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Caso Danone

Procuradores de Manica
agiram a mando de Maputo

A Procuradoria provincial de Manica irrita-se com a 
manifestação artístico-cultural de um menor de seis anos de 
idade chamado Válter Danone e move um processo-crime 
contra o seu produtor Denílson Daniel, por encenarem em 
Chimoio um vídeo que retrata sobre a actuação dos agentes 
reguladores de trânsito vulgos PT. 

 

Válter Danone 
é um humo-
rista residen-
te na cidade 
de Chimoio, 

por sinal, neto de Raquel Pau-
lo Jorge, locutora e jornalista 
da Rádio Moçambique, emis-
sor provincial de Manica. 

Junto do seu produtor, por 
sinal seu tio, Denílson Daniel, 
têm feito na internet, vídeos de 
intervenção e educação da so-
ciedade moçambicana, com teor 
humorístico, no entanto estão 
desde esta terça-feira em sede 
do tribunal judicial de Chimoio a 
responder por um processo-crime 
com acusações pouco plausíveis. 

Trata-se de processo sumá-
rio número 373/22 do tribunal 
judicial da cidade de Chimoio, 
em que o produtor dos vídeos, 
é constituído arguido, a mãe do 
menor Esperança Tonderai e a 
avó, Raquel Paulo Jorge, decla-
rantes devido à publicação de 
um vídeo que circula nas redes 
sociais que retrata sobre a ac-
tuação da polícia de trânsito. 

Segundo a Procuradoria de 
Manica, secção de menores, cenas 
teatrais ou outras criações artísti-
co-culturais não podem envolver 
crianças, pior quando usam do 
humor para retratar o que acon-
tece nas instituições públicas exi-
bindo documentos oficiais, como 
livrete ou carta de condução. 

O vídeo mostra uma crian-
ça sentada ao volante de uma 
viatura, encenando estar a con-
duzir e outras duas crianças in-
terpretando o papel de agentes 
de trânsito, uma delas portan-
do uma pistola de brinquedo. 

Durante a encenação, Vál-
ter Danone teria solicitado dois 
Iogurtes à criança que se fazia 
passar por um condutor, como 
suborno para que as multas de 
mais de 50 mil meticais apli-
cadas pelo suposto agente, por 
contravenções diversos e proble-
mas na viatura, fossem anuladas. 

Porque este vídeo de carác-
ter educativo foi publicado e cir-
culado nas redes sociais, irritou 
a procuradoria de Manica, esta 
que decidiu procurar os auto-
res do mesmo, os encarregados 
e abriu um processo-crime, por 
alegada difamação e calúnia. 

Com o referido vídeo, cons-
ta que os menores vulgarizaram 
a polícia de trânsito, ofenderam 
e banalizaram o Estado mo-
çambicano e, o produtor do ví-
deo e os parentes dos menores, 
violaram os direitos da criança. 

Raquel Paulo Jorge diz estar a 
encarar esta situação desde o pas-
sado mês de Julho com o anterior 
procurador em Manica, Manuel 
Machaze, tendo passado para o 
novo, Remegy Guiamba, acusan-
do a jornalista de violar os direitos 
da criança ao usar os menores para 
gravar um vídeo condenatório à 
corrupção da PT nas vias públicas. 

“Estive num interrogatório 
com o antigo procurador, Ma-
chaze, na secção de menores, ele 
disse que estava a agir a man-
do de Maputo, pois ele estava 
a obedecer ordens superiores e 
que não tinha como me perdo-
ar”, disse Raquel Paulo Jorge. 

Para a avó de Válter Dano-
ne, este suposto crime, não tem 
razão de ser, pois se trata de uma 
manifestação artístico-cultural, 
de cariz educativo, “este vídeo 
retrata o que acontece na rea-
lidade e que tem sido motivos 
de críticas e preocupação dos 
moçambicanos. Assim, estão a 
limitar a liberdade criativa do 
meu neto Danone e destruir o 
futuro artístico dele”, referiu. 

O jurista e Jornalista da pro-
víncia de Manica, Nelson Benja-
mim, afirma que Procuradoria é 
uma instância autónoma que não 
deve ser manipulada e nem coagi-
da por supostas ordens superiores 
para mover um processo-crime 
contra o produtor de Válter Da-
none e seus encarregados de 
educação, uma vez que o vídeo 

demonstra criatividade do menor. 
“Estamos perante a uma si-

tuação de limitação a liberdade 
artística, ou seja nós temos vá-
rias situações no país que se ve-
rificam de produção de diversos 
conteúdos, mas que na essência 
estes vídeos visam a conscien-
cialização, não se compreendem 
como é que um vídeo desta na-
tureza seja traduzido como um 
factor de crime para responsabi-
lizar os nossos colegas”, disse. 

Na visão do jornalista, Victor 
Machirica, esta acção da Procura-
doria de Manica, revela uma iné-
dita ignorância face ao campo das 
manifestações artístico-culturais, 
sobretudo cinematográfica, e se 
a situação continuar desta forma, 
estaríamos a matar o país no cam-
po das artes, letras e da indústria 
criativa, numa altura em que está 
a evoluir em termos tecnológicos. 

“Perante este escândalo, essa 
inigualável ignorância, devere-
mos organizar um seminário de 
capacitação dos magistrados em 
matérias cinematográficas, du-
blagem, para que no futuro não 
tenhamos artistas nas cadeias 
devido a filmes e novelas em que 
se mata, beija ou rouba, criações 
ou dublagem”, referiu Machirica. 

Porque o caso envolve uma 
jornalista, o Sindicato Nacional 
de Jornalistas (SNJ), secretaria-
do provincial de Manica, emitiu 

uma nota de repúdio, ao enten-
der que encenações desta natu-
reza, não violam a lei nenhuma 
em Moçambique, pois fazem 
parte de criatividade artística 
do teatro e da indústria criativa 
que o país promove e defende. 

“Considerar crime um vídeo 
desta natureza, quanto a nós, re-
vela um total equívoco, que bana-
liza completamente a reputação 
de uma instituição como a procu-
radoria, que se pretende seja res-
ponsável, enquanto que guardiã 
da legalidade no país”, lê-se na 
nota de repúdio do SNJ – Manica. 

Segundo a nota do SNJ-
-Manica, pelo vídeo percebe-
-se que a criança-motorista não 
estava a conduzir a viatura, as 
duas outras que interpretaram 
o papel de agentes reguladores 
de trânsito, não usaram símbo-
los do Estado moçambicano, a 
sua arma era um brinquedo, que 
se vende em qualquer loja, não 
havendo nenhum motivo que 
consubstancie um acto criminal. 

Ademais, o SNJ entende que 
o processo movido pela Pro-
curadoria, não obedeceu todos 
procedimentos legais, tendo em 
conta que a jornalista, Raquel 
Paulo Jorge foi interrogada sem 
um advogado, pois sofreu amea-
ças alegadamente por ter “pisado 
a linha vermelha e ter cometi-
do crime sem direito a perdão”.

Esta terça-feira, decorreu na 
primeira secção do tribunal ju-
dicial de Chimoio, o julgamento 
do caso, em que a jornalista Ra-
quel Paulo Jorge (avó de Válter 
Danone) e Esperança Tonde-
rai (mãe do menor) estiveram 
como declarantes e, Denílson 
Daniel foi constituído arguido. 

Denílson Daniel é acusa-
do de crime de exposição de 
menor a perigo (conduzir uma 
viatura), crime com moldura 
penal de três a seis meses de 
prisão, dos factos apresentados. 

“Não houve intenção de 
ofender a PT e muito menos ex-
por as crianças ao perigo, pelo 
facto de uma das crianças apa-
recer ao volante, pois o vídeo é 
normal, é uma encenação”, disse 
Denílson em sede do tribunal. 

Nota-se que até esta segunda-
-feira, dia antes do julgamento, 
a jornalista Raquel Paulo Jorge 
não sabia se ia ao julgamen-
to como arguida ou declaran-
te, para piorar, nem tinha nota 
de acusação, facto que colocou 
em causa a preparação emo-
cional e de defesa da mesma.

A audiência do julgamento 
retoma no dia 27 de Dezembro, 
onde será ouvido um perito em 
imagens, pelo facto da Procu-
radoria não conseguir descorti-
nar com precisão se realmente a 
viatura estava em movimento. 

Kelly Mwenda
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Agravamento de ataques no norte de Cabo Delgado 

Os heróis não morrem. Descanse 
em paz engenheiro Jonas Chitsumba!

Foram nesta quarta-feira a enterrar no cemitério da 
Texlom, na Matola, os restos mortais do Presidente do Clube 
dos Desportos da Costa do Sol, Jonas Chitsumba, falecido na 
manhã da segunda-feira, 28 de Novembro vítima de acidente 
de viação, na Estrada Nacional N°1, na província de Inham-
bane quando voltava de uma cerimónia familiar que teve 
lugar naquele ponto do país.

Até a data dos 
factos, Chit-
sumba pre-
sidia o Costa 
do Sol, car-

go que assumiu em Outubro 
de 2020, ademais, o finado 
era quadro da Electricidade de 
Moçambique (EDM), empresa 
patrocinadora dos Canarinhos.

 “É com um sentimento de 
grande dor, tristeza e conster-
nação, que o Clube de Despor-
tos da Costa do Sol comunica o 
falecimento do seu Presidente, 
o Senhor Engenheiro Jonas Er-
nesto Binda Chitsumba, ocor-
rido no dia 28 de Novembro 
corrente, no distrito da Mas-
singa, província de Inhambane, 
vítima de acidente de viação.

 O Clube de Desportos da 
Costa do Sol, inclina-se, com 
maior respeito e consideração, 
perante a figura de um Pre-
sidente de grande dimensão 
humana e profissional, que 
geriu com clarividência e hu-
manismo os destinos do Clube.

 O Clube apresenta à fa-
mília enlutada os seus mais 
profundos sentimentos de pe-

sar e apela à serenidade de to-
dos neste momento de dor e 
consternação”, lê-se na página 
Oficial do Facebook do clube.

 

LMB lamenta morte e decreta 
minuto de silêncio

 A morte de Jonas Chit-
sumba colheu de surpresa os 
desportistas moçambicanos 
que começaram a reagir face ao 
sucedido, tal é o caso da Liga 
Moçambicana de Basquetebol, 
que lamentou o sucedido atra-
vés de uma mensagem do seu 
presidente, António Madeira Jú-
nior, divulgada em comunicado 
de imprensa. “Temos a certeza 
de que a trajetória, memória e 
todo o legado que o Engº  Jonas 
Chissumba deixou será resguar-
dado e eternizado pelo Clube 
de Desportos da Costa do Sol e 
por todos nós”, escreve a LMB.

 A  Direcção da LMB la-
menta “esta inestimável perda 
e expressamos a nossa soli-
dariedade e condolências aos 
seus familiares e ao Clube de 
Desportos da Costa do Sol, 
neste momento de dor e luto”.

 De forma a recordar a 
vida e obra de Jonas Chitsum-
ba, em “todos os três jogos de 
amanhã, dia 29 de Novembro 
de 2022, deverá ser obser-
vado um minuto de silêncio 
antes do início de cada jogo, 

em memória do falecido. Nas 
jornadas seguintes, deverá 
ser observado um minuto de 
silêncio antes do início de 
cada jogo em que participe o 
Clube de Desportos da Costa 
do Sol”, informa a Liga Mo-

çambicana de Basquetebol. 
A direcção editorial do Zam-

beze e todos os seus colaborado-
res endereça à família enlutada 
e a todos os sócios e adeptos do 
Costa do Sol as mais sentidas 
condolência. Paz à sua alma!

Palma, Nanga-
de, Mocím-
boa da Praia 
e Muidumbe, 
distritos no Nor-

te de Cabo Delgado regista-
ram nas últimas semanas uma 
degradação das condições de 
segurança. A aldeia de Nguida, 
a cerca de 20 kms de Maco-
mia, foi sucessivamente atacada 
desde o dia 18 de Novembro. 

Os militares da guarnição da 
vila acabaram por se retirar, após 
um ataque do qual terão resul-
tado várias baixas nas FADM. 
Em Nangade, foi igualmente 
atacada uma coluna mista das 
FADM e do contingente mi-
litar tanzaniano da SAMIM, 
sem registo de vı́timas mortais. 

Meios aéreos terão sido 
mobilizados para perseguição 
aos guerrilheiros e há registo de 

mortos entre estes. Em 22 de 
Novembro vários civis, entre 

estes um funcionário moçam-
bicano da ONG francesa Soli-

dariedades Internacional, foram 
mortos no distrito de Muidum-
be quando a viatura em que se 
encontravam foi atacada por 
guerrilheiros na estrada EN380.

 A viatura regressava de Pem-
ba e deslocava-se para Palma. 
Em 23 de Novembro coincidindo 
com a presença de Filipe Nyusi 
na região, um ataque ainda em 
confirmação no distrito de Palma 
contra uma patrulha das FADM 
terá vitimado mortalmente cinco 
militares, incluindo o comandan-
te de operações em Palma. Focos 
armados persistem disseminados 
por todos os distritos de Cabo 
Delgado, à excepção da cidade 
de Pemba. Os distritos do norte 
são os que mais preocupam o go-
verno pelas consequências que 
têm sobre os projectos de GNL.
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Sem uma solução á vista, antevê-se greve generalizada 

Municípios sem manobras para suportar 
impacto da TSU no seio dos funcionários

Diferente da associaçãomédica e dos juízes 
que tem estado a exigir a correcção de incon-
formidades decorrente da implementação da 
Tabela Salarial Única (TSU), a Associação 
Nacional dosMunicípios de Moçambique 

(ANAM) continua no silêncio ensurdecedor em relação ao as-
sunto e não há nenhuma instrução para que os 53 municípios 
implementem a Tabela Salarial Única aos funcionários das au-
tarquias, sendo que os mesmos são regidos pelo mesmo Estatu-
to Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE). Face 
a esse silencio antevê-se uma eventual greve nas 53 autarquias 
do país, uma vez que os funcionários das edilidades sentem-se 
á nora do governo ao não ser abrangido por esse modelo que 
se pretende uniformizar os salários na administração pública. 

A vez dos funcionários

Há cobrança da parte dos 
funcionários sobre quando será 
implementada a tabela salarial 
única (TSU) no meu municí-
pio, desabafou um edil que pre-
feriu anonimato, tendo referido 
que a pressão dos funcionários 
é recorrente, que levou com 
que a associação nacional dos 
municípios orientasse a todos 
os 53 edis do país a acalmarem 
os funcionários sobre o assun-
to, todavia os mesmos exigem 
uma informação concreta e 
os presidentes das autarquias 
tendem a ficar sem discurso. 

Há indícios de abandono 
das autarquias no processo de 
enquadramento dos funcioná-
rios na tabela salarial única, 
continuou o mesmo autarca 
explicando que a plataforma 
da gestão dos recursos hu-
manos do estado acoplada ao 
E-Sistafe não abrange o qua-
dro pessoal das autarquias, 
limitando-se apenas aos órgãos 
autárquicos, isto é o presidente 
do município, vereadores, pre-
sidente e membros da assem-
bleia municipal, ambos em re-
gime de comissão de serviços.

“Mesmo esses que estão 
abrangidos na plataforma fica-
ram ainda por se definir, pois a 
assembleia municipal é com-
posta por presidentes das co-
missões de trabalho, chefes de 
bancadas municipais, incluin-
do os relatores das comissões“ 
sublinhou o autarca acres-
centando que ainda não está 
claro sobre o tratamento que 
terão na plataforma E-sistafe.

O regulamento é omis-
so sobre esse assunto, sen-

tenciou a fonte para quem a 
assembleia municipal não é 
composta apenas por mem-
bros. Mas, uma orgânica 
que compõe outros órgãos.

Um outro problema levan-
tado pelos autarcas é que a tabe-
la salarial única prevê elevados 
salários e subsídios de represen-
tação aos membros da assem-
bleia municipal em detrimento 
dos edis e seus vereadores.

