e um plano
que deverá orientar todo o investimento a ser feito através
de receitas a serem alocadas
ao Orçamento do Estado.
Mimbire entende que existe
uma série de aspectos perti-

nentes a serem discutidas no
sentido de se evitar riscos
dos fundos não beneficiarem
efectivamente a sociedade
moçambicana com destaque
para as populações de onde
são explorados os recursos.
Mimbire
acrescentou
que Moçambique não pode
iniciar a explorar o gás na
Bacia do Rovuma sem que
se constitua antes o Fundo
Soberano, uma vez tratar-se
de um mecanismo de gestão
de receitas. Para Mimbire,
as receitas não servem para
financiar o Orçamento do
Estado de forma directa, sob

risco do Governo sentir que
tem mais dinheiro e por via
disso criar mais despesas.
Por seu turno, a directora executiva da N´weti,
Denise Namburete, precisou
que o volume de recursos
que representam os 50% a
serem absorvidos através
do OE podem, aponta riscos de tornar-se em mais
um veículo de acumulação
improdutiva das elites politicamente conectadas, caso
as leis, normas e políticas
não sejam reforçados, o que
vai intensificar a extraversão da economia e o carácter
já de si extractivo das instituições políticas do país.
Uma gestão multiplicadora das rendas da indústria
extractiva passa, segundo
Namburete pela criação
de conjunto de prioridades
plasmadas numa estratégia
de desenvolvimento que vai
orientar, a exemplo, os Programas Quinquenais do Governo, os Planos Económicos e Sociais e as estratégias
dos sectores ministeriais.

Priorizar a
comunidade local
O actual contexto de descentralização constitui um
desafio na restruturação dos
órgãos e funções do Estado e,
simultaneamente, uma oportunidade de reformulação
do modelo de acção política
que privilegia a concentração e absorção de recursos a
nível central em desfavor do
distrito e da localidade onde
se encontra a maior percentagem da população desfavorecida e excluída dos dividendos da paz e do crescimento
económico. Para a Sociedade
Civil considera que a restituição do poder aos órgãos
e mecanismos locais deve
incluir, dentre vários aspectos, a adopção em recursos,
visto que, teoricamente os
processos de planificação
e orçamentação inciam no
distrito e, o Fundo Soberano
representa um potencial de
financiamento a estes órgãos
e, por conseguinte, melhoria da qualidade dos serviços oferecidos ao público.
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