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Insurgentes chegam a uma das províncias mais férteis para a guerrilha

A frente Niassa
- é a reedição da estratégia usada pela Frelimo, em 1970, para baralhar a “Operação Nó Górdio”, do General Kaúlza de Arriaga
Por Armando Nhantumbo

E

o pior aconteceu: uma
semana depois da sua
aproximação à província do Niassa, os insurgentes cruzaram a fronteira
e abriram uma nova frente na
guerra que travam desde o verão
de 2017. Desde a semana passada que estão a protagonizar
ataques na província de Niassa,
onde, até à hora do fecho da edição, se encontravam já a cerca
de 10 km da sede de Mecula, um
distrito a norte de Niassa, que se
tornou o berço da guerra numa
das províncias mais férteis para
a guerrilha.

São ainda escassas informações
sobre a frente do Niassa, aberta
pelos insurgentes que infernizam
o norte de Moçambique, há mais
de quatro anos.
O certo é que, na quinta-feira da
semana passada, os insurgentes
atacaram a aldeia de Gomba, no
distrito de Mecula, no noroeste
da província do Niassa, no culminar de uma marcha iniciada na
segunda semana de Novembro,
quando, idos das matas adjacentes aos rios Messalo e Mwela, do
lado do distrito de Mocímboa da
Praia, e Nguri, do lado do distrito de Muidumbe, eles sobressaíram entre Mumu e Oasse, duas
aldeias do distrito de Mocímboa
da Praia, situadas ao longo da
EN380, a principal estrada que
liga o norte e o sul de Cabo Delgado.
Tal como avançámos na última
edição, eles foram protagonizando diversos ataques, principalmente entre os distritos de Nangade e Mueda, onde mataram
e destruíram, abrindo caminho
para Niassa, fugindo da pressão
que lhes é exercida pelas tropas
estrangeiras, entre o centro e o
norte de Cabo Delgado.
E a aldeia de Gomba, situada a
cerca de 150 quilómetros da sede
distrital de Mecula, no Niassa,
foi a porta de entrada dessa nova
fase do conﬂito. De acordo com
o mediaFAX desta segunda-feira,
em Gomba, os insurgentes terão
incendiado uma viatura da Reserva Nacional do Niassa, num
local conhecido por Chitande.
De acordo com o diário, as suspeitas iniciais eram de que o acto
teria sido cometido por caçadores
furtivos.
Mas eram os “terroristas”, na
versão oﬁcial, a darem o primeiro tiro, no Niassa. E, depois de
Gomba, eles ﬁzeram marcha-frente. Vinte e quatro horas depois, atacavam um Posto Policial
da localidade de Naulala, já a 60

As densas matas de Niassa fazem dela uma das províncias mais férteis para a guerrilha

quilómetros da sede de Mecula,
por volta das cinco horas de sábado. Em Naulala, houve troca de
tiros, durante os quais um agente
da Polícia da República de Moçambique (PRM) terá perdido a
vida.
Além do Posto Policial, também
vandalizaram um Centro de Saúde local, onde terão saqueado medicamentos. Mas também terão
incendiado residências, incluindo
a do chefe de Posto.
De acordo com o matutino Notícias desta terça-feira, além da
destruição de dezenas de infra-estruturas públicas e privadas, no
ataque à aldeia Naulala, os insurgentes terão raptado cerca de 100
jovens locais.
Na sequência dos ataques nas
aldeias do distrito de Mecula, a
população está em fuga, à procura
de zonas seguras.
Enquanto muitos chegam a locais
como a vila distrital de Mecula,
onde são maioritariamente albergados na Escola Primária Completa local, alguns permanecem
escondidos nas matas da Reserva
Especial do Niassa, contra todos
os riscos de serem atacados por
animais selvagens.
Outras procuram meios de transporte com destino aos distritos
de Marrupa, Majune, Maúa, Metarica, Cuamba e Mecanhelas,
à busca de segurança, junto das
famílias.
Na sua edição desta 5ª feira, o
mediaFAX, que tem seguido com
atenção o conﬂito de Cabo Delgado, noticia que os insurgentes
estavam cada vez mais próximos
da vila sede distrital de Mecula. O
relato era de mais uma incursão
a sensivelmente 15 quilómetros
da sede distrital, concretamente

numa aldeia de Macananje, o que
signiﬁca que, em apenas cerca de
uma semana, os insurgentes caminharam mais de 100 quilómetros, no distrito de Mecula.
No ataque havido na última
terça-feira, eles também terão
incendiado uma viatura de marca Mahindra, que transportava
elementos das Forças de Defesa
e Segurança (FDS). Os militares
terão sido emboscados numa das
vias da aldeia Macananje, onde,
depois de um tiroteio, terão abandonado a viatura. Na ocasião, um
elemento das FDS terá sido atingido por dois tiros. Até quarta-feira, o agente ferido continuava
a aguardar por evacuação aérea
para a cidade capital, Lichinga,
ou para a cidade de Cuamba.
No primeiro saldo da incursão
jihadista, em Niassa, além de uma
viatura da Reserva Nacional do
Niassa queimada, um agente da

PRM atingido mortalmente, um
posto policial incendiado, vandalização e roubo de medicamentos
no posto de saúde da aldeia atacada, consta o roubo de produtos
alimentares em barracas de Mecula.
A Força da Guarda Fronteira foi
comunicada e trocou tiros com os
malfeitores, que responderam ao
fogo na sua retirada em direcção
a uma zona próxima do rio Lugenda, no limite com a vizinha
província de Cabo Delgado.
Diferentes ramos das FDS foram
enviados a Naulala para proteger
a população e bens.
De acordo com o mediaFAX desta
segunda-feira, a partir de Lichinga, a capital provincial de Niassa,
e de algumas regiões de Cabo
Delgado, numerosos efectivos
foram vistos a seguir viagem em
direcção a Mecula e Marrupa.
Alguns foram transportados em

autocarros da Nagi Investimentos, uma transportadora com
fortes ligações com as FDS. Nos
tempos da tensão político-militar
com a Renamo, no centro do país,
por várias vezes a Nagi foi visada pela guerrilha da Renamo, por
ser considerada transportadora de
militares para a zona do conﬂito.
Mecula e Marrupa estão na lista
dos 12 distritos de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia
e Inhambane, contemplados na
fase piloto da alocação e actuação
das companhias independentes
das Forças Especiais da PRM,
cujo desdobramento iniciou, na
semana passada, logo após o ﬁm
da formação.
O distrito de Mecula, situado a
cerca de 420 quilómetros de Lichinga, a capital provincial de
Niassa, situa-se na zona fronteiriça com a província de Cabo
Delgado, através do Posto Administrativo de Negomano. Mecula
e Negomano, em Mueda, são separados pelo Rio Lugenda.
Além de Mecula, o distrito de
Marrupa, cuja vila é um município, é outro ponto do Niassa, que
partilha largos quilómetros de
fronteira com Cabo Delgado.

Um avanço anunciado
O avanço dos insurgentes para
Niassa é a conﬁrmação do que o
SAVANA vem alertando desde a
primeira hora da intervenção militar estrangeira em Cabo Delgado, mormente dos ruandeses.
Quando, cerca de duas semanas
depois da sua chegada a Cabo
Delgado, os ruandeses começaram a recuperar pontos estratégicos dos insurgentes como Oasse,
questionamos a que preço iriam
eles consentir derrotas nos seus
bastiões.
Nessa altura, fontes do Jornal
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assinalavam que uma eventual
vitória da intervenção estrangeira, na província mais martirizada
pelo conﬂito, não era uma questão fácil e simples, porquanto os
insurgentes tinham tido bastante
tempo para se prepararem. Na
vila de Mocímboa da Praia e nas
aldeias de Oasse, há 45 km, por
exemplo, eles tinham se estabelecido havia cerca de um ano.
Além de recuarem, estrategicamente, para as matas densas de
Cabo Delgado, como forma de
evitar baixas, dada a magnitude
da operação estrangeira, e se dividirem em pequenos grupos, o
risco de se expandirem para as
províncias vizinhas era real.
Dizíamos, na altura, que eles podiam estender “os ataques para
fora da actual área, em Cabo
Delgado, podendo protagonizar
ataques até em Niassa e Nampula, onde, inclusivamente, eles
já têm células de recrutamento”,
porquanto “expandir os ataques,
para além de Cabo Delgado, pode
ajudá-los a dispersar as tropas estrangeiras e do Governo”.
Na marcha para a nova frente,
depois do avanço para a fronteira
com a Tanzania, os insurgentes
terão permanecido dias ainda do
lado de Cabo Delgado, traçando
o plano da travessia para o lado
do Niassa.
Fontes locais, conhecedoras do
terreno, questionam como as
FDS permitiram que o inimigo
cruzasse a linha divisória entre
Cabo Delgado e Niassa, quando
tal era possível abortar.
Para as fontes, este avanço volta a
colocar a nu o fracasso de forças
militares que, ao invés de perseguir o inimigo, ﬁcam à espera de
responder a ataques. Em Cabo
Delgado, os únicos que são apontados como pragmáticos na perseguição dos insurgentes, matas
adentro, são as tropas ruandesas.
Mesmo as forças da SADC são
apontadas como menos dadas a
operações difíceis, sendo essa parte da resposta de por quê os insurgentes conseguem penetrar as
zonas adjacentes à força regional.
Mas o avanço para Niassa é, também, uma espécie de reedição
da estratégia usada pela Frelimo,
para fazer face à maior e mais
dispendiosa campanha militar
portuguesa na então província
ultramarina de Moçambique. A
“Operação Nó Górdio”, lançada
em 1970, por Kaulza de Ariaga,
visava aniquilar a Frelimo, erradicando as rotas de inﬁltração da
então guerrilha ao longo da fronteira com a Tanzania e destruir as
suas bases permanentes em Moçambique.
Para fazer face à investida portuguesa, a guerrilha da Frelimo
expandiu o seu raio de acção,
indo a províncias como Nampula e Zambézia. É a estratégia que
estão a seguir os insurgentes que,
com a chegada das tropas ruandesas e da SADC, expandiram a sua
actuação, agora para Niassa.
Segundo a defenceWeb, um portal
dedicado a assuntos de defesa, a

África do Sul está a preparar um
2º batalhão de infantaria para
reforçar a missão da SADC em
Moçambique.

O que vale Niassa
A chegada de ataques, à província de Niassa, pode ser um troféu
para uma insurgência que, desde
meados do presente ano, tem vida
mais difícil em Cabo Delgado,
com a chegada das tropas estrangeiras, depois de mais de quatro
anos a avançarem aos pés das forças moçambicanas.
Situada no extremo norte de Moçambique, Niassa é uma das províncias mais férteis para a guerrilha. É a província mais extensa
em termos de área. De acordo
com o Recenseamento Geral da
População (Censo 2017), ocupa
129 056 km², mas tem apenas
cerca de 1 865 976 habitantes.
Possui matas densas e despovoadas. Aliás, a entrada pela zona
tampão da Reserva Especial foi
estrategicamente pensada para
diﬁcultar as operações de perseguição pelos militares.
Aliás, esta quarta-feira, diversos
helicópteros terão sobrevoado as
aldeias de Mecula, mas sem grande sucesso, devido à densa vegetação que cobre as extensas áreas da
Reserva Especial do Niassa.
Há, por isso, receio de essas matas
virem a ser usadas como esconderijos dos insurgentes, uma espécie de Siri (segredo, em Swahili),
tal como eram as densas matas
abaixo do Rio Messalo, em Cabo
Delgado.
Fontes conhecedoras do terreno
alertam para o risco de os insurgentes virem a se reagrupar em
Niassa, formando importantes
bases, não só para o seu refúgio,
como também para a radicalização e treinamento de jovens
que continuam a raptar, nas suas
incursões, incluindo mesmo no
Niassa.
“Se as FDS forem desleixadas,
como foram no dia cinco de Outubro de 2017, vão ser treinados
grupos maiores, que até poderão
voltar a atacar a província Cabo
Delgado, para proibir a exploração de gás”, disse uma das fontes,
frisando que, depois de falhar a
entrada dos insurgentes, no Niassa, o que as forças devem fazer,
agora, é travar o avanço do inimigo.
“Tinha que se aproveitar agora”,
acrescentou. Mecula pode, assim,
vir a se transformar num dos bastiões da insurgência, no Niassa,
uma espécie de Mocímboa da
Praia, em Cabo Delgado.
O SAVANA sabe que, além de
Mecula, a segurança foi, também,
reforçada do lado de Negomano,
em Cabo Delgado.
Além dos já martirizados distritos
de Niassa, os insurgentes também
têm acesso a outros distritos de
Cabo Delgado, como são os casos
de Montepuez e Balama, mais a
sul da província.

O mesmo de sempre
Mais de uma semana depois dos

primeiros ataques, em Mecula, a
abordagem oﬁcial sobre a nova
frente continua a seguir o “politicamente correcto”, lembrando o
negacionismo e a propaganda governamental nos ataques de Cabo
Delgado, desde o primeiro tiro.
Ouvido, no domingo, pelo mediaFAX, o porta-voz da PRM, no
Niassa, Alves Mate, não conﬁrmou (mas também não desmentiu) as notícias sobre ataques na
província.
“A Polícia não tem nada a declarar em relação ao assunto. A
haver, iremos informar, mas, por
agora, nada de concreto podemos
dizer”, respondeu.
Por sua vez, o administrador de
Mecula, António Joaquim Paulo,
reuniu a população que se refugiou na vila distrital, garantindo
que o governo e as FDS estão a

3

trabalhar com aﬁnco para devolver a ordem e, por esta via, permitir o regresso da população.
Enquanto isso, o secretário de
Estado da província do Niassa,
Dinis Vilanculos, também voltou
a apelar, na semana passada, para
a necessidade de os distritos de
Mecula e Marrupa reforçarem a
vigilância, tendo em conta aquilo
que chamou “possibilidade” de os
terroristas entrarem para a província do Niassa.
Em Cabo Delgado, lembre-se,
desde o início dos ataques, na
Mocímboa da Praia, a 5 de Outubro de 2017, as cheﬁas militares
e altos dirigentes do Estado sempre anunciaram tranquilidade e
vitoria sobre o inimigo, mesmo
quando os insurgentes davam
passos galopantes no terreno.
Aliás, relatos que chegam de

Cabo Delgado continuam a dar
conta de ataques e raptos protagonizados pelos insurgentes.
Esta semana, por exemplo, uma
mulher que integra um grupo
de cerca de 10 pessoas libertadas
pelos insurgentes, depois de raptadas, em Negomano, aparece a
contar detalhes do grupo. Num
áudio que circula nas redes sociais, ela diz que foi libertada e
conseguiu chegar a Nangade, mas
o marido não teve a mesma sorte. Contou que foi raptada pelos
insurgentes quando eles seguiam
para Niassa.
Aliás, mesmo com a forte presença das tropas estrangeiras e
das FDS, as zonas centro e norte
de Cabo Delgado continuam a
registar ataques, tal como temos
estado a reportar.

Quatro anos depois, os insurgentes chegaram à Niassa, baralhando ainda mais a intervenção militar

Resumo do Destaque Rural N° 148
A PREVALÊNCIA DO DIREITO FORMAL SOBRE O DIREITO
COSTUMEIRO – CONSIDERAÇÕES PARA O ACTUAL
REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS
Isidro Macaringue
26 de Novembro de 2021
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/
publicacoes/dr-148/
RESUMO:
Um dos principais problemas e constrangimentos que as famílias camponesas
e comunidades rurais tem tido quanto à implementação da actual legislação
sobre terras, é o facto destes se sentirem inseguros no que diz respeito à posse
de terra através das normas e práticas costumeiras face à titulação formal
(DUAT).
Apesar da Lei de Terras de 1997 reconhecer a validade das normas e práticas
costumeiras locais no acesso e controle da terra, a percepção geral, realidade
prática e o clamor dos camponeses é que este mecanismo tem menos peso
quando comparado com a posse através do titulo de DUAT e, em caso de
litígios de terra, sempre prevalece o último. Aliás, geralmente os camponeses
têm exigido que o governo implemente mais programas de apoio de titulação
de terras rurais como o “Terra Segura”, por exemplo.
A actual revisão da política nacional de terras deve procurar integrar este
sentimento dos camponeses reforçando mais RVLJQL¿FDGRSUiWLFRHSHVRGDV
normas e práticas costumeiras de acesso a terra em comparação à titulação
formal, e fortalecendo as instituições de administração de justiça e os tribunais,
de modo a que sejam dotados de repartições especializadas na matéria do
direito à terra, com magistrados e juízes que se dediquem a litígios de terra.
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Dívidas Ocultas

“Leoa” agita SERNAP
Por Raul Senda

N

esta segunda-feira, 29 de
Novembro, o juiz Efigénio Baptista, que julga
o caso das chamadas dívidas ocultas, tencionava ouvir os
declarantes, Italma Ariane, Costa
Simões Pereira e Fernando Jorge de Carvalho Pacheco Pereira,
todos com ligação a ré Ângela
Buque Leão, mas teve um revês,
que para além de interromper as
audições, viu-se obrigado a rever
o calendário da audição dos declarantes.
Tudo começa quando o juiz se
preparava para ouvir a primeira
declarante do dia, Italma Pereira.
O advogado de Ângela Leão, Damião Cumbane, pediu a palavra
para informar ao Tribunal que a
sua constituinte ainda não estava
em condições para permanecer na
sala de sessões por longas horas.
Ângela Leão esteve ausente na
sala de audiência de julgamento
por duas semanas, por motivos da
saúde. Na semana passada, o juiz
informou ao advogado Damião
Cumbane da necessidade de a sua
constituinte se fazer presente ao
Tribunal.
Visivelmente abatida, mas sem
perder os tiques de extravagância,
Ângela Leão se fez à cadeia de
máxima segurança da Machava
para acompanhar a audiência.
Na sua locução, Damião Cumbane
disse que os responsáveis do Estabelecimento Penitenciário Preventivo de Maputo, antiga cadeia civil,
estavam a diﬁcultar o acesso a cuidados de saúde à sua constituinte.
Sem falar concretamente do pedido de clemência ou redução
das medidas de coação, Cumbane
explicou que a ré Ângela Leão padece de uma doença complicada e
que precisa de cuidados médicos
pormenorizados, o que não está a
ser possível porque a direcção da
cadeia não está a permitir.
As palavras de Damião Cumbane
foram secundadas pela própria ré
com autorização do juiz da causa.
Ângela Leão repetiu todo cenário
descrito pelo advogado e aﬁrmou
que não estava em condições de
continuar na sala de julgamento
para acompanhar a audiência, sobretudo, num cenário em que as
sessões de julgamento vão até altas
horas da noite ou, por vezes, até as
madrugadas.
Reiterou que a direcção da cadeia
civil está a lhe retirar o direito à
saúde impedindo-a o acesso a tratamentos médicos.
Na verdade, a ré Ângela Leão
apresentou-se ao Tribunal completamente abatida e com um aspecto físico que denuncia que algo
não vai bem.
Informações provenientes da cadeia civil dão conta de que, por
várias vezes, Ângela Leão tem
apresentado
comportamentos
anormais, próprias de uma pessoa

No meio de desespero, Gregório Leão, com auxílio dos advogados, procura socorrer a esposa, Ângela Leão,
depois de se sentir mal em plena audiência

que ainda não acredita que abandonou o luxo e perdeu o poder e,
agora, deve abrigar-se num pequeno compartimento com uma cama
do tipo beliche com todo o tipo de
restrições.
Por várias vezes, colegas da cela da
reclusa, Ângela Leão, pediram à
direcção da cadeia para que fossem
separadas da mesma, por causa de
alegados “comportamentos fora de
comum”.
O estado físico de Ângela Leão
comoveu o juiz Eﬁgénio Baptista
que prometeu exarar um despacho
no qual ordenaria a direcção da ex-Cadeia Civil para facilitar a assistência médica da ré.
Mesmo com as garantias de Efígénio Baptista, Damião Cumbane
não se mostrou confortável, alegando que, mesmo no tempo em
que o processo das dívidas ocultas
estava com a juíza, Evandra Uamusse, esta oﬁciou vários expedientes à direcção da cadeia no
sentido de facilitar o tratamento
médico da ré Ângela Leão, mas os
despachos da juíza nunca foram
cumpridos.

SERNAP
Contudo, as acusações de Ângela Leão e do seu advogado foram
desmentidas pelo porta-voz do
Serviço Nacional Penitenciário
(SERNAP), Clemente Intsamuel
que referiu que não é característica da instituição violar direitos dos
pacientes que estão sob custódia
nos estabelecimentos penitenciários.
Intsamuel referiu que desde que
Ângela Leão foi chegou àquele estabelecimento, em Março de 2019,
tem tido a devida assistência médica dentro e fora da cadeia.
De acordo com o porta-voz do
SERNAP, a instituição respeita os
direitos humanos e as leis conexas
de todos reclusos.
A fonte fez saber que a ré Ângela
Leão esteve internada em unida-

des sanitárias públicas e privadas
por um período de 27 dias, desde
que se encontra naquele estabelecimento.
Na ocasião, Intsamuel exibiu 15
guias de condução ao hospital.
“Também não constitui a verdade
que a direcção do estabelecimento
penitenciário impede que a senhora Ângela Leão tenha visita do seu
esposo. Mesmo hoje que estamos
aqui a falar [quarta-feira] a senhora Ângela está numa das unidades
sanitárias da cidade de Maputo a
receber tratamento médico”, disse.
Frisar que esta não é a primeira
que a família Leão acusa o SERNAP de perseguição.
Durante o interrogatório, o antigo
director-geral do Serviço de Informação e Segurança de Estado
(SISE), Gregório Leão, disse na
discussão dos pontos prévios que
ele e a sua esposa estavam a sofrer
pressão por parte do SERNAP.
Frisou que a esposa estava a ser vítima de tortura psicológica e que
estava muito desamparada e não
tinha sossego nas noites. Disse que
a segurança da ex-Cadeia civil limitava os movimentos da Ângela
Leão, para além de a impedir de
vestir agasalhos apropriados, obrigava-a a vestir camisolas prisionais
que não protegem de frio.
“Não foi fácil gerir esta informação. No primeiro dia, não nos deixaram conversar, foi a única oportunidade que tive aqui. Mas, hoje,
ela informou-me que não tem
liberdade de circulação. Diz que
são indicadas pessoas para lhe perseguirem por onde vai. Apesar de
o Meritíssimo ter dado instruções,
o comandante do estabelecimento
obriga-nos a vestir essas camisolas
(prisionais)”, queixou o réu Gregório Leão.

Alteração do cronograma
das audições
A saúde da ré Ângela Leão obrigou o juiz Eﬁgénio Baptista a in-

terromper o julgamento por dois
dias e alterar o cronograma das audições. O julgamento retomou esta
quinta-feira e a audição do antigo
presidente da República, Armando
Guebuza, prevista para 28 de Dezembro, pode passar para o próximo ano.
A ré passou mal na tenda do julgamento e, depois de receber primeiros socorros, foi levada para o
hospital, a ﬁm de prosseguir com
os tratamentos. Consta que a Ângela Leão é epiléptica.
A sessão desta segunda-feira foi
interrompida quando a ré Ângela Leão caiu em plena sala de
audiência, numa altura em que a
declarante do dia falava a seu desfavor. No local teve apoio de esposo
Gregório Leão, da irmã Mbanda
Henning, dos advogados e do réu
António Carlos do Rosário.
Foi a irmã e o esposo que, numa
viatura do SERNAP, acompanharam a ré para o hospital.
Antes do incidente, o Tribunal
estava a ouvir o declarante Italma
Pereira, que aﬁrmou que é sócia-gerente da Arktek, empresa de
consultoria e gestão de projectos
de arquitetura e engenharia.
Disse que a Arktek foi contratada
pela ré Mbanda Henning, através
da sua empresa Hight Imobiliária para conceber um projecto de
construção de 14 imóveis no bairro
da Costa do Sol.
Segundo a declarante, pelo trabalho, a sua empresa iria receber
USD 50 mil. Mais tarde a Arktek
foi novamente contratada para a
ﬁscalização das respectivas obras,
mas o trabalho não foi até ao ﬁm
por desentendimento com a empresa M. Moçambique Construções, do réu Fabião Mabunda, que,
muitas vezes, não acatava as recomendações do ﬁscal.
Foi no meio desses trabalhos que
Italma Pereira conheceu a ré Ângela Leão.

Conta que corria o ano de 2013.
No mesmo período, a empresa
Arktek foi contratada por Ângela
Leão para conceber dois projectos
de construção que incluía quatro
vivendas no bairro da Costa do Sol
e outro de uma discoteca na zona
de Belo Horizonte. Para a empreitada, a Arktek cobrou USD 120
mil. O projecto das quatro moradias foi alterado por um outro de
duas vivendas e um edifício de oito
apartamentos. Todas obras foram
executadas pela empresa M. Moçambique Construções.
A declarante frisou que todos pagamentos à Arktek foram feitas
pelo réu Fabião Mabunda, em numerário.
Disse que a Arktek também foi
chamada para prestar serviços de
assessoria no complexo residencial
da ré Ângela Leão, no bairro Jonasse, distrito de Boane. Os trabalhos consistiram na revisão do projecto arquitetónico e ﬁscalização
das obras. Pela revisão do projecto,
a Arktek cobrou a ré Ângela Leão
um total de USD 16.500, acrescido
a mais USD três mil de ﬁscalização
das obras.
A declarante frisou ainda que a
sua empresa foi contratada pela
ré Ângela Leão para a ﬁscalização
das obras de construção de dois
edifícios no bairro Triunfo, a preço
de USD dois mil, e mais tarde para
fazer a revisão de um edifício localizado na cidade de Quelimane,
capital provincial da Zambézia. O
projecto custou cerca de USD 22
mil.
A ré Ângela Leão contratou ainda
a Arktek para desenhar o projecto de moradia num espaço de um
hectare, no distrito de Marracuene,
no valor de USD 33 mil.
Italma Pereira disse que enquanto
trabalhava no complexo residencial
de Jonasse para a ré Ângela Leão,
esta, por vezes, aparecia acompanhada por um senhor de nome
Barros, que dizia que era o marido.
Antes de iniciar a audição dos declarantes próximos da ré Ângela
Leão, o Tribunal ouviu, na semana
passada, a antiga conselheira jurídica de Armando Guebuza, Neusa
Matos que disse ter sido usada pelo
réu Renato Matusse, ao facultar os
dados das suas contas bancárias
para o branqueamento de capitais
provenientes do Grupo Privinvest.
Em jeito de desabafo, Neusa Matos frisou que trabalhou durante
17 anos na Presidência da República, mas nunca chegou a perceber
como é que ﬁcou de fora do grupo
restrito de conselheiros de Armando Guebuza, em que, a partir de
uma certa altura, deixou de receber
a agenda diária de trabalho, para
além de ser excluída de viagens.
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INSS

Governo recorre à velha táctica
C
Por Argunaldo Nhampossa

om o escândalo dos
subsídios
milionários
dos
administradores
do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) em
lume brando, o Governo foi esta
quarta-feira à Assembleia da República (AR) tentar amainar os
ânimos da sociedade, prometendo
a realização de uma inspecção extraordinária e urgente à decisão de
aprovação das benesses faraónicas
para o Conselho de Administração da entidade, para aferir o que
se passou e iniciar um plano de
reestruturação.