Categorias profissionais das 
autarquias

Se por um lado há reclama-
ção sobre o facto de os funcio-
nários não serem abrangidos 
pela TSU, por outro lado a tabe-
la salarial única não contempla 
as categorias profissionais dos 
municípios, isto é qual vai ser 
o tratamento de um município 
com estatuto de vila e cidade. 

Outrossim, tem que ver 
com o facto dos assessores 
dos edis, directores de departa-
mentos, chefes dos gabinetes, 
serviços municipais, adminis-
tradores dos mercados, cemi-
térios, directores das empresas 
municipais e todas essas ca-
tegorias que não estão reflec-
tidas na plataforma E-sistafe.

“ Mesmo que houvesse 
dinheiro para implementar a 
TSU, as autarquias não teriam 
condições de contemplar todas 
essas categorias “disse a fonte 

Questionado sobre a capa-
cidade de as autarquias supor-
tarem o impacto orçamental 
da TSU, o nosso interlocutor 
respondeu que não há capa-
cidade, tendo em conta que 
existem autarquias que não 
estão a conseguir honrar a ta-

bela salarial antiga, dai que 
caso não haja nenhuma solução 
urgente os funcionários pode-
rão comprometer o cumpri-
mento do manifesto eleitoral.

“ Os municípios estão a 
sucumbir para pagar salários, 
dado que o fundo de compen-
sação autárquica usado para 
o pagamento dos salários dos 
funcionários nem sempre che-
ga a tempo, dai que seria uma 
utopia as autarquias assumirem 
a implementação da TSU com 
base na colecta das receitas “ 
disse um outro edil realçan-
do que é preciso que o gover-
no tome o assunto a serio de 
modo a evitar que os funcio-
nários inviabilizem o cumpri-
mento do manifesto eleitoral.

“Os Ministérios da Admi-

nistração Estatal e Função Pú-
blica e da Economia e Finanças 
até agora não se pronunciam 
sobre o assunto e quando o 
fazem dão a entender que a 
factura será suportada pelas 
autarquias o que é impensável“ 

Os funcionários querem 
melhoria dos seus salários e 
os munícipes querem desen-
volvimento e melhoria de vida 
das autarquias em que estão 
inseridos, salientou a fonte 
para quem urge integrar as au-
tarquias no sistema E-sistafe.

ANAM sem voz para os 
municípios

Em comunicado, a associa-
ção nacional dos municípios de 
Moçambique escreve que tem 

estado em conversações com 
os Ministérios da Administra-
ção Estatal e Função Pública 
bem como o da Economia e 
finanças na busca de soluções 
sustentáveis e eficientes para 
implementação da TSU nas 
53 autarquias do país, ten-
do apelado ainda no mesmo 
documento a calma e sereni-
dade em todas as autarquias 
do país sobre esse processo. 

Contactados os órgãos da 
ANAM sobre o andamento 
do processo relativo a TSU 
não tivemos sucesso até ao 
fecho dessa reportagem. Con-
tudo, uma fonte próxima fez 
saber que ainda não há uma 
comissão criada para levar as 
preocupações junto do gover-
no sobre o assunto da TSU.

 z ANAM pede calma enquanto funcionários pressionam edis 
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Quando ser vigilante se confunde com 
violação dos direitos laborais e humanos

As empresas de segurança privada no país continuam 
a figurar no mapa das que sujeitam os trabalhadores em si-
tuação de penosidade, dado aos graves atropelos cometidos 
pelo patronato. Se por um lado, os trabalhadores são pagos 
salários abaixo do mínimo estabelecido, por outro as empre-
sas sujeitam o ser humano a trabalhar em turnos absurdos o 
que concorrem para o desgaste de quem é obrigado a traba-
lhar sete dias por semana com direito há duas ou uma folga.

São pais de fa-
milias que tro-
cam o sono da 
noite e conforto 
do colchão pela 

protecção dos valiosos bens es-
senciais para a vida, evitando, 
assim o roubo ou vandalização 
pelos malfeitores. Trabalham 
mais de oito horas de tempo, 
obrigados a ter uma observação 
ao detalhe sob risco de serem in-
diciados de conivência em caso 
de desaparecimento de algum 
bem ou sua tentativa. Faça mau 
tempo, chuva, sol ou vento, lá 
está ele envergando o uniforme 
cor amarela, azul,vermelha, cas-
tanha qualquer cor que seja, des-
de que o fardamento identifique 
a empresa em que está inserida. 
Encontrado no portão de um es-
tabelecimento ou numa residên-
cia, lá está o segurança a proteger 
bens valiosos que ultrapassam o 
salário que aufere. Mas, deve dar 
o seu sangue para a protecção 
dos mesmos. O princípio é ele-
var a confiança dos clientes pela 
empresa a qual o agente repre-
senta. Mas as empresas, contra-
riam os princípios básicos da lei, 
não pagando salários mínimos 
bem como respeitar a carga ho-
rária estabelecida para o sector.

Francisco Eduardo nome 
fictício é segurança numa das 
empresas. Contudo, conta-nos 
que o dia-dia não tem sido fácil 
para exercer sua actividade uma 
vez que a empresa para além de 
pagar um salário abaixo do mí-
nimo por vezes regista atrasos 
insuportáveis para poder honrar 
com os salários o que é deve-
ras difícil tendo em conta que 
Francisco reside numa casa de 
alguer junto com a sua família. 
Para aliviar um pouco as con-
tas, Francisco disse que montou 
uma banca na zona onde reside 
e nos dias de descanso tem feito 
alguns trabalhos como forma de 
equilibrar as contas e o salário 
cujas datas nem sempre é certo.

“ Trabalhamos três meses as 
vezes sem salários. Mas, todos 
dias nos querem ver aqui no ser-
viço. Com que ânimo teremos 

moral para desempenhar inte-
gralmente as tarefas “ lamentou 
a nossa fonte sublinhando que 
alguns dos seus colegas desvin-
culados por terem reivindicado 
a reposição dos seus direitos a 
entidade patronal continuam a 
aguardar pelo desfecho na justi-
ça que na maioria das vezes nem 
sempre é célere pelo facto de os 
donos dessas empresas serem 
supostos generais na reserva.

Tal como Francisco, Arão 
Vicente trocou a actividade de 
ajudante pedreiro para abraçar a 
carreira de vigilante e as lamen-
tações agudizam-se a cada dia. 
É que há um ano que a empresa 
não troca de uniforme e o ante-
rior já denota algum desgaste 
pelo facto de alguns postos onde 
são fixados não possuírem míni-
mas condições de sombra e nos 
dias de intenso calor estarem su-
jeitos ao Deus dará, o que de cer-
ta forma coloca em causa a du-
rabilidade do uniforme atribuído.

“ Já reclamei várias vezes 
para que a empresa me atribuísse 
um novo fardamento. Mas, até 
aqui nada vai, nada vem “lamen-
tou para quem os salários tem 
sido uma incerteza e a segurança 
social não é canalizada apesar de 

ser debitada de sua conta a cada 
mês que aufere o salário. Mas, 
não tem outra alternativa, pois 
segundo ele as empresas de segu-
rança operam nesses moldes e as 
poucas que são serias não estão 
admitir novos funcionários até 
porque as mesmas já se debatem 
com os atrasos para honrarem 
com os compromissos salariais.

Enquanto a troca do farda-

mento não se torna uma realida-
de, Arão Vicente e tantos outros 
seus colegas vão continuar a vi-
ver de lamentações até que um 
dia as condições melhorem. Mas, 
quando é uma incerteza. A única 
certeza que eles têm é de que a 
esperança é a última a morrer.

É uma situação lamentável -SG 
do SINTESP

Sujeitam os trabalhadores a 
escravatura laboral colocando-
-os em situação de penúria, des-
creveu com profunda mágoa, 
Boaventura Sibinde,secretário-
-geral do sindicato nacional de 
segurança privada (SINTESP) 
acrescentando que nalgumas 
vezes, os trabalhadores des-
sas empresas trocam por ou-
tras e o fenómeno continua.

Boaventura Sibinde explicou 
que a situação de criminalidade 
no país obriga a qualquer cida-
dão a se precaver dos amigos 
do alheio, dai que há uma ape-
tência neste ramo que cada dia 
que passa, vão surgindo novas 
empresas de segurança privada. 
Porém, sucede que nem todas 
empresas que aventuram para 
esse ramo tem sustentabilida-

de para se manter no mercado, 
dai que concorrem de forma 
desleal com as já existentes.

A título de exemplo, uma 
empresa de segurança para guar-
necer uma residência deve ter no 
mínimo três agentes. Contudo, 
há cenários em que só há dois 
agentes que vão praticando tur-
nos absurdos, o que no entender 
daquele dirigente é lamentável.

“ Os turnos que algumas 
empresas aplicam aos seus tra-
balhadores deixam a desejar. O 
regime aplicável para este sec-
tor é que o segurança tenha dois 
dias de folgas e um de trabalho 
“lembrou acrescentando que no 
terreno não é o que acontece. 
As novas empresas que se im-
plantam no mercado vezes sem 
conta praticam preços baixos, o 
que leva a situações de cometi-
mento de irregularidades no seio 
dos trabalhadores, Boaventura 
Sibinde realçou que a empresa 
que cobram mensalmente 18 
mil meticais para a guarnição de 
uma propriedade, o que é dema-
siado pouco a olhar pelas taxas 
que as empresas deverão honrar.

Mas de quem são as empresas?

Na maioria das vezes na es-
critura das empresas não está pa-
tente os legítimos donos, afiançou 
Sibinde para quem as empresas 
de segurança privada são detidas 
na sua maioria pelos generais do 
ministério do interior que não 
dão a mínima do sofrimento dos 
outros. A manifestação já foi 
ensaiada em busca de soluções 
para o diferendo que se arrasta 

há anos, mas, o governo exige 
uma solução por via do diálogo.

Nem sempre o patronato é 
culpado -Inspecção Geral do 

Trabalho

Face a esses fenómenos pe-
nosos, o inspector-geral do traba-
lho no Ministério do Trabalho e

Segurança Social, Domingos 

Sambo reconhece o fenómeno de 
que os vigilantes das empresas de 
segurança privada estão sujeitos. 
Contudo, é cauteloso nos seus co-
mentários, tendo referido que um 
dos problemas tem que ver com 
o atraso no pagamento das factu-
ras por parte dos clientes ou seja 
há alguns clientes que solicitam 
os serviços de segurança privada 
e que entretanto não honram a 
tempo oportuno os seus compro-
missos o que acaba prejudicando 
sobremaneira os trabalhadores.

“ São várias queixas que os 
trabalhadores dessas empresas 
submetem diariamente. Contu-
do, tentamos perceber o porque 
do atraso por vários meses de 
salário, deparamo-nos com ce-
nários de em algum momento 
as empresas que solicitam os 
serviços de segurança privada 
não honrarem com seus compro-
missos a tempo “ disse Sambo 
acrescentando que há algumas 
empresas desonestas que não 
pagam o salário estabelecido 
para aquele sector muito menos 
canalizar os descontos do INSS 
para as contas daquela institui-
ção o que de certa forma coloca 
em perigo o futuro dos próprios 
vigilantes e seus dependentes.

elton da Graça 
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O L o b o l o , 
hoje em dia, 
apesar de 
tudo o que 
se tem dito 

dentro e fora, nas igrejas, nas 
organizações sociais diversas, 
na política, na literatura, até no 
seio dalgumas famílias severa-
mente infl uenciadas e aliena-
das, em fóruns criados para o 
efeito, e em tudo mesmo, ele 
ainda faz parte do nosso ciclo 
de vida, continua encontrando 
espaço para sobreviver e vincar 
a sua ordem socio-familiar. Na 
verdade, é isto um paradoxo. 
Um reconhecido trovador mo-
çambicano, já em memória, te-
ria composto uma interessante 
canção intitulada “A Lovolo 
tem que yi helile” (o Lobolo 
tem que acabar) – enganou-se 
o falecido Machavele; outros 
se seguiram com veemência, 
mas expiraram simplesmente. 
Aliás já houve campanhas nes-
se outro passado de erradicar 
estas coisas todas de tradições 
sem base científi ca, religiosa e 
até ideológica, o Lobolo inclu-
sive, todavia o Lobolo não ver-
gou e está a confrontar a todos 
com a sua solidez e vitalidade.

E a pergunta que é inte-
ressante colocar é: Quem está 
contra o Lobolo? Qual é o mal 
do Lobolo? Provavelmente 
não exista alguém em particu-

lar que assuma dizer que não 
quer o Lobolo; mas, sim, que 
não se identifi que com certas 
nuances do Lobolo em certas 
famílias. Geralmente as vozes 
contra o Lobolo aparecem em 
uníssono, nos grupos, numa 
vozearia, uma espécie de um 
movimento reivindicativo sem 
rosto, expressando sentimentos 
diversos hibernados; no entan-
to, posições essas são diluídas 
e contrariadas na prática já no 
convívio no seio familiar, por-
que todos se juntam nas ceri-
mónias de Lobola da fi lha, da 
prima, do irmão, do sobrinho-
…e estão todos felizes, claro 
depois de algumas chatices da 
regra do próprio Lobolo, por-
que o Lobolo é um misto, uma 
verdadeira antítese de tristeza 
e alegria, do choro e riso, do 
ódio e amor, da dúvida e da 
certeza da constituição de um 
lar forte e seguro, sobretudo 
consciente de tudo que poderá 
advir ao longo da relação dos 
comprometidos e suas famílias.

A Lovolo tem que yi heli-
le (O Lobolo tem que acabar): 
Porquê? Porque uma donzela/
mulher não se deve nem se 
pode vender; porque os pais/
famílias não devem nunca pen-
sar em ter ganhos pelas suas fi -
lhas, pois elas não são produto/
mercadoria; porque esses pais e 
famílias pensam e querem (que 

vão) acabar com a sua pobre-
za graças ao Lobolo; porque o 
amor não tem preço, e o impor-
tante é a união, o entendimento 
entre os que se unem, os bens 
de troca não signifi cam nada; 
porque o Lobolo dá azar, é 
através dele que maus espíritos 
são passados para a donzela/
mulher, e ela vai passar des-
graça no lar; porque há opor-
tunismo das famílias, cobra-se 
muito dinheiro, muitos géneros 
alimentícios e bebidas, e até 
animais – esta situação dese-
quilibra ou arruína a condição 
fi nanceira do jovem/homem, 
e haverá consequências na re-
lação conjugal; etc., etc., etc.

E só se discute isto. Perde-
-se muito tempo nisto. E outra 
pergunta se levanta: os argu-
mentos a favor do Lobolo não 
existem? Lobolo só tem tudo 
de ruim? Por que então ele tei-
ma em persistir, preservar-se 
e readaptar-se a ponto de ser 
praticado quase por uma esma-
gadora maioria das comunida-
des que sempre a praticaram?

Assim, atendendo a lógica e 
a razão, percebe-se que a nega-
ção do Lobolo não é intrínseca 
às famílias, às comunidades e 
à sociedade nativa, mas, sim, 
uma ideia importada sei lá de 
onde e sei lá por quem com 
um único objectivo, de explo-
rar alguns aspectos permeáveis 

das famílias e comunidades a 
fi m de incorporar outros valo-
res alheios. Mas esse exercício 
terá valido a pena? Conseguiu-
-se atingir o objectivo dese-
jado? Claro que sim! Qual? 