As bancadas da Frelimo, Renamo
e MDM colocaram ao executivo
15 questões, mas a mais quente é
a relacionada com o mais recente
escândalo do INSS.
Os administradores do INSS aprovaram a seu favor o pagamento de
cerca de 20 milhões de meticais
referentes ao subsídio de início de
funções.
O assunto escandalizou toda a
sociedade, num cenário em que
muitos trabalhadores perderam
emprego, devido à pandemia de
Covid-19 e não receberam nenhuma assistência por parte do INSS.
Por outro lado, a pensão que é
paga aos pensionistas é irrisória e
há pensionistas que não recebem
os respectivos benefícios a tempo
e horas.
Falando no parlamento, a ministra
do Trabalho e Segurança Social,
Margarida Talapa, disse ter ordenado à Inspecção Geral do Trabalho que realizasse uma inspecção
extraordinária e urgente ao INSS.
A averiguação conta igualmente com a Inspeção Ge-

Margarida Talapa diz ter ordenado inspecção ao INSS

ral da Administração Pública.
Talapa prometeu partilhar os resultados e as recomendações da
inspecção em devido tempo com a
sociedade.
Respondendo a uma questão colocada pela bancada do MDM,
Talapa disse que o INSS tem uma
carteira de investimento que totalizava, até o ﬁnal do primeiro semestre do presente ano, cerca de 47,3
mil milhões de meticais aplicados
da seguinte forma: Depósitos a
prazo, no valor de 27 mil milhões
de meticais; obrigações de tesouro,
no valor de 9.8 mil milhões de meticais; bilhetes de tesouro, no valor
de 2.2 mil milhões de meticais;
imobiliária, no valor de 5.9 mil milhões de meticais; acções, no valor
de 2.6 mil milhões de meticais.

As promessas do PM
Antes, o Primeiro-Ministro (PM),
Carlos Agostinho do Rosário, dis-

se estar em curso um processo de
transformação estrutural do actual
modelo de organização e funcionamento do INSS.
“A implementação desta reforma
irá permitir clariﬁcar o papel do
INSS na gestão do Fundo de Segurança Social obrigatória bem
como o Estado na supervisão e ﬁscalização do sistema de segurança
social, através do Instituto de supervisão de seguros”, aﬁrmou.
Assegurou que, com a presente
proposta de reforma, pretende-se
assegurar uma maior transparência, prestação de contas e responsabilização na gestão dos recursos
canalizados pelos trabalhadores e
empregadores para o fundo de segurança social obrigatória.
Avançou que o executivo depositou na AR uma proposta de lei
para a clariﬁcação dos critérios
para a ﬁxação de remunerações dos

Portagens da discórdia

A

instalação de portagens nas diferentes
estradas
nacionais
está a dividir opiniões, com os utentes a defenderem que estarão a pagar muito dinheiro em estradas sem
qualidade.

Criticam igualmente o que
consideram excesso de portagens nas rodovias do país.
O ministro das Obras Publicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine,
disse que as taxas que os utilizadores pagam são muito
inferiores ao que perdem circulando em estradas que se
encontram em péssimas condições de transitabilidade.
Considerou as taxas simbólicas, referindo que não cobrem

“Preços de portagens não cobrem
necessidades de manutenção” João
Machatine

as necessidades de manutenção.
O governo, prosseguiu, continuará a co-investir na manutenção de
estradas.
Para Machatine, com o princípio
de utilizador-pagador, o governo
vem criando condições para que

os utentes da rede viária possam comparticipar na manutenção das rodovias visando
uma maior longevidade.
Disse que o país tem uma rede
viária de 30 mil km dos quais
apenas oito mil é que estão
asfaltadas, ﬁcando por revestir
22 mil km.
Com o programa de instalação e requaliﬁcação de praças
de portagens em curso, o executivo espera arrecadar anualmente cerca de dois biliões de
meticais, reduzindo o déﬁce
em apenas 9%.
Essa percentagem corresponde a 8.5 biliões de meticais.
Esse buraco, justiﬁcou, deve-se ao facto de ser apenas o
Estado a suportar as despesas
de manutenção das rodovias.

servidores públicos, incluindo funcionários e membros dos órgãos
de gestão dos institutos e fundos
públicos.
Os discursos de revolucionar o
funcionamento e imprimir maior
transparência na gestão do INSS
não são de hoje, mas a verdade é
que o tempo passa e os hábitos se
mantêm inalterados. Mas alguns
observadores argumentam que a
questão da gestão de fundos públicos em Moçambique é estrutural,
assinalando que é um processo que
requerer uma “profunda reﬂexão e
reformas”.
Porém, os escândalos ﬁnanceiros
têm sido recorrentes na gestão das
contribuições dos trabalhadores,
facto que tem levado os seus dirigentes à barra dos tribunais.
Em 2020, o antigo director-geral
do INSS, Baptista Machaieie, foi
condenado a oito anos de prisão e
ao pagamento de uma indemnização de 64 milhões de meticais ao
Estado, por ter se envolvido num
questionável negócio de aquisição
de aeronaves com a empresa CR
aviation, usando fundos dos contribuintes.
Um outro caso badalado foi o que
ditou a detenção da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo,
acusada de receber 100 milhões de
meticais de subornos pela empresa
Opway, em 2014.
Para não falar de vários investimentos de retorno duvidoso, sobretudo, no sector imobiliário.

Provar capacidade de
gestão
A falta de progressos no processo
de transferência de funções e competências de serviços de educação e
saúde primária para o poder local
autárquico, previsto na lei 33/2006
de 30 Agosto, é outro assunto que
preocupa o MDM, que voltou a
pedir esclarecimentos ao governo.
Desde a implantação da lei, apenas
os municípios de Maputo, Matola
e Xai-xai é que beneﬁciaram da
transferência de serviços, deixando para trás autarquias renomadas
como da Beira, Nampula e Quelimane. Aparentemente, só as autarquias geridas pela Frelimo é que
reúnem capacidades para gerirem
serviços como educação e saúde, o
que leva a oposição a acusar o partido governamental de politizar a
situação.
Contudo, na sua explicação, a ministra da Administração Estatal e
Função Pública (MAEFP), Ana
Comoana, disse que o processo
obedece ao princípio de gradualismo, alegando que a transferência daqueles serviços pode ocorrer
apenas quando estiverem criadas e
comprovadas as condições necessárias para o efeito.
As referidas condições incluem,
segundo a ministra, a capacidade institucional, humana, técnica
e ﬁnanceira, de modo a garantir

a continuidade da prestação de
serviços ao cidadão com a devida
qualidade.
“É nesta base que a autarquia local,
que pretende assumir mais funções e competências, deve, antes de
mais, provar a sua capacidade técnica e organizacional, para assumir
as funções e competências a serem
transferidas para a gestão municipal”, declarou.
Impõe-se, continuou, a elaboração
pelo município de uma proposta
sujeita a uma avaliação objectiva e
criteriosa.
Há um sentimento da parte da
oposição de que a Frelimo usa professores e enfermeiros para as suas
actividades em períodos eleitorais.
Se perder o domínio que exerce
sobre aquelas classes proﬁssionais,
através da transferência de funções
e competências para os municípios,
a Frelimo perde um instrumento
fundamental para a manutenção
no poder, observam as formações
políticas da oposição.
Os municípios, de acordo com
Ana Comoana, ainda enfrentam
inúmeros desaﬁos na provisão de
serviços de abastecimento de água,
gestão de resíduos sólidos, infra-estruturas como vias de acesso,
mercados e outras, para a satisfação
das necessidades dos munícipes.
Essas carências, continuou, exigem
a mobilização de grandes investimentos.
Deste modo, apontou que não se
pode avançar com a descentralização daqueles serviços, enquanto
houver municípios que ainda se
ressentem da falta de infra-estruturas condignas para o funcionamento dos seus órgãos e demais
serviços
“À medida que os municípios forem ganhando maior robustez e
solidez em termos da sua organização, funcionamento e capacidade
técnica e institucional, com maior
naturalidade, irão alargar as suas
estruturas e serviços para novas
áreas”, frisou.
Acrescentou que, actualmente, o
executivo está a trabalhar na instalação do sistema E-SISTAFE a
nível das autarquias, esperando que
o mesmo esteja instalado até 2023,
de modo a garantir maior transparência na prestação de contas.

“Municípios devem provar capacidade
para agregar mais serviços” Ana
Comoana
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Alerta especialista

0HGLGDVFRQWUD&RYLGGHYHPVHUFLHQWtÀFDV
Por Elias Nhaca

N

mentação das mesmas”, disse.
A variante Ómicron foi reportada
à OMS pela primeira vez no dia 24
de Novembro pela África do Sul.
A variante, que também leva o
nome de B.1.1.529 possui 50 mutações, sendo que 32 na proteína
Spike.
Essa proteína está relacionada com
a capacidade de o vírus infectar
as células. Alterações na proteína
Spike podem trazer vantagens ao
vírus, garantindo que ele aumente
a sua capacidade de infecção nas
células e seja capaz de escapar do
sistema imunológico.
As mutações identiﬁcadas superam as existentes noutras estirpes
de preocupação como a Delta, que
rapidamente se disseminou pelo
mundo.

uma altura em que as sirenes, um pouco por todo
o mundo, voltam a accionar o sinal vermelho,
devido ao surgimento da variante
Ómicron do novo coronavírus, a
pesquisadora e docente universitária, Esperança Sevene chama a
atenção para a necessidade de não
se adoptar medidas desnecessárias
e que estejam despidas de suporte
científico.
Esperança Sevene é médica farmacologista, docente universitária e
pesquisadora sénior do Centro de
Investigação em Saúde da Manhiça (CISM), localizado no distrito
da Manhiça, província de Maputo,
sul de Moçambique.
Sevene observa que, embora a
Ómicron seja considerada pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) como sendo de preocupação, nenhum país devia decretar
medidas com “excesso de zelo”,
como por exemplo, restrições de
viagens entre países.
Aquela académica alertou para
impactos negativos graves sobre
a economia sem o efeito desejado
de travão de disseminação da nova
estirpe.
A OMS considera que a variante,
recentemente detectada na África
do Sul, pode impulsionar novas
ondas de infecções pelo mundo, à
semelhança da variante Delta no
passado.
A estirpe surge numa altura em
que há fortes alertas acerca da iminência de uma quarta vaga de infecções em Moçambique que, segundo especialistas, pode ser mais
agressiva do que a terceira.
Esperança Sevene explicou que é
necessário que se evite o pânico e
se paute por assegurar a disciplina no cumprimento de medidas
preventivas e na vacinação. Fundamentou que, neste momento,
ainda não existe uma evidência
cientíﬁca que comprove que esta
estirpe causa doença grave.
Ademais, acrescentou, a Ómicron
faz parte do processo de passagem
da fase de pandemia para endemia.
A fonte notou que a eﬁcácia das
medidas que alguns países estão a
impor, como a restrição de viagens
de alguns países da África Austral,
não está comprovada cientiﬁcamente.
Essa decisão, prosseguiu, poderá
não travar a disseminação da estirpe, até porque ela pode já se ter
espalhado sem ser detectada.
“A experiência que temos com outras variantes em Moçambique é
que quando se detecta uma nova
variante, constata-se que esta já estava em circulação”, referiu.
Esperança Sevene recordou que
quando foi detectada a variante
Beta (reportada pela primeira vez
na África do Sul), foram testadas
amostras e constatou-se que a
mesma já estava a circular no país

Esperança Sevene, Pesquisadora e docente universitária

antes de ser notada pelos proﬁssionais de saúde.
“Isto indica que esta variante pode
já estar em circulação no país. Contudo, não temos visto um aumento
no número de casos, de hospitalizações ou de óbitos por Covid-19
nestas semanas”, explicou.
Nessse sentido, continuou, as autoridades e a sociedade, em geral,
devem continuar a monitorar a
evolução da situação, mantendo
sempre as medidas de prevenção.
Aliás, ainda nesta esteira, o ministro da Saúde, Armindo Tiago,
anunciou, na terça-feira, que em
Moçambique existem dois casos
suspeitos de infecção por Ómicron.
Entre os dois casos registados, não
existe indício de que tenham viajado para África do Sul, explicou.
Tiago notou que a gestão de Covid-19 tem obedecido a orientações cientíﬁcas e políticas, defendendo o equilíbrio na tomada de
decisões, com base na evidência
cientíﬁca visando o delineamento
da resposta.

“Variante preocupante”
Esperança Sevene explicou ainda
que a nova variante deve ser levada
a sério, porque apresenta múltiplas
mutações, “algumas das quais com
potencialidades de afectar a resposta aos testes e às vacinas”.
Avançou que este potencial é apenas teórico, pois, em relação às testagens, apenas ﬁcou “afectado um
parâmetro, que é a falha do gene
S, mas os outros dois parâmetros
continuam a ser detectados.
A falta deste parâmetro ajuda na
suspeita de infecção pela nova variante, que deve ser conﬁrmada,
prosseguiu.
Diferentemente de outras estirpes,
Sevene, explicou que há indícios de
que a variante Ómicron tenha uma
maior transmissibilidade.
“Pensa-se que esteja a ser responsável pelo aumento de casos na
África do Sul, mas ainda não se
sabe sobre a implicação em termos

de gravidade da doença e risco de
morte”, assinalou a pesquisadora.
Destacou que ainda não há evidência cientíﬁca que sustente a
teoria de que a estirpe possa causar
doença grave.
Reforçou o constante alerta que
tem sido dado pelos virologistas
de que mais estirpes continuarão
a surgir pelo mundo. Sublinhou,
no entanto, que o plano de acção
anteriormente estabelecido vai
prevalecer.
“O plano de acção para o controlo
e mitigação da Covid-19 já prevê
o surgimento de novas variantes.
A comissão técnico-cientíﬁca para
a Covid-19 estabeleceu níveis de
alerta que são acompanhados das
medidas que devem ser tomadas
em cada nível”, enfatizou Esperança Sevene.
Sevene sublinhou a importância
da implementação do plano de
acção, enfatizando o imperativo
da mobilização para a vacinação e
reforço da testagem nas fronteiras.
“As medidas de prevenção para
esta variante são iguais às medidas já deﬁnidas para outras
estirpes. A nova variante veio
apenas alertar-nos para a necessidade de reforçarmos a imple-

´(ÀFiFLDGDYDFLQDomRµ
Esperança Sevene insistu na importância da vacinação, visando
atingir o maior número de pessoas
imunizadas, principalmente entre
os proﬁssionais de saúde.
“Quanto mais pessoas completamente vacinadas tivermos, menor
será o risco de sobrecarga do sistema de saúde resultante de complicações da Covid-19”, defendeu.
Dada a baixa disponibilidade de
vacinas, é importante vacinar o
máximo número de pessoas com
doses actualmente recomendadas,
continuou.
“Temos notado um certo cansaço
na adopção das medidas de prevenção, apesar do esforço que se
fez de se propagar as mensagens a
todos os níveis. Os ciclos têm mostrado que não devemos ﬁcar cansados”, alertou a especialista.
As medidas de prevenção e vacinação devem andar juntas, salientou,
apontando o caso de Portugal, que
atingiu taxas de cobertura vacinal
acima de 85%, mas “o relaxamento
das medidas tem levado ao aumento dos casos”.
Ainda assim, aquele país europeu
não tem registado um incremento
de hospitalizações e óbitos, como
nos ciclos anteriores, o que é um

ganho da vacinação, assinalou.
Alguns especialistas indicam que
esta variante pode reduzir a eﬁcácia das vacinas, todavia, Esperança
Sevene rebate este entendimento,
explicando que ainda não há evidências que comprovem a redução
da eﬁcácia.
Declarou que as experiências com
outras variantes, como a Delta,
têm demonstrado que as vacinas
continuam eﬁcazes e seguras para
a prevenção de formas graves da
doença.
“Dado que a eﬁcácia das vacinas
é muito alta, o surgimento de variantes tem representado reduções
mínimas na eﬁcácia. Contudo, há
necessidade de se monitorar”, disse
Esperança Sevene.

´4XDUWDYDJDGHLQIHFo}HVµ
A variante Ómicron surge numa
altura em que se prevê que o país
enfrente uma quarta vaga de infecções que, segundo especialistas,
poderá ser mais agressiva em comparação com as anteriores.
Esperança Sevene alertou que não
se pode fazer previsões, porque
a gestão “de cada ciclo dependerá sempre de como adoptamos as
medidas de prevenção e da nossa
adesão as vacinas”.
Referiu que a disciplina no cumprimento das medidas e a adesão
à vacinação são elementos-chave,
que poderão indicar o tipo de
quarta vaga que o país irá enfrentar.
Manifestou preocupação com as
constantes aglomerações que se
tem veriﬁcado e com o aproximar
da quadra festiva.
“É sabido que a aglomeração de
pessoas, particularmente em locais fechados, aumenta o risco de
transmissão. Este risco é ainda
maior nas festas e convívios, pois
não se implementam as medidas
de prevenção”, frisou.
Com a quadra festiva, prosseguiu,
a preocupação é maior, sendo imperioso evitar os aglomerados e o
reforço das medidas de prevenção.

Taxa de juro fecha o ano em 18,6%

A

taxa de juro de referência vai continuar
pelo terceiro mês consecutivo, fechando o
ano, em Dezembro, em 18,6%, anunciou
na terça-feira a Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).
A taxa calculada pela AMB e Banco de Moçambique (BdM) tem como base um indexante único de
13,3% (calculado pelo banco central) que se mantém inalterado e um prémio de custo que também
se mantém em 5,3% (deﬁnido pela AMB).
O valor de 18,6% da ‘prime rate’ foi ﬁxado a 01 de
Outubro, após uma descida de 30 pontos base em
relação a Setembro.
A próxima actualização da taxa só vai acontecer em
2022, estando agendada para 01 de Janeiro.

Em 2021, a ‘prime rate’ começou em 15,5%, registou subidas em Março e Abril, para 17,8% e 18,9%,
respectivamente, para depois descer até ao valor
actual, em Outubro.
A sua criação foi acordada entre o banco central e
a AMB, em Junho de 2017, para eliminar a proliferação de taxas de referência no custo do dinheiro.
Na altura, foi lançada com um valor de 27,75% e
desceu 915 pontos base desde então.
O objectivo é que todas as operações de crédito sejam baseadas numa taxa única, “acrescida de uma
margem (spread), que será adicionada ou subtraída
à ‘prime rate’ mediante a análise de risco” de cada
contrato, explicam os promotores.
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2VJUDQGHVSRGHPGHVHPSHQKDUXPSDSHOFHQWUDO

O

s países mais poderosos e demais
DFWRUHV LQÁXHQWHV
na arena global, inFOXLQGRRUJDQL]Do}HVLQWHUQDcionais, podem desempenhar
XPSDSHOFHQWUDOQDOXWDSHOD
UHGXomRGRVGDQRVDVVRFLDGRV
ao tabaco, instando os demais
SDtVHV D ID]HUHP D WUDQVLomR
GR IXPR SDUD SURGXWRV GH
ULVFR UHGX]LGR 1XPD VHVVmR
YLUWXDO KDYLGD QR LQtFLR GR
mês, especialistas do sector
voltaram a defender a tomada de medidas nesse sentido,
FRPGXUDVFUtWLFDVLQFOXLQGR
SDUD D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO
GD6D~GH 206 

John Dunne, director da Associação da Indústria de Cigarros Electrónicos do Reino Unido, disse que, apesar do forte
compromisso para a redução
dos danos de tabaco, a OMS
nunca abraçou com garra a
agenda dos cigarros electrónicos, nem mesmo o FCTC, a
Convenção Quadro concebida
para ser um compromisso internacional em prol da adopção de medidas para proteger
a humanidade das devastadoras consequências sanitárias,
sociais, ambientais e económicas geradas pelo consumo
e pela exposição ao fumo do
tabaco.
John Dunne lamenta que a
discussão sobre os produtos
de risco reduzido esteja a ser
menos transparente. Na sua
intervenção, o especialista,
com uma larga experiência na
indústria, sobretudo no contexto europeu, disse que países como o Reino Unido, com
evidências de como a ciência
e a tecnologia podem reduzir
mortes associadas ao fumo,
através de soluções alternativas, têm um papel crucial a
desempenhar na luta contra
danos associados ao consumo
do tabaco.
São países que, pela sua pujança no panorama internacional, podem liderar essa luta,
incluindo na regulação, o que
WHPRSRWHQFLDOGHLQÁXHQFLDU
vários outros países.
“O Reino Unido deve trabalhar com outros Estados que
partilham sua abordagem
FLHQWtÀFD GH UHGXomR GH GDnos para estabelecer uma coligação internacional, com o
objectivo de minorar os danos
causados por cigarros de combustão”, recomendou.
Não é para menos. Para John
Dunne, o Reino Unido deve
encorajar outros Estados a incluírem, também, especialistas
em saúde pública na luta pela
redução de danos do tabaco.

“Ao adoptar uma abordagem
baseada na ciência, o Reino
Unido deve (…) incentivar
uma regulamentação que garanta que todos os produtos
de risco reduzido sejam de
alto nível de (i) qualidade,
(ii) segurança e (iii) desempenho”, acrescentou, sublinhando que o Reino Unido é
um exemplo a ter em conta na
regulação baseada em evidênFLDVFLHQWtÀFDV
(QWUDYHVQDWUDQVLomR
Mas, uma das mais contundentes críticas sobre a resistência à migração dos produtos combustíveis aos de risco
reduzido foi feita por Clive
Bates, especialista da área e director da Counter factual Consulting.
Na sua intervenção, falou de
um conjunto de argumentos
que, no seu entender, caminham para a proibição da migração de tabaco de queima
para produtos de risco reduzido. Mas é peremptório: banir
esses produtos, seja qual for o
argumento, equivale a negar
salvar milhões de vidas e sigQLÀFDWDPEpPSURPRYHUXP
mercado negro à volta do consumo do tabaco.
Um desses argumentos que
o orador atacou é sobre uma
alegada transição, de jovens,
de cigarros electrónicos para
tabaco. Clive Bates disse não
haver evidências sobre isso.
Pelo contrário, prosseguiu, as
evidências têm mostrado que
os cigarros electrónicos têm
conduzido ao abandono da
fumaça. Por isso, diz que essa
SURLELomR VLJQLÀFD QR IXQGR
apoiar as pessoas a aderirem
ao tabaco de queima e não aos
produtos alternativos.
Um outro argumento, para
ele falso, tem sido a alegada
LQVXÀFLrQFLD GH HYLGrQFLDV
de redução de riscos entre os
fumadores. “Isso é, simplesmente, uma bobagem”, disse,
acrescentando existirem “evidências bastante fortes” fundamentados em estudos, que
mostraram a melhoria da saúde dos fumadores que migraram para os produtos de risco
reduzido.
Um outro argumento que atacou são os alegados resultados negativos alegadamente
porque há poucos fumadores
a fazerem a transição, o que
também considerou de falso,
uma vez que há cada vez mais
pessoas que procuram transitar.
Sobre o argumento de que os
novos produtos são uma distracção, Bates diz que não,
pelo contrário, eles são uma

oportunidade, uma vez que
dão caminho aos fumadores
que, de outra forma, não parariam de fumar.
Aliás, estudos já provaram haver fumadores que não conseguem parar de fumar. Assim,
se parar de fumar é o melhor,
os produtos alternativos também são o melhor que se pode
oferecer a quem, de outra forma, não consegue parar.
Outro argumento que para ele
não faz sentido é o de que os
novos produtos irão dispersar
recursos para o controlo do tabaco, quando, pelo contrário,
as pessoas que aderem a esses
produtos reduzem o risco sobre a sua saúde e até sobre a
saúde pública.
No argumento de que os novos produtos permitem a interferência da indústria, Bates
entende que essa é a forma
mais ridícula de pensar em
políticas públicas, porquanto
o governos não se pode deixar
manipular por indústrias.
Na sua intervenção, Clive Bates criticou a própria OMS,
referindo que a Organização
Mundial da Saúde tem mostrado sinais de que em nada
contribui para a promoção
dos produtos alternativos.
Deu o exemplo da premiação,
pela OMS, em 2019, de um dirigente indiano pelo seu papel
na aprovação de uma legislação para banir, no seu país,
cigarros electrónicos e produtos de aquecimento de tabaco.
Para Bates, embora a OMS
não imponha medidas sobre
os países, actos dessa natureza
enviam uma mensagem forte
sobre o que deve ser feito.
Quem também alinhou nas
críticas de Clive Bates é o oftalmologista
sul-africano,
Kgosi Letlape, com interesse
na luta pela redução de danos do tabaco e que se assume
como activista na área.
Para Kgosi Letlape, é impossível falar da África do Sul
como um líder no controlo do
tabaco, conforme lhe foi proposto. O especialista disse que
tal é impossível, porque, para
começar, a África do Sul não
respeita os fumadores, que,
naquele país, não são vistos
como tendo direitos.
Letlape, que também é co-fundador da Aliança Africana
para a Redução de Danos Associados ao Consumo de Tabaco, cujo objectivo é sensibilizar e educar as pessoas sobre
a necessidade de reduzir prejuízos e promover o bem-estar,
explicou que, nestas matérias,
a África do Sul é, simplesmente, um discípulo da OMS.
“Aceitamos tudo o que vem
da OMS”, disse, também criticando as medidas da Organi-

zação Mundial da Saúde. Por
isso, entende que o caminho
que a África do Sul tem por
seguir, nestas matérias, ainda
é longo.
'HVDÀRXRJRYHUQRHWRGDVDV
forças vivas da sociedade sul-africana a abraçarem a luta
em prol da redução dos danos
do tabaco, tomando os fumadores como humanos.
Para Letlape, os produtos alWHUQDWLYRV QmR Vy EHQHÀFLDP
os utilizadores, mas também
os que estão ao seu redor.
Argumentou que, com essas
soluções baseadas na ciência,
são vidas que podem ser salvas, quando os números mostram que o fumo tem estado
a matar mais que a Covid-19,
por exemplo. E lhe intriga,
graças à mesma ciência, que se
tenham desenvolvido vacinas
contra a Covid-19, em tempo
recorde.
À OMS e ao governo da África
do Sul, o especialista deixou
um forte recado: “parem de
matar fumadores, protegendo
os cigarros de combustão”,
disse, em alusão às estratégias
de resistência à mudança que
se pretende com a migração
para produtos alternativos.
Aos fumadores, também deixou um apelo: se fuma, pare.
Se não pode parar de fumar,
então, migre para produtos alternativos.
Kgosi Letlape disse ser dever
de todos garantir que produtos alternativos sejam acessíveis, principalmente, para
os menos favorecidos, lembrando que o uso de produtos combustíveis é mais alto
entre pobres, marginalizados,
comunidades indígenas, minorias sexuais, pessoas com
perturbações mentais e outros
grupos vulneráveis.
“É um dever moral e ético
assegurar que não apenas os
produtos alternativos sejam
disponíveis, mas que também
sejam acessíveis”, disse, recordando que os cigarros, por
exemplo, são baratos e, por
isso, acessíveis aos grupos de
maior risco.
Ainda sobre acessibilidade,
fez saber que, na África do Sul,
por exemplo, o peso maior no
preço dos cigarros são as taxas.
Por isso, defendeu ser preciso
assegurar que as taxas sobre
os produtos alternativos não
sejam usadas da mesma forma
que nos cigarros, equacionando até a isenção de taxas.
Defendeu que reduzir esses
impostos pode ser mais vantajoso para o governo, porque
reduziria os custos com os serviços de saúde. Mas, também,
por abraçar a redução de da-

nos e abraçar os novos produtos, se estará a encorajar pessoas para tomarem medidas
responsáveis e protegerem
suas vidas.
Sua tese é de que, investindo
na redução de danos de tabaco, os serviços de saúde ganham, os fumadores ganham,
o ambiente ganha, as pessoas
à volta dos fumadores também.
Para ele, é preciso avançar-se
para uma fase em que saúGH VLJQLÀFD IDOWD GH GRHQoDV
e não a aposta em indústrias
para curar doenças.
$H[SHULrQFLDGD1RYD
Zelândia
Chamada a partilhar a experiência da Nova Zelândia, a
professora Marewa Glover,
uma cientista experimentada
na área de saúde pública, incluindo na redução de danos
associados ao consumo do tabaco, assinalou que o seu país
foi um dos pioneiros nesta
luta.
A Nova Zelândia registou, por
isso, avanços no sector, quando os produtos de risco reduzido foram ganhando espaço,
com muitas pessoas a pararem
de fumar e a migrarem para
soluções alternativas.
Marewa Glover fez saber que,
no seu país, essa luta inclui a
regulação em prol de ambientes livres da fumaça, como forma de conter a exposição de
pessoas que não fumam, aos
riscos de saúde causados pelos fumadores.
Falou, também, de uma série de restrições nas vendas
e aquisição, como forma de
controlar o consumo do tabaco no país. Aliás, disse que, se
numa primeira fase, a aposta
na Nova Zelândia era apenas
a redução de danos associados
ao fumo, hoje a abordagem
inclui a não normalização do
próprio acto de fumar, porquanto desencorajar o início
do acto de fumar é o melhor
que se pode fazer, sobretudo
para os jovens.
Na ocasião, a pesquisadora fez
saber que, se desde o início a
prioridade da Nova Zelândia
foi sempre reduzir a fumaça, nas últimas três décadas,
a luta inclui a eliminação das
plantações de tabaco.
Por outro lado, falou das barreiras no processo de migração de fumo combustível para
produtos de risco reduzido,
que inclui a acessibilidade
desses meios alternativos, sobretudo, para populações vivendo nas zonas rurais. Falou,
também, dos perigos da desinformação.
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Machismo trava educação das mulheres
Por Eunice Chemane

E

m Moçambique, mulheres
casadas que pretendem
iniciar ou continuar os
estudos enfrentam uma
forte oposição dos maridos. Várias mulheres não podem decidir
por si mesmas e devem obediência
aos parceiros, em subordinação ao
poder patriarcal que domina as comunidades moçambicanas.

As desigualdades entre homens
e mulheres na família tendem
a se perpetuar, apesar de a Lei
da Família vigente no país - Lei
n.22/2019,de 11 de Dezembro estabelecer, no seu artigo número
3, a igualdade de direitos e deveres
entre os cônjuges.
A falta de “autorização” do parceiro
e o medo de sofrer conotações empurram as mulheres para bem longe
da escola.
O SAVANA traz histórias de mulheres que viram o seu direito de
acesso à educação negado, após o
casamento ou união de facto.
Lídia Macuácua, de 35 anos, residente no bairro Maxaquene “A”, cidade de Maputo, conta que quando
começou a viver com o marido, há
cinco anos, frequentava a 9ª classe, no período noturno, na Escola
Secundária Noroeste II, na mesma
cidade.
Logo no início da vida conjugal,
interrompeu os estudos por imposição do parceiro. O medo de ser
chamada nomes negativos pela família e pela sociedade fez com que
Macuácua ﬁcasse de mãos atadas,
diante da negação de continuar a
formação escolar.
“Tive que aceitar o que o meu
marido queria, se não me manda
embora, e eu ﬁco sem lar. Também
tenho medo de ser rejeitada pela
minha família, caso contrarie as decisões do meu marido e receio que a
sociedade me veja como uma ´qualquer`”, narra

Com a atitude do marido, o seu
sonho de ser socióloga foi interrompido, mas está esperançosa em
prosseguir com os estudos.
Diz que vai continuar a tentar um
diálogo com o cônjuge de modo a
convencê-lo a deixá-la voltar à escola e, futuramente, garantir a sua
autonomia ﬁnanceira.
“Quero prosseguir com os meus
estudos, mas isso depende do meu
marido, vou continuar a conversar
com ele. Por mais que passe muito
tempo, não vou me dar por vencida,
nunca é tarde para corrermos atrás
dos nossos sonhos”, acredita.
Elisa Mussuei, de 25 anos, residente no bairro Polana Caniço “B”, na
cidade de Maputo, também teve os
seus estudos afectados, depois do
casamento.
Conheceu o marido quando frequentava a 12ª classe na Escola Secundária Noroeste-1. No namoro
era tudo “um mar de rosas” e o parceiro não mostrava qualquer reserva
em relação aos estudos da mulher.
Mas tudo mudou com o casamento.
O marido, por ciúmes, já não permitia que ela fosse à escola.
“Meu marido é licenciado, mas
quando começamos a viver juntos,
eu quis continuar a estudar e ele
recusou-se”, recorda.
O parceiro alegou que não havia
necessidade de a mulher continuar
a estudar, porque já tinha feito a 12ª
classe.
“Dizia que trabalha e poderia dar
tudo que eu precisasse. Por conta
do ciúme excessivo, acreditava que,
ao sair, poderia conhecer outras
pessoas e envolver-me com elas.
Para ele, eu apenas deveria limitar-me ao trabalho doméstico e a cuidar da família”, conta Elisa.
Ficou um ano sem estudar e escondeu a situação da família, receando
leituras negativas sobre o marido.
Começou a participar em encontros comunitários, com foco na

divulgação dos direitos humanos e
das mulheres.
Lá, aprendeu a abordar melhor o
assunto e conseguiu ultrapassar as
desconﬁanças do parceiro. O marido passou a ser o maior ponto de
apoio para a continuação dos estudos da cônjuge.
“Era revoltante para mim não poder estudar, mas procurei mostrar
ao meu marido, sem nenhum tipo
de confronto, que também tenho
os meus direitos. Agora as coisas
mudaram, ele já me apoia nos meus
estudos e no meu trabalho”, exulta.
Actualmente, Elisa Mussuei está a
frequentar o 2º ano de licenciatura em Saúde Pública. Para além de
estudar, trabalha como activista social e com a sua actividade pretende
ajudar outras mulheres, que têm os
seus direitos violados.

“Devemos fortalecer o
diálogo”
Denilia Matsimbe, coordenadora
dos direitos humanos e engajamento masculino na Kutenga, organização da sociedade civil para o desenvolvimento comunitário, disse
em entrevista ao SAVANA que os
homens que impedem as suas esposas de estudar fazem-no por falta
de conhecimento e são vítimas da
construção social.
Matsimbe chama a atenção à necessidade de se fortalecer o diálogo
nas famílias e lideranças comunitárias, para que, paulatinamente, seja
ultrapassado este problema.
“Muitos homens carregam consigo o ego do machismo e dentro
de casa não permitem que as suas
decisões sejam questionadas. Não é
por maldade, eles também são vítimas da construção social”, aﬁrmou
a activista.
Há, por isso, a necessidade de sensibilização dos homens para uma
cultura mais favorável ao respeito
dos diretos das mulheres.

Sugere, para o efeito, que o sector
da educação implemente a cadeira
de Direitos Humanos no ensino
primário, para que, desde cedo, as
crianças, em particular as raparigas,
conheçam e saibam lutar por eles.
“Não podemos continuar a permitir
que as mulheres continuem vendo
os seus direitos violados”, referiu.
O sociólogo Eugénio Braz explica
que o comportamento dos homens
está a corresponder ao que aprenderam ou herdaram dos seus pais
em relação aos valores que regem
e governam as relações sociais de
género nas famílias.
Entende que os valores enraizados
na sociedade têm um peso muito grande no comportamento dos
membros da sociedade.
Considera que a posição da mulher
ainda é de subalternidade e de desvantagem, o que faz com que ela
sacriﬁque os seus desejos e sonhos
em prol da estabilidade da relação e
da valorização da cultura.
O sociólogo argumenta que, nos
últimos anos, questões sobre igualdade de género e empoderamento
da mulher estão a ser aceites pelos órgãos de informação e pelas
instituições do Estado, mas o seu
sucesso é condicionado pelo nível
de urbanização da população, que
considera ser ainda muito baixo,
cenário que é mais crítico nas zonas
rurais.
“A grande parte da população vive
na zona rural, onde esses valores e
princípios têm chegado com muita
facilidade, com menos impacto e
com maior incidência”, refere.
Mesmo nos centros urbanos, prosseguiu, onde as pessoas mudam
com maior facilidade, ainda há valores muito enraizados na cultura
que não mudam tão facilmente.

´eXPDVVXQWRGHVDÀDGRUµ
Lídia Chongo, directora nacional
do Género no Ministério do Gé-

O cenário da educação no
país

Gala da TV Sucesso

Sete anos de muita juventude

A

TV Sucesso celebrou,
no último ﬁm-de-semana, sete anos de
existência, com uma
gala exibida na tela e um espectáculo “ao vivo” comemorando o
que de melhor tem produzido.
Helena Saia e Rajah Ali foram
as “jovens estrelas” que empolgaram a assistência, mas houve espaço para a “velha guarda”, como
foi o caso de Mingas e Stewart
Sukuma.
A gala juntou, na cidade do
Maputo, personalidades de vários segmentos da sociedade e
contou também com a presença
da ministra, Eldevina Materula,
que declarou estar na festa em
representação do Presidente da
República.

nero, Criança e Acção Social (MGCAS), considera que o não empoderamento da mulher constitui um
entrave não só para o seu desenvolvimento, mas para a própria família
e do país, porque tem impacto negativo na representatividade e responsabilidade que tem na educação
dos ﬁlhos.
Embora não existam no país dados
sobre o número de mulheres que
passam por esta situação, a fonte
aﬁrma que a proibição do direito à
educação das mulheres é um desaﬁo para toda a sociedade e não só
para o governo.
“Estamos numa época em que as
mulheres de todo o mundo lutam
pela igualdade de género, mas só
alcançaremos este desiderato, se
todas tiverem acesso à educação”,
aﬁrma aquela responsável.
Lídia Chongo observa que a educação constitui um factor importante
para a transformação social, porque,
quanto maior for o nível de escolaridade, maiores são as possibilidades de estar informado e de tomada
de decisões acertadas.
“Se continuarmos a impedir que as
mulheres estudem, o impacto disso
será negativo, conforme temos veriﬁcado’’, destaca Lídia Chongo.
A directora nacional do Género no
MGCAS alertou que “mexer com
os hábitos culturais é um assunto
delicado, é necessário que a sociedade civil e todos os intervenientes
neste processo procurem mostrar,
com exemplos, os benefícios e os
malefícios de alguns hábitos culturais”.
Essa transformação, continua, deve
envolver especialistas que têm domínio sobre questões culturais.
Alerta igualmente que o baixo nível
de escolaridade conduz á pobreza,
vulnerabilidade e inﬂuência para a
ocorrência de casos de violência doméstica contra as mulheres e raparigas, impedindo o gozo pleno dos
seus direitos.

Nos discursos de ocasião, os membros da direcção da TV Sucesso,
destacaram a trajetória do Canal,
caracterizada por ‘’superação, foco e
determinação”.
“Queríamos criar uma janela para
pensar no povo. Sermos mais uma
janela para fazermos a nossa parte,
para ajudarmos Moçambique a crescer, e, nós os jovens moçambicanos,
provarmos que somos capazes, quando sonhamos”, disse Gabriel Júnior,
proprietário do canal. “O meu sonho
era fazer uma televisão de quintal,
onde o povo estivesse todo lá”, contou Gabriel num dos contactos iniciais para lançar o canal.
Segundo reivindica a direcção do
canal, a TV Sucesso é preferida por
parte considerável da audiência televisiva, tendo se expandido em todo

o país, com alicerce nas plataformas
digitais, sendo de destacar a rede social, facebook.

Governo destaca crescimento
A ministra da Cultura e Turismo,
Eldevina Materula, que, para além
de destacar o papel da «Sucesso” na
comunicação social no país, garantiu
criar condições favoráveis para o surgimento de mais canais.
“Porque a diversidade e a pluralidade de ideias não signiﬁca desunião,
o governo continuará a encorajar e
apoiar o nascimento de novos órgãos de informação, devido a este
condão de entretenimento e poder
de construir opiniões, resultantes de
uma democracia já aﬁrmada na nossa sociedade”, assinalou Materula, no
seu discurso de ocasião. Na efemé-

ride não marcaram presença os
responsáveis do Gabinfo, cuja actuação tem estado em contraciclo
com as declarações da ministra.
“A par dos órgãos de informação públicos, importantes para
que a população moçambicana
continue a beneﬁciar do entretenimento e de informação de
qualidade, o governo continuará
a incentivar a iniciativa privada
para a diversiﬁcação dos conteúdos e livre escolha do cidadão”,
garantiu a ministra.
Uma das estrelas da noite, o artista Rajah Ali, depois da sua curta
actuação, que encantou a ministra
Materula, ganhou a nomeação para
integrar a delegação moçambicana
que vai participar, já este mês de
Dezembro, na Expo-Dubai.

A população moçambicana ultrapassa 30 milhões de habitantes, sendo mais de 15 milhões são
mulheres e mais de 14 milhões
homens. Dados da Agência das
Nações Unidas para a Educação e
Cultura (UNESCO) indicam que
a taxa de analfabetismo de adultos
é de 45%.
O número de mulheres que não
sabe ler nem escrever é duas vezes
superior ao dos homens. O analfabetismo é mais prevalecente nas
áreas rurais, onde vivem 57% das
pessoas não alfabetizadas, em comparação com 23% que reside nas
áreas urbanas.
Por outro lado, dados do Instituto
de Estatística da UNESCO (IUS),
publicados em 2018, referem que
de nove em cada 10 raparigas que
ingressam no ensino primário, apenas 1,5 de cada 10 ingressam no
ensino secundário.
Em relação à formação superior,
60,9% dos homens concluíram o
nível superior contra 39,1% de mulheres que também completaram
esse grau de ensino.
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Organização internacional:

Democracia no mundo está em risco

O

sistema
democrático
encontra-se numa encruzilhada e o mundo está
cada vez mais a tornar-se
autoritário, considera a organização internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA, na sigla inglesa) na sua avaliação intitulada o “Estado Global
da Democracia 2021 – Construindo
resiliência numa era de pandemia”.
O estudo avalia a situação da democracia no mundo, analisando mais de
100 países, principalmente os que
tiveram processos eleitorais entre
2020 e 2021 ou conheceram desenvolvimentos políticos relevantes durante o período em referência.
Uma das principais conclusões
contidas no documento refere que
a acção de regimes repressivos tem
vindo a aumentar, mas alerta igualmente para o recurso a tácticas autoritárias por parte de governos tradi-

cionalmente democráticos.
Por outro lado, os cidadãos vão ganhando consciência de que as liberdades políticas apenas vão sobreviver
com a capacidade de as democracias
se adaptarem e revitalizar face ao advento de novas gerações.
As novas gerações, prossegue a
IDEA, terão de estar preparadas
para enfrentar contextos mais desaﬁantes, desde mudanças climáticas e
desigualdades crescentes.
“Para contraporem às actuais ameaças e a criação de condições por uma
recuperação mais inclusiva e responsável do período pós-pandemia,
as democracias deverão reaﬁrmar a
sua força e mostrar ao mundo como
e por que a governação democrática
constitui a melhor opção”, lê-se na
análise.
As sociedades democráticas devem
aprender das lições impostas pela
pandemia de Covid-19 e implementarem as reformas necessárias de

forma a estarem à altura de responderem de modo efectivo, eﬁciente e
responsável às necessidades em bens
e serviços críticos para a dignidade
humana.
A IDEA observa que os actores e
instituições dos processos democráticos devem ser ousados e rescreverem as fronteiras do projecto democrático.

Tempestade perfeita de
ameaças
Já na introdução, aquela organização
internacional avança a ideia de um
sistema democrático em crise, notando que a sua sobrevivência está a
ser posta em perigo por uma tempestade perfeita de ameaças.
São ameaças que emergem tanto de
dentro de sociedades democráticas,
como de uma crescente onda de autoritarismo.
“A pandemia de Covid-19 exacerbou estas ameaças, através da im-

Considera o governo

Violência baseada no
género é assustadora

A

situação de violência
contra a mulher e rapariga em Moçambique é preocupante e é
um flagelo que impõe um maior
investimento na área de sensibilização de homens e mulheres
das novas gerações, para a prevenção, denúncia e garantia de
assistência e reintegração das
vítimas.
De Janeiro a Setembro, o Gabinete de Atendimento à Família
e Menores Vítimas de Violência
registou 15.800 casos, dos quais
8.900 contra mulheres, 4.832
contra crianças e 2.068 contra
idosos e pessoas deﬁcientes.
A informação foi avançada, na
quinta-feira, no distrito de Magude, a norte da província de
Maputo, pelo vice-ministro do
Género, Criança e Acção Social,
Lucas Mangrasse, no âmbito do
lançamento da campanha dos 16
dias de activismo contra todo o
tipo de violência contra mulheres
e raparigas.
Na ocasião, Mangrasse referiu
que a situação exige de todos
os intervenientes da sociedade
maior empenho na promoção e
respeito pelos direitos da mulher
e rapariga, através de medidas
coordenadas e adequadas a cada
realidade.
Essas acções são fundamentais
para a mitigação deste mal, porque se trata de uma grave violação dos direitos humanos.
A fonte avançou ainda que as famílias, comunidades, mulheres e
outros actores sociais estão a ser

capacitados para o atendimento às
necessidades especíﬁcas, de modo a
prevenir fenómenos nocivos.
Essa intervenção resulta da aprovação da Política de Género, Criança e
Acção Social, bem como dos planos
nacionais para o Avanço da Mulher,
Prevenção e Combate à Violência
Baseada no Género e sobre a Mulher, Paz e Segurança.
Estas políticas visam, igualmente, o
fortalecimento e expansão dos mecanismos de atendimento, construindo
mais centros de atendimento integrado às vítimas e, acima de tudo,
fortalecer o diálogo no seio familiar
para a erradicação da violência doméstica.
Alícia Martin Diaz, conselheira da
delegação da União Europeia em
Moçambique (UE), apelou para uma
maior atenção às mulheres e raparigas vítimas do terrorismo que assola a província de Cabo Delgado, no
norte do país, e as mulheres deﬁcientes, por considerar que este grupo
social sofre desaﬁos adicionais e é o
mais afectado pela violência baseada
no género.
Diaz defendeu um compromisso no
apoio à educação das raparigas, retenção na escola, garantia das oportunidades económicas, bem como
melhoria no acesso aos serviços de
saúde sexual e reprodutiva, com foco
nas regiões do norte do país afectadas pela violência armada.

Covid-10 agravou violência
- ONU
Por seu turno, Maria Luísa Fornara,
que falava em representação do Fundo das Nações Unidas para a Infân-

cia (UNICEF), avançou que com
a pandemia de Covid-19, os casos
de violência doméstica aumentaram em todo o mundo.
“Em 13 países, quase metade das
mulheres relatou que foi ou que
conhece uma mulher que começou a sofrer violência baseada
no género durante a pandemia,
e quase um quarto das mulheres
relatou que os conﬂitos domésticos se tornaram mais frequentes
neste período”, declarou Fornara.
Uma proporção semelhante
àquelas cifras, prosseguiu, relatou
sentir-se menos segura em casa.
A fonte recomendou um maior
investimento e mais ação visando
o combate a este mal, até 2030.
Para o efeito, disse ser crucial que
o bem-estar das mulheres e raparigas seja o centro de todas as
políticas públicas.
“A violência contra as mulheres
não é inevitável. A criação de políticas e programas certos geram
resultados”, continuou.
A cerimónia de lançamento da
campanha dos 16 dias de activismo, que iniciou no dia 25 e termina no dia 10 de Dezembro, reúne
entidades do governo, sociedade
civil e parceiros de cooperação.
A iniciativa tem como objectivo
mobilizar singulares, famílias e
toda a sociedade a participar activamente na prevenção, combate e
assistência às vítimas.
Decorre em todo o mundo sob o
lema “Pinte o mundo de laranja:
Pare com a violência contra as
mulheres e raparigas”.

posição de estados de emergência,
disseminação da desinformação e
repressão de órgãos de comunicação
social independentes e da liberdade
de informação”, lê-se.
“O Estado da democracia global
2021 mostra que muitos países,
mais do que nunca, sofrem de uma
erosão democrática – através de um
declínio na qualidade da democracia – incluindo em países em que o
sistema está estabelecido”, prossegue
a análise.
Aquela organização internacional
assinala que o número de países que
passam por um retrocesso democrático (uma erosão democrática mais
severa e deliberada) nunca foi tão
alto como na última década.
No conjunto das chamadas democracias tradicionais, que enfrentam
um processo de degradação de direitos, incluem-se potências regionais,
geopolíticas e económicas, como
Brasil, Índia e EUA.
Mais de um quarto da população
mundial vive agora em países que regrediram em termos de democracia.
Essa parcela, somada ao conjunto
da população que vive em países
ﬂagrantemente não democráticos,
perfaz mais de dois terços de toda a
população mundial.
Por outro lado, avança o documento,
os regimes vincadamente autoritários também crescem em número e
os líderes desses países actuam cada
vez mais de forma ostensiva.

Covid-19: aliado da
repressão
A IDEA refere que a pandemia ofereceu uma ferramenta adicional para
a justiﬁcação de tácticas repressivas
e o silenciamento da dissidência em
países como Bielorússia, Cuba, Mianamar, Nicarágua e Venezuela.
“Estes países tiram vantagem da falta de pressão geopolítica suﬁciente e
desfrutam do apoio de outros regimes autocráticos”, enfatiza o estudo.
Alguns desses países sustentam-se na narrativa de que a governação autoritária é mais eﬁcaz para a
prosperidade económica e gestão de
pandemias.
Mais perturbador ainda, muitos
governos democraticamente eleitos
estão também a adoptar estratégias
autoritárias já consolidadas, muitas
vezes com apoio popular.
“A pandemia tornou mais fácil justi-

ﬁcar este comportamento, incluindo
a politização do judiciário, manipulação da comunicação social, restrições de liberdades civis e direitos das
minorias e a fragilização das sociedades”, salienta o documento.
A análise “Estado Global da Democracia 2021 – Construindo resiliência numa era de pandemia” enfatiza
que a Covid-19 foi negativamente
mais aproveitada em democracias
mais frágeis e estados mais fracos.
Os sistemas políticos com estados
de direito mais fortes e separação de
poderes provaram ser mais resilientes.
Ainda assim, a pandemia serviu para
o fortalecimento de movimentos
pró-democracia.
Impulsionou movimentos favoráveis a mudanças democráticas e o
confronto com forças autoritárias na
Bielorússia e no Mianamar.
Manifestações contra mudanças
climáticas e desigualdades raciais
tornaram-se globais, apesar de restrições impostas a ajuntamentos de
pessoas em muitos países, devido à
pandemia.
Muitos países aderiram aos princípios democráticos, durante as crises
de saúde pública, provocadas pela
Covid-19, graças a uma governação
inovadora e transparente.
Alguns estudos apontam para o revigoramento de valores democráticos
globalmente, principalmente no seio
de gerações mais jovens, continua
IDEA.
Vários governos criaram inovações
democráticas cruciais durante a
pandemia, através da aceleração da
adopção de novas práticas democráticas, como o voto electrónico.
Há sinais visíveis de novas alianças
geopolíticas, com países a mostrarem que a democracia será uma
prioridade na sua política externa.
Os EUA e a Suécia estão entre esses
países.
Muitos países que optaram por uma
postura de complacência durante
períodos de estabilidade conseguiram reformar-se ao longo da crise
pandémica.
A resiliência e revitalização são importantes mais do que nunca para
assegurar a sobrevivência das democracias perante os desaﬁos globais
ainda por vir, destaca IDEAS.
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FALECEU
Bruno Machungo Malamugy
O Conselho de Administração da mediacoop SA comunica,
com consternação, o súbito desaparecimento de Bruno Miguel
Malamugy, no domingo, na praia do Bilene, genro de Ana Maria e António Alves Gomes, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da nossa sociedade.
À Vicky, ao Jaime, ao Laiken, ao Rayan, às famílias Machungo
Malamugy e Alves Gomes apresentamos as nossas mais sentidas condolências.
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O testemunho de quem trava a luta pela inclusão
3RU5DXO6HQGD WH[WR H,OHF9LODQFXORV IRWRV

“

Não estamos a pedir esmola,
não somos mendigos, não somos inúteis. Pedimos respeito, dignidade e igualdade de
oportunidades, porque a deficiência
física não é sinónima de invalidez”,
eis o clamor de quem trava a luta
pela inclusão e respeito todos os
dias. Hoje, 03 de Dezembro, o país
e o mundo comemoram o dia internacional de pessoas com deficiência,
uma data promovida pelas Nações
Unidas, desde 1992, com objectivo
de promover maior compressão dos
assuntos da dignidade, dos direitos e
bem-estar de pessoas com deficiência. Contudo, 29 anos após o início
desse movimento mundial em prol
dos direitos de pessoas com deficiência, Moçambique ainda continua
longe de alcançar os objectivos.
Diariamente fala-se de acessibilidade,
igualdade, respeito, não discriminação, oportunidades iguais e inclusão
social. Cada um que aceita estes princípios está a aumentar a consciência
de que é preciso eliminar obstáculos e
preconceitos vividos por pessoas com
deﬁciência.
Em Moçambique, a fraca promoção
dos direitos de pessoas com deﬁciência representou, durante anos, um factor de discriminação, estigmatização,
violência e de fomento de desigualdades no acesso destas aos serviços
essenciais como mobilidade, saúde,
educação, emprego, lazer.
Contudo, depois de vários movimentos de pressão e advocacia levados a
cabo pelas organizações da sociedade civil, o governo de Moçambique
adoptou, em 2010, a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deﬁciência, aprovada a 13 de Dezembro de
2006, pelas Nações Unidas. Antes, por
Resolução número 20/99 de 23 de Junho, o governo aprovou a Política para
Pessoa Portadora de Deﬁciência, cujo
objectivo é contribuir para a garantia
da participação no desenvolvimento
socioeconómico e melhoria da qualidade de vida da pessoa com deﬁciência, para além de contribuir na deﬁnição de conceitos e princípios relativos
à problemática da deﬁciência.
Este instrumento foi reforçado com a
domesticação, no ordenamento jurídico interno, da Convecção das Nações
Unidas para Pessoas com Deﬁciência
que, entre vários princípios, apregoa
o respeito pela dignidade inerente à
autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas
e a independência das pessoas; não
discriminação; inclusão; respeito às
diferenças e aceitação das pessoas com
deﬁciência como parte da diversidade
humana e da humanidade.
Contudo, apesar da lista de políticas, legislação e planos estratégicos
visando a preservação e protecção
de pessoas com deﬁciência, os obstáculos continuam a existir e a efeméride de hoje, para Moçambique, não

é de comemoração, mas de reﬂexão.
O SAVANA apresenta exemplos de
alguns desaﬁos que a pessoa com deﬁciência enfrenta de modo a superar os
próprios limites e ocupar espaços na
sociedade no meio de muitas adversidades.
O governo, através da Resolução número 20/99 de 23 de Junho, deﬁne a
pessoa com deﬁciência como sendo
aquela que, em razão de anomalia,
congénita ou adquirida, de natureza
anatómica, ﬁsiológica, sectorial ou
mental, esteja em situação de desvantagem ou impossibilitada, por
barreiras físicas, ou sociais, de desenvolver normalmente uma actividade.

explica que os poderes legislativo e
executivo podem continuar a se esforçar em aprovar leis, mas enquanto as
pessoas com deﬁciência continuarem
a viver à margem dos centros de tomada de decisão, e se mantiverem as
barreiras que impedem a participação
activa este esforço, será sempre nulo.
A entrevistada fala da conjugação de
esforços entre diversos actores [governo, sociedade civil, sector privado
e doadores] para que a inclusão da
pessoa com deﬁciência se materialize.
Gulamo frisa que é inconcebível falar
de inclusão e protecção de direitos de
pessoas com deﬁciência num cenário
em que o país não produz o material
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Dados do Censo Geral da População de 2017, do Instituto Nacional
de Estatística (INE), indicam que
em Moçambique existe um universo
de 727.620 pessoas com deﬁciência,
equivalente a 2,6% do total da população, estimada em 29 milhões.
Entre os principais tipos de deﬁciência destaca-se a física, membros
inferiores amputados (15.8%), membros superiores amputados (7.2%),
paralisia (6%) auditiva (8.9%), visual (7.4%), mental (6.8%), e outras
(12.2%). O censo de 2017 relata ainda
deﬁciências relacionadas com a diﬁculdade de ver mesmo usando óculos
(10.8%), diﬁculdade de ouvir mesmo
usando aparelho auditivo (5.2%), diﬁculdade de locomoção/andar (15.3%)
e diﬁculdade de memória ou de concentração (4.5%).
No entanto, estes números têm sido
contestados pelos movimentos de
defesa das pessoas com deﬁciência,
alegando que os métodos de obtenção
de dados são inadequados, agudizados
pelo facto de o pessoal do censo populacional não ter formação especíﬁca.
Ao SAVANA, Fárida Gulamo, secretária executiva da Associação dos Deﬁcientes de Moçambique (ADEMO)

de apoio às pessoas com deﬁciência,
mas cobra impostos aduaneiros na
importação dos mesmos. Este factor
encarece os equipamentos e impede
que os necessitados tenham acesso.
Por exemplo, um deﬁciente visual,
para adquirir bengala branca, deve
importar do exterior, porque no país
não existe, e esse privilégio é para alguns.
Uma cadeira de rodas de baixa qualidade e com tempo de vida curto, no
mercado nacional, pode ser adquirido
a um preço que varia entre 10 mil e
30 mil meticais; as canadianas (muletas) custam entre dois mil e dez mil
meticais.
Em Moçambique, a deﬁciência anda
de mãos dadas com a pobreza. Como
razão dessa vulnerabilidade, os deﬁcientes auditivos enfrentam sérios
problemas ﬁnanceiros para comprar
próteses, ortóteses, botas ortopédicas,
auxiliares de marcha, auriculares de
audição.
Fárida Gulamo adverte que quando a
pessoa perde alguma habilidade física
não é sinónimo de que é inválida. Não
precisa de esmola, mas de assistência
psicológica e, em certos casos, de reabilitação física.