A instituição dos Casa-
mentos Religioso e sobretudo 
o Civil. Na verdade, todas es-
tas cerimónias de passagem, 
vistas de dois pontos de vista: 
objectivo e subjectivo – im-
põem condições e obrigações 
irrevogáveis ao jovem/homem 
(com sua família) que deseja 
se unir com a donzela/mulher. 
A diferença vistosa e arrogan-
te que há entre estes dois ritos 
(casamento religioso e civil) e o 
Lobolo é a entidade que lucra 
ou ganha vantagem, porque 
não há nada na vida de graça. 
Ganha o Estado pelas Taxas 
instituídas, que não são uma 
bagatela. E quem as paga? O 
jovem/homem! Depois tiram 
grandes vantagens os outros, 
os estilistas, os confeiteiros 
e cozinheiros, os salões de 
evento, as agencias de trans-
portes, as instancias turísti-
cas, os jardins, etc. etc. e etc.

Nestes dois ritos, os pais e 
a família em geral são meros e 
passivos acompanhantes. Não 
têm nada de reconhecimen-
to por um trabalho intenso, 
doloroso, penoso, frustrante, 
paciente e tolerante…que fi -

zeram durante anos e anos de 
privações de diversa ordem 
para fazer crescer, educar, ins-
truir e preparar alguém para 
a vida. Não sei se há um pai, 
uma mãe que se sente absolu-
ta e totalmente grato com isto. 
Alguns fi ngem contentar-se 
com isto a penas para con-
fortarem um senso qualquer, 
com o qual comungam, mas 
depois se tornam maldições 
na vida da fi lha no lar, porque 
todo o trabalho, todo o inves-
timento deve ser compensa-
do, é natural. E porquê pre-
cisamos de pagar sempre que 
atravessamos um rio por uma 
ponte? E as fi lhas não nasce-
ram por si, elas nasceram atra-
vés de nós os pais. Elas não 
cresceram por si, não apren-
deram por si, não se educa-
ram por si, não se instruíram 
por si, precisaram dos pais, da 
família para se tornaram as mu-
lheres belas, formosas, sábias, 
trabalhadoras, zelosas que hoje 
são. No entanto, elas devem 
sair da casa dos seus pais, da 
sua família, para um novo lar, 
em nome do amor, sem sequer 
deixar um gesto de agradeci-
mento ou permitir que os pais 
e a família decidam como ela 
deve sair de casa? Que razoabi-
lidade há nisto? Que lógica há 
nisto? E será por isto que o Lo-
bolo continua quase inabalável.

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (14)

rAnduLAni

Sobre os Usos e Costumes – 1. O lobolo ou “o Casamento Tradicional”
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Celebrou-se 
s e m a n a 
passada o Dia 
Internacional 
de Combate 

à Violência Doméstica, dia 
estabelecido como forma de 
chamar a atenção das pessoas 
para este mal que tanto afecta 
negativamente a vida de 
muitos casais, como também 
destrói muitas famílias e lares.

Neste Mundo tão conturbado 
em que vivemos, milhões de 
mulheres, e também alguns 
milhares de homens sofrem o 
drama da violência doméstica.

Há países, incluindo os 
ocidentais, onde se matam 
mulheres nas suas casas, 
pois os homens espancam ou 
atentam contra as vidas das 
suas parceiras ou ex-parceiras.

Em todo o Mundo são 
registados casos de agressões 
e ameaças cometidas pelos 
parceiros ou ex- parceiros, 
e m  q u e  a s  m a i o r e s 
vítimas são as mulheres.

De acordo com a pesquisa 
da Fundação Thompson 
Reuters, a India é o país mais 
perigoso para as mulheres, 
sendo a taxa de mortalidade 
decorrente de violência 
doméstica contra as mulheres, 
a mais alta do Mundo.

Pelo Mundo fora o número 
de casos reportados nos meios 
de comunicação social é tão 
alarmante que já se tornou 
vulgar ouvir frases como:

- Ele bateu-me. Tenho 
marcas  de  v io lência 
em todo o meu corpo. A 
minha cara está inchada;

- Fui violentamente 
agredida, mas por vergonha 
disse aos que me perguntaram, 
que tive um acidente;

-  A m e a ç o u - m e 
c o m  u m a  f a c a ;

-  A s  c r i a n ç a s 
ficaram aterrorizadas e 
esconderam-se no quarto.

- Meu filho tentou vir 
em meu socorro, mas 
também ele foi agredido;

-  O s  p s i c ó l o g o s 
dizem que o meu filho 
está psicologicamente 
traumatizado devido às 
constantes brigas entre nós, 
daí que o seu desenvolvimento 
escolar esteja afectado;

-  E t c . ,  e t c . ,  e t c .
Por outro lado é verdade 

que a violência física tem 
efeitos nefastos no equilíbrio 
conjugal de qualquer casal, 
mas as consequências de uma 
outra violência (a verbal), 
tem efeitos muito mais 
perniciosos.Esta variante de 
violência resulta em danos de 
ordem psicológica e perda de 
autoconfi ança, o que algumas 
vezes leva ao suicídio.

N e s t a  f o r m a  d e 
violência  é  poss ível 
ouvirem-se frases como: 

- Ele despreza-me e 
sempre procura defeitos 
em mim, ao mesmo tempo 

que elogia outra mulher. 
- Ele só é bondoso com 

os outros, e em casa está 
sempre zangado e carrancudo; 

- Mas afi nal o que há de mal 
em mim? Eu também me sinto 
bela e qualifi cada, mas mesmo 
assim o que ele me diz faz-me 
sentir incapaz e desesperada;

- Ele insulta-me de 
tal maneira que até os 
vizinhos se apercebem do 
drama em que vivemos;

-  A minha  e s pos a 
marginaliza-me e não 
valoriza o que faço por ela;

-  E t c . ,  e t c . ,  e t c .
Mas o que concorre para 

o crescimento da violência 
doméstica? São vários 
os factores, entre eles o 
consumo de drogas e álcool; 
as traições na forma de 
relações extraconjugais; o 
desemprego e a frustração; 
a humilhação ou sevícias 
sofridas pelo homem (ou 
pela mulher) no seu posto 
laboral, o que concorre para 
o desenvolvimento de uma 
espécie de “Complexo de 
Édipo”, o que por sua vez 
leva a vítima a descarregar 
a sua ira sobre a sua família 
em casa; a interferência 
dos progenitores nos 
problemas do casal, o que 
na maior parte das vezes 
apenas os agravam, etc.

As pressões de ordem 
cultural ou social em certa 
medida também contribuem 

para a violência doméstica.
É interessante aqui referir 

que até mesmo nos E.U.A. 
há uma larga percentagem 
de homens que sofre alguma 
forma de violência doméstica 
em algum momento da sua 
vida. E também, uma em cada 
quatro mulheres americanas 
sofre de violência doméstica.

As sevícias sobretudo 
contra a mulher, são uma 
ameaça séria, e podem 
tomar formas diferentes, 
incluindo a emocional, a 
sexual, as ameaças de abuso, 
ou mesmo o abuso físico.

O Shariah recomenda que 
as relações entre esposo 
e esposa sejam de amor, 
bondade, cordialidade, e 
compaixão. No Isslam a 
agressão à companheira do 
lar como forma de obriga-
la a satisfazer as vontades 
e caprichos do marido é 
terminantemente proibida.

Sendo o casamento algo 
opcional, não pode ser imposto 
a quem quer que seja. E 
mesmo depois do casamento, 
se um dos cônjuges revelar não 
estar interessado em manter 
a relação matrimonial, seja 
porque já não se entendem, 
seja por incompatibilidade de 
caracteres ou qualquer outra 
razão, tem a opção, podendo 
livremente pôr termo à relação.

Essa é sem dúvidas a 
melhor saída para ambos, 
contrariamente a um lar onde 

impera o ódio, o desprezo e o 
rancor, por vezes com violência 
verbal e física pelo meio.

Bater nunca foi um meio 
de persuasão ou dissuasão, 
nem se pode pretender que 
seja um veículo para se 
desenvolver um espírito de 
amor e confi ança entre os dois.

O Isslam concedeu à mulher 
o direito de “khula” (acordo 
de dissolução do casamento, 
com a eventual devolução 
dos bens recebidos), o que 
revela que não há espaço 
para se lhe levantar a mão.

Q u a n d o  l e m o s  o s 
versículos do Qur’án acerca 
das divergências no seio do 
casal, e como resolvê-las, 
concluímos que este Livro dá 
grande ênfase à reconciliação, 
aproximação e eliminação 
de divergências da melhor 
forma possível, a fim de 
se restaurarem os laços de 
amizade e amor entre o casal.

A discórdia entre os 
cônjuges deve terminar com a 
reconciliação, ou separação e 
divórcio, assim como consta 
no Qur’án, Cap. 2, Vers. 259:

“A mulher deve ser 
mantida com honra, ou 
libertada com bondade”.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) nunca bateu 
em nenhuma das suas 
esposas, e não só, pois 
sempre manifestou o seu 
desagrado àqueles que 
agridem as suas esposas. 

A violência doméstica
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No ano 
de 2011 
foi pu-
blicado 
o ac-

tual Código da Estrada. 
Importa referir que o an-
terior Código da Estrada 
era de 1954. Durante a 
vigência deste código, até 
ao ano de 2011, houve vá-
rias alterações na legisla-
ção rodoviária que tinham 
por fi nalidade ir ajustado 
o Código da Estrada às 
necessidades do País, ao 
desenvolvimento das re-
gras, à modernidade dos 
veículos e às técnicas de 
condução modernas. Des-
de 1954, durante 67 anos, 
houve muita publicação 
de legislação solta que de-
vido à sua dispersão era 
de difícil manuseio, daí ter 
havido a necessidade de 
reunir toda esta legislação 
avulsa para ser integrada 
num único instrumento 
legislativo, tornando a sua 
consulta mais fácil. Por 
outro lado,Moçambique 
não é um País isolado, 
está integrado numa co-
munidade de países afri-
canos cuja legislação 
deve ser harmonizada. 
A preparação do actual 
Código da Estrada come-
çou no ano 2006 e cul-
minou no ano 2011 com 
a sua publicação, através 
do Decreto-Lei 1/2011.

Não foi nada fácil pre-
parar o actual Código 
da Estrada depois de 67 
anos, mas também não se 
pode dizer que se tratou 
de uma tarefa tão difí-
cil, uma vez que já não é 

preciso reinventar a roda, 
isto é, sobre qualquer as-
sunto rodoviário existem 
regras já publicadas nou-
tros países, de fácil aces-
so, que apenas em certos 
aspectos precisam de ser 
adaptadas às especifi ci-
dades do ambiente ro-
doviário moçambicano.

Quando se publicou 
o Código da Estrada de 
1954, em simultâneo, pu-
blicou-se o Regulamento 
do Código da Estrada. Po-
rém, quando se publicou 
o Código da Estrada de 
2011, fi cou por publicar 
o respectivo regulamento. 
Esta publicação foi sen-
do adiada ao longo de 11 
anos. Trata-se deuma la-
cuna na nossa legislação 
que tem causado muitos 
transtornos a tal ponto de 
muitas vezes recorrer-se 
ao Regulamento de 1954 
para solucionar este vazio 
na legislação. No entanto, 
recorrer a um regulamento 
do Código da Estrada re-
vogado é ilícito, principal-
mente quando se aplicam 
multas servindo-se das re-
gras do passado que dei-
xaram de estar em vigor.

A comissão que foi 
constituída no INATRO 
para os trabalhos de ac-
tualização do Código da 
Estrada vigente, deve,em 
simultâneo, debruçar-se 
também sobre as normas 
do Regulamento do Có-
digo da Estrada. Há mui-
tos artigos deste Código 
que, em certos aspectos, 
não têm vindo a ser apli-
cados por se aguardar a 
publicação do respectivo 

Regulamento do 
Código da Estrada

cAssAMo  LALÁ* soBre o AMBiente rodoViÁrio

regulamento. Na verda-
de, são vários os artigos 
do actual Código da Es-
trada que aguardam pelo 
regulamento e vamos 
dar exemplos de alguns. 
Ver o nº7 do artº24, o 
nº1 do artº59, o nº2 do 
artº60, o nº1 do artº78, 
o nº7 do artº91,entre 
muitos outros. 

Pensamos que a tal 

comissão que foi incum-
bida de actualizar a nossa 
legislação rodoviária,no 
que ao regulamento diz 
respeito, está certamente 
ciente de que este traba-
lho não pode continuar a 
ser adiado, mas também 
sabemos que o INATRO 
tem na sua posse as direc-
tivas comunitárias sobre 
a legislação rodoviária, 

incluindo as do Acordo 
Tripartido das comuni-
dades dos países africa-
nos (SADC, COMESA e 
EAC) a que Moçambique 
aderiu, que irão ajudar e 
facilitaresta tarefa de ac-
tualizar a legislação ro-
doviária do nosso País.

Por: Cassamo Lalá –DIREC-
TOR DA ESCOLA DE CONDU-

ÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Eliminiar estigmatização 

no contexto do SIDA

Anualmente no dia 1 de Dezembro, a comunidade internacional 
junta-se para comemorar o Dia Mundial de Luta Contra a Sida, 
manifestando assim o seu apoio às pessoas que vivem com o HIV 
e recordando todos aqueles cujas vidas o Sida ceifou. No mundo 
contabilizam-se milhões de pessoas que vivem com o VIH, e re-

presentam 60% do total mundial e, lamentavelmente, 460 mil pessoas faleceram 
na região devido a causas associadas ao Vírus da Imunodefi ciência Humana.

A Luta contra a Sida apela à solidariedade mundial e responsabilidade 
partilhada, com uma liderança determinada por parte dos governos e das 
comunidades para sustentar e ampliar o acesso a serviços essenciais, incluin-
do prevenção e despistagem do HIV e respectivos tratamentos e cuidados.

Segundo a OMS, esta pandemia tem desafi ado ainda mais os países para que 
proporcionem estes serviços, em particular nas zonas afectadas por confl itos, 
catástrofes, surtos ou onde se verifi ca um crescimento. Na região africana as 
novas infecções devido ao HIV e os óbitos associados à Sida não estão a baixar 
sufi cientemente depressa para cumprir a meta dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, visando pôr cobro à epidemia do Sida até 2030. As crianças 
que vivem com o HIV não têm sido adequadamente identifi cadas para efeitos 
de tratamento. As raparigas e mulheres com idades compreendidas entre os 15 
e 24 anos representam 37% de todas as novas infecções de HIV, e o estigma e 
a discriminação, nomeadamente contra populações essenciais neste combate, 
continuam a constituir barreiras no que diz respeito ao acesso a serviços de saúde.

A Organização Mundial da Saúde congratula os governos, os parceiros e as 
comunidades que têm contribuído para os progressos realizados em matéria 
de HIV na região e que encontraram formas inovadoras para manter em fun-
cionamento os serviços dando exemplo dos jovens que vivem em diferentes 
países de África que têm vindo a advogar a eliminação do estigma, a adesão 
ao tratamento contra o HIV, o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodu-
tiva, bem como o apoio da saúde mental.Outrossim estão a contribuir para 
a resposta nacional à SIDA através da criação e divulgação de mensagens 
sobre saúde, desmontando mitos e aumentando a tomada de consciência.

A mensagem destacamulheres que vivem com o HIVe estão a fazer as ve-
zes de farmacêuticos comunitários, indo visitar zonas semi-urbanas e rurais 
difíceis de alcançar para facilitar a entrega domiciliária de tratamentos con-
tra o HIV, mas também de medicamentos para outras doenças. A mensagem 
exortaos governos e parceiros a juntarem-se com o mesmo grau de urgência e 
liderança para aumentarem o seu fi nanciamento interno e reforçar os sistemas 
de saúde. Tem de haver solidariedade mundial e responsabilidade partilhada 
entre todas as partes interessadas de modo a garantir cuidados integrados, 
de qualidade e centrados nas pessoas, bem como um aprovisionamento 
ininterrupto de produtos essenciais para os serviços de HIV.Os direitos das 
mulheres e raparigas, tal como a igualdade de género, têm de estar no centro 
para pôr fi m a novas infecções de HIV entre raparigas e jovens mulheres. 