Frisa que as políticas atinentes à protecção de pessoas com deﬁciência
continuam longe de atingir o grupo
-alvo, ou seja, os reais beneﬁciários,
em virtude da fraca divulgação e pouco domínio das mesmas da parte de
quem deve garantir a sua implementação e operacionalização.
Conta que, embora o acesso aos serviços públicos básicos tenha melhorado nos últimos anos, existem lacunas
consideráveis em áreas como saúde,
educação, transportes públicos e protecção social.

6HLVDQRVjSURFXUDGHHPprego com diploma superior
Mónica Massango, 38 anos, solteira e
mãe de um ﬁlho, residente na cidade
de Maputo conta que perdeu a visão
em 1993, quando tinha 10 anos. Nessa altura vivia com os pais, no distrito
de Chókwè, província de Gaza. Sentia
dores fortes na vista, e sempre que isso
acontecia, os pais levavam-na para o
tratamento tradicional. Quando foi
submetida ao tratamento médico
convencional diagnosticou-se cataratas agudas, mas já era tarde e, internamente, não havia condições técnicas
para salvar a paciente.
No mesmo ano, os pais se separaram.
Na companhia da mãe, a paciente saiu
para Maputo, onde passou a residir
com os avós. Quando Mónica contraiu a cegueira, frequentava a segunda classe. Sem visão, em Maputo, não
continuou com os estudos até que em
1996, com ajuda de padres católicos, o
“milagre” aconteceu.
Nessa altura beneﬁciou-se de bolsa de
estudo num centro das irmãs católicas
no distrito de Marracuene, província
de Maputo. Inicialmente, aprendeu
braille [um sistema de escrita utilizado

por pessoas cegas ou com baixa visão]
e no mesmo ano foi matriculada na
escola.
A adaptação e assimilação foram rápidas, porque contava com o apoio das
irmãs eclesiásticas vindas do Brasil e
Malawi, que tinham muita experiência nessas matérias.
Em 1997 passou para uma escola
normal onde frequentou até décima
classe, sempre com apoio das irmãs
católicas. Em 2008 ingressou na Universidade Pedagógica (UP) no curso
de ensino de Geograﬁa, mas contra
sua vontade. O sonho era de fazer o
curso de Psicologia Educacional. Devido à incapacidade visual, teve muitos problemas no curso de Geograﬁa.
Esta situação foi agudizada pelo facto
de alguns professores não entenderem
a sua deﬁciência e a obrigarem a fazer
actividades completamente impossíveis para a sua situação.
“Recordo-me de certa vez, quando um
dos meus docentes disse que o curso
de ensino de Geograﬁa não era para
pessoas com deﬁciências e que devia
fazer outro curso. E, coincidência ou
não, sempre reprovava nas cadeiras
desses docentes”, conta.
Vendo-se numa situação de insucesso no curso de ensino de Geograﬁa,
em 2011 mudou-se para o curso dos
sonhos, o da Psicologia Educacional,
começando do primeiro Ano.
Em 2015 concluiu o curso com a média global de 16 valores. Mesmo com
deﬁciência visual, Mónica produziu
monograﬁa do ﬁnal do curso.
Com a licenciatura, Mónica Massango concretizava um sonho de infância.
Contudo, a festa durou pouco, porque,
depois de defender a monograﬁa e receber o certiﬁcado, iniciou uma batalha para o emprego. Infelizmente, essa
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um ser normal igual a todos”, Fernando Manuel .

luta ainda não foi vencida, seis anos
depois, Mónica Massango continua
desempregada.
Conta que submeteu candidaturas em
vários concursos de emprego, bateu
várias portas, mas nenhuma se abriu.
Recordou que no dia da sua graduação mereceu elogios da parte da direcção da UP e foi classiﬁcada como
um exemplo de superação, mas tudo
terminou por aí.
Massango explica que, desesperada,
pediu audiência a vários ministros que
passaram pela Educação de 2016 a
2020, a reitoria da UP e até a presidência da República, mas ninguém a
recebeu.
Salienta que não guarda mágoas e
nem culpa os titulares pelos insucessos, porque esses nem sequer tomaram
conhecimento. O expediente é barrado ainda nas camadas intermediárias.
“Não estou a pedir esmola, estou a pedir oportunidade para aplicar e transmitir os conhecimentos que adquiri
ao longo da minha formação”, apela.
Sem emprego nem fonte ﬁxa de renda no seio de uma família de sete
pessoas, Mónica Massango sobrevive
de pequenos negócios, iguais àqueles
que sustentam grande parte de famílias carentes nos subúrbios de grande
Maputo.
O pântano que atravessam no caminho de luta pelo emprego alastram-se
até à sua estrutura social. Mónica tem
um ﬁlho de 10 anos, que também se
debate com problemas de deﬁciência
visual. Mensalmente tem de gastar
990 meticais para aquisição de gotas.
Sucede que nem sempre consegue
adquirir o medicamento porque o dinheiro também escasseia.
Disse que o pai do ﬁlho a abandonou
ainda grávida e não aceitou registar a

criança. Também não presta nenhuma
assistência.
Sublinha que a sociedade está a mudar e há tendência de se respeitar as
pessoas com deﬁciência. O grande
problema ainda está no seio dos detentores de poder, que ainda teimam
em não transformar as teorias plasmadas nas políticas, planos estratégicos e
leis em realidade prática.
“Quando se está perante uma pessoa
com deﬁciência, o governante fala
bonito, mas o seu discurso já não se
traduz na prática”, lamenta.
Fernando Manuel, jornalista e escritor, conta que os problemas de visão
começaram em 1987 quando teve cataratas. Nessa altura, foi operado na
vista direita e quatro anos depois voltou a ter o mesmo problema na vista
esquerda.
“Para o meu azar as duas intervenções
não foram feitas devidamente e com o
tempo fui perdendo visão”, relata.
Fernando Manuel diz que nunca lhe
passará pela memória a noite de 11
para 12 de Maio de 2015. Como um
dia igual aos outros, chegada a hora
de repouso foi-se deitar. Mas, como
era de praz, antes fez pequenas leituras. Para o seu espanto, quando se
levantou na manhã do dia 12 as coisas
eram diferentes. Estava completamente cego.
“Foi um sentimento de espanto e de
desespero. Um verdadeiro choque.
Estava tudo escuro e de um momento para o outro me vi sem nenhuma
utilidade. Cheguei a pensar que era
o meu ﬁm, porque, daquele dia em
diante, não me via a viver sem visão.
Não acreditei que pudesse levar uma
vida normal enquanto cego”, desabafou.
Explicou que para uma pessoa que
viveu 62 anos a depender completa-
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sociedade – diz Kennedy Nyengo

mente da sua vista, é doloroso, de um
momento para o outro, ver-se cego.
Fernando Manuel conta que a leitura
e a escrita eram o seu pão de cada dia
e, para tal, dependia da vista. Sem ela,
pensou que a vida tivesse chegado ao
ﬁm. Diz que foi uma situação difícil
de superar, até que ao sexto mês da
cegueira tentou suicidar-se.
“Tempos depois, a minha esposa conheceu, na rua, uma mulher também
cega e levou-a para casa a ﬁm de conversar comigo. A senhora transmitiume a sua longa experiência e convidou-me para integrar a ACAMO,
que é a Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique. Foi lá que

mas no entender de Fernando Manuel é muito mau, porque não ajuda
na reabilitação do deﬁciente, pelo
contrário, amplia a angústia e o desespero.
Sublinha que a situação acima descrita ganha mais espaço com a fraca implementação das políticas e dos dispositivos legais que protegem a pessoa
com deﬁciência.
Adverte que a sociedade e o poder decisório têm de perceber que uma pessoa com deﬁciência é um ser normal
igual a todos seres humanos.
Com 68 anos de idade, casado e pai de
cinco ﬁlhos que geraram cinco netos,
Fernando Manuel, residente na cida-

0yQLFD0DVVDQJRGHÀFLHQWHYLVXDOHVWiKiVHLVDQRVjSURFXUDGHHPSUHJRPHVPR
com formação superior

me explicaram que ser deﬁciente não
era o ﬁm da vida, mesmo cego podia
continuar com a vida normalmente”
disse para depois acrescentar que: “na
ACAMO encontrei um verdadeiro
aconchego. Passei a saber que, apesar
de ter perdido a vista, sou uma pessoa
normal. Posso adoptar novas habilidades e continuar a fazer as mesmas
coisas que fazia antes de ﬁcar cego.
Fiz novas amizades, aprendi braille e
informática. Já retomei a minha rubrica semanal no semanário SAVANA.
Pelo nível de chamadas que recebo
sexta após sexta sinto que é bem recebido pelo público leitor. Muitos leitores não sabem que o texto é da autoria
de um cego”, conta.
Segundo Fernando Manuel, quando a
pessoa contrai deﬁciência a tendência
é dizer que o mundo acabou, o que
não é verdade e ele é o exemplo.
Contudo, o nosso entrevistado lamenta a forma como algumas pessoas
olham para pessoa com deﬁciência e
diz que há muita hipocrisia, sobretudo
na classe política. Frisa que há pessoas
que olham para uma pessoa com deﬁciência como atrasado mental, inútil ou mendigo. Essas manifestações
também são visíveis no meio familiar,

de de Maputo, diz que a cegueira não
cortou seus sonhos e que nos próximos tempos vai publicar um livro.
O momento de turbulência psicológica que Fernando Manuel atravessou é descrita pelo psicólogo Sérgio
Amaral Chongo como consequência
de auto-estima baixa. Segundo explicou, nesta situação, as pessoas perdem
esperança e se sentem inseguras. Este
comportamento, avança, é manifestado devido ao medo de rejeição, procrastinação, temor pelo futuro, sentimento de incapacidade e a tendência,
tendendo a se isolar e a culpar outras
pessoas pelos próprios erros.
Frisa que a recuperação deste sentimento passa pela reabilitação psicológica, que permite a retoma da autoconﬁança, dignidade e da esperança
de concretizar sonhos. Para tal, o apoio
familiar e da sociedade é importante
para a pessoa que esteja a passar por
certas diﬁculdades emocionais.

$LQGDQmRVRPRVHQWHQGLGRV
GHYLGDPHQWH
Kennedy Nyengo, 53 anos, casado, pai
de três ﬁlhos, residente no distrito de
Boane, província de Maputo, explica

que contraiu a deﬁciência física em
1995, depois de um acidente de viação, na cidade da Beira [Sofala].
Conta que a viatura em que seguia
despistou e capotou. Foi socorrido e
levado ao hospital, onde foi submetido à cirurgia de amputação da perna
direita. Nessa altura, leccionava a cadeira de inglês na Escola Secundária
Mateus Sansão Muthemba, na cidade
da Beira.
Entrou no hospital num estado de
agonia e não tinha noção do que tinha
acontecido. Após alguns dias e já em
recuperação, teve a real dimensão do
dano e apercebeu-se de que já não era
a mesma pessoa. O choque e o trauma
tomaram conta de si.
Explica que certo dia, uma enfermeira
da ortopedia foi observá-lo. Na conversa, a proﬁssional perguntou se o
paciente era casado ao que respondeu
negativamente. Daí a enfermeira retorquiu e disse: “Estás mal, quem vai
te aceitar sem uma perna”.
Diz que aquilo foi um verdadeiro dilúvio. “As palavras da enfermeira chocaram-me tanto que até tinha medo
de sair de hospital, porque não sabia
como é que as pessoas iriam olhar
para mim”.
Segundo Nyengo, a reacção da proﬁssional de saúde contrastou com a
dos seus amigos e colegas, que sempre
que o visitassem transmitiam um sentimento de esperança e isso elevava a
sua auto-estima.
Conta que, após alguns meses, retomou o seu trabalho de professor. Na
sala de aula, alguns estudantes, em
vez de prestar atenção na explicação,
concentravam-se na sua perna e isso
incomodava-o.
Com apoio de amigos, Kennedy
Nyengo ingressou numa associação
local de deﬁcientes e passou a conviver com diferentes pessoas que estavam na mesma situação.
“Cada um dos membros contava a
experiência de como venceu o stress e
a depressão. Também passei a contar
com o apoio psicológico e social de
activistas que davam assistência à organização. A partir desse convívio, a
minha vida mudou e passei a encarar a
deﬁciência como algo comum”, disse.
Apesar de ter superado o choque e o
stress, a fonte entende ser ainda complicado para uma pessoa com deﬁciência viver tranquilamente nesta
sociedade, porque a mesma é ensinada
a olhar para este tipo de pessoas como
anormais e diferentes.
Exempliﬁcando, a fonte conta que em
muitos pontos do país a deﬁciência
ainda é vista como resultado da feitiçaria, azar ou demónio. Não aceitam
que é algo normal.
Relata que há situações em que casamentos se desfazem, porque o casal
gerou um ﬁlho deﬁciente.
“Veja que mesmo os proﬁssionais de
saúde, que em princípio deveriam ser
mais esclarecidas, também tratam a
pessoa com deﬁciência como um ser
anormal.
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0RGHORGHRUoDPHQWDomRS~EOLFDFRQWLQXDSUREOHPiWLFRHFHQWUDOL]DGR
MENSAGENS-CHAVE
O Ministério da Economia e Finanças (MEF) deve
criar um mecanismo mais claro de integração dos
diferentes instrumentos nacionais (PQG, Programas
Estratégicos sectoriais e regionais como ADIN por
H[HPSOR  QD 3ODQL¿FDomR GHVFHQWUDOL]DGD SURYLQFLDO
TXHYDORUL]DRV3URJUDPDVHVSHFt¿FRVGDVSURYtQFLDV
(Planos Estratégicos Provinciais), e respeita as
necessidades e prioridades locais (incluindo dos
distritos).

2352&(662'(3/$1,),&$d2(25d$0(17$d2
2*RYHUQRDWUDYpVGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLDH)LQDQoDV
0() UHDOL]RXHP¿QDLVGH-XOKR~OWLPRXPHQFRQWURFRP
organizações da Sociedade Civil para apresentar o novo
*XLmRGH2ULHQWDo}HV0HWRGROyJLFDVGR3ODQR(FRQyPLFR
H6RFLDOH2UoDPHQWR 3(62( GRVÏUJmRGH*RYHUQDomR
'HVFHQWUDOL]DGD3URYLQFLDO 2*'3 SDUD

1RHQFRQWURD'LUHFomRGH3ODQL¿FDomRH2UoDPHQWDomR
TXH OLGHUD R SURFHVVR D QtYHO QDFLRQDO DQXQFLRX TXH R
2 0() GHYH DFWXDOL]DU H SDUWLOKDU DV RULHQWDo}HV
SDtV SUHWHQGH ¿QDOPHQWH  LQLFLDU D RUoDPHQWDomR SRU
PHWRGROyJLFDV REHGHFHQGR DR FLFOR GH SODQL¿FDomR SURJUDPDVWDOFRPRVHHQVDLDKiYiULRVDQRV
GH¿QLGR'HYHDLQGDSURPRYHUHQFRQWURVGHUHÀH[mRH
apropriação dos instrumentos com os intervenientes $ JUDQGH QRYLGDGH p TXH SDUD DOpP GD SODQL¿FDomR H
DWRGRVRVQtYHLV
RUoDPHQWDomR SRU SURJUDPD D VHU OLGHUDGD HRX JHULGD
SRU XPD 'LUHFomR 1DFLRQDO HP FDGD VHFWRU R SURFHVVR
É urgente a criação de uma Lei de Tributação GHYHUiUHVSHLWDUDVSULRULGDGHVHQHFHVVLGDGHVWHUULWRULDLV
'HVFHQWUDOL]DGDTXHGH¿QHGHIRUPDFODUDRHVSDoR GHFDGDXPDGDVSURYtQFLDVDVHUJHULGDSHOR&RQVHOKR
¿VFDOGHFDGDSURYtQFLDRWLSRGHUHFHLWDVDDUUHFDGDU ([HFXWLYR3URYLQFLDO &(3 
EHP FRPR R kPELWR GH VXD XWLOL]DomR SDUD HYLWDU D
dupla tributação e esclarecer os limites de tributação Problema 1: Integração dos instrumentos nacionais
GH SODQL¿FDomR QmR WRPD HP FRQWD DV SULRULGDGHV H
HQWUHDVYiULDVMXULVGLo}HV
necessidades locais.
e LJXDOPHQWH LPSRUWDQWH D GH¿QLomR GH XPD
percentagem das receitas provenientes de recursos Para além dos Planos Estratégicos Provinciais e dos
QDWXUDLVFRQWURODGRVDQtYHOFHQWUDOHDVXDDORFDomR 3URJUDPDV 4XLQTXHQDLV RV &(3 GHYHP VH RULHQWDU
para promover o desenvolvimento local e autonomia VHJXQGRR0()GRVLQVWUXPHQWRVGHPpGLRSUD]R FRPR
p R FDVR GR 3URJUDPD 4XLQTXHQDO GR *RYHUQR  34* 
¿QDQFHLUDGHFDGDSURYtQFLD
SURGX]LGRVSHOR*RYHUQRGLDFRPEDVHQRVHXPDQLIHVWR
O PESOE nacional foi ao Parlamento com base numa HOHLWRUDO +i TXH FRQVLGHUDU LJXDOPHQWH RV SURJUDPDV
SODQL¿FDomRUHDOtVWLFDGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHV UHJLRQDLVRXTXHDFWXDPGHIRUPDWUDQVYHUVDOFRPRSRU
HSULRULGDGHVGH¿QLGDVORFDOPHQWHRXXVRXXPDEDVH H[HPSORD$',1 3ODQRGH'HVHQYROYLPHQWR,QWHJUDGRGR
KLVWyULFDSDUDRHIHLWR"
1RUWH 
2IDFWRpTXHDVQHFHVVLGDGHVHSULRULGDGHVLGHQWL¿FDGDV
HPFDGDSURYtQFLDSRGHPQmRFRLQFLGLUFRPDVSULRULGDGHV
INTRODUÇÃO
GR34*SDUDHVVHDQRWHQGRHPFRQWDTXHR&(3WDPEpP
Este documento é um posicionamento do CESC - Centro teve o seu plano inspirado no manifesto apresentado
de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil à volta aos cidadãos no processo eleitoral pelos candidatos a
GDV UHIRUPDV GD 3ODQL¿FDomR H 2UoDPHQWDomR 3~EOLFD *RYHUQDGRUGH3URYtQFLD
HP0RoDPELTXHDMXVWDGRjUHFpPLQLFLDGD*RYHUQDomR 3RU H[HPSOR R *RYHUQR GD SURYtQFLD GH 1LDVVD WHP
'HVFHQWUDOL]DGD 3URYLQFLDO QR TXDGUR GD /HL  GH LQWHUHVVH HP DSURYHLWDU H SURPRYHU R SRWHQFLDO WXUtVWLFR
 GH 0DLR TXH HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV DV QRUPDV GRGLVWULWRGR/DJRHHVVDpXPDGDVSULRULGDGHVGRVHFWRU
GH RUJDQL]DomR DV FRPSHWrQFLDV H R IXQFLRQDPHQWR GHFXOWXUDHWXULVPRPDVRVXFHVVRGRSURMHFWRGHSHQGH
GRV yUJmRV H[HFXWLYRV GH JRYHUQDomR GHVFHQWUDOL]DGD GRLQYHVWLPHQWRQDVYLDVGHDFHVVRTXHQmRpGHFLGLGRDR
FRQMXJDGD FRP D UHVSHFWLYD UHJXODPHQWDomR DWUDYpV VHXQtYHO
GR 'HFUHWR Q  GH  GH -DQHLUR DSURYDGR SHOR
$GLFLRQDOPHQWH 1LDVVD WHP XP SRWHQFLDO GH UHFXUVRV
Conselho de Ministros.
PLQHUDLV &DUYmR0LQHUDOQR'LVWULWRGH/DJRH*UD¿WHHP
1HOH WHQFLRQiPRV GDU D QRVVD FRQWULEXLomR SDUD XPD 1LSHSH  QR HQWDQWR QmR H[LVWHP LQVWLWXWRV GH IRUPDomR
HIHFWLYDGHVFHQWUDOL]DomRGHVFRQFHQWUDomRHDXWRQRPLD HPJHRORJLDH0LQDVRTXHQRIXWXURSRGHUHSUHVHQWDUXP
RUoDPHQWDO GRV &RQVHOKRV ([HFXWLYRV 3URYLQFLDLV GH SUREOHPDGDGRTXHDSURYtQFLDWHUiSRVWRVGHHPSUHJR
PRGRTXHDVXDDFomRWHQKDXPLPSDFWRSRVLWLYRQDYLGD TXHDPmRGHREUDORFDOQmRWHUiFRPRSUHHQFKHUSRUIDOWD
GHTXDOL¿FDomR
dos cidadãos.
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2XWURH[HPSORpTXHQRVHFWRUGD6D~GHDSULRULGDGH
QDFLRQDOSDUD&DER'HOJDGRpDSUHYHQomRHFRPEDWHj
&29,'PDVDVDXWRULGDGHVORFDLVWHQFLRQDPDFHOHUDU
RV HVIRUoRV GR VDQHDPHQWR GR PHLR SUHYHQomR H
UHVSRVWDjVGRHQoDVGLDUUHLFDVRTXHHPVLFULDFRQÀLWRV
QRSURFHVVRGHRUoDPHQWDomRJHUDQGRLQGLVSRQLELOLGDGH
GHUHFXUVRV¿QDQFHLURVSDUDRHIHLWR

$QDOLVDGRRSURFHVVRGHHODERUDomRGR3ODQR(FRQyPLFR
H6RFLDOH2UoDPHQWRGR(VWDGR 3(62( SDUD
QRWDVHFODUDPHQWHTXHKRXYHXPDGHVFRRUGHQDomRH
GHVRULHQWDomRGRVYiULRVQtYHLVTXHFHUWDPHQWHYmR
SUHMXGLFDURFLGDGmR

2 *XLmR GH 2ULHQWDo}HV 0HWRGROyJLFDV IRL SDUWLOKDGR QR
PrV GH -XOKR GH  H FKHJRX QXPD DOWXUD HP TXH R
Recomendação: o MEF deve criar um mecanismo SURFHVVRGH3ODQL¿FDomRH2UoDPHQWDomRMiWLQKDLQLFLDGR
mais claro que integra os diferentes instrumentos GHYLDHVWDU¿QDOL]DGRDQtYHOGRVGLVWULWRVHHPSURFHVVRD
QDFLRQDLV GH 3ODQL¿FDomR 34* 3URJUDPDV QtYHOSURYLQFLDO
(VWUDWpJLFRV VHFWRULDLV  H YDORUL]D RV 3URJUDPDV
(QWUHWDQWRFRPDVQRYDVRULHQWDo}HVRPHVPRWHYHGHVHU
HVSHFt¿FRV GDV SURYtQFLDV 3ODQRV (VWUDWpJLFRV UHHQTXDGUDGRDWRGRVRVQtYHLVVREUHWXGRSDUDUHVSRQGHU
Provinciais, PQG), respeitando as necessidades e j3ODQL¿FDomRSRU3URJUDPDHHYLWDULQVFUHYHUSURMHFWRVRX
prioridades locais (incluindo dos distritos).
SURJUDPDVTXHQmRWHQKDPUHFXUVRVFRQ¿UPDGRV
3UREOHPD  2V *RYHUQRV 'HVFHQWUDOL]DGRV QmR 5HFRPHQGDomR R 0() GHYH DFWXDOL]DU H SDUWLOKDU DV
têm o controlo dos recursos para implementar os RULHQWDo}HVPHWRGROyJLFDVGHSODQL¿FDomRREHGHFHQGR
projectos e/ou programas de interesse local
DRFLFORGH¿QLGR
Apesar de fazerem levantamento das necessidades
ORFDLV RV *RYHUQRV 'HVFHQWUDOL]DGRV QmR WrP R
FRQWUROR GRV UHFXUVRV SDUD LPSOHPHQWDU RV SURMHFWRV
HRX SURJUDPDV GH LQWHUHVVH ORFDO$OLiV DWp DJRUD RV
programas considerados “grandes” ainda continuam
D VHU FRQWURODGRV SHOR QtYHO FHQWUDO LQFOXLQGR RV VHXV
UHFXUVRV¿QDQFHLURVRTXHOHYDDXPD³VXERUGLQDomR´
IRUoDGDGRVLQWHUHVVHVGRQtYHOGHVFHQWUDOL]DGRDRVGR
nacional.

&RPR FRQVHTXrQFLD GD VLWXDomR DFLPD DV XQLGDGHV GH
3ODQL¿FDomRQRVGLVWULWRVHSURYtQFLDVDSUHVHQWDUDPVpULDV
GL¿FXOGDGHVHGHVRULHQWDomRHPUHODomRDRQRYRSURFHVVR
GH3ODQL¿FDomR

/LJDGRDHVWDVLWXDomRRV*RYHUQRVSURYLQFLDLVVRIUHP
DR DEULJR GD OHJLVODomR GH UHVWULo}HV VpULDV QR VHX
HVSDoR ¿VFDO $ OHL  GH  GH 0DLR GHWHUPLQD
QR VHX DUWLJR  RV /LPLWHV GD GHVFHQWUDOL]DomR HP
PDWpULDVGDH[FOXVLYDFRPSHWrQFLDGRVyUJmRVFHQWUDLV
GR (VWDGR QRPHDGDPHQWH O  RV UHFXUVRV PLQHUDLV H
HQHUJLDP RVUHFXUVRVQDWXUDLVVLWXDGRVQRVRORHQR
VXEVROR QDV iJXDV LQWHULRUHV QR PDU WHUULWRULDO ]RQD
FRQWtJXD DR PDU WHUULWRULDO QD SODWDIRUPD FRQWLQHQWDO H
QD]RQDHFRQyPLFDH[FOXVLYDQ DFULDomRHDOWHUDomR
de impostos.

Recomendação: o MEF deve promover encontros
GH UHÀH[mR H DSURSULDomR GRV LQVWUXPHQWRV FRP RV
LQWHUYHQLHQWHVDWRGRVRVQtYHLV

$OLiVFRPRWHPVLGRKiELWRVHJXUDPHQWHQmRERPR0()
não promove momentos de capacitação ou reciclagem
dos técnicos para a apropriação dos instrumentos ou
PHFDQLVPRVFULDGRVSDUDD3ODQL¿FDomR3~EOLFD

(VWHVIDFWRVWDPEpPJHUDUDPRLQtFLRWDUGLRHFRQVHTXHQWH
DWUDVRQDVXEPLVVmRGDVSURSRVWDV2QRYR*XLmRLQGLFD
TXH D SURSRVWD GR 3ODQR H 2UoDPHQWR GRV ÏUJmRV GH
*RYHUQDomR 'HVFHQWUDOL]DGD 3URYLQFLDO 322*'3  GHYH
VHUVXEPHWLGDSDUDDSURYDomRSHOD$VVHPEOHLD3URYLQFLDO
$3 DWpDRGLDGH-XQKRHDWpGH$JRVWRDSURSRVWD
DSURYDGDVHUHQYLDGDDR0LQLVWpULRGD(FRQRPLDH)LQDQoDV
0() SDUDUDWL¿FDomR

Esta disposição é reforçada nas orientações gerais do 3RUpPRSURFHVVRQmRDFRQWHFHXGHVVDIRUPDHPWRGDVDV
0()
SURYtQFLDV3RUH[HPSOR$VVHPEOHLD3URYLQFLDOGH1LDVVD
VyUHDOL]RXGHGLVFXVVmRHDSURYDomRQRPrVGH2XWXEUR
³1HQKXPD UHFHLWD SRGH VHU HVWDEHOHFLGD LQVFULWD QR
6LWXDomRSUHRFXSDQWHDFRQWHFHXHP&DER'HOJDGRRQGH
3(62(322*'3RXFREUDGDVHQmRHPYLUWXGHGH/HL´
R GLVWULWR GH 0RQWHSXH] SRU H[HPSOR Vy IHFKRX R VHX
$VVLP RV *RYHUQRV 'HVFHQWUDOL]DGRV FRQWLQXDUmR ³GH 3(62'QDSULPHLUDVHPDQDGH1RYHPEURHHP$QFXDEH
mãos atadas” para iniciar a resposta às prioridades QHPVHTXHUIRLHQFHUUDGR
ORFDLVYRWDGDVSHORVFLGDGmRVHPFDGDSURYtQFLD
(VWD VLWXDomR OHYDQWD VpULDV G~YLGDV HP UHODomR DR
Recomendação: É urgente a criação de uma Lei de
7ULEXWDomR'HVFHQWUDOL]DGDTXHGH¿QHGHIRUPDFODUD
RHVSDoR¿VFDOGHFDGDSURYtQFLDRWLSRGHUHFHLWDV
DDUUHFDGDUEHPFRPRRkPELWRGHVXDXWLOL]DomR
5HFRPHQGDomReLJXDOPHQWHLPSRUWDQWHDGH¿QLomR
de uma percentagem das receitas provenientes de
UHFXUVRV QDWXUDLV FRQWURODGRV D QtYHO FHQWUDO SDUD
promover o desenvolvimento local e autonomia
¿QDQFHLUD GH FDGD SURYtQFLD QXP PRGHOR TXH
EHQH¿FLD D FRPXQLGDGH H SRWHQFLDOL]D R *RYHUQR
distrital para a sua intervenção em momentos
cruciais (monitoria dos recursos, apoio na escola
das prioridades das comunidades etc)

3UREOHPD)DOWDGHGRPtQLRGRQRYRFLFOR

SURFHVVRSHORTXHVHSHUJXQWDO PESOE nacional foi ao
3DUODPHQWRFRPEDVHQXPDSODQL¿FDomRUHDOtVWLFDGDV
QHFHVVLGDGHV H SULRULGDGHV GH¿QLGDV ORFDOPHQWH RX
XVRXXPDEDVHKLVWyULFDSDUDRHIHLWR"

(VWH SRVLFLRQDPHQWR p GD UHVSRQVDELOLGDGH GR &(6& H
VHXV SDUFHLURV GR &RQVyUFLR )02 H UHVXOWD GD DQiOLVH
GRSURFHVVRGH3ODQL¿FDomRH2UoDPHQWDomRHPFXUVRD
WRGRVRVQtYHLV
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Cartoon
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Quando o martelo deixa
de funcionar

A desvalorização da saúde mental não
nos permite pintar o mundo de laranja
Por Letícia Sitoe*

S

aúde mental para alguns
é uma doença, para outros é um clichê. Mas há
aqueles que a consideram preocupante.
A saúde mental é um tema completamente esquecido até pelos
proﬁssionais desta área. Costuma-se dizer que a mente é o
centro do corpo e que comanda
todo o funcionamento do corpo
humano. Contudo, é um elemento esquecido quando se trata de
estudar a sociedade.
A saúde mental não é só desvalorizada pela ciência ou pelos cientistas, mas também por muitos de
nós. Alguns levam isso como uma
brincadeira. A questão é: porque
as pessoas buscam o bem exclusivamente para si? Alguns explicam
este comportamento recorrendo
ao carácter individualista do ser
humano, outros limitam-se à máxima banal segundo a qual “cada
um por si e Deus por todos”.
No meio destas palavras, é fácil
perceber o quão individualista se tornou o homem e quanta
ganância mora nele. Andamos
apressados demais, que temos
que chegar à escola ou ao serviço, se não o chefe nos despede,
estamos tão apressados que não
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olhamos para as pessoas que estão
tristes ou a chorar ao nosso redor.
Hoje, um simples “Bom Dia!” já
é formalidade, um hábito, já não
perguntamos como a pessoa está,
com vontade de saber mais sobre
a pessoa. Mas também parece
doença as pessoas dizerem estarem bem durante 365 dias. Algo
completamente impossível. Claro
que não podemos sair falando dos
nossos problemas para qualquer
pessoa. É bom saber a quem falar,
Acumular sentimentos faz mal a
todos nós!
A saúde mental tem várias vertentes. A sociedade pensa que
um psicólogo é versado em
comportamentos de loucos. O
que é um autêntico equivoco.
Um psicólogo está para ajudar na
manutenção da de uma boa vida
mental.
No mundo, pelo menos 45% da
população sofre de alguma doença psicológica, tendo em conta
que todos os seres humanos estão
aptos a passar por uma fase de
complicações mentais. Cerca de
25% da população mundial perde
a vida por conta do suicídio. Este
que é o estágio mais avançado
das doenças mentais destacadas,
como a depressão e a ansiedade.

Editor Executivo:
Francisco Carmona
(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)

Quem sofre de depressão ou ansiedade vive no mundo às escuras.
A sociedade tem um conceito
equivocado de depressão. Depressão não é estar triste, perder
o namorado e chorar por alguns
dias, depressão não é colocar fotos ou vídeos de tristeza nos “stories” das redes sociais. Depressão
é um profundo poço de solidão. É
ter medo de viver os dias como se
fossem um peso, procurar a morte
como forma de solução de qualquer problema.
A quem sofre de algum problema, o mais recomendado é que
procure um psicólogo ou encontre um amigo.
A morte mental é mais dolorosa
do que a física. Quem conhece alguém que sofre desta doença, que
o ajude, ao invés de o chamar de
louco. Sejamos pessoas de atitudes, corações e mentes que vendem sonhos a quem não tem mais
motivos para sonhar.
Só com saúde mental podemos
celebrar 16 dias de activismo pelo
ﬁm da violência contra as mulheres e pintar com a tinta da nossa
caneta o mundo de laranja.
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com um
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Então....Ómicron
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pior sintoma até
agora?

D

epois de todo o palavreado, de toda água que por debaixo da ponte passou, lá esteve na manhã de segunda-feira,
o presidente Filipe Jacinto Nyusi, para inaugurar o novo
Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, no distrito de Chongoene,
nas proximidades da capital provincial de Gaza, Xai-Xai.
É a última capital provincial em Moçambique a ter um aeroporto,
facto que enche de orgulho a população de Gaza, mesmo que a
vasta maioria nunca venha a usufruir nada dele.
Mas, mais do que a sua presença em território dos guerreiros do
Império de Gaza, é pela controvérsia que se gerou em seu torno,
que o novo AFJN se tornou mais notório.
Cada um tinha a sua reivindicação anti-AFJN. Se não era pelo
nome, era pela sua pertinência, ou ainda pelo sentido de oportunidade para a sua instalação.
Cada um esgrimiu os seus argumentos, mas a maior parte destes
foram feitos por gente que deve ter olhado para o aeroporto numa
perspectiva Maputo-cêntrica, defendendo que distando aquele
empreendimento pouco mais de 200 quilómetros da capital nacional, pouco sentido faz para um percurso que de carro se pode fazer
em um máximo de quatro horas, ou que num avião a jacto leva
apenas o tempo suﬁciente para levantar voo e aterrar.
Obviamente que não terá a mesma visão alguém que esteja em
Lichinga, por exemplo, e que para ir à província de Gaza tenha de
aterrar primeiro em Maputo, e depois fazer o percurso inverso por
estrada. Esta possibilidade é mesmo muito hipotética, pois não é
algo que se vislumbra para os próximos tempos.
Mas há hipóteses mais realistas. Por exemplo, uma família que resida em Joanesburgo, Gaborone ou Harare, e que pretenda passar
um ﬁm-de-semana numa das praias mais próximas. Da mesma
forma que há voos directos de Joanesburgo para Vilankulo e outros pontos turísticos ao longo da costa moçambicana. Pode-se, por
isso, dizer que do ponto de vista de turismo o potencial é inesgotável, especialmente se associado ao Parque Nacional do Limpopo,
e a sua ligação com os parques nacionais de Kruger e Gonarezhou.
Contudo, há outras variáveis que devem ser trazidas para a equação, e nesse aspecto, os críticos devem ser ouvidos com a devida
atenção.
A começar pela generosidade chinesa em oferecer este aeroporto
avaliado em USD 60 milhões. É preciso ser muito ingénuo para
acreditar que tenha sido mesmo uma oferta. Para quem acompanha os desenvolvimentos neste país, sabe que a China está envolvida em altos negócios na província de Gaza, incluindo, por exemplo,
no sector das areias pesadas, e que muito provavelmente o AFJN
beneﬁciará mais a China do que Moçambique, com a aterragem e
decolagem de aviões directamente vindos ou destinados à China,
trazendo a bordo técnicos chineses e equipamento, e transportando
para aquele país mercadoria valiosa.
Não é tão líquido que um aeroporto não seja necessário naquele
local. Mas deve ser duvidoso que para a realidade de Moçambique,
tal seja prioritário neste momento. Se Moçambique, como receptor
da oferta, tivesse que deﬁnir as suas prioridades, talvez do ponto de
vista de opções políticas tivesse escolhido aplicar aquele valor para
o melhoramento de alguns troços extremamente críticos na Estrada Nacional Número Um. Até mesmo porque a dimensão turística
ou económica da infra-estrutura faz muito pouco sentido se não
for complementada por outros desenvolvimentos infra-estruturais
na região.
Finalmente, a questão do nome. O Presidente Nyusi deu a entender, no seu discurso de inauguração do AFJN, que pessoalmente
não estava confortável com a decisão. Os que reivindicam conhecê-lo melhor do que ele próprio se conhece, tentam conﬁrmar esta
asserção. Mas aí reside a lógica do poder; há coisas que devem
acontecer, mas que não acontecem porque quem tem o poder de
decidir não quer que elas aconteçam. Mas será que há momentos
em que o martelo deixa de funcionar?
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Títulos de atum
Por Matin Levi*

S

e você é um banco internacional de grandes dimensões, e é contratado
para intermediar um ﬁnanciamento em nome do governo
de Moçambique, para um projecto que inclui barcos de pesca, e os
funcionários governamentais envolvidos disserem “hey, sabe o quê,
quando você conseguir mobilizar
meio bilião de dólares junto dos
investidores para este projecto, em
vez de enviar o dinheiro para uma
conta oﬁcial do governo, porque não
transferir directamente para o nosso fornecedor em Abu Dhabi, eles
vão tratar… de algumas transacções
para nós”, seria aconselhável investigar quem é esse fornecedor, veriﬁcar as suas credenciais e quem na
verdade ele é. Seria ideal que o relatório da diligência dissesse “sim, o
fornecedor é bom, que o seu responsável tem um carácter irrepreensível,
que faz um excelente trabalho para
vários projectos governamentais e
todos os que com ele já trabalharam
conﬁrmam a sua integridade”. Mas
não é isso o que vai dizer! O relatório dirá o seguinte:
A equipa de controlo criminal do
banco contratou diligências de uma
terceira parte cujo relatório citou
uma fonte anónima que descreve
o gestor principal do fornecedor
como um “mestre de subornos”, e
incluiu outra informação, nos seguintes termos: “Todas as fontes
são ﬁrmes quanto ao seu passado e
contínuo envolvimento na oferta e
recepção de subornos, e levantaram
questões sobre a integridade das
suas práticas comerciais, tendo alertado que ele estava profundamente
envolvido em práticas corruptas”.
“Uma outra fonte bancária próxima
de um banco comercial libanês, que
no passado teve relações com o proprietário da empresa fornecedora e
seu irmão e as empresas do grupo
disse: ‘O proprietário da empresa
fornecedora é um dealer de primeira
e perito em subornos e corrupção’”.
Sim, provavelmente estes são os
endossos na sua conta no Linkedln.
Essa é provavelmente a sua descrição proﬁssional no Likedln, “Mestre
de Subornos por Conta Própria”. Se
você está no negócio de lubriﬁcar
pagamentos de nove dígitos entre
grandes bancos de investimento e
projectos governamentais de mercados emergentes, você está quase
necessariamente no negócio de desviar uma boa parte desses pagamentos para o pagamento de subornos.
Aqui:
No total, o Credit Suisse transferiu
para a empresa fornecedora U$547
463 200, incluindo U$446 950 800
que intermediou e U$100 512 400
intermediados pelo VTB, sendo
que os dados bancários do fornecedor mostram que, desse valor, ele fez
pagamentos indevidos a funcionários moçambicanos e ao seu agente
intermediário e outros, e subornos a
funcionários do Credit Suisse.
Pouco depois da primeira transferência, em Março de 2013, dados
bancários da empresa fornecedora
mostram que se registaram transferências de mais de U$80 milhões

para contas pertencentes a funcionários governamentais moçambicanos e outros relacionados com a
transacção. As transferências incluíram U$50 milhões, dos quais um
familiar de um alto dirigente do governo partilhou parte do pagamento
com funcionários superiores do governo, que aprovaram a transacção
e autorizaram o antigo Ministro
das Finanças a assinar a garantia.
Os dados do banco do fornecedor
mostram mais pagamentos indevidos, incluindo, por exemplo, U$13
milhões pagos a funcionários governamentais em posições do topo
na ProIndicus e um pagamento de
U$5 milhões para um funcionário
superior que se subordinava directamente ao antigo Presidente da
República de Moçambique.
Estas citações são de uma ordem
da Comissão de Valores mobiliários
dos Estados Unidos (SEC) contra o
Grupo Credit Suisse AG, que mobilizou dinheiro para alguns projectos do governo de Moçambique, a
maior parte do qual acabou sendo
gasto em subornos. Em Outubro
último, o Credit Suisse aceitou pagar um total de U$475 milhões em
multas à SEC, ao Departamento de
Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e
à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), devido
à sua má conduta. Falamos deste
assunto em 2019; está na origem
de uma antiga sugestão minha não
legal, mas que ainda vale a pena ter
em consideração de que, se você
está envolvido em subornos, nunca
os deve chamar de “galinhas”. Mas
também não que você tenha de dizer que “sou mestre de subornos e
gratiﬁcações”. Procure usar bons
eufemismos.
Falamos disto em 2019 porque três
funcionários do Credit Suisse envolvidos na intermediação dos empréstimos foram presos e acusados
de organizar o dinheiro para pagar
estes subornos e eles próprios aceitarem gratiﬁcações por isso. (Eventualmente admitiram culpa.) O
modelo básico aqui é:
O Credit Suisse é um banco grande
e tem muito dinheiro.
Moçambique é um país e possui
uma capacidade razoável de endividamento.
Alguns funcionários do governo de
Moçambique gostariam de deixar
milhões de dólares nas suas contas
pessoais.
Os referidos funcionários podiam ir
ao Credit Suisse e dizer, “gostaríamos de pedir emprestado dinheiro
em nome do Estado moçambicano
e depois roubar esse dinheiro para o
nosso próprio benefício”.
Mas o Credit Suisse não concordaria com uma tal proposta, porque (1)
isso o colocaria num risco legal e de
reputação e (2) tal proposta carrega
consigo sérios riscos de crédito; se
você empresta dinheiro a um país, e
esse dinheiro é roubado, o país pode
não aceitar pagá-lo de volta.
Mas não existe nada como ir pedir dinheiro ao Credit Suisse. Você
dirige-se a alguém dentro do Credit
Suisse.
De maneira que os referidos funcio-

nários governamentais se dirigiram
aos seus amigos dentro do Credit
Suisse, e disseram, “queremos pedir dinheiro emprestado do vosso
patrão (Credit Suisse) em nome do
nosso patrão (governo de Moçambique) e depois roubá-lo em nosso
proveito próprio. Precisamos de alguém dentro do Credit Suisse para
nos ajudar a fazer isso. Porque não
vocês? Vamos dar uma parte do dinheiro”.
Os funcionários do banco disseram, “claro, podemos usar alguns
extra-dólares, iremos ajudar-vos a
enganar o nosso banco para aceitar emprestar o dinheiro ao Estado
moçambicano, para depois vocês
roubarem”.
Obviamente que isto é mau. Obviamente que a principal vítima
aqui é Moçambique, que contraiu
o empréstimo (e tem de o pagar),
mas maior parte do qual não recebeu porque foi usado para pagar subornos. Mas claro que os principais
maus actores aqui são os funcionários do governo de Moçambique,
que roubaram o dinheiro. Entretanto, os maus actores auxiliares aqui
são os funcionários do Credit Suisse
que ajudaram a roubar o dinheiro e
aceitaram receber subornos pelo seu
trabalho. Mas claro que uma vítima
secundária aqui é o próprio Credit
Suisse, que foi enganado (pelos seus
próprios funcionários e moçambicanos) no sentido de conceder o
crédito sob falsas pretensões, com
dinheiro que muito provavelmente
não iria ser pago de volta.
Há um terceiro conjunto de vítimas:
o Credit Suisse não deixou registado nos seus livros grande parte dos
empréstimos, mas vendeu-os a outros investidores. (Depois transformou os empréstimos em títulos). Os
outros investidores foram informados de coisas – acerca da capacidade
de endividamento de Moçambique
em conformidade com as regras do
FMI, etc., mas também basicamente que os empréstimos seriam aplicados no desenvolvimento de uma
frota de pesca de atum, não para pagar subornos – isso era uma mentira. Os autores destas mentiras eram
o Credit Suisse (e os seus funcionários corruptos) e o governo de Moçambique (e os seus funcionários
corruptos). Se você é um investidor
e recebe um memorando de oferta
da República de Moçambique com
o timbre do Credit Suisse como o
intermediário na capa, e tudo o que
está no memorando é uma mentira e os empréstimos entram em
incumprimento, você irá concluir
que (1) foi defraudado e (2) Moçambique e o Credit Suisse são os
autores da fraude. Na verdade, nem
Moçambique nem o Credit Suisse
cometeram a fraude.
Uma pergunta interessante a fazer,
ao ler esta admissão de culpa é: o
que é que o Credit Suisse fez de errado? Uma possibilidade óbvia é: o
Credit Suisse (através dos seus funcionários corruptos) intermediou
para pagar subornos. Isto é mau
simplesmente porque efectivamente
roubou dinheiro do povo moçambicano para dar a governantes corrup-

tos (e aos seus próprios funcionários
corruptos). Moçambique ﬁcou com
uma dívida que não está em condições de pagar. O Credit Suisse e
os seus funcionários vitimizaram o
povo de Moçambique, e o Credit
Suisse como empresa é responsável
pelos actos dos seus funcionários.
Este é o posicionamento da FCA:
Mark Steward, Director Executivo
para Questões de Regulação e de
Supervisão da FCA, disse:
‘A multa da FCA reﬂecte o impacto destas transacções manchadas,
o que inclui uma crise de dívida e
danos económicos contra o povo de
Moçambique. A multa teria sido
mais alta se o Credit Suisse não tivesse aceite cancelar U$200 milhões
da dívida de Moçambique. A FCA
continuará a implementar medidas
muito rigorosas de controlo contra
crimes ﬁnanceiros cometidos por
instituições ﬁnanceiras por si reguladas’.
Entre Outubro de 2012 e Março de
2016, o Credit Suisse foi incapaz de
gerir correctamente o risco de crime
ﬁnanceiro dentro do seu segmento
de mercados emergentes. Teve informação suﬁciente a partir da qual
deveria ter considerado o inaceitável risco de subornos associados aos
dois empréstimos moçambicanos e
uma permuta de títulos relacionada com projectos patrocinados pelo
governo.
Seria de imaginar o Credit Suisse a
defender-se destas acusações dizendo que “não, também somos vítimas, tanto como Moçambique é; de
qualquer modo, demos dinheiro a
Moçambique sob falsas pretensões;
como é que teríamos tido conhecimento de que era para o pagamento
de subornos”? mas a resposta é, o
banco devia, deﬁnitivamente, saber,
havia toneladas de bandeirinhas
vermelhas. Aquele relatório de veriﬁcação que citei no princípio é uma
delas. Havia, de facto, algumas boas
notícias nesse relatório. A SEC diz:
A informação disponibilizada pela
equipa de conformidade nos seus
esforços de diligência também inclui o facto de que os negócios do
fornecedor estavam a ser conduzidos ‘de uma forma mais clássica, mais em conformidade com as
regras da ética’. Uma fonte disse
também que as autoridades dos
Emirados Árabes Unidos (EAU)
não estavam a par de informação
ligando as suas práticas corruptas,
e que o seu proprietário havia sido
removido do sistema de vigilância
dada a prescrição de algumas das
alegações que lhe eram imputadas.
Mas bastava chegar à menção sobre
“mestre de subornos”, não se pode
realmente conﬁar em relatórios
conﬂituosos sobre negócios conduzidos “de forma mais clássica”. A
FCA diz:
O Credit Suisse fez a sua veriﬁcação, incluindo uma diligência ainda
mais apurada, sobre as entidades
e indivíduos relevantes ligados às
transacções, e outras funções-chave
e comités estiveram envolvidos na
análise e aprovação das transacções.
Contudo, a consideração do Credit
Suisse sobre os factores de risco aci-

ma descritos tornou-se inadequada,
porque deu menos peso aos factores
de risco individualmente e não conseguiu, de forma adequada, considerá-los como um conjunto. O Credit
Suisse foi incapaz de reconhecer
que um sinal de corrupção muitas
vezes – em vez de ser na forma de
provas concretas – pode surgir de
forma aparente em relação ao contexto da transacção, sector, jurisdição e contraparte. Em vez de juntar
todos os riscos, preferiu analisá-los
isoladamente.
Portanto, o Credit Suisse foi incapaz de controlar os seus próprios
funcionários, e como tal é responsável pelos subornos. Se considerar
esta linha de pensamento – de que
efectivamente o Credit Suisse roubou ao povo moçambicano – então,
parte da sanção é que o banco devolva o dinheiro a Moçambique. O
que é, de facto, parte do resultado
aqui:
Como parte da resolução, o Credit
Suisse aceitou cancelar U$200 milhões da dívida de Moçambique.
“Isto é um passo importante, dado
que o alívio vai para o povo de um
país”, disse Matthew Herrington,
um advogado do Credit Suisse na
ﬁrma Paul Hastings LLP. “Não me
sinto orgulhoso de ter sido parte
deste processo”.
Uma teoria sobre os pecados do
Credit Suisse: o banco deixou-se levar. Se a sua teoria é de que o Credit
Suisse é vítima porque foi aldrabado
pelo seu próprio pessoal, isso é pior
ainda. Se você é um banco, é obrigado a ter processos para garantir
que os seus próprios funcionários
não lhe roubem! Se eles lhe roubam, não só você perde o dinheiro
que lhe roubaram, como também
deve esperar que os reguladores lhe
saquem mais dinheiro, porque isso
representa más práticas bancárias.
Parte do trabalho de um banco não
é permitir que parte do seu dinheiro seja roubado, e se você fracassar
nessa tarefa, deve haver consequências legais.
Claro que não é maioritariamente
dinheiro do Credit Suisse que foi
roubado, já que os empréstimos foram sindicalizados junto de investidores. Uma outra possível teoria
sobre os pecados do Credit Suisse
é: o banco mentiu aos investidores
sobre os detalhes e a legalidade destes empréstimos (e títulos [1]). Isto
é a teoria de que “tudo é uma fraude de valores”: Se você empresta a
um país dinheiro que vai ser usado
para pagar subornos, e emite títulos
a investidores como forma de ﬁnanciar esse empréstimo, e não informa
os investidores sobre os subornos,
então você cometeu um crime contra os investidores. Será esta a forma como a lei americana funciona
nestes dias...? Portanto, a SEC e o
Departamento de Justiça (DOJ)
muitas vezes tomam este posicionamento. A SEC:
“O Credit Suisse deu informação
incompleta e ocultou dados aos
investidores, apesar de estar numa