Também insta as comunidades, em particular as pessoas que vivem com o 
HIV, a serem proactivas nos seus próprios cuidados e a perceberem como evitar 
a propagação de infecções. Neste Dia Mundial de Luta Contra a Sida cabe-nos 
a nós todos exigir responsabilidade partilhada e solidariedade mundial em prol 
da manutenção dos serviços de HIV e para além dela neste nosso empenho para 
atingir as metas da Agenda 2030 e cada Estado internamente deveassumir a luta 
contra esta  pandemia com o mesmo vigor que trata das outras enfermidades. 

dougLAs MAdJiLA

A democracia anda tão mal e tão má que se tornou 
nos últimos tempos num tema, para começar, ou 
melhor, reduziu-se a um simples tema, talvez 
não tão simples pois revela-se também bastante 
especial e, na nossa concreta realidade, o espe-

cial não tem sido nada simples, é o caso da democracia. Hoje 

ela é assumida, avergonhosamente , perdoai-me pelo absurdo 

ortográfi co, mas é mesmo com absurdos que estamos lidando, 

a democracia, ideologia politica ovacionada até para além dos 

quatro cantos, dita a mais acertada para qualquer tipo de povo 

mas, a cada dia vai se tornando num espectro   altamente com-

plicado para certos povos, esse é o absurdo que a gente vive.

O verdadeiro povo não tem dimensão do que é tal democracia, 

na verdade não sabe nem como se manifesta, a democracia é na 

realidade a ideologia que carrega consigo um elemento que serve 

de justifi cativo para sua existência e ou preferência que na verdade 

nem sequer cobre à altura, o sufrágio eleitoral. O processo elei-

toral é o único elemento usado para atribuir alguma qualidade ao 

modelo democrático, visto que, todos os outros fundamentos que 

caracterizam o exercício de uma democracia, são na sua maioria 

avergonhosamente escangalhados, isso é o mais grave. Antes mes-

mo desse abuso, o absurdo é que quando se fala de tal democracia, 

só podem discutir e ou dizer alguma coisa os mais letrados e o 

mais caricato, é que tal ideologia, está a julgar-se como sendo a 

mais adequada num país em que maior parte da população é ile-

trada, um país que tem ainda como pilar do seu plano estratégico a 

erradicação do analfabetismo, tudo isso é no mínimo um absurdo. 

Em democracia procura-se ou acredita-se mesmo na existên-

cia de um poder popular, ou seja, neste modelo de governação 

assume-se que a soberania reside no povo, daí então olhamos 

para nós e perguntamo-nos a que povo então se estaria a referir, 

torna-se imediatamente difícil responder a esta questão na nossa 

característica tonalidade de falta de vergonha, ou seja, avergonho-

sa, e encaramos então a vergonha e respondemos na mesma, nós 

somos o povo democrata, mais um absurdo. Tudo isso sem falar 

na questão numérica da falsidade democrática, isso até onde é 

possível sua falsa existência claro, importa realçar que o auge da 

sua possível existência é o processo eleitoral, mas neste mesmo 

ponto há ainda uma brecha para se questionar, quem, quantos vão 

de facto as urnas? Esse número com certeza existe, quantos então 

não vão? Qual é o foço dos eleitores e não eleitores tendo conta 

o grosso populacional em causa? A resposta é clara, isso não é 

uma democracia mas sim plutocracia. Que no destino da terceira 

via, tudo indica ser inevitável, optemos pela via mais correcta.  

Uma democracia 
Impopular
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Luis Augusto Medeiros 
rutLedgeGeopolítica Energética

África assume extrema relevância 
na geopolítica energética mundial

A guerra da 
Ucrânia im-
pôs aos líde-
res europeus 
esforços di-

plomáticos em busca de uma 
segurança energética imedia-
ta para mitigar a alta deman-
da por energia no continente 
europeu. E, visando encontrar 
soluções, a Comissão Euro-
peiaelaborou o plano chama-
do RePowerEU que visa,entre 
suas metas, reduzir em dois 
terços a demanda por gás rus-
so até o fechamento de 2022.

Neste contexto, o forneci-
mento energético por outros 
centros produtores de óleo e 
gás se torna emergencial. E, 
na formatação de uma nova 
geopolítica energética os pa-
íses africanos surgem como 
uma alternativamais confiável 
do que os países produtores 
do Oriente Médio, altamen-
te alinhada aos russos. Uma 
prova disso, foi o recentea-
perto de mãos entre Rússia e 
Arábia Saudita formalizando 
a retirada do mercadomundial 
dois milhões de barris por dia 
(bpd)da produção de petróleo. 

Uma análise superficial do 
potencial energético da Áfri-
ca nos faz brilhar os olhos. O 
continente africano é o res-
ponsável por 40% dos novos 
reservatórios de gás natural 
que foram descobertos na 
última década no mundo e 
possuem potencial geológico 
de petróleo capaz de mudar o 
cenário da geopolítica energé-
tica global. Porém, a esperan-
ça e o medo caminham juntos 
no setor energético da África. 
Antes de ganhar uma fatia do 
potencial mercado europeu, 
os principais produtores do 
continente precisamvencer 
graves problemas internos: 
conflitos civis, roubos e des-
vios de cargas de petróleo e, 
principalmente, melhorias 
urgentes na infraestrutura 
de produção e distribuição.

Moçambique, Nigéria, 
Argélia e Líbia possuem po-

tenciais reservas de óleo e 
gás que podem se transformar 
em desenvolvimento humano 
e social para um continen-
te que ironicamente sofre de 
pobreza energética.A Áfri-
ca possui 16% da população 
mundial e consome apenas 
3,3% da energia primária 
produzida no mundo. A re-
versão deste quadro é urgente. 

A Nigéria, o maior produ-
tor de petróleo do continente 
africano, vem sofrendo com 
baixas de produção desde 
2012 e em agosto deste ano 
a queda, expressa em núme-
ros, representou 1 milhão de 
barris por dia (bpd). Fatores 
para este baixo rendimento 
não faltam. Investimentos ir-
risórios na indústria petrolífe-
ra e os sucessivos roubos de 
óleo inviabilizam um maior 
destaque internacional da Ni-
géria no mercado energético. 
Recentemente, uma rede de 
oleodutos ilegais foi desco-
berta na região do Delta do 
Níger, localizado no sul do 
país, demonstrando a falta de 
controle e fiscalização estatal 
com as riquezas do país.Os 
desvios e constantes roubos 
de petróleo totalizaram des-
de o ano passado rombos aos 
cofres públicos que giram em 
torno de US$3,3 bilhões. Os 
desinvestimentos das grandes 
multinacionais que atuam no 
país são reflexos dos gargalos 
encontrados na infraestrutura 
e a insegurança nas opera-
ções causadas pelos roubos 
de petróleo.Inúmeras empre-
sas estrangeiras demonstram 
receio em investir num país 
que não consegue assegu-
rar o seu próprio patrimônio.

Não é segredo que a in-
dústria petrolífera da Nigéria 
possui um histórico de cor-
rupção e fiscalização pouco 
transparente. Todavia, o país 
não pode alimentar e conviver 
com este sistema. Os nigeria-
nos possuem o maior per-
centualde habitantes vivendo 
na linha da pobreza quando 

comparados com outros paí-
ses africanos. E, no momento, 
o petróleo é a ferramenta ca-
paz de gerar desenvolvimen-
to socio econômico ao país. 

Na busca por investi-
mentos para desenvolver o 
petróleo local, o governo da 
Nigéria negocia com o Ban-
co Africano de Exportação e 
importação (Afreximbank) 
financiamento para agilizar 
a construção do Gasoduto 
Transaariano (TSGP). A ideia 
deste projeto de gasoduto já 
existia desde 2009 e o pro-
jeto foi reativado a partir 
do novo contexto geopolíti-
co surgido após a guerra da 
Ucrânia. O objetivo é ligar o 
norte da Nigéria, o Níger e a 
Argélia para transferir gás na-
tural ao continente europeu.

A Argélia, que atualmente 
fornece cerca de 11%do gás 
europeu, talvez esteja melhor 
posicionada para alimentar 
as urgentesimportações euro-
peias. A Itália, grande cliente 
dos argelinos, sinalizou no 
mês passado sua intenção 
em aumentar ainda mais as 
compras de gás natural, mui-
to influenciada pelos meses 
de inverno onde a demanda 
dispara exponencialmente. 

Recentemente a Geopo-
lítica Energética se mostrou 
presente e determinante para 
as diretrizes das exportações 
do gás argelino. Desde 2021, 
o gasoduto Magreb-Europa 
responsável pelo fluxo de gás 
natural entre dois continentes 
(África e Europa) e quatro pa-
íses (Argélia, Marrocos, Es-
panha e Portugal) não é mais 
utilizado. E a interrupção de 
seu funcionamento não ocor-
reu por motivos técnicos e 
sim políticos e geoestratégi-
cos. Este gasoduto, inaugura-
do em 1996, possui uma in-
fraestrutura capaz de exportar 
cerca de 10 milhões de metros 
cúbicos por ano para Espanha 
e Portugal. Porém, os atritos 
políticos entre Marrocos e 
Argélia tiveram como um dos 

resultados o fechamento do 
gasoduto, por decisão do go-
verno argelino. Nesta crise lo-
calizada todos perdem, princi-
palmente os países africanos.

Com as incertezas do gás 
natural na Europa, a Líbia ge-
ograficamente próxima, seria 
uma solução se não estivesse 
envolta num imenso caos polí-
tico. Suas reservas de petróleo 
em torno de 48 bilhões de bar-
ris somadas as recentes des-
cobertas no campo de Tahara, 
posicionam a Líbia como um 
dos maiores produtores afri-
canos e importante exporta-
dor de óleo no atual cenário 
mundial. No entanto, o país se 
encontra dividido entre insti-
tuições rivais do oeste e leste 
da Líbia. De um lado, apoiado 
pelo parlamento do leste, o 
ex-ministro Fathi Bachagha 
e de outro, AbdelhamidD-
beibah. Importante ressaltar 
os laços políticos existentes, 
Bachagha é aliado político 
de Khalifa Haftar que por sua 
vez é o braço político russo 
no território líbio. A diploma-
cia russa atua na Líbia forne-
cendo apoio militar através 
de mercenários denominados 
Grupo Wagner. Este exército 
particular de Putin também 
atua na Ucrânia no momento.  

No jogo geopolítico do mo-
mento, EUA e seus parceiros 
europeus não medem esforços 
diplomáticos para interferir e 
colocar uma ordem no país e 
resguardar interesses mútuos.

A Líbia possui petróleo de 
extrema qualidade, custo bai-
xo de exploração e produção e, 
ainda, reservas de gás natural 
que à custo de maiores inves-
timentos em infraestrutura po-
derão aumentar sua produção 
diária. Entretanto, somente 
com a estabilidade e unidade 
política os líbios poderão efe-
tivamente colher os frutos ge-
rados com o petróleo e de fato 
se tornar um fornecedor ener-
gético seguro para a Europa.

Nesta mesma linha de 
pensamento chegamos em 

Moçambique. O país possui 
uma infraestrutura energéti-
ca em crescimento, campos 
de gás natural ao largo de 
sua costa norte e iniciou as 
primeiras exportações de gás 
natural liquefeito para ajudar 
a aliviar a crise do inverno 
europeu e marcar o nome do 
país como um supridor ener-
gético para a União Europeia.
Porém, as insurgências liga-
das ao Estado Islâmico são as 
incertezas encontradas pelos 
acionistas estrangeiros para 
maiores investimentos no se-
tor. A exemplo de outros pa-
íses do continente africano, 
Moçambique precisa conter os 
sérios problemas internos para 
a geologia extremamente fa-
vorável se transforme em algo 
palpável para sua população.

Finalizando, uma mu-
dança no eixo da geopolíti-
ca energética está em curso 
econsolidando o continente 
africano nos mercados globais 
de energia. Através de mudan-
ças estruturais que envolvem 
maior infraestrutura e gaso-
dutos reabertos e expandidos, 
a África se posicionará como 
a principal região exportado-
ra de energia. Quanto antes, 
precisa encontrar soluções 
para seus problemas internos.

*Luis Augusto Medeiros 
Rutledge é engenheiro de 
petróleo e analista de Geo-
política Energética. Membro 
Consultor do Observatório do 
Mundo Islâmico de Portugal 
e Membro do CERES - Cen-
tro de Estudos das Relações 
Internacionais. MBA Execu-
tivo em Economia do Petró-
leo e Gás pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) ePós-graduando em 
Relações Internacionais pelo 
Ibmec. Atua como colunista 
e comentarista de geopolíti-
ca energética do site Mente 
Mundo Relações Internacio-
nais. Colaborador de colunas 
de petróleo, gás e energia em 
diversos sites da área. Con-
tato: rutledge@eq.ufrj.br

AnAListA de geopoLíticA energéticA
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Instituto Politécnico de Santarém (15 a 17 Novembro de 2022) vivenciou o III encontro

Simpósio em Simpósio consolidando 
e fortalecendo a academia da lusofonia
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O Director do Instituto Superior de Formação Investiga-
ção e Ciência (ISFIC), Dr. Rodrigues Fazenda assume que 
um dos aspectos notórios deste III simpósio foi sem dúvida 
o seu crescendo relativamente aos anteriores simpósios, 
o que vem cimentandosegundo suas palavras, “a ideia de 
que vamos evoluindo de simpósio em simpósio,e outrossim 
permitiu várias nuances como a materialização das conferên-
cias normais nos três dias dosimpósio e consubstanciou que 
fosse criada a Rede Internacionl da Academia da Lusofonia 
(RIAL) constituídapor vinte instituições que subscreveram a 
carta da sua fundação no dia 17 de Novembro, no auditório 
do Instituto Politécnico de Santarém.O terceiro momento foi 
que o simpósio fortaleceu consolidar a investigação e a ideia 
da mobilidade de docentese estudantes, este que é afi nal um 
dos objectivos da RIAl, sediado em Portugal (Santarém), o 
que signifi ca que osrestantes países membros irão ter delega-
ções”.

Sustenta que es-
tabelecer a sede 
em Portugal foi 
uma decisão 
acertada, “por-

que vai para poder permitir que 
por intermédio da sua locali-
zação possamos concorrer por 
exemplo para conseguir fundos 
europeus e internacionais capa-
zes de apoiarna investigação e 

na mobilidade pretendida, daí 
a importância da sua criação”.

Para o Director do ISFIC, a 
grande marca deste evento  foi 
aconvivência entre os investi-
gadores, para além de ter defi ni-
do critérios futuros para garan-
titr  a moblidade de estudantes 
e docentes em particular, facto 
que “deverá obedecer a um cri-
tério padrão, por forma a equi-

librar os diferentes modelos de 
ensino, porque, por exemplo, 
para alguém dar aulas em de-
terminado país da REDE deve-
ráeste, antes, dominar o contex-
to didáctico do país em causa”.

Sobre a Rede,e em termos 
de objectivos, Fazenda real-
çao fomento da internaciona-
lização, ressalva o apoio no 
crescimento das instituições 
membro, e dá o exemplo da 
Universidade de Kimpavita de 
Angola, que não tem ainda uma 
revista científi ca,”mas a rede 
vai apoiar na sua  criação cujo 
primeiro lançamento seráno IV 
simpósio em Maio do próxi-
mo ano na província do Uíge”.

Volta a frisar agrande inte-
racção entre os investigadores 
e as suas comunicações cientí-
fi cas “no sentido de passarmos 
a conhecer certas realidades. 
Por exemplo, quem estuda 
muito bem e com profundi-
dade a dívida moçambicanaé 
um académico angolano da 
Kimpavita que apresenta in-

dicadores no seu trabalho de 
doutoramento, e isto vem na 
lógica destas convivências que 
são fundamentais, comoas in-
vestigações sobre a extracção 
do gás do Rovuma, as impli-
cações do seu efeito ambiental, 
as difi culdades de tributação 
de certas empresas em Cabo 
Verde, e sobretudo o facto de 
Portugal trazer uma abordagem 
no ensino a pessoas portadoras-
de defi ciência motora em áreas 
como fotografi a e dança.São 
estas e outras experiências que 
podemos aproveitar,fruto destas 
investigações e apresentações,  
porque eu defendo que pessoas 
portadoras de defi ciência não 
podem ser marginalizadas, e es-
tas, contribuem nas dinâmicas 
de desenvolvimento dos países”.  