Continua da pág. 20

Acesse: https://t.me/Novojornal
OPINIÃO

20

Continuação da pág. 19
posição privilegiada de perceber as verdadeiras implicações do crescente endividamento
de Moçambique e o sério risco de incumprimento devido ao seu histórico como devedor”,
disse Anita B. Bandy, Directora Associada do
Departamento de Controlo da SEC. “A massiva fraude foi também consequência das signiﬁcativas fragilidades nos sistemas internos
de contabilidade e repetidas falhas de resposta
aos riscos de corrupção”.
E o DOJ:
“O Grupo Credit Suisse AG, através da sua
subsidiária no Reino Unido, a CSSEL, defraudou investidores americanos e internacionais em relação a um empréstimo a favor de
Moçambique”, disse o Procurador-Geral Adjunto, Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “De entre outras coisas, o Grupo Credit Suisse AG,
CSSEL, e os seus co-conspiradores mentiram
aos investidores, ocultando informação sobre
o risco de o dinheiro do empréstimo ser usado
para ﬁns ilegais em conexão com a reestruturação do empréstimo”. …
“Durante vários anos, o Credit Suisse, através
da sua subsidiária no Reino Unido, envolveu-se numa conspiração criminosa global para
defraudar investidores, incluindo investidores
nos Estados Unidos, ao não revelar informação material aos investidores, incluindo
milhões de dólares em subornos para os seus
funcionários e um elevado risco de corrupção,
em relação a um empréstimo fraudulento de
U$850 milhões em nome de uma empresa estatal moçambicana,” disse o Procurador
americano Breon Peace, do Distrito Leste de
Nova Iorque.
É impressionante que as autoridades do Reino
Unido falem de “uma crise de dívida e danos
económicos contra o povo de Moçambique”,
enquanto as autoridades dos Estados Unidos
falam de “divulgação de informação enganosa e incompleta” a investidores americanos e
internacionais. Tudo está relacionado à fraude com valores mobiliários, mas por vezes são
também outras coisas! Só que nos Estados
Unidos, é basicamente fraude com valores
mobiliários.
*Análise originalmente
publicada na Bloomberg
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Novo acórdão condenatório de
José Filomeno dos Santos
Por Rui Verde*

N

o âmbito do processo 135/20, o pleno do
Tribunal Supremo proferiu a 29 de Outubro último a decisão de recurso referente
ao processo dos 500 milhões, em que tinham sido condenados José Filomeno dos Santos
(5 anos de prisão), ﬁlho do antigo presidente José
Eduardo dos Santos, e ainda Valter Filipe, antigo
governador do Banco Central (8 anos de prisão),
Jorge Gaudens Pontes Sebastião (5 anos de prisão),
mencionado como associado de Filomeno, e António Samala Bule Manuel (5 anos de prisão), alto
funcionário do Banco Central. O acórdão conﬁrmou na plenitude a decisão de primeira instância.
Um comentário sobre o acórdão tem forçosamente de começar pelos aspectos formais. O acórdão
tem 84 páginas e quatro assinaturas, e mais à frente
constam quatro votos de vencido. Na verdade, o
acórdão revela quatro votos a favor e quatro votos
contra. Há um empate.
Aparentemente, o presidente do Tribunal Supremo
terá utilizado um voto de qualidade para promover
o desempate.
Poderá haver sérias dúvidas sobre a validade desta
decisão. Na verdade, o Código do Processo Penal
(CPP) a propósito da elaboração do acórdão de
um julgamento exige que se forme uma maioria
para a determinação da decisão (ver, por exemplo, a propósito dos tribunais colectivos, o artigo
414.º). Nessa medida, constatando-se um empate,
não existe a maioria necessária e, logo, não haverá
decisão. Contudo, poderá alegar-se que a lei orgânica do Tribunal Supremo confere ao presidente
deste tribunal a capacidade de presidir ao Plenário
– nessa atribuição estará um poder implícito de desempate ou voto de qualidade. Fica a dúvida. Competirá agora ao Tribunal Constitucional optar pela
melhor interpretação face à Constituição.
Embora seja salutar haver votos de vencido e disputas intelectuais entre juízes, não deixa de causar
consternação ver, num caso destes, o Tribunal Supremo partido a meio.
Voltando ao acórdão, há três aspectos que merecem atenção e colocam em causa a sua coerência
substantiva.
A primeira questão liga-se à pena de Valter Filipe.
Continua sem se perceber como é que este cometeu
simultaneamente um crime de burla e outro de peculato, quando na verdade estes tipos criminais são
duas faces da mesma moeda, sendo distintos pelo
facto de o agente criminoso ser funcionário público

ou não. Ora, se bem se entende o acórdão, Filipe vai
condenado pelos dois crimes, sendo-lhe aplicada a
pena mais elevada (8 anos de prisão), quando os
juízes aﬁrmam que “os mentores deste projecto foram os Arguidos Jorge Gaudens, José Filomeno” (p.
48). Se foram outros os mentores, não tem sentido
que seja Filipe a receber a pena mais pesada.
A segunda questão liga-se à carta supostamente
enviada pelo antigo presidente José Eduardo dos
Santos ao tribunal e ao envolvimento deste na operação. O tribunal despacha o assunto rapidamente,
invocando o artigos 226.º e 230.º do Código do
Processo Penal: considera a carta ilegal e, por isso,
não pode ser tomada em consideração. Não nos parece que este formalismo resolva a questão.
É claro, a partir dos vários depoimentos, que houve
um envolvimento e a autorização, mesmo que informal, por parte de José Eduardo dos Santos nesta
operação.
Esse envolvimento deveria ter uma de duas consequências: a instauração de um processo-crime
contra o antigo presidente da República – que seria
o corolário lógico destas condenações – ou a atenuação signiﬁcativa da responsabilidade penal dos
arguidos.
O que não é aceitável é que tudo se passe como se
este processo não tivesse tido o acordo e empenho
de José Eduardo dos Santos. Sendo claro que tal
aconteceu, é necessário retirar as devidas consequências jurídicas.
Existe uma terceira questão que levanta perplexidade, já que o tribunal pura e simplesmente viola a
lei descaradamente, justiﬁcando essa violação com
um arrazoado judicial-ﬁlosóﬁco muito interessante, mas que não pode ter lugar num acórdão.
O actual artigo 399.º do Código Penal determina
que, “Quando a coisa furtada for restituída ou o
prejuízo causado pelo furto inteiramente reparado,
até à publicação da sentença ou do acórdão em 1.ª
instância, extingue-se a responsabilidade criminal,
mediante a concordância do ofendido e do arguido,
sem dano ilegítimo de terceiro”. Este artigo aplica-se ao crime de burla, em virtude do artigo 423.º
do Código Penal. Por sua vez, o princípio do tratamento mais favorável ao arguido ínsito no artigo
2.º do mesmo Código determina a aplicação destas
normas ao caso concreto destes arguidos.
O que isto quer dizer é muito simples: se o prejuízo
for reparado, não há crime. Ora, no caso concreto,
tanto quanto se entende, todos os prejuízos signiﬁ-

cativos foram reparados (p. 70). Portanto, a responsabilidade criminal relativamente ao crime de burla
extinguiu-se. Note-se que a lei fala em restituição
ou reparação. No caso especíﬁco, uma parte foi restituída pelos arguidos e outra pelo próprio banco
inglês. Seja como for, houve restituição e o prejuízo
foi reparado. Portanto, o tipicismo próprio da norma exculpatória está veriﬁcado e, nesses termos, o
crime de burla deve pura e simplesmente cair. Não
é já possível o procedimento criminal.
Bizarramente, o Tribunal Supremo mostrou conhecer a lei, mas resolveu não a aplicar, por condenar as
práticas do passado em que “o uso e a apropriação
dos bens do Estado para a satisfação de interesses
pessoais ou de grupo era sugestionadamente quase
livre, [e] os protagonistas (…) eram considerados
GRANDES SENHORES, detentores de alto
STATUS, possuidores de AMPLA VISÃO, sendo
até passíveis de reverência, ‘merecedores’ de substanciais elogios, sendo-lhes atribuídos empolgantes
epítetos como ‘GRANDE BOSS’, ‘PAI GRANDE’, etc.” (pp. 71-72).
Não deixando de concordar com a ﬁlosoﬁa e apreciação fáctica apresentada pelos ilustres conselheiros, o certo é que estas aﬁrmações não justiﬁcam
a derrogação da lei, nem têm lugar num acórdão.
Na verdade, o Tribunal só tinha de veriﬁcar os
prejuízos reparados e declarar o procedimento criminal extinto quanto ao crime de burla, eventualmente alertando o legislador para as consequências
desta norma.
Temos defendido sempre que o combate à corrupção lançado pelo presidente João Lourenço
deveria ter sido lançado em simultâneo com uma
reforma do sistema ou o saneamento do poder judicial. O poder judicial angolano está a ter manifestas diﬁculdades em lidar com os grandes casos
de corrupção, e deveria ter sido preparado para eles
atempadamente. Aliás, Angola já tinha o exemplo
de Portugal, onde a magistratura judicial e os tribunais têm sido incapazes de tratar em tempo útil os
grandes casos de corrupção.
É nossa convicção que é fundamental criar uma estrutura judicial própria e legislação especíﬁca para
lidar com os casos de grande corrupção, megaprocessos em que há demasiados interesses envolvidos
e nos quais é necessária uma autovigilância constante e uma destreza judicial inatacável.
*makaangola.org

Por Luís Guevane

O extraordinário condicionado

N

os tempos do breakdance animava ver os Polícias de Trânsito no
“activo”. Movimentavam o tráfego
breakdançando com luvas brancas.
O parque automóvel era ainda tímido para
uma economia de rastos. Hoje é duro suportar o tráfego altamente condicionado no
ﬁnal da jornada laboral. Um ﬁnal que, por
vezes, abarca todo o período da tarde. Hoje
os polícias de trânsito já não dançam. Faltam-lhes as luvas brancas que só um bom
gestor lhes pode municiar. A única coisa extraordinária que fazem é aquele movimento circular para despertar os dorminhocos.
Mestre pintor especializou-se em esperar.
— Como pode o ano terminar em Dezembro se o calendário se tornou atípico com a
pandemia?
— Sim Mestre, já estamos em Dezembro.
Estamos sem tempo, tráfego Mestre. Vamos.
— Ah, miúdo, calma. Já vamos, calma. O
“trânsito” está a controlar tudo. Aqueles
nossos clientes de Xai-Xai mandaram a
foto da inauguração do aeroporto. Não

estão preocupados com o nome porque dizem
que o tempo é que se encarregará de manter ou
mudar o nome imposto oﬁcialmente.
— Mas, Mestre, lembra-se que o PR é que fez
de tudo para materializar um desejo que parecia impossível. O nome de Nyusi está ali porque
ele é que trabalhou superiormente para as coisas andarem. É um tributo ao seu esforço como
PR. Falaram e criticaram que plantaria ali um
elefante branco. Ele continuou ﬁrme e fez surgir
um aeroporto. Agora, muita gente parece não
estar aí no nome e nem na cor do elefante. Não
aqueceu e nem arrefeceu as emoções. Mas, uma
coisa é verdadeira. O aeroporto podia levar o
nome do distrito ou da província para promover
a economia e o turismo como disse um amigo
meu. As pessoas ﬁcaram frias por causa da referência do seu nome na Tenda da BO. Não julgaram justo… Como o Mestre gosta de dizer nem
Jesus Cristo agradou a todos. Vi uma foto de rachas, não sei se é do aeroporto inaugurado pelo
boss ou não. Devem ser os mal-intencionados a
querer fazer passar uma imagem de insucesso.
— Meu miúdo, queres tu me fazer passar a ideia
de que basta um PR cumprir com isto e aqui-

lo que prometeu na campanha eleitoral, logo,
todos esses empreendimentos são obrigados a
cunhar o seu nome completo em letras garrafais? Então, as casas que nós pintamos deviam
ter os nossos nomes. Pintamos, recebemos o
dinheiro acordado e a vida continua. Simplesmente é nosso dever, é nossa obrigação. Agora,
quando há ausência de actividade extraordinária
especializamo-nos em inaugurações que até podiam ser feitas pelos nossos ministros ou mesmo pelos subordinados directos destes. A única
coisa extraordinária dos últimos cinco anos é o
julgamento das dívidas ocultas. Aquela tenda
da BO devia ser cunhada extraordinariamente
com o nome do principal culpado pelo rombo
ﬁnanceiro.
— Mestre tem razão. Imagina se cada ministro,
cada governante, no cumprimento do seu dever,
por cada trabalho feito fosse agraciado com o
seu nome. Parece escovismo. Medo de ser esquecido no futuro. Corromper bolsos e mentes
não é arte para qualquer um. As escolas, os hospitais, as avenidas, ruas, ruelas, praças, pracetas,
bibliotecas, dormitórios, ilhas, aldeias, têm quase sempre os mesmos nomes… dos únicos he-

róis. É aborrecido. Diz-me lá Mestre, esses
indivíduos antes de morrer inﬂuenciaram
extraordinariamente para a ediﬁcação desses lugares e espaços? Como diz o Mestre
quando está satisfeito: tudo em exagero
incomoda. Até parece que só eles é que ﬁzeram a história deste País. Para deixar de
incomodar deve ser corrigido. Devemos, em
primeiro lugar, reconhecer os excessos. Se
amanhã o PR de Moçambique for o Mestre, então, vamos ter o seu nome nas escolas,
hospitais, postos de saúde, fontanários, barracas de mercado, não é? Essas coisas não se
forçam oﬁcialmente.
Finalmente a carrinha reiniciou a marcha.
Polícia de Trânsito (PT), animado pelo tráfego que ele próprio produzia, fazia agora
o sinal extraordinário dos braços a imitar
uma roda dentada em movimento rápido. A
grande lesma automóvel transitava. Faltava-lhe o efeito das luvas brancas do PT. O sinal, não acomodado ainda no “código de estrada”, ganhava o merecido reconhecimento
pelo inigualável impacto positivo que criava.
Fluidez. Fluidez temporária.
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POSICIONAMENTO: A PROBLEMÁTICA DO DESEMPENHO AMBIENTAL
DA EMPRESA MOZAL E A INÉRCIA DO ESTADO
A Justiça Ambiental (JA!), organização da sociedade civil, sem
¿QVOXFUDWLYRVGHLQYHVWLJDomRGHIHVDHSURWHFomRGRDPELHQWH
HGLUHLWRVVREUHDWHUUDGDVFRPXQLGDGHVFRPVHGHQD&LGDGH
GH 0DSXWR Ki PXLWR TXH WHP FRQVWDWDGR H UHFHELGR TXHL[DV
UHIHUHQWHVjSROXLomRDPELHQWDOSUDWLFDGDSHODHPSUHVD02=$/
$OLiVMiQRDQRGHD-$HVWHYHHQYROYLGDQXPDFDPSDQKD
FRQWUDRbypassSUDWLFDGRSHOD0R]DOTXHLPSOLFDYDDSROXLomR
DPELHQWDO FDPSDQKD HVVD TXH FXOPLQRX FRP XP SURFHVVR
MXGLFLDOPRYLGRSRUXPDFROLJDomRGHRUJDQL]Do}HVGDVRFLHGDGH
FLYLO OLGHUDGDV SHOD -XVWLoD $PELHQWDO FXMR GHVIHFKR IRL XPD
VHQWHQoDTXHQHJRXFRQKHFHURPpULWRGDFDXVD

VREUH R GHVHPSHQKR DPELHQWDO GD 0R]DO Ki TXDVH TXDWUR DQRV
SRUIDOWDGHWUDQVSDUrQFLDGHVWDHPSUHVDQRTXHGL]UHVSHLWRjV
VXDVDFWLYLGDGHVGHSROXLomRDPELHQWDO

$PELHQWDO LQWHUS{V XP SURFHVVR MXULVGLFLRQDO MXQWR DR 7ULEXQDO
$GPLQLVWUDWLYR GD 3URYtQFLD GH 0DSXWR R TXDO GHX SURYLPHQWR
R SHGLGR GD -XVWLoD $PELHQWDO H FRQGHQRX D HPSUHVD 0R]DO D
IRUQHFHU WRGD D LQIRUPDomR VROLFLWDGD SHOD -XVWLoD $PELHQWDO
DWUDYpV GR $FyUGmR Q  GH  GH $JRVWR UHIHUHQWH DR
3URFHVVRQ&$

5HFHQWHPHQWH D 0R]DO YHLR D S~EOLFR SDUD WHQWDU WUDQTXLOL]DU R
S~EOLFRVHPGDGRVEDVWDQWHVDOHJDQGRTXHDVSRHLUDVUHVXOWDQWHV
GDVVXDVDFWLYLGDGHVQmRVmRSUHMXGLFLDLVQHPSDUDRDPELHQWH
QHPSDUDDVD~GH1RHQWDQWRWRGRRSURFHVVRGHUHFROKDHDQiOLVH
GHDPRVWUDVpOHYDGRDFDERSHODSUySULD0R]DOHQmRVHFODUL¿FD
RSDSHOGR(VWDGRQDYHUL¿FDomRGRSURFHVVRSDUDFRQ¿UPDUVHRV
GDGRVIRUQHFLGRVSHOD0R]DOVmR¿iYHLV0DLVGRTXHLVVRpTXHVH
DDFWLYLGDGHGD0R]DOQmRpQRFLYDjVD~GHHQmRHVWiDGHJUDGDU
RPHLRDPELHQWHTXDODUD]mRSDUDDQmRGLVSRQLELOL]DomRGHWRGD
DLQIRUPDomRGHWDOKDGDVREUHRVHXGHVHPSHQKRDPELHQWDO"

2UD VH D 0R]DO DOHJD VHU XPD HPSUHVD FXPSULGRUD GR GLUHLWR
DRDPELHQWHHQmRSHULJDDVD~GHGDVSRSXODo}HVGLUHFWDPHQWH
DIHFWDGDVSHODVVXDVDFWLYLGDGHVSRUTXHUD]mRQmRGLVSRQLELOL]D
relatórios detalhados de monitoria ambiental da Mozal que
revelam o desempenho ambiental da empresa pelo menos
nos últimos 5 anos, senão de todo o período que vem
operando em Moçambique? Por que razão não se conforma
com a decisão do tribunal que a obriga a disponibilizar a
6mRFODURVRVSHULJRVGDLQG~VWULDGHDOXPtQLRHGDVVXEVWkQFLDV referida informação?
TXtPLFDV HPLWLGRV HQWUH HVWDV GHVWDFDPVH R )OXRUHWR GH
+LGURJpQLR +)  R 'Ly[LGR GH (Q[RIUH 62  R 'Ly[LGR GH 0DLVJUDYHDLQGDpTXHD-XVWLoD$PELHQWDODLQGDWHQGRSRUEDVH
$]RWR 12  R 2]RQR 2  SDUWtFXODV HP VXVSHQVmR 30  D/HLGR'LUHLWRj,QIRUPDomRUHTXHUHXDRDIRECTOR GERAL DA
(VWDVVXEVWkQFLDVVmRQRFLYDVSDUDRDPELHQWHHSDUDDVD~GH AGÊNCIA NACIONAL PARA O CONTROLO DA QUALIDADE
KXPDQD H SRGHP SURYRFDU SUREOHPDV UHVSLUDWyULRV FDQFUR AMBIENTAL - AQUAQRDQRGHDVXSUDUHIHULGDLQIRUPDomR
SXOPRQDUSDUDJHQVFDUGtDFDVDVPDEURQTXLWHFUyQLFDFRODSVR VREUH R GHVHPSHQKR DPELHQWDO GD 0R]DO. 1RV WHUPRV GD OHL D
FLUFXODWyULRHQWUHRXWUDVGRHQoDV
$48$pUHVSRQViYHOSHODPRQLWRULDDPELHQWDOHSHODUHDOL]DomRGH
DXGLWRULDVDPELHQWDLVFRQIRUPHGLVS}HRDUWLJRGR'HFUHWRQ
$ 0R]DO QXQFD DSUHVHQWRX SXEOLFDPHQWH RV UHVXOWDGRV GDV
DQiOLVHV jV VXDV HPLVV}HV GXUDQWH R bypass QHP WDPSRXFR GHGH)HYHUHLURTXHFULDD$48$
DOJXPD YH] DSUHVHQWRX RV YDORUHV GH EDVH GHVWDV VXEVWkQFLDV 1DVHTXrQFLDD$48$QmRVHGLJQRXDGLVSRQLELOL]DUDLQIRUPDomR
DQWHVGRLQtFLRGDVVXDVDFWLYLGDGHVHRVUHVXOWDGRVDFWXDLVGDV VROLFLWDGD SHOD -XVWLoD $PELHQWDO QmR REVWDQWH D FRQWtQXD
DQiOLVHV GH TXDOLGDGH GR DU VROR H iJXD GD iUHD HP UHGRU GD LQVLVWrQFLD SDUD R HIHLWR 3RU LVVR D -XVWLoD $PELHQWDO LQWHUS{V
0R]DOGHPRGRDSHUPLWLUXPGHEDWHS~EOLFRVREUHRVLPSDFWRV QR DQR GH  XP SURFHVVR MXULVGLFLRQDO GH QDWXUH]D XUJHQWH
GD 0R]DO H SRVVtYHLV VROXo}HV $V UHXQL}HV S~EOLFDV GD 0R]DO
FRQWUD D $48$ MXQWR DR 7ULEXQDO $GPLQLVWUDWLYR GD &LGDGH GH
VmR SUHFiULDV GR SRQWR GH YLVWD GH DSUHVHQWDomR GH IDFWRV RX
0DSXWRWDOTXDORIH]FRQWUDD0R]DOPDVDWpDSUHVHQWHPRPHQWR
DQiOLVHVFLHQWt¿FDV
QmRIRLSURIHULGDTXDOTXHUGHFLVmRSHORWULEXQDOGDFDXVDYROYLGRV
$-$HQYLRXYiULDVFDUWDVj0R]DODSHGLULQIRUPDomRUHODFLRQDGD GRLVDQRV
FRP D VXD JHVWmR DPELHQWDO WHQGR VHPSUH REWLGR UHVSRVWDV
QHJDWLYDV(PXPDRFDVLmRD0R]DOSURS{VTXHD-$YLVVHDOJXQV $0R]DOHD$48$DRQmRGLVSRQLELOL]DUHPDLQIRUPDomRVROLFLWDGD
GRFXPHQWRVVREDFRQGLomRGHPDQWHUVLJLORVREUHRVPHVPRV SHOD-XVWLoD$PELHQWDOVHPIXQGDPHQWROHJDOEDVWDQWHYLRODPQmR
$ -$ UHFXVRX HVWD FRQGLomR SRLV DFUHGLWD TXH HVWH GLUHLWR j VyRGLUHLWRDRDPELHQWHSHULJDQGRDVD~GHS~EOLFDPDVWDPEpPR
LQIRUPDomR GHYH VHU GH WRGD D VRFLHGDGH H QmR DSHQDV XP GLUHLWRIXQGDPHQWDOjLQIRUPDomRRVSULQFtSLRVGDWUDQVSDUrQFLD
GDSDUWLFLSDomRGHPRFUiWLFDGDSURLELomRGHH[FHSo}HVLOLPLWDGDV
³SULYLOpJLR´FRPRFRQGLFLRQDOLVPRGHJXDUGDUVHJUHGR
H R GD FHOHULGDGH QD GLVSRQLELOL]DomR GD LQIRUPDomR FRQIRUPH
(P $EULO GR DQR GH  D -XVWLoD $PELHQWDO VROLFLWRX DR
UHVXOWDUHVSHFWLYDPHQWHGRVDUWLJRVGD/HLGR'LUHLWRj
DEULJR GD /HL Q  GH  GH 'H]HPEUR /HL GR 'LUHLWR
,QIRUPDomR
j ,QIRUPDomR  GR 'HFUHWR Q  GH  GH 'H]HPEUR
5HJXODPHQWRGD/HLGR'LUHLWRj,QIRUPDomR HGD/HLGH ,PSRUWD DTXL UHIHULU TXH D DEHUWXUD GR DQR MXGLFLDO GH  IRL
GH2XWXEUR /HLGR$PELHQWH QRTXHQmRFRQVWLWXDPDWpULD VRE D pJLGH GR OHPD “Por um Judiciário Protector do Meio
FODVVL¿FDGD RX VHJUHGR GR (VWDGR Uelatórios detalhados de Ambiente”. 3RUpP RPHVPRMXGLFLiULRPRVWUDVHH[WUHPDPHQWH
monitoria ambiental da Mozal que revelam o desempenho PRURVR HP SURIHULU GHFLV}HV GH FDSLWDO LPSRUWkQFLD SDUD D
ambiental da empresa no período de 2013 a 2018.
VDOYDJXDUGD GR PHLR DPELHQWH H HIHFWLYD JDUDQWLD GH SURWHFomR
1R HQWDQWR D 02=$/ QXQFD DWp DR SUHVHQWH PRPHQWR VH GD VD~GH S~EOLFD 1mR VH YLVOXPEUD XPD DWLWXGH SURDFWLYD GD
GLJQRXDUHVSRQGHUDRSHGLGRIRUPXODGRSHOD-XVWLoD$PELHQWDO 3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFDSDUDFRPDLQpUFLDHRXQHJOLJrQFLD
QRV WHUPRV GD OHL DSOLFiYHO DR FDVR 1D VHTXrQFLD GD IDOWD GH GD $48$ QR FXPSULPHQWR GDV VXDV DWULEXLo}HV H FRPSHWrQFLDV
UHVSRVWDHGDGLVSRQLELOL]DomRGDLQIRUPDomRVROLFLWDGDD-XVWLoD SDUDDSURWHFomRGRPHLRDPELHQWH

(VWUDQKDPHQWHD02=$/DRLQYpVGHGLVSRQLELOL]DUDLQIRUPDomR
UHODWLYDPHQWHDRVUHODWyULRVGHWDOKDGRVGHPRQLWRULDDPELHQWDO
GD 0R]DO TXH UHYHODP R GHVHPSHQKR DPELHQWDO GD HPSUHVD
QR SHUtRGR GH  D  RSWRX SRU LQWHUSRU UHFXUVR FRQWUD
R UHIHULGR $FyUGmR MXQWR GD 3ULPHLUD 6HFomR GR 7ULEXQDO
$GPLQLVWUDWLYR D TXDO SRU VXD YH] PDQWHYH LQWHJUDOPHQWH D
GHFLVmR SURIHULGD SHOR 7ULEXQDO GD SULPHLUD LQVWkQFLD RX VHMD
SHOR7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGD3URYtQFLDGH0DSXWR
(QWUHWDQWR PDLV XPD YH] HP ÀDJUDQWH SUiWLFD GH PDQREUDV
GLODWyULDV H DEXVR GR GLUHLWR DR UHFXUVR D 0R]DO UHFRUUHX SDUD
R 3OHQiULR GR 7ULEXQDO $GPLQLVWUDWLYR HVWDQGR R SURFHVVR
SHQGHQWH DJXDUGDQGR GHFLVmR ¿QDO DWp DR SUHVHQWH PRPHQWR
2 TXH VLJQL¿FD TXH D -XVWLoD $PELHQWDO HVWi D EDWDOKDU
MXGLFLDOPHQWH SDUD DFHGHU D LQIRUPDomR GH LQWHUHVVH S~EOLFR

3RUWDQWRXUJHDLQWHUYHQomRGD3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFD
QRVHQWLGRGHID]HUFXPSULUD/HLGR'LUHLWRj,QIRUPDomRHGHPDLV
OHJLVODomR DR FDVR DSOLFiYHO SDUD D LPHGLDWD GLVSRQLELOL]DomR GH
LQIRUPDomRVROLFLWDGDGHUHOHYDQWHGRLQWHUHVVHS~EOLFR$VRFLHGDGH
0RoDPELFDQDWHPRGLUHLWRGHGHEDWHUDEHUWDPHQWHRVLPSDFWRV
DPELHQWDLVVRFLDLVHHFRQyPLFRVGHJUDQGHVSURMHFWRVLQGXVWULDLV
FRPRpRGD0R]DOSDUDTXHSRVVDGHIRUPDLQIRUPDGDSDUWLFLSDU
DFWLYDPHQWH QD GH¿QLomR GH PRGHORV GH GHVHQYROYLPHQWR TXH
FRORTXHP RV GLUHLWRV KXPDQRV H R PHLR DPELHQWH DFLPD GRV
LQWHUHVVHVGROXFUR
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Caos no Desportivo de Maputo

A “arruaça” que destapou o véu
Por Paulo Mubalo

A

inda que vários epítetos
pejorativos, como por
exemplo, arruaceiros,
desordeiros e vândalos
tenham sido empregues para
justificar a qualidade dos sócios
que, semana passada, reivindicaram, na sede do Desportivo
de Maputo, a saída do presidente, Paulo Ratilal, a verdade
é que o tal motim deixou claro,
por um lado, o grau de divergências aparentemente insanáveis na águia, e, por outro, o
caos que caracteriza aquele clube centenário.
Convenhamos que não é um
caso isolado, mas, sim, típico de
alguns clubes históricos, os quais,
lamentavelmente, caminham perigosamente para o fatalismo, por
não terem conseguido se reinventar, num contexto sócio- económico cada vez mais agressivo,
onde casos há em que os próprios
patrocinadores, sejam empresas
públicas, também enfrentam diﬁculdades de vária ordem.
Ou seja, independentemente da
designação eventualmente atribuível a quem prodigalizou os
protestos, o importante é ver a
relevância e as preocupações que
foram apresentadas, tendo em
conta que, nos últimos tempos,
este clube histórico tem sido alvo
de protestos por parte dos sócios
que levam à queda as respectivas
direcções.
As perguntas que se colocam
são: será que o problema são os
adeptos ou então as direcções,
por sinal, democraticamente
eleitas? Ou será que existe uma
mão estranha que, por outras
vias, procura semear confusão, de
modo a alcançar os interesses inconfessos?
Na verdade, os adeptos têm sido
useiros e vezeiros em apontar as
culpas às direcções, por estas não
estarem, alegadamente, a cumprir
com as promessas eleitorais, enquanto que no caso vertente do
actual presidente, Paulo Ratilal,
já aﬁrmou, várias vezes, que seria
implacável para com os que não
trabalham ou que querem se servir do clube.

Como tudo começou?
Um grupo de sócios do Grupo
Desportivo de Maputo amotinou-se na sede do clube, na baixa da cidade de Maputo, semana
passada, exigindo a saída imediata da direcção de Paulo Ratilal.
Os manifestantes eram defensores de que a direcção devia cessar as suas funções, de modo a
permitir a realização de eleições,
com o argumento de que o mandato do actual elenco termina a
31 de Dezembro, tendo em conta

Alguns sócios que já não querem Paulo Ratilal

que este foi eleito para dar continuidade ao mandato da direcção
cessante, que era encabeçada por
Inácio de Jesus Bernardo.
Segundo eles, com Paulo Ratilal,
o Desportivo só piorou, sendo
que os atletas têm cerca de 10
meses de salários em atraso, incluindo dívidas com os treinadores.
Paralelamente, a não participação do Desportivo de Maputo
na Liguilha também preocupa os
adeptos alvinegros, alegadamente
pelo facto de a direcção ter tomado uma decisão sem os consultar.

Reacção do presidente
Enquanto isto, o presidente
do Grupo Desportivo Maputo,
Paulo Ratilal, qualquerizou os
manifestantes, tendo inclusive
chegado a aﬁrmar que não iria se
demitir .
Disse ter um senso de responsabilidade muito grande, e que em
tudo em que se mete, procura ir
até ao ﬁm, e no mínimo decidir-se por opções próprias que não
vai cumprir com o mandato de
quatro anos.
Estranhamente, esta situação,
tida como sensata e a mais correcta na gestão de um clube, lançou mais achas na fogueira.
Assim, através de uma carta,
os sócios falam de membros de
órgãos sociais que pediram demissão, colocando seus cargos à
disposição, por não concordarem
com o modelo de gestão do clube; acusam o presidente da mesa
da assembleia, João Figueiredo,
de não desempenhar cabalmente
o seu papel de garante da legalidade, entre outros aspectos.

Promessas condicionadas pela Covid-19
Escrevemos, recentemente, que

os principais desaﬁos traçados
pela actual direcção do Desportivo de Maputo, nomeadamente,
a manutenção no Moçambola, o
lançamento da campanha para
sócios e de uma fundação, não
foram cumpridos, situação que
está a criar um burburinho no
seio da massa associativa. Mas,
em parte, devido à pandemia
criada pelo novo coronavírus, que
teve inﬂuência directa no funcionamento normal de todas as instituições.
O fracasso destas pretensões
da direcção alvinegra terá contribuído, eventualmente, para o
descalabro do clube, um pouco
por todas as modalidades em que
tomou parte, o que não só faz antever um futuro sombrio, mas o
desaparecimento gradual da colectividade do mapa desportivo, a
exemplo do histórico Maxaquene.
Entretanto, em entrevista ao SAVANA, poucos dias depois de
ter assumido as rédeas daquela
colectividade, Paulo Ratilal disse
que o clube precisava de quatro
milhões de meticais por mês,
para fazer face às despesas, daí
que, como saída, iria lançar uma
campanha de sócios para que todos paguem as quotas.
Nessa altura estavam inscritos
três mil sócios. Se todos cumprissem com as suas obrigações, o
clube não continuaria deﬁcitário.
A retro-mencionada campanha de sócios, que em princípio
era para ser lançada em Agosto
passado, iria englobar o uso do
cartão electrónico, com um aplicativo onde se poderia pagar as
quotas directamente.
“Queremos a participação dos
sócios, porque não conseguimos

sentir a presença deles, daí que
pretendemos fazer uma campanha de sócios. Sentimos que a
melhor demonstração que eles
poderiam nos dar, em termos
de estar com o clube, é pagarem
quotas. Ademais, estes vão ter um
conjunto de benefícios reais, sendo que estamos a negociar com
mais de 20 marcas”, explicou.

Entretanto...
Outro desaﬁo da direcção alvinegra passava pela criação de uma
fundação, mas até ao momento
não há sinais claros de que esta
iniciativa venha avançar.
Com a fundação, seriam criadas
as condições para os ex-atletas
do Desportivo, através até de
instituições não governamentais
e empresas, as quais podem dar
outro tipo de apoio, no âmbito de
responsabilidade social, e não no
âmbito comercial, isto em termos
de publicidade no clube.
“Então, queremos que os nossos atletas, quando terminarem
a carreira, mais do que ter uma
condição ﬁnanceira, possam ter
uma outra carreira que lhes possa
dar dignidade de continuar a sua
vida”.
Acrescentou que uma das coisas
que a direcção quer fechar são
protocolos com universidades e
escolas secundárias e estágios de
empregos nessas empresas.
O presidente contou que se tratava de uma iniciativa pessoal e que
em parte tem a ver com a sua forma pessoal, a maneira de estar na
vida, no sentido de que os negócios não podem ser vistos apenas
no âmbito económico, concretamente, uma fundação que tivesse
pernas para andar.
“Não é para investir o dinheiro da

fundação no pagamento de salários dos jogadores, ou nos custos
de futebol, é para investir nos
atletas, em termos de formação,
para eles estarem preparados em
termos de condição física e condição mental”.
Acrescentou que a fundação visa
proteger os jogadores do Desportivo para o futuro e ao mesmo tempo promover o desporto
ao nível comunitário, nas várias
províncias.
Relativamente à manutenção, a
direcção alvinegra também falhou nas suas perspectivas, pois
o Desportivo posicionou-se na
última posição com 17 pontos.
O clube pretendia manter-se no
Moçambola sem muitos sobressaltos, o que, na óptica da direcção, seria conseguido, tendo em
conta que tinham jogadores contratados por essa direcção. Esses
contratos incluíam objectivos individuais, com bónus e incentivos
e toda esta lógica organizacional,
que também passava por uma
gestão rigorosa.
Mas, para a prossecução desse
desiderato, o Desportivo teve de
reformular as prioridades, sendo
que para este ano não faz parte
do programa, a construção do
campo do Bobole, mas a criação
de alguns departamentos que não
existiam no clube. Os exemplos
são o departamento de comunicação, para poder valorizar-se a
marca do clube, o departamento
jurídico, para tratar de negociar
e regular todas as dívidas que o
clube tem para com terceiros,
incluindo para com os próprios
jogadores e trabalhadores, o departamento comercial, para dar
importância às negociações com
parceiros, de modo a conseguir
aumentar e criar novas fontes de
receitas.
A direcção alvinegra acreditava
que, em breve espaço de tempo,
os sócios iriam começar a sentir o
reﬂexo de uma gestão criteriosa,
regrada e que passaria a dar reﬂexos desportivos e a que, acima de
tudo, garantiria uma manutenção
tranquila do clube.
“É minha convicção categórica
que vamos, sim, manter no Moçambola”, explicou Paulo Ratilal
Entretanto, os três clubes que
ocuparam os três últimos lugares
no Moçambola, nomeadamente,
Desportivo, Textáfrica e Matchedje de Mocuba, mostraram
a sua insatisfação com a posição
tomada pela Federação Moçambicana de Futebol, de organizar
a disputa de uma Liguilha. Este
assunto ainda não teve desfecho,
apesar da realização, há dias, de
uma assembleia geral da Liga
Moçambicana de Futebol.

Acesse: https://t.me/Novojornal
Savana 03-12-2021

PUBLICIDADE

23

Acesse: https://t.me/Novojornal
24

Savana 03-12-2021

DIVULGAÇÃO

TERMOS DE REFERÊNCIA
Promovendo os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos
Humanos em Moçambique

CONSULTOR NACIONAL: ESTUDO DE BASE SOBRE
CABO DELGADO
um processo de implementação dos Princípios Voluntários

1. Informações gerais:
Projecto:

VREUH6HJXUDQoDH'LUHLWRV+XPDQRVIRLLGHQWL¿FDGRFRPR

Estudo de Base sobre a

implementação dos Princípios Voluntários em Cabo
Delgado

XP SRQWR GH HQWUDGD H¿FD] 2V 3ULQFtSLRV 9ROXQWiULRV
fornecem critérios e orientações para a forma como as
HPSUHVDV GHYHP LGHQWL¿FDU H PLWLJDU DV TXHVW}HV GH

Duração:

segurança e direitos humanos em consulta com outras

A implementar entre Janeiro a

Março de 2022

partes interessadas.

2. Resumo dos principais serviços a prestar:

A Iniciativa dos Princípios Voluntários tem uma natureza

Trabalhando

para

global e multifacetada, composta por representantes do

Democracia e Desenvolvimento (CDD) e do Geneva

Governo, das empresas e da sociedade civil que serve

Center for Security Sector Governance (DCAF), o

de plataforma de diálogo para melhorar a implementação

consultor desenvolverá realizar um Estudo de Base

dos Princípios Voluntários. A implementação dos Princípios

que ofereça as análises e recomendações necessárias

Voluntários é frequentemente impulsionada por grupos de

para informar a criação de um grupo de trabalho multi-

trabalho no País que reúnem diferentes partes interessadas

sob

a

supervisão

do

Centro

stakeholderHP0RoDPELTXHSDUDDERUGDURVGHVD¿RV para encontrar soluções locais para a segurança local e
da segurança e dos direitos humanos ligados ao sector questões de direitos humanos. Até à data, esses grupos
extrativo em Cabo Delgado. O Estudo de Base envolverá

de trabalho formaram-se em países como a República

uma análise documental detalhada e entrevistas com

Democrática do Congo (RDC), Gana e Nigéria, na África

as principais partes interessadas. O estudo basear-

Subsariana, Colômbia, Perú e Guatemala, na região

se-á igualmente na experiência de processos de grupo

latino-americana e caribenha, e Myanmar e Indonésia, na

de trabalho noutros contextos que apoiem a aplicação

ÈVLD3DFt¿FR

dos Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos

4. Âmbito de trabalho: É necessário um consultor

Humanos.
3.

Contexto:

moçambicano para desenvolver um Estudo de Base sobre
Moçambique

possui

vastos

a Implementação de Princípios Voluntários em Cabo

recursos minerais que suscitam esperança de um

Delgado. O consultor irá:

desenvolvimento económico e social sustentável. Um

 'HVHQYROYHU D PHWRGRORJLDSODQR GH WUDEDOKR SDUD R

dos maiores investimentos do sector de hidrocarbonetos
está localizado no norte de Cabo Delgado. Esta
área também está sujeita à violência armada com

Estudo de Base;
 5HDOL]DU SHVTXLVDV H HQWUHYLVWDV LQFOXLQGR DWUDYpV GH

ligações ao extremismo islâmico. As multinacionais

reuniões bilaterais e discussões em grupo;

que exploram gás natural celebraram acordos com o

 5HGLJLU UHYHU H ¿QDOL]DU R HVWXGR UHVSRQGHQGR DRV

Governo moçambicano para garantir que as forças de
segurança nacionais protejam os investimentos. Em
Julho de 2021, o Governo aprovou o envio de reforços
militares da SADC e do Ruanda para apoiar as forças
nacionais de defesa e segurança. Além disso, vários
intervenientes estão também a implantar empresas de
segurança privada. Os meios de comunicação social e
organizações da sociedade civil reportaram violações
de direitos humanos perpetrados por vários actores.
Existe um compromisso a nível nacional e o apoio
da

comunidade

internacional

no

desenvolvimento

de abordagens com as múltiplas partes interessadas
SDUD ID]HU IDFH DR FRPSOH[R FRQMXQWR GH GHVD¿RV GH
segurança e direitos humanos. O desenvolvimento de

FRPHQWiULRVGR&'''&$)
2 REMHFWLYR GR HVWXGR GH EDVH p LGHQWL¿FDU DV SDUWHV
interessadas

relevantes,

estabelecer

prioridades

temáticas e destacar considerações práticas que permitam
a criação de uma plataforma sustentável para as partes
LQWHUHVVDGDV LGHQWL¿FDUHP PLWLJDUHP H SUHYHQLUHP DV
preocupações relacionadas com o investimento económico
e o desenvolvimento em Cabo Delgado.
A estrutura, a metodologia e a abordagem do Estudo de
Base devem basear-se nos recursos-chave fornecidos no
anexo. As componentes temáticas ou secções do estudo
devem incluir:
1)

9LVmR

JHUDO

GRV

GHVD¿RV

GD

VHJXUDQoD

H
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dos

direitos

humanos

em

Cabo

Delgado;
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7. Processo de candidatura:

2) ,GHQWL¿FDomR GDV SULQFLSDLV SDUWHV LQWHUHVVDGDV TXH Convidam-se a apresentar os documentos os seguintes
deverão participar num grupo de trabalho. O grupo

RV FDQGLGDWRV TXDOL¿FDGRV LQWHUHVVDGRV QR PDQGDWR

pode incluir, sem se limitar, as autoridades provinciais

acima referido:

e locais, os representantes do sector da segurança, aos
intervenientes do sector privado, as organizações da
sociedade civil e os representantes comunitários;

a. Curriculum Vitae, incluindo detalhes de contacto de
GXDV UHIHUrQFLDV SUR¿VVLRQDLV FRP FRQKHFLPHQWR GD
adequação do requerente para esta função.

3) Mapeamento de iniciativas conexas que abordam

b. Curriculum Vitae resumido de até dois (2)
RV GHVD¿RV GD VHJXUDQoD GHVHQYROYLPHQWR H GLUHLWRV colaboradores de investigação.
humanos em Cabo Delgado;
c. Proposta de investigação não superior a três (3)
4) Análise das questões prioritárias de segurança e páginas que apresente a abordagem do requerente (que
direitos humanos a abordar por um grupo de trabalho detalha os pontos 1 a 5 descritos na secção 4 sobre o
multifacetado em Cabo Delgado, e como esta iniciativa âmbito de trabalho), incluindo métodos e fontes; e
pode estar ligada aos esforços do Governo central,
das autoridades provinciais e da sociedade civil para
encontrar soluções práticas e melhorias na segurança,
desenvolvimento e direitos humanos em Cabo Delgado;

d. Orçamento detalhado do projecto.
Todas as propostas deverão ser apresentadas até
12 de Dezembro de 2021.

5) Recomendações e próximas etapas de implementação
e prioridades temáticas para um grupo de trabalho multistakeholder em Cabo Delgado.

O CDD e o DCAF serão responsáveis pela
avaliação da qualidade técnica de cada proposta.

As propostas devem ser apresentadas no
FRQWDU FRP D ELEOLRJUD¿D H DQH[RV 'HYH VHU UHGLJLGR seguinte endereço electrónico: info@cddmoz.org,
em inglês. O consultor pode trabalhar com colaboradores com CC para SHRIM@dcaf.ch.
O estudo deve ter entre 12.000 e 15.000 palavras, sem

Assunto: Anúncio de consultoria – PVs Cabo Delgado
Estudo de Base

LGHQWL¿FDGRVFRQIRUPHQHFHVViULR
5. Prazos:

Considerações Adicionais:
$VFDQGLGDWXUDVUHFHELGDVDSyVDGDWDGHHQFHUUDPHQWR
não serão consideradas.

Nº
1
2

Prazo para apresentação de
propostas de estudo de base
Decisão sobre a proposta

12 de Dezembro de 2021
17 Dezembro de 2021

bem- sucedida

(QFRUDMDVHDFDQdidatura de mulheres.

Submissão pelo consultor do
plano de trabalho e esboço
do estudo

7 de Janeiro de 2022

4

&RPHQWiULRVGR&'''&$)

12 de Janeiro de 2022

5

Pesquisa, entrevistas,
discussões em grupos focais

Janeiro e Fevereiro de 2022

6

Submissão do primeiro
projecto pelo consultor

25 de Fevereiro de 2022

7

&RPHQWiULRVGR&'''&$)

4 de Março de 2022

8

Apresentação de projecto
revisto pelo consultor

11 de Março de 2022

3

 $SHQDV RV FDQGLGDWRV FRP OLVWDV FXUWDV VHUmR
QRWL¿FDGRV

Anexo:
 DCAF and FFP Study, From Commitment to
Impact: Experiences from Local Working
Groups on Business, Security and Human
Rights - Full Report (May 2020).
 DCAF and FFP Guide, From Commitment to
Impact: A Guide for Local Working Groups on
Business, Security and Human Rights (May

4XDOL¿FDo}HV

2020).

 Educação: Mestrado em Relações Internacionais,
Ciência Política, Direito ou outras áreas relevantes.

 LITE-Africa and DCAF, Report of the National
Baseline Assessment: Promoting Voluntary

Experiência: Um mínimo de sete (7) anos de experiência

Principles on Security and Human Rights in

no desenvolvimento de pesquisas e publicações sobre

Nigeria (May 2020).

questões relacionadas com a segurança. Experiência
de trabalho e conhecimento do sector extractivo em
Moçambique

e

da

sua

governação

são

desejável.
Língua: Fluente em português e inglês.

altamente

 DCAF, Improving Security and Human Rights
through Multistakeholder Action: Lessons
Learned

from

the

Voluntary

Principles

Working Group in South Kivu, DRC (September
2021).
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Interrupção dos
serviços bancários
Estimado cliente,
Informamos que iremos efectuar uma integração técnica a
nível do sistema informático, e durante este processo, alguns
dos nossos serviços estarão indisponíveis nos dias 4 e 5 de
Dezembro de 2021.
ū$FHVVRDRVQRVVRVFDQDLVGLJLWDLV
ū7UDQVDFÀÎHVFRPRVQRVVRVFDUWÎHVGHGÂELWR
ū$EHUWXUDGHFRQWDV
ū$FWXDOL]DÀ¼RGHGDGRVGHFOLHQWH
Ainda neste contexto, informamos que na sexta-feira, dia 3 de
Dezembro, as agências fecham às 14H e no sábado, dia 4 de
Dezembro, estarão encerradas.
Pelos transtornos causados apresentamos desde já as nossas
desculpas.
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec vilanculos (Fotos)

Assalto adiado ou
fogo de maçaroca?

A

Whatsapp

Whatsapp

moça caminha como se fosse a última vez para a paragem
dos semi-colectivos. O passo lento não esconde a barriga mais
avantajada do que daquela malta que só tem espuma. Está
grávida. Muito grávida, como diria um amigo, que gosta de
ser engaçadinho. Ela baixou a máscara como se fosse beber
água. Soletrou em segredo o seu destino para o cobrador que até olhava
para ela com desprezo e medo que lhe ocupasse muito espaço.
- Eu vou p`ra Bri-ga-da!
O homenzinho abriu logo a porta e escondeu aquela senhora no chapa
como se fosse um produto de contrabando. Tão lestos e exímios. A cumplicidade era notória entre a moça e o cobrador. Aﬁnal os dois ganham,
de um lado a viagem e doutro o dinheiro que matou Cristo, dizem os
mais sábios.
Parece que a coisa desta vez falhou. Pelo menos por enquanto, falhou
o assalto aos bolsos dos moçambicanos, por mais 30 dias? Talvez sim,
talvez não. Vai se ver lá mais a frente, como diria o meu avô...
Quando os deputados sorriam na casa do povo eles estavam longe de
imaginar que o Antoninho urinava, em segredo, numa das acácias espalhadas pela capital. Fernando Bismarque desmascarava o sorriso, com um
olhar feliz e contagiado pela piada. Não muito longe deles, o PrimeiroMinistro segredava à deputada Telmina Pereira, que de momento falhou
o assalto dos chapeiros. Aﬁnal o país está ou não está bem?
Talvez por isso que o deputado Aires Ali não lembrou ao camarada Diomba que a camarada Lucília Hama já pipocou como deve ser nas bocas
do povo.
- É Dezembro, malta. Que tal pedirmos àquela senhora uma receita para
a maioria passar o Natal?, sugeriu o cobrador no ﬁm de mais uma jornada!
Ângela Leão, a mais nova da mana Mbanda, não anda bem de saúde.
Ela merece, como todos, até às últimas consequências, as orações que
lhe dedicamos nesta página. Podia ser um de nós a cair num mylove
qualquer. A gente cai todos os dias e ninguém repara. Chama-se a isto
altruísmo. Graças a Deus o meu professor de língua portuguesa ainda é
vivo e devo honrá-lo.
- Mas hiiiii. Mas, mas.
- Mas o que você, Antoninho?
- É que tenho medo.
- Medo de quê você também? Andas a mijar de qualquer maneira. Respeito dele alugaste ou estás a pagar em prestações?
- Nada disso, Rosa. Eu me pergunto, mazé se vocês já viram um deputado no chapa?
- Não!
- Então, não será isso uma brincadeira de mau gosto?
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Reacção dos empresários face ao encerramento de fronteiras

Impactos económicos
VHUmRFDWDVWUyÀFRV

A

classe empresarial nacional prevê o regresso a um
cenário de dificuldades
acentuadas para o mundo
dos negócios, tendo em conta a
decisão de encerramento de fronteiras aéreas por parte de países
dos continentes europeu e americano.
Segundo se sabe, a proibição de viaKBSQBSBB&VSPQBFQBSBB"NÏSJDB
BGFDUB EF GPSNB QBSUJDVMBS WPPT EB
SFHJÍP BVTUSBM EF «GSJDB  QPS DPOUB EB QFSDFQÎÍP EF RVF B WBSJBOUF
ØNJDSPO UFOIB TVSHJEP OB «GSJDB
EP4VM
² VNB HSBOEF DPOUSBSJFEBEF  TFHVOEPBDMBTTFFNQSFTBSJBM BUÏQPSRVF TF FTUBWB BJOEB OVNB GBTF EF
SFUPNB F EF QSFQBSP EP TFDUPS UVSÓTUJDPQBSBBTGFTUBTEPOBUBMFmN
EPBOP
"MFSUBNPTFNQSFTÈSJPTRVFʪFTUBʪTJUVBÎÍPʪQPEFSÈʪBGFDUBSʪPʪQSPDFTTPEF
SFDVQFSBÎÍPʪEPTFDUPSEFWJEPBPDBODFMBNFOUP EF SFTFSWBT F BEJBNFOUP
EF WJBHFOT EF UVSJTUBT F IPNFOT EF
OFHØDJPTQBSBP.PÎBNCJRVF
*HVBMNFOUF ʪ WJTUPʪ  RVFʪ  HSBOEFʪ 
QBSUFʪEPʪJOWFTUJNFOUPʪFTUSBHFJSPʪ
QSPWÏNʪEBʪ6OJÍP&VSPQFJB ʪQBSBʪ
BMÏNʪEFFTUFʪTFSVNʪEPTʪQSJODJQBJTʪ
EFTUJOPTʪ  EBTʪ  FYQPSUBÎÜFTʪ  OBDJPOBJT  QBSB P HSVQP EF FNQSFTÈSJPT
mMJBEPT OB $POGFEFSBÎÍP EBT "TTPDJBÎÜFT &DPOØNJDBT EF .PÎBNCJRVF $5"  FTUBT SFTUSJÎÜFTʪ  QPEFSÍPʪDPOUSJCVJSʪQBSBʪBʪSFUSBDÎÍPʪ

t

t

t

t

Pânico gerado pela variante ómicron deixa milhares de turistas presos na
África do Sul

EPTʪ  JOWFTUJNFOUPTʪ  Fʪ  DPOUSBDÎÍPʪ 
EPʪnVYPʪEFBDUJWJEBEFʪFDPOØNJDBʪOPʪQBÓT ʪOVNBʪBMUVSBʪFNʪRVFʪ
BʪFDPOPNJBʪCVTDBʪDBNJOIPTʪQBSB
SFDVQFSBÎÍP F FTUBCFMFDJNFOUP EF
CBTFTQBSBSFUPNBJOUFHSBMEBBDUJWJEBEFFDPOØNJDB
'BMBOEP BPT ØSHÍPT EF $PNVOJDBÎÍPTPDJBM OBNBOIÍEFTUBRVBSUBGFJSB  P QSFTJEFOUF EB $PNJTTÍP
EP TFDUPSʪ  QSJWBEP QBSB $PWJE
OB$5" /VOP2VFMIBT EJTTFRVF
PʪnVYPʪEFʪWJBHFOT ʪUBOUPʪEFʪUVSJTNP ʪBTTJNʪDPNPʪEFʪOFHØDJPT 
KÈʪFTUBWBʪBʪSFHJTUBSʪVNBʪDMBSBSFDVQFSBÎÍPʪBUÏʪBPʪUFSDFJSPʪUSJNFTUSFʪEFʪ$SFTDFVʪDPNQBSBUJWBNFOUFʪBPNFTNPQFSÓPEPEF
 IBWFOEPTJOBJTDMBSPTEFRVF
JSJBTVQFSBSPnVYPEFWJBHFOT
EF   RVF TF UJOIB TBMEBEP FN
64%NJMIÜFT
$POUVEP  DPN FTUB OPWB TJUVBÎÍP 
PDFOÈSJPQPEFSÈʪTFSʪDPOUSBSJBEP ʪ
QSFWFOEPTFʪRVFʪPʪnVYPʪEFʪWJB-