Destaca que o III simpó-
sio “foi um momento em que 
aprendemos muito sobre a eco-
nomia circularna perspectiva 
de conseguirmos evitar desper-
dícios, recuperando materiais 
descartáveis de um determina-

do material,para serem maté-
rias primas de um outro novo, 
como forma de combater o 
desperdício.É disto que trata a 
economia circular”. Como de-
safi os fala da necessidade de ali-
cerçar mais intercâmbios e mos-
tra o exemplo da sincronização 
do Município de Santarém e o 
Instituto Politécnico.  “ Existe 
ali um contágio,uma  participa-
ção activa. O municípiointerage 
na vida das instituições da sua 
jurisdição, há uma troca de inte-
resses. Por exemplo, o Politéc-
nico trabalha no campo  do pla-
neamento urbano contribuindo 
no desenho do restauro, e por 
sua vez, o município se preocu-
pa no fi nanciamento das activi-
dades do Instituto por aí além”.

A terminar convida todos 
os interessados e em particu-
lar os investigadores a partici-
parem nas próximas edições, 
concorrendo com seus artigos 
na garantia de que estes, vão 
ser publicados numa revistain-
dexada e escrita em Português.

Simpósio alicerçou a sincronia 
da Lusofonia académica

Segundo Director do ISFIC
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Plataforma de aproximação de Instituições de Ensino Superior no domínio da cooperação e investigação conjunta

Foi no último dia do III Simpósio de Economia e Gestão 
da Lusofonia 2022, que decorreu no Politécnico de Santa-
rém, de 15 a 17 de novembro, que os Reitores, Presidentes, 
Diretores-Gerais e Administradores das instituições de ensino 
superior e centros de investigação já integrados na rede deste 
Simpósio, puderam manifestar a intenção de serem membros 
fundadores da Rede Internacional Académica da Lusofonia 
(RIAL). 

Neste âmbito, 
os signatá-
rios da Car-
ta de Com-
p r o m i s s o , 

comprometeram-se à adopção 
de todos os actos e procedi-
mentos necessários à criação 
e implementação da RIAL. As 
entidades signatárias da Carta 
de Compromisso para a criação 
da Rede RIAL são oriundas de 
cinco países – Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Moçambique, Por-
tugal – sendo vinte as institui-
ções de ensino superior / cen-
tros de investigação integrantes.

Estas instituições de ensino 
superior / centros de investiga-
ção, garantem um espaço de 
actuação intercontinental, mul-
ticultural, colaborativo, inova-
dor e criativo, de investigação e 
desenvolvimento em múltiplos 
domínios científi cos da inves-
tigação onde actuam milhares 
de investigadores e dezenas, 
centenas de milhares de alunos.

João Moutão, Presidente do 
Politécnico de Santarém,  des-
tacou a importância da RIAL 
como uma plataforma de apro-
ximação de instituições de en-
sino superior cujo denominador 
comum é a língua Portuguesa, 

indicando que “o português é a 
língua mais falada do Hemisfé-
rio Sul e existe uma cultura pró-
pria que aproxima os povos da 
lusofonia. É importante apro-
veitar estas sinergias em prol 
das instituições e das comuni-
dades que servem, até porque 
o desenvolvimento científi co e 
tecnológico destes países está 
em franco desenvolvimento, o 
que proporciona um vasto con-
junto de oportunidades para 
a cooperação e desenvolvi-
mento de formações e projetos 
de investigação conjuntos”.

Assinaram presencialmente 
a Carta Compromisso o Presi-
dente do IPSantarém,  o Reitor 
da Universidade Técnica Diogo 
Eugénio Guilande, o Reitor da 
Universidade de Santiago, o 
Reitor da Universidade Kimpa 
Vita representado por procu-
ração pelo Vice-Reitor para os 
Assuntos Académicos, a Ad-
ministradora-Geral do Instituto 
Superior de Formação, Investi-
gação e Ciência, a Coordenado-
ra do Pólo em Literacia Digital 
e Inclusão Social do Centro de 
Investigação em Artes e Comu-
nicação da Universidade do Al-
garve, o Diretor-Geral do Ins-
tituto Superior Politécnico de 

Gaza, o Reitor da Universidade 
Licungo representado pelo seu 
Vice-Reitor, o Diretor-Geral 
do Instituto Superior Mutasa 
representado pela Delegada de 
Maputo do ISMU, o Presiden-
te da Associação Fórum dos 
Académicos de Moçambique, 
o Presidente do Instituto Poli-
técnico de Tomar representado 
pela sua Pró-presidente para 
as Relações Internacionais.

Subscreveram a carta com-
promisso online a  Reitora do 
Instituto Federal de Brasília, 
o Reitor da Universidade do 
Mindelo, o Reitor do Instituto 
Federal do Paraná – Brasil, a 
Reitora do Instituto Federal do 
Norte de Minas Gerais, o Reitor 
do Instituto Superior de Gestão, 
Comércio e Finanças, a Reito-
ra da Universidade Metodista 

de Angola, o Diretor-Geral do 
Instituto Superior de Contabili-
dade e Auditoria de Moçambi-
que, a Reitora da Universidade 
de São Tomás de Moçambique 
e a Diretora-Geral da Escola 
Superior de Ciências Náuticas.

Dos seus Estatutos a “Rede 
Internacional Académica da 
Lusofonia – RIAL é uma as-
sociação de direito privado, 
de caráter educacional, sem 
fi ns lucrativos constituída por 
instituições de ensino superior 
e centros de investigação de 
países da Lusofonia, com o ob-
jectivo de facilitar e fomentar a 
cooperação em nível interna-
cional (…)  sediada no Com-
plexo Andaluz, Apartado 279, 
2001-904 Santarém, Portugal, 
com sua abrangência em todo o 
território lusófono, cumprindo 

suas fi nalidades nos países da 
CPLP – Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa, tendo 
representações em Moçambi-
que, Cabo-Verde, Angola e Bra-
sil.”  e onde a língua ofi cial de 
trabalho é a língua portuguesa.

Objetivos da RIAL:

• Promover a interna-
cionalização das instituições de 
ensino superior suas associa-
das, por meio da realização de 
actividades académicas, cien-
tífi cas e culturais, no âmbito 
da educação, da pesquisa e da 
extensão; 

• Organizar ou apoiar a 
organização de actividades de 
cooperação internacional no 
âmbito da gestão da Educação 
ou do Ensino Superior; 

III Simpósio testemunha criação da RIAL

Joaquim Bule, embaixador moçambicano testemunhou III simpósio
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• Desenvolver ou apoiar 
o desenvolvimento de projetos 
de cooperação internacional 
nas diferentes áreas do conhe-
cimento, fomentando a organi-
zação de redes de investigação 
orientadas para projectos de 
valor estratégico; 

• Promover acções que 
contribuam para o reconheci-
mento recíproco dos títulos e 
graus académicos obtidos atra-
vés dos programas de interna-
cionalização levados a cabo 
pelos seus membros; 

• Levar a cabo acções 
de cooperação internacional 
através de parcerias a estabele-
cer com organismos internacio-
nais, instituições governamen-
tais, outras redes e associações 
de Educação ou Ensino Supe-
rior e quaisquer outras entida-
des que possam contribuir para 
ou fomentar a internacionaliza-
ção das instituições membros 
da RIAL; 

• Fomentar e apoiar a 
mobilidade académica de pro-
fessores, de investigadores, de 
estudantes e funcionários ou 
servidores administrativos ou 
técnico-administrativos das 
instituições de ensino superior 
suas filiadas; 

• Organizar um con-
gresso anual e outros colóquios 
ou seminários ou simpósios, 
podendo fazê-lo em qualquer 
país onde esteja sediado um 
dos seus membros;

• Instituir prémios aca-
démicos ou científicos, visando 
o reconhecimento do trabalho 
realizado; 

• Coordenar e executar 
as finalidades e actividades en-
volvendo programas de ensino, 
pesquisa e eventos internacio-
nais no ramo da educação; 

• Apoiar as iniciativas 
de formação e educação con-
tínua da população a qual suas 
entidades associadas estejam 

inseridas; 
• Promover fóruns de 

discussão dos assuntos de inte-
resse educacional e científico, 

envolvendo entidades empresa-
riais, podendo para o efeito as 

suas instituições afiliadas criar 
Centros Empresariais a funcio-
nar em rede, e que a RIAL po-
derá também apoiar; 

• Encorajar as ativida-
des associadas e seus líderes na 
promoção e execução de méto-
dos inovadores de ensino; 

• Criar e manter um 
sistema de informação actu-
alizado sobre as actividades 
relevantes desenvolvidas pela 
RIAL e pelos seus membros.

 

A Rede será constituída por 
associados institucionais, 

distribuídos nas três seguintes 
categorias:

– Fundadores: todas as insti-
tuições de ensino ou centros de 
investigação signatárias da ata de 
constituição da RIAL, no último 
dia 17 de novembro de 2022, em 
sessão presidencial no Auditório 
da ESGTS do IPSantarém com 

sessão simultânea Online;
– Membros Ordinários: Insti-

tuições de ensino superior (IES) 
ou centros de investigação (CI) 
que formalmente pleiteiem a sua 
admissão na forma estabelecida 
pelo Conselho de Representan-
tes;

– Membros Observadores: 
instituições de ensino superior 
ou centros de investigação que 
não reúnam as condições para 
admissão como associado ordi-
nário, mas que desejem partici-
par na vida associativa.

Foram subscritores(as) da 
Carta o Instituto Politécnico de 
Santarém (IPSantarém) – Por-
tugal, a Universidade Técnica 
Diogo Eugénio Guilande – Mo-
çambique, a Universidade de 
Santiago – Cabo Verde, a Uni-
versidade Kimpa Vita – Angola, 
o Instituto Federal de Brasília 
– Brasil, o Instituto Superior de 
Formação, Investigação e Ciên-
cia (ISFIC) – Moçambique, o 
Pólo em Literacia Digital e In-
clusão Social do CIAC – Centro 
de Investigação em Artes e Co-

municação da Universidade do 
Algarve – Portugal, o Instituto 
Superior Politécnico de Gaza – 
Moçambique, a Universidade 
Licungo – Moçambique, o Ins-
tituto Superior Mutasa – Mo-
çambique, a Universidade do 
Mindelo – Cabo Verde, o Insti-
tuto Federal do Paraná – Brasil, 
a Associação Fórum dos Acadé-
micos de Moçambique (AFA-
MO) – Moçambique, o Instituto 
Federal do Norte de Minas Ge-
rais – Brasil, o Instituto Superior 
de Gestão, Comércio e Finanças 
– Moçambique, a Universidade 
Metodista de Angola – Angola, 
o Instituto Superior de Contabi-
lidade e Auditoria de Moçambi-
que (ISCAM) – Moçambique, a 
Universidade de São Tomás de 
Moçambique – Moçambique, 
a Escola Superior de Ciências 
Náuticas – Moçambique, o Ins-
tituto Politécnico de Tomar – 
Portugal.
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UniPúnguè aposta na capacitação dos 
seus docentes em pesquisa e extensão

Comercial

Universidade Púnguè (UniPúnguè) aposta na capacitação 
dos docentes nas áreas de pesquisa científica e extensão, como 
forma de contribuir no aprimoramento da qualidade de ensi-
no superior em Moçambique, para resolver os problemas e as 
necessidades das comunidades locais.

Como resulta-
do de aprimo-
ramento da 
qualidade de 
ensino supe-

rior, esta semana a UniPúnguè 
recebeu o professor Doutor em 
ciências da educação, e antigo 
vice-ministro de educação em 
Moçambique, Augusto Jone, 
que procedeu a palestra sobre 
projectos de pesquisa e éti-
ca na investigação científica. 

Augusto Jone que partilhou 
com a UniPúnguè, experiências 
de construção e reconstrução 
da sua tese de doutoramento na 
área de ciências de educação, 
especialização em inovação e 

currículo, delimitada tempo-
ralmente entre 2012 a 2018. 

O palestrante referiu que os 
investigadores de instituições 
de ensino superior devem apos-
tar na resolução de problemas 
que apoquentam a socieda-
de moçambicana, não apenas 
exibirem graus académicos. 

“Não basta igualmente ter 
conhecimento, mas também 
ter capacidade de mobilizar o 
conhecimento para resolver 
um problema em circunstân-
cias adversas, por exemplo na 
mecânica, não basta ter conhe-
cimento da mecânica de um 
carro, as pessoas querem ver é 
que consiga resolver o proble-

ma de carro avariado”, disse. 
Uma das soluções que as 

instituições de ensino superior 
devem adoptar, é de formar qua-
dros competentes capazes de 
responder a demanda do mer-
cado nacional e internacional. 

“Os modelos que são discu-
tidos hoje, são por competência, 

quer dizer, hoje o mundo actual 
não discute apenas que pessoa 
tenha o certificado, o canudo, 
mas sim se ele é competente 
ou não”, disse Augusto Jone. 

Augusto Jone, avança 
que os investigadores devem 
ter ética no processo de in-
vestigação científica, “deve-

-se proteger as fontes contra 
quaisquer danos, investigação 
exige sigilo, respeito”, afirma.

Emília Gama é investi-
gadora da UniPúnguè, es-
teve presente na palestra de 
Augusto Jone, esta que re-
feriu que a temática serviu 
para despertar a investiga-
çãocientífica sobretudo nas 
mulheres em Moçambique. 

“Para mim como,mulher, 
constitui mais valia parti-
cipar deste tipo de eventos, 
pois nós estamos numa si-
tuação no país de alavan-
car a mulher na investiga-
ção noticia”, acrescenta.

Outro professor e investi-
gador da UniPúnguè, é João 
de Carvalho, disse que a pales-
tra serviu para despertar aos 
investigadores o espirito de 
pesquisa e extensão, com vis-
ta a resolver não só problema 
de comunidades que circunda a 
universidade, mas também toda 
uma sociedade moçambicana. 

Kelly Mwenda
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No leito do grande rio
Relançada obra de Heliodoro Baptista no BCI 

O Auditório do BCI acolheu, na quarta-feira (23), o 
relançamento da obra ‘Por cima de toda a folha’, do poeta 
Heliodoro Baptista, a qual reúne dezenas de poemas que 
reflectem o período antes e pós independência.

“Trata-se 
de uma 
o b r a 
emble-
mática, 

amplamente aclamada pela crítica, 
desde o seu lançamento em 1987” 
– relembrou Ivan Nhantumbo, 
director do Gabinete de Oferta e 
Dinamização, do BCI, instituição 
que apoia a reedição. “Trinta e 
cinco anos depois, e no qua-
dro da homenagem que lhe é 
hoje prestada, o BCI junta-se a 
este tributo ao poeta Heliodoro 
Baptista, destacadamente, um 
dos maiores poetas moçambi-
canos, e um dos percursores 
da literatura deste país”, disse.

A cerimónia compreendeu, 
entre os vários momentos, tes-
temunhos, declamação de poe-
mas e a apresentação da obra, 
assegurada pelo escritor e aca-

démico Lucílio Manjate, para 
quem “a poesia de Heliodoro 
Baptista funciona como a ig-
nição para a manifestação das 
minhas próprias convicções e 
sentimentos. Isto significa que 
o poeta e o leitor partilham ide-
ais. Aliás, esta é a função da 
arte, revelar e perpetuar a nossa 
humanidade”. E acrescentou: 
“Por Cima de Toda a Folha é, 
portanto, para já, uma narração 
da História de Moçambique. 
Este é um livro cheio de His-
tória, do antes e do depois da 
Intendência Nacional”. E re-
matou: “é um livro que faz a 
incisão à nossa consciência co-
lectiva através de um verso iro-
nicamente insuspeito e ambi-
ciosamente hermético, mas que 
nos obriga a olhar de frente para 
as nossas próprias máscaras”.