HFOTʪ  QPTTBʪ  mYBSTFʪ  BCBJYPʪ  EPTʪ 
64%NJMIÜFT ʪTFʪFTUBTʪNFEJEBTʪEFʪCBOJNFOUPʪTFʪNBOUJWFSFNʪ
QPSʪMPOHPʪQFSÓPEP
i1PSUBOUP FTUFDFOÈSJPJSÈTJHOJmDBS
QFSEBEFOFHØDJPTQBSBPTFDUPSEP
UVSJTNP  QBSUJDVMBSNFOUF SFTUBVSBÎÍP  WJBHFOT F IPUFMBSJB  JODMVJOEP
PVUSPTBTTPDJBEPTDPNPUSBOTQPSUFT
FDPNÏSDJPw EJTTF
/FTUF DPOUFYUP  DPOTJEFSBOEP P
RVBESPBDUVBMʪNBSDBEPQFMBFDMPTÍP
EFTUB OPWB WBSJBOUF EB $PWJE B
OÓWFMHMPCBMFUFOEPFNDPOUBBOFDFTTJEBEFEFPQBÓTUFSEFUPNBSVNB
QPTJÎÍPFNSFMBÎÍPBFTUBNBUÏSJB B
$5" BQSFTFOUB EFUFSNJOBEBT QSPQPTUBT EP TFDUPS QSJWBEP TPCSF B
BCPSEBHFNRVFTFEFWFSÈQSJWJMFHJBS
OPUSBUBNFOUPEFTUBNBUÏSJB
2VBOUP Ë NBOVUFOÎÍP EP RVBESP
BDUVBM EF NFEJEBT  SFDPNFOEB RVF
TFTJHBBBCPSEBHFNBEPQUBEBQFMB
«GSJDBEP4VM EFOÍPBMUFSBSPRVBESPEFSFTUSJÎÜFT. (Eduardo Conzo)

t

t

.BJTVNFMFGBOUFTFNNBSmNGPJJOBVHVSBEPFTUBTFNBOB EFTUB
WF[OBQSPWÓODJBRVFTFUPSOPVOPUÓDJBNVOEJBMQFMPTTFVTFYDÐOUSJDPTEBEPTFTUBUÓTUJDPT²VNBPGFSUBEPTBNJHPTDIJOPDBT 
EJ[TF4FSJBCPNTFOBWJEBSFBMIPVWFTTFBMNPÎPTHSÈUJT
"FNQSFTBRVFUFWFRVFFODBJYBSNBJTFTUFGSFUF QBSBBMÏNEBT
QFTBEBTDPOUBTEF/BDBMBFEBTBFSPHBSFTEF.BQVUP DPOUJOVB 
UBMDPNPNVJUBTPVUSBT BUFSPTFVSFGFSFODJBMOPEØMBS FNCPSB
BDFJUFBNPFEBMPDBM&QBSBPOFSBSBJOEBNBJTPTVUJMJ[BEPSFT
EBTJOGSBFTUSVUVSBT RVFNFOWJBDBSHBOBUSBOTQPSUBEPSBOBDJPOBM QBHBEVBTWF[FT®USBOTQPSUBEPSBFBPBFSPQPSUP®TWF[FT
OB FOUSBEB F UBNCÏN OB TBÓEB  DPNP OB #FJSB " DBEB VN  P
,VEVNCBEFDBEBEJBy
.BTPRVFFTUÈUBNCÏNBDBVTBSBMWPSPÎP OVNBPCSBDBOEJEBUB
BFOUSBSQBSBP(VJOOFTTEPTFMFGBOUFTCSBODPT ÏPOPNFEBEP
ËJOGSBFTUSVUVSBBFSPQPSUVÈSJB"EFDJTÍPFTUÈBTFSPCKFDUPEF
GPSUFTDSÓUJDBT NFTNPEFOUSPEPQBSUJEPHPWFSOBNFOUBM7ÈMÈ
TBCFSTFQPSRVÐy
4PCSFPOPWPOPNF PFEJMEF9BJ9BJEJTTFRVFIPVWFVNBBNQMB DPOTVMUB QÞCMJDB FN (B[B  NBT OÍP BQSFTFOUPV VN ÞOJDP
OPNFEBEJUBMJTUB)ÈRVFNBDIFRVF DPNP(B[BFTUÈKÈFN
 BDPOTVMUBGPJNBJTTPmTUJDBEB0TDPNFOUBEPSFTEFTFSWJÎPSFUPSDFSBNTFPNFMIPSQPTTÓWFMQBSBBHSBEBSBPCPTT NBT
mDBSBNCFNNBMOBGPUPHSBmB
/VNBBMUVSBFNRVFBTDPOUBTOVODBCBUFNDFSUPQBSBOJOHVÏN 
IPVWF HFOUF CBTUBOUF RVF DPOTFHVJV QBHBS BT QBTTBHFOT BMUBNFOUFJOnBDJPOBEBTEPWPPJOBVHVSBM$SJTF RVBMDSJTF
0TJODBVUPTBDSFEJUBNRVFPNBJPSQSPCMFNBEF.PÎBNCJRVF
TÍPBTEÓWJEBTPDVMUBTBHPSBBTFSFNKVMHBEBTOB#0&TQFSFN
BUÏVNEJBTFSDPOUBEBBWFSEBEFJSBIJTUØSJBEBNJHSBÎÍPEJHJUBM
FEFUBOUPTPVUSPTQSPKFDUPTEFJOGSBFTUSVUVSBTmOBODJBEBTDPN
DSÏEJUPT DPODFEJEPT QFMB QPUÐODJB PSJFOUBM RVF FTUÈ TFNQSF OP
DPSBÎÍPEPTNJMJUBOUFTEPWFSNFMIÍP
/BGSFOUFFDPOØNJDB IÈNÈTOPUÓDJBTQBSB.PÎBNCJRVF"4BWBOOBI3FTPVSDFT FNQSFTBEFQSPTQFDÎÍPFNJOBT WBJBCBOEPOBS BT TVBT PQFSBÎÜFT FN .PÎBNCJRVF QBSB TF DPODFOUSBS OB
FYQMPSBÎÍPEFMÓUJPFN1PSUVHBM5BNCÏNEFJYBPDPOTØSDJPRVF
NBOUJOIBDPNB3JP5JOUP
0KVJ[&mHÏOJPBOVODJPVFTUBTFNBOBVNOPWPDBMFOEÈSJPEPT
EFDMBSBOUFT  VNB NFYJEB RVF SFTVMUB EB iEPFOÎBw EF NBEBNF
-FÍP0USJCVOBMFTUBWBBPVWJSPTEFDMBSBOUFTMJHBEPTBPTTFVT
QSPKFDUPTJNPCJMJÈSJPTFVNBWF[BSÏOÍPFTUBOEPFNDPOEJÎÜFT 
PCSJHBPUSJCVOBMBSFGB[FSPDBMFOEÈSJP.BTOBOPWBMJTUBOÍP
TFPVWJVPOPNFEPDBDIJNCP PEFDMBSBOUFNBJTBHVBSEBEP MFWBOUBOEPFTQFDVMBÎÜFTTPCSFVNJNJOFOUFiBDPSEPKVSÓEJDPQPMÓUJDPw RVFDPSSFOPTCBTUJEPSFT QBSBPBGBTUBSFNEB#0&TUB
Ï B TFHVOEB WF[ RVF IÈ TVNJÎP EP OPNF /B QSJNFJSB  EJ[TF
RVF GPJ VN TPMÓDJUP WFOFSBOEP OP 4VQSFNP RVF TF QSFTUPV BP
FYQFEJFOUF
0BOPQBTTBEP BPQJOJÍPQÞCMJDB DPNBOEBEBQPSVNBFMJUFQPVDPJOGPSNBEBFIBCJUVBMNFOUFDIBVWJOJTUB OPQJDPEBQSJNFJSB
DSJTFEB$PWJE MJEFSPVPGFDIPEPTBFSPQPSUPTËTDPNQBOIJBT
BÏSFBTJOUFSOBDJPOBJTFBTFTDPMBT&SBNPTPVUSPTRVFUSB[JBNBT
JOGFDÎÜFT"HPSB EFNÈNFNØSJB UPSDFNPOBSJ[BPJOVTJUBEP
QÉOJDPJOUFSOBDJPOBMQFSBOUFVNBWBSJBOUFRVFOJOHVÏNBJOEB
TBCFEBTTVBTDPOTFRVÐODJBT#BSBUBTUPOUBTIÈFNUPEBTBTMBUJUVEFTy
"OEBNFJPNVOEPBENJSBEPDPNPQFSGPSNBODFEBEVQMB&mHÏOJPFNBOB4IFJMB4ØOÍPIÈOPUBQBSBPFTGPSÎBEPFTDSJWÍP
RVFCFNQPEJBJSGB[FSVNFTUÈHJPOPUSJCVOBMEF#SPPLMZO"MJ 
BTBDUBTTBÓBNOBIPSB NBMBDBCBWBBTFTTÍP6NBOBDSPOJTNPB
SFWFSFRVFQPVQBSJBOÍPNFOPTBOBDSØOJDPTTFSÜFTOBDPNQBOIJBEPTNPTRVJUPTEB#0

Em voz baixa
t

4FQFSHVOUBSOÍPPGFOEF TFSÈNFTNPRVFQFMBCBODBEBEBEFGFTB TØ TF QBTTFJBN BT UFSDFJSBT MJOIBT EB DMBTTF  QPJT PT CPOT
QSFGFSFNDPOUSBUPTFPJMHBT
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Coca-Cola promove palestra sobre
segurança rodoviária

N

uma altura em que o país
vem registando diversas
sinistralidades de grande
magnitude nas estradas,
a Coca-Cola organizou, nesta segunda-feira, uma palestra sobre
segurança rodoviária para os seus
funcionários, com vista a sensibilizá-los a serem mais prudentes
quando se fizeram às rodoviárias.
A palestra teve como objectivo
aprimorar a disciplina rodoviária
dos seus proﬁssionais, de modo a
que estes contribuam na redução
de sinistralidades.
A cerimónia, que decorreu nas instalações daquela fábrica de refrigerantes, na Matola-Gare, Município
da Matola, foi ministrada pela Polícia de Trânsito ao nível da província de Maputo.
O administrador para Área Jurídica,
Relações Públicas, Comunicação
e Sustentabilidade da Coca-Cola
Sabco Moçambique SA, Aurélio
Chiziane, explicou que o facto de
se estar a aproximar da quadra festiva, período em que se veriﬁcam
muitos sinistros, urge recordar e
dotar os funcionários e condutores da companhia de conhecimentos que os permitam salvaguar-

dar a sua segurança e do público.
Chiziane assinalou que a CocaCola tem observado que as estradas se têm transformado em locais
mortíferos, o que constrangeu a
empresa a ter uma reacção e procurar contribuir para o reforço da
disciplina, quer dos condutores,
bem como dos peões.
Por sua vez, o representante da Polícia de Trânsito (PT), Francisco
Sitoe, explicou que os números de
acidentes e mortes que se têm veriﬁcado, ao longo dos últimos meses,
são assustadores, por isso louvou a
iniciativa daquela empresa e exortou os condutores a respeitarem o
código de estrada e a cooperarem

para a redução de sinistralidades.
“Aquilo que gostaria que o teu colega motorista não ﬁzesse, evite fazer.
A falta de observância dos sinais de
trânsito origina acidentes. É preciso regular a velocidade em locais
povoados. A velocidade é muito
abusada, principalmente, na estrada
número 1 e 4”.
“Devemos prestar atenção no uso
do celular. Não podemos fazer duas
coisas ao mesmo tempo. O risco é
maior. Se quer falar, encosta o carro
e fala”, explicou.
Palestrando para mais de trinta
pessoas, Sitoe acrescentou que é
preciso obedecer o uso do cinto de
segurança e não conduzir a viatura

depois do consumo de bebidas alcoólicas.
“O álcool é o depressor mental, diminui as suas capacidades mentais.
O que nos preocupa é a gravidade
dos acidentes. Há muitas vidas perdidas”, lamentou.
Enfatizou ainda que é preciso não
se esquecer que a lei proíbe que
crianças com idade inferior a 12
anos ocupem o banco de frente.
Lamenta, no entanto, que vezes
sem conta sejam interpeladas mães
com bebés de colo no banco de
frente da viatura.
Na ocasião foi explicado que existem três elementos que podem
causar acidentes: o Homem, a via
e o veículo. Destes elementos, destacou-se o Homem porque “ele é
quem observa, conhece e controla
os riscos”.
Depois da palestra, que durou uma
hora e meia, Francisco Sitoe, que
ministrou a aula na companhia de
outros dois agentes da PT, disse
acreditar que os condutores tenham
assimilado as lições e que venham a
contribuir para redução dos acidentes, tendo em conta que esta tarefa
não cabe apenas às autoridades, mas
a todos: condutores, peões e polícia.
Por sua vez, os condutores mani-

festaram satisfação em relação à
palestra, considerando haver necessidade de serem intensiﬁcadas as
campanhas de sensibilização.
Nogueira da Silva, funcionário da
Coca-Cola, explicou que “é muito
importante a aula porque os motoristas vão passar a ter mais precaução com os sinais de trânsito e com
o código de estrada”.
Silva, condutor desde 1996, disse
que já esteve envolvido num acidente em 1998, tendo sentido na
pele a consequência deste mal. Explica que desde aquela data até os
dias que correm tem redobrado os
cuidados na rodovia. Referiu que a
palestra só veio refrescar a memória e ajudar a ﬁrmar a sua disciplina
rodoviária.
Os condutores também exortaram
a PT a melhorar os seus serviços
na forma como abordam os condutores na via publica, na melhoria
da sensibilização e a não fertilizar
terreno para o pagamento de subornos.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, os acidentes
rodoviários custam a Moçambique
uma média de 10,4% do produto
Interno bruto (PIB) por ano.

Standard Bank lança campanha “obrigado”

O

Standard Bank, um
dos maiores bancos comerciais a operar em
Moçambique, lançou,
nesta quarta-feira, em Maputo, uma campanha denominada
“Obrigado”, com a qual o banco
pretende demonstrar a sua gratidão aos clientes e à sociedade, no
geral, pela confiança depositada
ao longo dos 127 anos de sua implantação no país.
O administrador-delegado do
Standard Bank, William le Roux,
assinalou que o banco está ligado a vários empreendimentos e
causas sociais, que trazem muita

esperança e transformação positiva
para Moçambique, dado o impacto
multiplicador que estes têm na economia e na vida social.
“Hoje, em reconhecimento desta
oportunidade que a sociedade dá ao
banco de ser relevante, ﬁrmar parcerias sólidas e crescer junto com os
clientes, dizemos Obrigado”, aﬁrmou
William le Roux, acrescentando que
“os clientes têm demonstrado uma
conﬁança e lealdade enormes em
nós. Mais do que os seus recursos
ﬁnanceiros, eles depositam em nós
tamanha conﬁança e têm sabido nos
apoiar nos momentos mais difíceis”.
O executivo lembrou que uma das
vertentes desta campanha de valori-

zação dos clientes do Standard Bank
contempla o envolvimento dos colaboradores do banco, através de acções
conduzidas por eles e apoiadas por
uma ampla campanha de comunicação.
O envolvimento do colaborador
nas iniciativas de agradecimento ao
cliente consubstancia o reconhecimento da sua contribuição e dedicação para o sucesso da organização.
O principal propósito desta iniciativa é de contar, numa única palavra,
histórias que deviam ser descritas em
milhares de palavras: “Obrigado pela
conﬁança, por uma ligação especial
que faz toda a diferença, por partilhar
sonhos e podermos estar presentes a

caminho do seu futuro, por nos conﬁar o seu negócio e por nos conceder
o privilégio de crescermos juntos”,
enfatiza o espírito da campanha.
O banco lembra que a centenária
história do Standard Bank em Moçambique faz com que esta instituição ﬁnanceira seja a mais experiente e
única, que esteve presente e testemunhou todas as transformações pelas
quais o país passou.
Mais do que testemunhar esses
momentos, o Standard Bank participou activamente na construção
de Moçambique, através do ﬁnanciamento de vários projectos que
impulsionaram a economia e o desenvolvimento social das comunida-
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des onde o banco está inserido.
Entre estes projectos, destaca-se a
construção de estradas, reabilitação e expansão de linhas férreas,
para impulsionar o comércio entre
Moçambique e os países vizinhos,
para além de ter facilitado a execução de projectos nas áreas de energia, telecomunicações, imobiliária,
agricultura, logística e marítima.
Na arena social, o banco investiu
activamente na promoção da cidadania, através do ﬁnanciamento
do bilhete de identidade e registo
de nascimento para cidadãos carenciados, massiﬁcação do ténis
nas escolas públicas, plantio de
árvores e muitas outras iniciativas.
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IFPELAC de Nacala ganha nova roupagem

O

emergente bairro de Entupaia [onde se salta], na
periferia do Município
de Nacala-Porto, testemunhou, na passada sexta-feira,
a inauguração de um moderno
centro do Instituto de Formação
Profissional e Estudos Laborais
Alberto Cassimo (IFPELAC),
uma instituição tutelada pela Secretaria de Estado de Juventude e
Emprego.
O Centro, que sofreu uma modernização e requaliﬁcação, foi inaugurado pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, que se encontrava em
Nampula, numa visita de trabalho.
O centro de Nacala dispõe de equipamento de última geração, com
instrutores formados no Brasil.
O Centro, onde serão formados
jovens nos domínios de saber fa-

zer em carpintaria, soldadura,
serralharia civil, produção, processamento de alimentos, reparação de viaturas, foi considerado
por Filipe Nyusi, como “o mais
expressivo provedor de formação

proﬁssional em Moçambique”.
A requaliﬁcação do centro de Nacala faz parte de um projecto iniciado em 2017, que arrancou com
a modernização do centro da Machava, na província de Maputo.

Depois seguiu-se o centro de Quelimane (Zambézia).
O projecto da Machava, Quelimane e Nacala, previstos para formar
2500 estudantes/ano, foi ﬁnanciado pela Agência Japonesa de Desenvolvimento Internacional, num
valor de cerca de USD 12 milhões.
Os três centros requaliﬁcados com
o ﬁnanciamento do Japão servirão
de modelo para a disponibilização
de cursos proﬁssionalizantes para
jovens nas três regiões.
Em Nacala foram inaugurados dois
novos pavilhões, um de formação
em processamento de alimentos e
outro de reparação de automóveis.
Em funcionamento já estava um
pavilhão soldadura, carpintaria e
electricidade. Na totalidade, o país
conta actualmente com 22 centros
de formação proﬁssional, espalhados pelo país, e 28 unidades móveis.

A unidade de Nacala servirá com a
base na região norte de Moçambique, uma zona, que segundo Nyusi,
está a conhecer uma explosão de
infra-estruturas socioeconómicas,
onde se destaca a requaliﬁcação das
infra-estruturas portuárias.
“Na economia, o saber fazer pode
ajudar a reduzir a importação de
produtos e serviços, produzindo-os
localmente”, assinalou Nyusi, considerando que investir na formação
dos jovens “é garantir a expansão,
modernização dos centros de formação proﬁssional moçambicanos,
numa altura em que o país caminha
para a industrialização efectiva”.
Neste momento está em marcha,
desde Março, um regulamento de
bolsas. Até ao momento foram
atribuídas 552 bolsas de formação
proﬁssional a nível nacional, das
quais 225 em Nampula.

Jovens inseridos no mercado de trabalho

J

ovens recém-formados,
da província de Maputo, passam desde já a
beneficiar de uma imersão profissional na fábrica
da cervejeira HEINEKEN
Moçambique, com objectivo
de adquirir experiência profissional para sua integração no
mercado do trabalho.

dedorismo é um dos caminhos
para vencer as altas taxas de desemprego.
Mafumo aﬁrmou ainda que a falta de contacto com o mercado de
trabalho por parte dos recém graduados é uma barreira para integração destes no mercado e que
esta iniciativa, sendo devidamente

A promoção de estágios proﬁssionais, capacitações e formações para formadores e formandos, com vista a troca de
experiência e transferência de
tecnologias é o que esta janela
de oportunidade disponibiliza aos jovens de Marracuene
e Manhiça, como resultado de
um Memorando de Entendimento rubricado, esta terça-feira, na cidade da Matola, entre
a HEINEKEN Moçambique
e o Conselho de Representação do Estado na Província de
Maputo.
De acordo com Neyde Pires,

Parceiros analisam
mercado de energias
renováveis

directora de Assuntos Corporativos da HEINEKEN Moçambique, a sua empresa assume o
desenvolvimento da comunidade
como um pilar da sua actuação,
por isso, contribuir para o saber
fazer, ser e estar por parte dos beneﬁciários é um dever de cidadania
empresarial.
“Este é um memorando com a duração de três anos, iremos oferecer,
anualmente, 12 oportunidades de
estágio e 6 kits de auto-empregos

aos melhores estudantes dos
Institutos Ensino Técnico Proﬁssional. Acreditamos que este
contributo irá transformar a
carreira proﬁssional dos jovens
beneﬁciários” Disse Neyde Pires.
Por seu turno, Ernesto Mafumo, em representação do
Conselho de Representação
de Estado, referiu que o governo assume a empregabilidade
como um pilar de desenvolvimento e a aposta no empreen-

Absa Bank forma jornalistas

O

Absa Bank Moçambique promoveu, esta
semana, uma sessão de
formação, a jornalistas, com vista a capacitá-los no
que toca à interpretação e compreensão de dados financeiros
do sector, garantindo um melhor entendimento sobre a matéria e, consequentemente, um
jornalismo mais direccionado e
incisivo.
Durante a formação foram
abordadas várias matérias relacionadas com o sistema ﬁnanceiro, o contexto operacional da
banca, as normas internacionais
do relato ﬁnanceiro, os princi-

pais instrumentos ﬁnanceiros, a
inclusão ﬁnanceira, os impactos das
publicações na imprensa nacional,
entre outros aspectos.
Para a Directora do Serviço ao
Cliente, Tânia Simões, a promoção
e capacitação do jornalismo nacional contribuirá para um exercício mais rico da pauta jornalística,
providenciando ferramentas que
subsidiam o exercício da proﬁssão
de forma universal, objectiva, imparcial e em prol da construção do
conhecimento, valores estes que o
Absa Bank tem estado a incorporar
na sua actuação.
“Para o Banco, é de extrema relevância termos os jornalistas capacitados no que toca à interpretação

de um Relatório e Contas do
sector ﬁnanceiro, pois permitirá avaliar a evolução e o crescimento da banca nacional”,
acrescentou Simões.
Recordar que o Absa promoveu, em Novembro de 2020,
em parceria com a Universidade de Rhodes, da África do
Sul, uma acção de formação a
jornalistas, denominada “Masterclass/Curso de Jornalismo
de Dados”, que visava potenciar
a capacidade dos jornalistas de
elaborarem reportagens sobre
questões ﬁnanceiras. Iniciativas
que pretende continuar a levar
a cabo, sendo esta uma prova
deste compromisso.

A

Associação
Lusófona
de Energias Renováveis
(ALER) aponta que Moçambique é um potencial
mercado de produção e consumo
de energias renováveis para o sector comercial e industrial.
Na conferência, que decorreu no
formato virtual, com o tema “Renováveis para o auto - consumo em
Moçambique” fez-se um mapeamento do mercado moçambicano,
cujo potencial de mercado é estimado em 824 mil habitações com
capacidade para adquirir sistemas de
iluminação.
O chefe de Cooperação na Embaixada Alemã em Moçambique,
Thierry Kühn disse que o evento A
é um contributo para os objectivos
climáticos tal como foi referido na
conferência das Nações Unidas em
Glasgow.
O Atlas das Energias Renováveis de
Moçambique, do Fundo Nacional
de Energia (FUNAE), indica um
potencial total de 23.026 GW, que
corresponde a 7.537 MW de projectos prioritários, entre os quais se
destacam 599 MW de solar, 5.645
MW de hídrica e 1.146 MW de eólica.
O Embaixador da União Europeia

aproveitada e multiplicada por outras empresas, poderá empoderar a
juventude.
O memorando entre as duas instituições foi rubricado durante a segunda Sessão do Fórum Provincial
de Consulta e Concertação Social
2021, que contou com diversos
agentes económicos da Província.

em Moçambique, António Sánchez-Benedito salientou a importância
das soluções de auto-consumo para
o crescimento económico e a criação
de emprego e de actividades geradoras de renda para desenvolvimento
sustentável. Anunciou que a União
Europeia está a preparar um novo
instrumento de ﬁnanciamento para
investimento em energias renováveis
A representante do Ministério dos
Recursos Naturais e Energia, Marcelina Mataveia enalteceu o programa governamental, que visa prover
energia de qualidade, acessível e sustentável para todos moçambicanos,
até 2030.
Foi com o objectivo de alcançar esta
meta que o executivo aprovou, recentemente, o regulamento de acesso à energia nas zonas fora da rede,
que constitui um sinal de reconhecimento da importância do sector
para catalisar o desenvolvimento
socioeconómico rural, alavancando
o investimento do sector privado
e melhorando as condições de milhões de pessoas.
A Conferência foi organizada pela
ALER, em parceria com a Associação de Energias Renováveis de
Moçambique (AMER), através do
programa Europeu Get invest em
Moçambique.
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Água da Namaacha Leva Felicidade ao Orfanato
Maria Clara
sonhar em chegar, com
muito esforço e dedicação,
a trabalhar numa empresa
com a dimensão da Água
da Namaacha.
Leopoldina Governo, notoriamente
emocionada,
agradeceu ao Orfanato
Maria Clara a excelente
formação, académica e
humana, que lhe proporcionou e à Sociedade de

A Sociedade de Águas de Moçambique (SAM), proprietária das marcas Água da Namaacha e Fonte
Fresca, ofereceu um almoço e prendas às meninas
internas do Orfanato Maria Clara, para comemorar o
mês da família, que tem hoje início.
Felicidade Matusse e Leopoldina Governo, são
funcionárias da Água da Namaacha, órfãs, que foram
criadas nesta instituição. Foram elas as responsáveis
pela organização do almoço e escolha dos presentes, principalmente objectos de higiene pessoal, que
as cerca de 80 meninas internas nesta instituição receberam.
Para Felicidade Matusse, foi um dia de grande emoção o regresso à casa onde cresceu e a oportunidade
de ajudar a instituição que tanto a ajudou e tão importante foi para que ela conseguisse atingir os seus
objectivos.
As meninas do Orfanato Maria Clara disseram: “hoje
a Felicidade (Matusse) trouxe-nos muita felicidade!”
Felicidade Matusse considerou ainda que o seu

exemplo, e o da sua colega Leopoldina, são uma
mensagem de esperança para todas as meninas
internas na instituição, que, tal como elas, poderão

Águas de Moçambique por
a ter aceite nos seus quaGURV UHDOL]DQGRD SUR¿Vsionalmente, e depois por
tonar possível a realização de um sonho, que era
apoiar a Casa onde se fez
Mulher.
A responsável pela Casa
Maria Clara, a Irmã Mariana, agradeceu à Água da
Namaacha pelo apoio con-

cedido, salientando que
já não é a primeira vez
que a SAM auxilia a sua
instituição, e apelou a outras empresas que sigam
este exemplo e se aproximem das instituições que
trabalham com crianças
desprotegidas de forma
a minorarem as grandes
GL¿FXOGDGHV TXRWLGLDQDV
que enfrentam.
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