O acto de relançamento con-

tou, entre outras personalidades 
e membros da classe literária 
moçambicana, com a presença 
de Heliodoro Baptista Júnior, 

filho do autor da obra, que fez 
referência ao rico legado do 
pai. Refira-se que este, tam-
bém, poetaefectuou, em Maio 

de 2019, no mesmo Auditório 
do BCI, o lançamento da 2ª edi-
ção da sua obra, intitulada ‘De-
talhes de uma vida de silêncio’.

Millennium bim promove jornada de 
limpeza nas principais cidades do País

O Millennium 
bim reali-
zou, no fim 
de sema-
na último, 

uma acção de voluntariado à 
luz da iniciativa “Uma Cidade 
Limpa para Mim”, com vista a 
alertar a Sociedade Civil para 
a valorização, conservação 
dos espaços públicos e sensi-
bilização da sociedade para a 
proteção do meio ambiente.

Em promoção a 
iniciativasresponsáveis,no 
que concerne ao saneamen-
to público, a jornada a car-
go dos Colaboradores do 
Banco, contemplou as cida-
desdeXai-Xai, Inhambane, 
Beira, Chimoio, Quelimane, 
Pemba, Lichinga, Tete e Nacala.

A iniciativa quese enqua-
dra no programa de Respon-
sabilidade Social do Ban-
co “Mais Moçambique para 
Mim”, abrange diferentes áre-
as estratégicas consideráveis 
a destacar a, cultura corpo-
rativa no que concerneao en-

volvimento, a motivação dos 
Colaboradores, assim como 
do desenvolvimento dascapa-
cidades de trabalho de equipa, 
competências de liderança e 

relacionamento interpessoal.
No âmbito da iniciativa, o 

Presidente da Comissão Exe-
cutiva, José Reino da Costa 
referiu“esta iniciativa, no âm-

bito das actividades de Res-
ponsabilidade Social Corpo-
rativa do Millennium bim, 
procura, através do exemplo, 
sensibilizar a sociedade sobre 

a importância da preservação 
do meio ambiente para a sus-
tentabilidade e qualidade de 
vida de todos. É, pois, com 
muito apreço que assistimos 
ao forte envolvimento dos co-
laboradores do Banco, que de 
uma forma voluntária têm vin-
do a contribuir para que Mo-
çambique disponha de cidades 
limpas onde os seus morado-
res tenham orgulho em viver.

Oprojecto, teveo seu iní-
cio em 2007 onde o Banco em 
coordenação com as entida-
des municipais, desenvolveu 
acções de limpeza em vários 
locais envolvendo Colabora-
dores do Banco, Alunos das 
Escolas, grupos da socieda-
de civil e outras entidades.

Este ano, a jornada 
“Uma Cidade Limpa Para 
Mim”insere-se, ainda, nas 
comemorações do 27º aniver-
sario do Millennium bim que 
se assinalou a 25 de Outubro. 

Refira-se que as cidades 
de Maputo e Matola, não pu-
deram fazer parte da jorna-
da “Uma Cidade Limpa para 
Mim”, devido ao mau tempo 
que se registou no fim de se-
mana último, na capital do 
País, estando prevista a realiza-
ção do evento nas cidades men-
cionadas em data a anunciar. 



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

Moza debate estratégias para recuperação 
do sector empresarial em 2023

A Associação de Comércio, Indústria e Serviços (ACIS), 
em parceria com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
realizou esta terça-feira, 29 de Novembro, na Cidade de 
Tete, um Breakfast on Economics and Business, com o 
tema “Perspectivas de Recuperação do Sector Empresarial 
no ano 2023.“

O evento jun-
tou vários 
actores re-
levantes no 
desenvolvi-

mento do país, com destaque 
para o sector empresarial, re-
presentantes do sector público, 
agências de apoio ao desen-
volvimento do sector privado; 
instituições diplomáticas, entre 
outros, para uma reflexão sobre 
o futuro das empresas moçam-
bicanas com foco no ano 2023.

O Moza Banco, representa-
do pelo membro da comissão 
executiva, Devan Manmoandas 
integrou o painel de oradores 
no evento e a sua abordagem 
centrou-se na apresentação das 
linhas de financiamento dis-
poníveis no Banco para apoiar 
a recuperação das empresas.

“É do nosso interesse con-
tribuirmos de todas formas para 
a recuperação do sector empre-
sarial no nosso país, e é por 

isso que apresentamos no even-
to soluções de financiamento 
com maior destaque para FSA 
(Segurança Alimentar), por via 
de financiamento a institui-
ções de micro finanças (para 
financiar agronegócios), pe-
quenos e médios projectos do 
sector do agro-negócio; IFAD 
- financiamento a instituições 
financeiras para repassarem 
a empreendedores rurais dos 
sectores sobre abrangência do 
REFP; AGRO – GARANTE, 
para apoiar projectos desen-
volvidos por produtores indi-
viduais, PME, micro-empresas 
e associações/cooperativas, 
através da partilha de risco 
com o Moza Banco; FECOP, 
através desta linha, os Clien-
tes podem aceder a fundos que 
lhes permitem recuperar e/ou 
manter as suas actividades.”, 
disse Devan Manmoandas

Com a sua participação 
além de apresentar a proposta 

de valor para apoiar o tecido 
empresarial da região Centro do 

país, o Moza Banco pretendia 
identificar novas oportunidades 

de negócio e parcerias junto do 
empresariado local e não só.

Lançados os “16 Dias de Activismo pelo Fim 
da Violência contra Mulheres e Raparigas” 

Foi lançado há 
dias “os 16 Dias 
de Activismo 
pelo Fim da 
Violência con-

tra Mulheres e Raparigas”. Seu 
lançamento é marcado pelo 25 
de Novembro, Dia Internacio-
nal para a Eliminação da Vio-
lência contra as Mulheres, e 
termina a 10 de Dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Hu-
manos, indicando que a violên-
cia contra as mulheres é a mais 
difundida  violação dos direitos 
humanos em todo o mundo. 

A iniciativa UNiTE (UNi-
TE) do Secretário-Geral da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) para pôr fim à vio-
lência contra as mulheres até 
2030, apela a uma acção global 
para aumentar a sensibilização, 
galvanizar esforços de defe-
sa, partilhar conhecimentos e 

inovações para pôr fim à vio-
lência contra mulheres e ra-
parigas de uma vez por todas.  

A violência contra as mu-
lheres e raparigas é um pro-

blema de saúde pública e uma 
grave violação dos direitos hu-
manos e das crianças.  Estima-
tivas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) indicam que, 

globalmente, cerca de uma (1) 
em cada três (3) mulheres ou 
raparigas em todo o mundo já 
foram sujeitas a violência fí-
sica e/ou sexual por parceiro 
íntimo ou violência sexual, não 
por um parceiro, durante a sua 
vida.A violência afecta negati-
vamente a saúde física, men-
tal, sexual e reprodutiva das 
mulheres e raparigas, e pode 
aumentar o risco de adquirir 
doenças de transmissão sexual, 
gravidezes precoces e indese-
jadas, dentre outras complica-
ções para o bem-estar físico 
e psicossocial das suas vidas.

A iniciativa UNiTE  é um 
marco para renovar o compro-
misso de  garantir a dignidade 
das mulheres e raparigas e seu 
direito de viverem livres de 
quaisquer tipos de discrimina-
ção e violência. Este movimen-
to apela aos governos, actores 

do desenvolvimento, sociedade 
civil, organizações de mulhe-
res,  jovens, sector privado, 
meios de comunicação social 
e todo o sistema da ONU para 
unir forças contra a violência 
sobre as mulheres e raparigas.

A World Vision-Moçambi-
que continua engajada e com-
prometida com a erradicação 
da violência sexual e baseada 
no género, por isso mobili-
za e convida a todos e todas 
as pessoas a serem activis-
tas para acabar com este mal.

Encorajamos a todas as 
comunidades, parceiros, or-
ganizações locais e partes in-
teressadas a ampliar a voz, 
participação e liderança das 
mulheres e raparigas para pre-
venir e acabar com a violência, 
bem como melhorar os servi-
ços de atendimento e resposta 
à violência baseada no género.
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INSIDA vai contribuir na 
reorientação de estratégias do PEN V

x

O resultado do Inquérito Nacional sobre o Impacto do 
SIDA (INSIDA2021), realizado no ano passado, poderá ser 
conhecido ainda esta semana, segundo assegurou a Secreta-
ria Executiva do Conselho Provincial de Combate ao HIV/
SIDA na cidade de Maputo, Aldevina Carlos Nhantumbo.

Trata-se de um 
estudo desen-
volvido com 
objectivo de 
avaliar o im-

pacto dos serviços de preven-
ção, cuidados e tratamento, 
bem como actualizar os dados 
sobre incidência, prevalência, 
supressão viral e os indicado-
res de conhecimento atitudes 
e práticas em relação ao HIV.

Aquela dirigente, disse 
ainda que a divulgação dos 
resultados do INSIDA irá 
igualmente contribuir para a 
reorientação de algumas es-
tratégias do PEN V, por forma 
acelerar a resposta nacional.

A este jornal, Nhantumdo 
referiu que a escolha do pe-
ríodo da divulgação dos re-
sultados pretende coincidir 
as celebrações do Primeiro 
de Dezembro, Dia Mundial 
da luta contra o HIV/SIDA, 
comemorado a cada 1 de De-
zembro. Este dia visa alertar 
as populações para a necessi-
dade de prevenção e de pre-
caução contra o vírus do SIDA. 

“Nesta data repleta de sim-
bolismo, o primordial é que to-
dos os cidadãos façam reflexão 
em torno à dos esforços da res-
posta em relação a esta epide-
mia que dizimou e continua a 
dizimar vidas  à nívelmundial”, 
referiu Aldevina Nhamtumbo.

Explicou igualmente que 
nesta data comemorativa várias 
actividades são desenvolvidas 
visandodifundir mensagens de 
esperança, solidariedade, res-
peito pelos direitos humanos, 
compaixãopara com as pessoas 
infectadas e/ou afectados pelo 
HIV e SIDA, bem como refor-
çar os ganhos já alcançados com 
base nos compromissos adopta-
dos em prol deste desiderato no 
que diz respeito à prevenção, 
cuidados e tratamento, e ain-
da mitigação do seu impacto.

Acrescentou que o lema des-
te ano é “Alcançar a igualdade 
e equidade na resposta ao HIV/
SIDA”, visa chamar atenção 
sobre a necessidade de acabar 
com as desigualdades de modo 
a acabar com o SIDA e surge 
na sequência do lema de 2021 

“Acabar com as desigualdades, 
SIDA e com as pandemias”. 

A Secretaria Executiva do 
Conselho Nacional do Com-
bate ao HIV/SIDA, Aldevina 
Nhantumbo,apela que as come-
morações da efeméride decor-
ram observando as temáticas de 
reflexão sobre aeficácia e im-
pacto das estratégias e progra-
mas de prevenção combinada 
do HIV, enquadradas noPlano 
Estratégico Nacional V, para o 
grupo de Raparigas Adolescen-
tes e Mulheres Jovens(RAMJ) 
dos 15 à 24 anos, dada a alta 
vulnerabilidade à infecção por 
HIV e o limitado acesso aos-
serviços de HIV, igualmente 
na divulgação de mensagens 
de sensibilização para a ade-
são eretenção nos cuidados e 
tratamento e sobre os direitos 
humanos das pessoas vivendo 
com HIV, populações-chave 
e das populações vulnerá-
veis, com enfoque no comba-
te ao estigma ediscriminação.

Ao nível das províncias, as 

celebrações de 1 de Dezembro 
vão ser assinaladas pelos res-
pectivos secretários do estado 
da província e estão cumprir  
um programa que será adapta-
do pelos conselhos províncias 
de combate ao SIDA (CPCS). 

No evento fazem parte váarias 
individualidades, represen-
tantes dos sectores públicos, 
privados e da sociedade civil, 
nomeadamente: organiza-
ções de pessoas vivendo com 
HIV, organizações baseadas 
na fé e população em geral. 

Para o presente ano de 
2022, o Conselho Nacional de 
Combate ao SIDA, em coor-
denação com as associações e 
redes de pessoas vivendo com 
HIV(PVHIV), realiza  a nível 
nacional, uma pedalada de bi-
cicleta, acompanhada de mar-
cha local designada “combate 
ao estigma e discriminação”  
em algumas artérias da cida-
de de Maputo, até ao local da 
cerimónia central, onde será 
lida mensagem e entregue ao 
Presidente da República. Estas 
actividades (pedalada, marcha 
e mensagem) estão a ser  repli-
cadas em todos locais onde irão  
decorrer as cerimónias oficiais 
a nível provincial e distrital.

Outrossim, em coordena-

ção com os actores do sector 
público, privado e da socieda-
de civil, pretende-se que nesta 
data se unam esforços, para 
chamar a atenção sobre a im-
portância daprevenção com-
binada do HIV. Neste sentido, 

recomenda-se que as comemo-
rações da efeméride decorram 
observando as seguintes temá-
ticas:  Reflexão sobre a eficá-
cia e impacto das estratégias e 
programas de prevenção com-
binada do HIV, enquadradas 
no Plano Estratégico Nacional 
V, para o grupo de Raparigas, 
Adolescentes e Mulheres Jo-
vens (RAMJ) dos 15 à 24 anos, 
dada a alta vulnerabilidade à 
infecção por HIV e o limitado 
acesso aos serviços de HIV.

Reflexão sobre as mensa-
gens de sensibilização para a 
adesão e retenção nos cuidados 
e tratamento; reflexão sobre os 
direitos humanos das pessoas 
vivendo com HIV, populações-
-chave e das populações vulne-
ráveis, com enfoque no comba-
te ao estigma e discriminação.

As celebrações do 1 de De-
zembro, dia mundial de luta 
contra a SIDA, marcam o início 
da  campanha “Dezembro Ver-
melho” que ser lançando por 
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 

da República, e que irádecorrer 
de 1 a 30 de Dezembro de 2022.

Ainda por ocasião destas ce-
lebrações, o Conselho Nacional 
de Combate ao SIDA irá orien-
tar aos parceiros da resposta 
nacional, sectores público, pri-

vado e sociedade civil para di-
namizarem actividades visan-
do o combate ao HIV/SIDA.

Entre tais 
actividades,apontou a exemplo 
de aumentar conhecimento, 
sessões de consciencialização 
sobre o HIV, debates, produ-
ção e distribuição de material 
informático educação e co-
municação (IEC)nas escolas, 
locas de trabalho e de grande 
aglomeração, palestras so-
bre saúde sexual e reprodu-
tiva, feira de saúde, torneios 
de desporto, entre outras.

Assistência psicossocial é 
elemento primordial para quem 

vive com HIVSIDA

Por sua activista social 
Rabeca Boane, em repre-
sentação a (REPSSI), uma 
Organização não- Governa-
mental diz que a instituição 
naquele faz parte manifesta 
assim o seu apoio as pessoas 
que vivem com HIV/SIDA.

criZalda Vilanculos
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Fundação Lichucha exige protecção 
dos estrangeiros moçambicanos 

Salienta, estamos ciente 
dos desafios enfrentados pelos 
adolescentes e jovens que pa-
decem da doença, a iniciativa 
Regional Africana de Apoio 
Psicossocial (REPSSI), tem 
estado a dar assistência as pes-
soas que vive com HIVSIDA 
de modo a superar a discrimi-
nação igualmente a lidar com 
a doença, disse Rabeca Boane. 

Rabeca defende a importân-
cia de assistência psicossocial 
como elemento de elevação de 
auto-estima dos pacientes, num 
ambiente marcado por dis-
criminação e estigmatização. 

Assim, a activista so-
cial Rabeca aponta a ne-
cessidade das  famílias 
incentivarem os pacientes a va-
lorizarem a assistência psicos-
social para evitar desistência 
ao tratamento anti-retroviral.

“Ser HIV positivo não é o 
fim da vida, automaticamente, 
é uma fase diferente em que a 
pessoa pode adaptar-se, desde 
que cumpra com as orienta-
ções médicas. Preocupa-nos 
o facto de a discriminação 

ainda existir.  Mas há que re-
conhecer que o nível de co-
nhecimento sobre a doença 
tende melhorar”, disse Rabeca.

Juventude discriminadas

Alusivo ao dia mundial 
contra HIV/SIDA, a equipa do 
Jornal Zambeze traz relatos de 
vida de três jovens, com ida-
des compreendidas entre 20 
a 23 anos, que convivem com 
a doença contraída em diver-
sas circunstâncias, num país 
onde a maior parte dos infec-
tados são do sexo feminino.

Este é o exemplo de mi-
lhares de pessoas que vivem 
o seu  dia-a-dia num ambien-
te marcado por discrimina-
ção e dificuldades no acesso 
aos cuidados de saúde pelo 
facto de serem pessoas que-
padecem de HIV/SIDA.

Lídia, Maria e Chante (no-
mes ficticios) estão entre milha-
res de pessoas que fazem parte 
das estatísticas oficiais dos que 
padecem de HIV/SIDA, as jo-
vens partilham algo em comum: 

o facto de padecerem do vírus.
A sua condição de saúde tem 

sido um dos grandes desafios 
que enfrentam numa sociedade 
onde a estigmatização, discri-
minação e dificuldades de aces-
so aos cuidados de saúde con-
dicionam a vida dos pacientes.

Segundo as nossas entre-
vistadas, as principais causas 
de desistência na busca de cui-
dados de saúde em muitos jo-
vens são forçados pelos seus 
encarregados ou pais, que lhes 
submetem à discriminação para 
acederem aos cuidados médi-
cos, comprometendo dessa for-
ma o seu estado de saúde. 

Para Teresa, tem sido no-
tório o nível de desinforma-
ção entre os adolescentes e 
jovens em relação às formas 
de contaminação e os cuida-
dos. Disse e acrescenta há 
necessidade de maior envol-
vimento das famílias na trans-
missão de informação sobre 
a saúde sexual reprodutiva 
aos adolescentes e jovens de 
modo este grupo saibam lidar 
com a situação do HIV/SIDA.

“Muitos jovens não têm 
informação correcta sobre os 
métodos contraceptivos. Pois, 
notamos que muitos adoles-
centes e jovens, por exemplo, 
se preocupam em usar preser-
vativos apenas por medo de en-
gravidar e não prioritariamente 
para prevenir doenças. É aqui 
neste aspecto onde a família 
tem um papel importante, dia-
logando com este grupo sobre 
a prevenção” explicou Teresa.

Por outro lado, a fonte 
mostrou-se preocupada com 
o que considera ser margina-
lização de pacientes em al-
gumas unidades sanitárias.

Referiu igualmente que 
quando os jovens acedem aos 
serviços de saúde tem havido 
falta de sigilo profissional por 
parte de alguns profissionais 
de saúde. Durante o atendi-
mento, é notório que o próprio 
pessoal de Saúde espanta-se 
demais quando fica a saber do 
estado serológico de um ado-
lescente e isso acaba assus-
tando, por sua vez, o paciente.

Para Maria, a discrimina-

ção está igualmente patente nas 
próprias famílias que de algu-
ma forma faz com certas pesso-
as infestados pelo vírus sejam 
influenciada a desistência ou 
à busca de assistência medica.

“É muito urgente comba-
ter a discriminação sobretudo 
àquela que acontece na própria 
família da pessoa infectada. Há 
casos de os demais famílias 
do paciente serem eles os pri-
meiros a distanciarem-se, isso 
frustra muito”, desabafa Maria.

Por sua vez, Chantel cri-
tica a falta de privacidade 
nas unidades sanitárias, o 
que para ela limita a aber-
tura do utente para abordar 
sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a fonte, a 
privacidade é imperiosa é no-
tório nas unidades sanitárias 
trocas frequentes dos activis-
tas que lidam com o assunto e 
isso de alguma forma limita no 
atendimento porque o paciente 
tem receio de abordar sobre o 
seu estado de saúde com pesso-
as diferentes todas as vezes que 
se desloca à unidade sanitária.

A Fundação Laice Lichucha (FLL) repudia com veemên-
cia o recrudescimento dos casos de violência na vizinha África 
do Sul que cada vez atinge níveis assustadores e cujas vítimas 
tem sido não só estrangeiros como também alguns políticos. 
Segundo Laice Lichucha que reagia ao recente relatório so-
bre as sete mil pessoas assassinadas, em menos de três me-
ses, naquele país do rand indicou que a criminalidade está 
cada vez descontrolada, apesar de a polícia estar empenha-
da na reposição da ordem e tranquilidade pública. Perante 
esses cenários, a fonte apela para protecção de cidadãos es-
trangeiros que estão sujeito a um iminente perigo de morte.

Houve um 
i n c i d e n t e 
numa das 
d i sco tecas 
na África 

do Sul onde menores entra-
ram numa discoteca e mor-
reram asfixiados, descreveu 
Laice Lichucha para quem no 
incidente da discoteca não há 
registo de crianças moçam-
bicanas que eventualmente 
tenham sido vítimas do inci-
dente. Um outro aspecto preo-
cupante descrito por Lichucha 
tem que ver com o aumento 
dos acidentes de viação pro-
vocados por camionistas, que 
devido ao cansaço em algu-
mas vezesacabam envolvendo-

-se em acidentes de viação.
“Em kwazululo Natal mui-

tas crianças transportadas em 
viaturas escolares morreram ví-
timas desses tipos de sinistros“ 
lamenta a fonte que acrescenta 
que o nível de violência não es-
capa aos olhos dos individuos, 
tendo referido que um dos ca-
sos tem que ver com o ataque 
aos presidentes das câmaras 
municipais que não escapam 
a fúria da população ao serem 
sujeitos a cenários de torturas 
cujas causas por detrás desses 
fenómeno, não se sabe ao certo.

Não são apenas os presiden-
tes das câmaras municipais que 
escapam a tortura como tam-
bém alguns delatores são alvos 

de assassinatos sempre que tem 
informações incriminatórias 
sobre determinados indivíduos 
que ocupam cargos no governo.

Sempre que se descobre 
que a pessoa está para incri-
minar determinado indivíduo 
é assassinado e o caso mais 

estranho envolveu um DJ e 
seu segurança que foram al-
vos de18 tiros a queima-roupa 
e não se sabe ao certo o que 
terá concorrido para que esti-
vesse na mira dos atiradores.

 Os mineiros ilegais tem es-
tado envolvidos em lutas que 
nalgumas vezes termina em as-
sassinatos e face a quadra fes-
tiva que se avizinha, Lichucha 
salienta que vários indivíduos 
em situação de desemprego e 
por ganância do dinheiro aca-
bam entrando em gangs de as-
saltos a viaturas de transporte 
de valores, grandes supermer-
cados entre outras instituições.

E porque a população já 
não se sente protegida pela tu-
tela pública, segundo a fonte a 
mesma acaba por recorrendo 
a justiça pelas próprias mãos 
assassinando alguns estrangei-
ros considerados autores dessa 
desordem social. Pode haver 
algumas vitimas dessas atroci-
dades. Mas, o que torna difícil 
a identificação é pelo facto de 
muitos dos concidadãos mo-
çambicanos entrarem ilegal-
mente na vizinha África do Sul.

Só em três meses sete mil pessoas assassinadas na África do Sul

zambeze  | 19Quinta-feira, 01 de Dezembro de 2022



|econoMia|

Maputo acolhe Fórum de Directores Executivos do Sub-comité 
das Instituições Financeiras de Desenvolvimento da SADC

Terá lugar, quinta-feira, 1 de Dezembro, em Maputo, o 
Fórum de Directores Executivos do Sub-comité das Institui-
ções Financeiras de Desenvolvimento (DFI) da SADC, que vai 
abordar questões sobre a integração regional e a execução do 
Acordo de Comércio Livre no Continente Africano (AfCFTA).

O e n c o n t r o , 
cujos debates 
vão incidir 
sobre a co-
nectividade 

de infraestruturas, questões de 
investimento e comércio e a 
integração e provisão de siste-
mas financeiros, que permitam 
a implementação do AfCFTA, 
e a forma como as DFI po-
dem contribuir eficientemente 
para este processo, decorrerá 
sob o tema “Implementação do 
AfCFTA: Avaliação da Pron-
tidão da Região da SADC e o 
Papel das Instituições Finan-
ceiras de Desenvolvimento”.

Em vigor desde Maio de 
2019, o AfCFTA foi lançado na 
12ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia de Chefes de Es-
tado e de Governo da União 
Africana, em Niamey, Níger, 
em Julho de 2019. O comér-
cio ao abrigo do AfCFTA teve 
início a 1 de Janeiro de 2021.

O AfCFTA constitui a maior 

zona de comércio livre do mundo. 
Reúne 55 países da União Afri-
cana (UA) e oito Comunidades 
Económicas Regionais (CERs). 
Como um dos principais projec-
tos da Agenda 2063, o mandato 
do AfCFTA é criar um mercado 
continental único para uma po-
pulação de cerca de 1,3 mil mi-
lhões de pessoas e um Produto 
Interno Bruto (PIB) combinado 
de aproximadamente 3,4 triliões 
de dólares norte-americanos.

Como parte do seu manda-
to, o AfCFTA pretende eliminar 
barreiras comerciais e impulsio-
nar o comércio intra-africano 
através do avanço do comércio 
na produção de valor acrescen-
tado em todos os sectores de 
serviços da economia africana.

Embora se preveja que o 
AfCFTA contribua para estabe-
lecer cadeias de valor regionais 
em África, permitindo o inves-
timento e a criação de emprego, 
é importante compreender o seu 
impacto na região da SADC e 

o papel das DFI da SADC na 
implementação e realização 
dos objectivos do AfCFTA.

A reunião de Maputo reveste-
-se de capital importância sobre-
tudo se se considerar que a região 
da SADC tem muito trabalho a 
fazer para assegurar a implemen-
tação bem-sucedida do AfCFTA, 
uma vez que tem potencial para 
fomentar a industrialização, a 
criação de emprego e o investi-
mento, reforçando assim a com-
petitividade da região da SADC 
e da África como um todo.

Tal como no acordo de in-
tegração regional da SADC, os 

países integrantes do AfCFTA 
têm desafios específicos ligados 
à robustez e competitividade das 
suas economias. Moçambique 
não é excepção e deve, ao abrigo 
deste acordo, desenhar a sua es-
tratégia de actuação, procurando 
encontrar vantagens comparati-
vas, maximizar a sua posição ge-
ográfica e definir um conjunto de 
políticas que protejam a econo-
mia nacional, com particular des-
taque a agricultura e a indústria.

Este encontro dos Directo-
res e/ou Presidentes Executivos 
(CEOS) das DFIs da SADC, 
culminará com a realização, 

no dia seguinte, 2 de Dezem-
bro, da sua Assembleia Geral.

Importa salientar que a Gapi 
é uma instituição financeira de 
desenvolvimento com mais de 
30 anos de existência, cuja mis-
são é contribuir para a inclusão 
económica, social e financeira 
em Moçambique, promovendo 
a inovação, o empreendedo-
rismo e investimentos gerado-
res de emprego. Como anfitriã 
deste evento, considera esta 
reunião crucial para a definição 
dos caminhos a seguir para que 
a economia continue a regis-
tar um crescimento assinalável.

Comercial
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Conde chama 31 para pré-convocatória 
rumo ao CHAN-2022 a ter lugar na Argélia

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

O Seleccionador Nacional de Futebol, Chiquinho Conde, 
divulgou a lista dos seus pré-convocados para a campanha de 
participação no Campeonato das Nações Africanas destina-
do a atletas que militam nos campeonatos internos ao nível 
continental, designado CHAN-2022 que vai ter lugar próximo 
mês de Janeiro de 2023, na Argélia. Ao todo são 31 eleitos por 
Conde que deverão integrar os trabalhos do combinado na-
cional que vão arrancar após o término do Moçambola 2022.

Dos pré-con-
vocados des-
taca-se a pre-
sença de dez 
jogadores da 

União Desportiva do Songo que é 
a equipa que mais atletas fornece 
aos Mambas, seguido do Costa 
do Sol e Black Bulls que irão ce-
der cinco jogadores cada um aos 
trabalhos da equipa de todos nós.

 Chiquinho Conde convocou 
quatro guarda-redes, destacando-
-se o jovem Fasistêncio João que 
joga no Ferroviário de Nampula. 
Para a defesa foram chamados 
11 jogadores, enquanto que para 
o meio-campo foram convoca-
dos oito jogadores realçando se 
a presença de Keyns Abdala (da 
Liga Desportiva de Maputo) e 
Ailton Macuácuà (do Ferroviário 
de Maputo), dois jogadores que 
fazem parte das selecções jovens 
Sub-20 e Sub-23. Para o ataque, 
Conde chamou oito jogadores, 
tendo integrado os jogadores 
Celso Calisto (do Ferroviário 
de Maputo) e Melvin “Ling” 
Choi (do Ferroviário da Beira).

 O programa de trabalhos da 
selecção nacional de futebol ain-

da não é conhecido, mas o selec-
cionador nacional tem a pretensão 
de trabalhar cerca de 20 dias em 
Maputo antes da quadra festiva, 
devendo completar o trabalho 
com um estágio fora de portas.

 

FMF GARANTE ESTÁGIO NA 
ARGÉLIA

 Recentemente, o Presidente 
da Federação Moçambicana de 
Futebol, Feizal Sidat, revelou que 
“vamos ter uma preparação em 
Maputo e lá para o fi nal do ano 
entre os dias 27 a 28 de Dezem-
bro viajarmos para a Argélia”.

 Relativamente a questões 
logísticas Feizal Sidat avançou 
que já existe um hotel onde a 
equipa de todos nós poderá se 
hospedar e o local onde será 
realizado o estágio, depois de 
o coordenador da selecção na-
cional ter estado na Argélia a 
fazer todo trabalho de levanta-
mento das condições existentes 
para a preparação e participação 
dos Mambas no CHAN-2022.

 Ainda de acordo com Feizal 
Sidat, “o estágio será feito durante 
cerca de 10 a 12 dias, antes do dia 

do nosso jogo”, sendo que Mo-
çambique  vai se estrear na com-
petição no dia 13 de Janeiro dian-
te da sua congénere da Etiópia.

“Tudo isto está equaciona-
do para que tenhamos uma boa 
prestação da nossa seleção em 
Argélia”, esclareceu o presi-
dente da FMF. (LANCEMZ)

 

Pré-Convocatória Mambas

 
GUARDA-REDES
 ERNAN SILUANE - Unido 

Desportiva de Songo
VICTOR GUAMBE - Costa 

do Sol
IVANE URUBAL - Associa-

ção Black Bulls
FASISTENCIO JOÃO - 

Ferroviário de Nampula
 
DEFESAS
 INFREN MATOLA - Unido 

Desportiva de Songo
DOMINGOS NACANDZA 

- Costa do Sol
BHEU JANUARIO - Unido 

Desportiva de Songo
AGERO JONASSE - Asso-

ciação Black Bulls
DANIEL MUTAMBE - 

União Desportiva de Songo
DANILO MUZE - Costa do 

Sal
FRANCISCO MUCHAN-

GA - Costa do Sol
ALBERTO ALFACE - Fer-

roviário da Beira
MARTINHO THAUZENE - 

Associação Black Bulls

FELICIANO JONE - Asso-
ciação Black Bulis

FERNANDO MACAIME - 
União Desportiva de Songo

 
MÉDIOS
 AMADE MOMADE - 

União Desportiva de Songo
KEYNS ABDALA - Liga 

Desportiva de Maputo
SHAQUILLE NANGY - 

Ferroviário de Maputo
DÁRIO MELO - Unido 

Desportiva do Songo
JOAO BONDE - Ferroviário 

da Bera
AILTON MACUÁCUA - 

Ferroviário de Maputo
SEBASTEN GRINE - Ferro-

viário da Beira
SADDAN GUAMBE - Fer-

roviário de Maputo
 
AVANÇADOS
 STELIO ERNESTO - Costa 

do Sol
CELSO CALISTO - Ferrovi-

ário de Maputo
NELSON DIVRASSONE - 

Unido Desportiva de Songo
DAYO ANTONIO - Unido 

Desportiva de Songo
MELQUE ALEXANDRE - 

Associação Black Bulls
ISAC CARVALHO - Ferro-

viário de Nampula
PACHOIO KING - Unido 

Desportiva do Songo
MELVEN CHOI - Ferroviá-

rio da Beira
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Num dia igual aos outros: 
A redenção dos irmãos 

A FFLC a casa das artes e cultura, baixou as cortinas 
e acolheu um espetáculo de teatro o tanto relevante e emo-
cionante para quem participou. Texto original do escri-
tor norte-americano John Kolvenbach, adaptação e di-
recção Angelina Chavango e os autores Eduardo Sambo 
e Assane Cassimo. Um espetáculo a moda moçambicana. 

A história gira 
em torno de 
dois irmãos, 
s e p a r a d o s 
abruptamente 

na adolescência, reencontra-
-se 15 anos depois e desco-
brem a verdade sobre o seu 
passado. No espaço fechado 
uma divisão, desfilam memó-
rias de infância, recordando 
a história obscura do minis-
tério desaparecimento do pai. 

Um drama psicológi-
co onde se traça o retrato 
de uma família disfuncional 
a procura de sua redenção. 

Segundo explicam os au-
tores, o texto por ser muito 
extenso e ter dois atos, de-
cidiram juntar e adaptar em 
um único momento, algumas 
passagens citadas na apresen-
tação, não constam no texto 
original do escritor norte-ame-
ricano. O texto foi adaptado 
ao contexto moçambicano. 

O processo criativo de adap-
tação deste texto norte-ame-
ricano foi para os artistas um 
grande desafio, porque cada au-
tor tem uma forma peculiar de 
escrever as suas histórias. “Nós 
tivemos que ler o texto atencio-
samente e compreender, antes 
de entrar no palco, houve mui-

ta investigação sobre o texto.”
“Buscamos adaptar o texto 

ao contexto moçambicano, foi 
um desafio muito complicado, 
mas porque somos de cá con-
seguimos trazer a nossa reali-
dade”, disse Eduardo Sambo. 

Para realização da peça os 
artistas levaram aproximada-
mente 1 ano, ademais, este tra-
balho foi o tema de defesa de fi-
nal de curso do Eduardo Sambo, 
no entanto, com o advento da 
pandemia da covid-19, alguns 
estudantes ficaram sem aulas. 

Por tanto, 2 anos com au-
las a meio gás e um texto di-
fícil, Sambo foi aperfeiçoan-
do mais as suas habilidades, 
tanto que conseguiu defender 
e hoje apresentou o fruto da 
sua maturidade artística jun-
to dos seus colegas de palco. 

Segundo explica Assane 
Cassimo, cada espectáculo é 
um espetáculo e tem cada um 
a sua tendência, não se pode 
generalizar o aspecto criati-
vo delas, cada peça retratada 
é uma tendência a ser levada 
para um determinado rumo. 

Esta peça em particular 
retrata a história de conflito 
de duas personagens que há 
muitos anos teriam de distan-
ciado, uma história de dois 

irmãos (Bob e Jack), cada 
um luta com o seu conflito. 

Bob tem a esperança de-
ver o irmão, o pai e recons-
truir a sua família, passo que, 
Jack tem como foco destruir 
a família e não haver mais li-

gação entre eles. “Bob espera 
um futuro melhor, com todos 
os membros da sua família, 
Jack não quer saber, para já deu 
quer acabar com a sua vida, ele 
fez o que pode para pode vi-
ver”, esclare Assane Cassimo. 

Terminando Eduardo Sam-
bo diz que, a escolha deste texto 
é porque este identifica-se com 
esta história, teria este passado 
por alguns episódios em sua 
vida que de certa forma teriam 
contribuído para desenvolver.

silVino Miranda

A a s s o c i a ç ã o 
cultural Xi-
tende proce-
deu ao lan-
çamento na 

última semana, na província 
de Gaza da obra com o título 
O Que OUTROS NÃO DIS-
SERAM da autoria do escritor 
moçambicano António Car-
neiro Gonçalves conhecido no 
mundo artístico como Cheina. 

A obra o que outros não disse-
ram é um conjunto de histórias 
que o autor AntónioGonçalves 
foi acumulando ao longo da 
sua vida e achou pertinente tra-
zer a público para o consumo.

São algumas histórias que 
preferi trazer para o público e 
algumas são bastantes resumi-
das e isso configura o corolário 
de um projecto do escritor Chei-
na para o desenvolvimento das 

histórias. OCheina um escritor 
multifacetado conta na sua re-
cente obra O Que Outros Não 
Disseram várias histórias. Chei-
na que tem como inspiração o 
escritorSebastião Albajustifica 
que o autor em causa não era 
entendido dada a sua postura 
considerada de indigência. Con-
tudo, a medida que as pessoas 
iam emergindo em leituras das 
suas obras foram entendendo 

que se tratava de uma pessoa 
grandeza que ele dispunha.

A literatura demonstra a 
grandeza do conhecimento li-
terário enorme. Cada arte que 
ele pegava queria desvendar 
até ao fundo dai que hoje a 
grandeza do autor está sen-
do observada, contemplada, 
estimulada e há muita aceita-
ção em especial da arte dele.

Se Sebastião Alba ressurgiu-

-se no livro O que os outros não 
disseram, o autor responde nos 
seguintes termos: ele tinha co-
nhecimentos profundos mais 
do que eu. O autor pretende na 
obra O que Outros não disseram 
alertar aos outros que sabem 
e não dizem que é necessário 
que as pessoas implicadas em 
vários escândalos que colo-
cam o país de rastos fossem 
chamadas a responsabilidade.

O que outros não disseram
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Ministério da Cultura e Turismo e Organização Mundial da 
Propriedade colaboram nas necessidades do mercado cultural   

O Director-Geral da Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual-OMPI, Daren Tang, visitou, na 
passada quarta-feira (23), vários pontos de atracção 
cultural na Cidade de Maputo, com o intuito de fazer a ve-
rifi cação e medir o pulsar das actividades que decorrem a ní-
vel da capital do país, mas com representantividade nacional. 

Dentre os lu-
gares escala-
dos, o desta-
que vai para 
Art d’Gema 

e Centro Cultural Franco- Mo-
çambicano (CCFM). A visitaé 
o ponto de partida para uma 
colaboração conjunta baseada 
em necessidades reais do mer-
cado cultural moçambicano.

No CCFM, Daren Tang 
foi recebido pela Ministra da 
Cultura e Turismo, Eldevina 
Materula, com uma excelen-
te performance da Companhia 
Nacional de Canto e Dança, 
numa pura demonstração da 
riqueza nacional no que diz 
respeito ao canto e à dança. 

O Director-Geral da Organi-
zação Mundial da Propriedade 
Intelectual explorou a exposição 
multidisciplinar “Blackmoney”, 
de Mauro Pinto, um experimen-
to real sobre as minas de Mo-
atize numa viagem única que 
causa sensações indescritíveis. 

A instalação tenciona cha-

mar atenção e questionar sobre 
várias matérias inerentes às po-
líticas económicas, à saúde pú-
blica ao meio ambiente e outras.

A visita desta quarta-
-feira marcou o culminar de 
conversações que iniciaram 
na segunda-feira, na sede do 
Ministério da Cultura e Tu-
rismo, cujos resultados serão 
visíveis a curto e médio prazo. 

A Ministra da Cultura e Tu-
rismo, Eldevina Materula, mani-
festou a intenção de buscar me-
canismos junto da OMPI, para 
o reforço da implementação de 
propriedade intelectual, Direitos 
de Autor e Direitos Conexões.

O Director-Geral da OMPI 
falou da necessidade dos es-
tados se engajarem na im-
plementação da Lei dos Di-
reitos do Autor, por ser uma 
ferramenta essencial para os 
artistas de todo mundo, prin-
cipalmente na estratégia de 
recuperação após a pandemia.

O dirigente também referiu-
-se aos números explosivos de 

turistas que entram no País nos 
últimos dias, o que signifi ca que 
o Turismo está a reanimar-se. 

Segundo Edelvina Materu-
la, o trabalho não passou ape-
nas por mostrar a exposição 
de Mauro Pinto, mas apresen-

tar igualmente os desafi os de 
Moçambique na área cultural, 
onde também debateu-se a 
questão dos direitos do autor. 

Estes encontros consti-
tuem uma porta aberta entre o 
Governo de Moçambique e a 

Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual, para o 
início de relações de coopera-
ção mais robustas e partilha de 
oportunidades mais intensas 
no que diz respeito à imple-
mentação de políticas públicas.

silVino Miranda

O concei tua-
do estilis-
ta Nivaldo 
Thierry, re-
p r e s e n t o u 

Moçambique no Rhythms On 
Da Runway, evento que decor-
reu de 20 a 25 de Novembro 
em Gana. A iniciativa é a maior 
celebração anual de música e 
moda daquele país africano.

No evento, Nivaldo Thier-
ry apresentou em desfi le a sua 
nova colecção composta por 
mais de uma dezena de peças 
únicas da colecção Renasça, 
que já está a ganhar muita 
popularidade, sobretudo, por 
se tratar de roupa pronto-a-
-vestir, tanto para homens 
assim como para mulheres.

Depois da sua estreia in-
ternacional em Setembro 
deste ano, na Nigéria, esta é 
a segunda apresentação da co-
lecção no estrangeiro.Nivaldo 

Thierry refere que é sempre 
gratifi cante levantar as cinco 
cores da bandeira moçam-

bicana além-fronteiras, para 
que o mundo conheça as po-
tencialidades do nosso país.

O estilista, depois de par-
ticipar no grande e memo-
rável desfi le, saiu à rua para 

entrar em contacto com a 
realidade do país africano. 
Assim, percebeu que Ghana 
é um país bastante acolhe-
dor para os visitantes, e, tal 
como Moçambique, oferece 
um manancial gastronómico, 
artístico, cultural e turístico.

Fora do centro da cida-
de, isto é, nos bairros peri-
féricos, Thierry viu de perto 
uma realidade diferente das 
noites badaladas da moda 
africana.Nivaldo Thierry diz 
que a cidade possui pessoas 
afáveis, uma gastronomia dis-
tante da moçambicana, mas 
muito deliciosa. A arquitec-
tura é rústica, visível, prin-
cipalmente, na capital Acra.

Depois de Gana, o es-
tilista moçambicano segue 
para Senegal, onde vai par-
ticipar no Dakar Fashion 
Week, de 2 a 4 de Dezembro.

SILVINO MIRANDA

Nivaldo Th ierry apresentou a colecção Renasça em Gana
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Justiça moçambicana não dá 
tréguas a Manuel Chang

A Justiça moçambicana acaba de abrir uma nova fren-
te judicial contra o antigo ministro das Finanças daque-
le país, detido na África do Sul, no âmbito processo das 
dívidas ocultas. Desta vez, o Ministério Público de Moçam-
bique acusa Manuel Chang de receber pagamentos inde-
vidos efectuados pela construtora brasileira Odebrecht.

Numa nota, a 
que a agên-
cia Lusa 
teve acesso 
esta terça-

-feira (29.11), o Ministério Pú-
blico avança que Chang é acu-
sado de corrupção passiva para 
cometimento de ato ilícito, par-
ticipação económica em negó-
cio, abuso de cargo ou função 
e branqueamento de capitais. 

Chang está detido há quase 
quatro anos na África do Sul e 
espera uma decisão do Supre-
mo Tribunal de Recurso sobre a 
sua extradição para Moçambi-
que ou para os Estados Unidos.

Em entrevista à DW, o 
especialista em direito inter-
nacional André Thomashau-
sen não acredita que o novo 
processo contra Chang possa 
travar a extradição do anti-
go ministro para os EUA, 
que “terá que acontecer”.

DW África: André 
Thomashausen, em que pé 
se encontra o caso Chang na 
África do Sul?

André Thomashausen 
(AT): Em Moçambique, Ma-
nuel Chang não é arguido no 
processo das “dívidas ocul-
tas”, simplesmente foi chama-
do como testemunha ou como 
pessoa de interesse. E foi esse 
o grande problema no pro-
cesso de extradição, em que 
Moçambique tentou frustrar a 
extradição para os EUA, apre-
sentando um pedido somente 
baseado no facto de estarem 
à procura de Manuel Chang 
como testemunha. Sendo as-
sim, os tribunais aqui na Áfri-
ca do Sul têm considerado que 
a única extradição legalmente 
possível é a extradição para os 

Estados Unidos, onde Manuel 
Chang é acusado formalmente.

DW África: O que se sabe 
sobre este novo processo?

AT: Tem a ver com a em-
presa de construção civil 
brasileira Odebrecht, mas 
trata-se de montantes relativa-
mente pequenos comparados 
com o processo das “dívidas 
ocultas”, e parece que foram 
assuntos que ocorreram du-
rante o mandato de Manuel 
Chang como ministro, [uma 
posição] que lhe concede 
imunidade e [em que fica] 
sujeito a segredo de Estado. 

DW África: Está a dizer 
que é um processo muito pe-
queno e não vai interferir em 
nada do que está em curso?

AT: É um processo peque-
no e pouco importante, é uma 
coisa que praticamente já está 
esquecida. Não vai ter impac-
to nenhum aqui no processo 

de extradição, que ainda está 
a decorrer. A extradição para 
os Estados Unidos está a ser 
mais uma vez atrasada por 
causa de mais um último re-
curso interposto por Moçam-

bique, desta vez ao Tribunal 
Supremo da África do Sul, 
pedindo que Moçambique 
seja autorizada a apresentar 
um recurso contra o julga-
mento anterior. É algo bas-
tante técnico, que evidente-
mente só serve para atrasar 
a afectiva extradição para 
os Estados Unidos, que terá 
que acontecer. Só que agora 
vamos  entrar no período das 
férias, e aqui, no hemisfério 
sul, as férias de Dezembro 
são as férias de verão, época 
em que faz muito calor. Os 
tribunais vão encerrar daqui 
a uma semana e vão retomar 
os trabalhos no fim de Janei-
ro. Portanto, não poderemos 
esperar uma decisão antes do 
fim de Fevereiro ou Março.

DW África: Com este 
novo processo, como é que 
avalia a actuação do Minis-
tério Público moçambicano 
perante Manuel Chang?

AT: Acho que o Ministério 
Público de Moçambique tem 
agido por instrução directa 
do Presidente [da República], 
que na altura era o ministro 
da Defesa, a pessoa responsá-
vel pelo projecto das dívidas 
que depois se tornaram “dí-
vidas ocultas”. O Presidente 
Nyusi tem absolutamente um 
interesse pessoal e imedia-
to em que o ex-ministro das 
Finanças não venha a revelar 
de maneira alguma quem lhe 
instruiu a fazer o que fez ou 
assinar o que assinou. Porque 
é inconcebível que Chang te-
nha feito estas assinaturas e 
entrado nestes compromissos 
sem ter sido instruído para 
tal. E é isso que realmente 
está a atrasar o processo. É 
por isso que o Chang, des-
de há quatro anos, está de-
tido aqui na África do Sul, 
a aguardar a decisão final 
e a execução desta decisão 
para sua extradição.  (DW)


