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Adelino da Silva - mandatário da ND em Chókwé

“Sabíamos que mexemos 
no coração do lobo”

Os dezoito presos políticos do partido Nova Democra-
cia (ND) foram, sábado passado,postos em liberdade con-
dicional, mediante o pagamento de 40 mil meticais por 
pessoa, totalizando 720 mil meticais. Falando ao Zam-
beze, o mandatário do partido no Distrito de Chókwè, 
Adelino da Silva Júnior, diz que, desde os primeiros 
momentos,havia consciência de que se tinha mexido no “cora-
ção do lobo” e que a determinação devia caracterizar o grupo. 

Os 18 presos po-
líticos do mo-
vimento Nova 
D e m o c r a c i a 
foram assisti-

dos por quatro advogados que 
tudo fizeram para que a quantia 
exigida pela nossa (in) justiça 
reduzisse dos 75 mil meticais 
para cada detido para 40 mil. 

Aliás, numa nota enviada 
a nossa redacção, a ND refere 
que, quando iniciou a acção de 
libertação dos 18 jovens deti-
dos em Chokwé, encarcerados 
em Guijá, transferidos para 
Xai-Xai e finalmente liber-
tos à 30 de Novembro, nunca 
imaginou a dimensão da soli-
dariedade e amor que encon-
traria por parte da sociedade.

Dentre várias entidades 
que participaram no proces-

so, o partido destaca o sacri-
fícios e empenho de algumas 
personalidades e organizações 
nacionais e internacionais 
que, desde a primeira hora, 
mostraram sua disponibilida-
de para a liberdade dos presos 
políticos, fruto da intolerância 
política na província de Gaza.

“A todos os individuais 
que responderam prontamente 
ao chamamento da campanha 
online #Gaza18 contribuindo 
com o que tinham e, por ve-
zes, acima das suas capacida-
des para a angariação do valor. 
Quando iniciámos, estávamos 
conscientes de que o valor era 
utópico e não imaginamos o 
volume de vozes que se iria 
erguer à volta do assunto. Fe-
lizmente, interrompemos as 
contribuições mais cedo, de-

pois de 48 horas, quando, nos 
surgiu um caminho alternati-
vo. Somos pequenos demais 
para citar quanto activistas e 
humanistasforam as contri-
buições e temos uma enorme 
responsabilidade de prestação 
de contas a vocês relativamen-
te ao tratamento dado ao vos-
so valor”, diz o comunicado e 
acrescenta “este processo ain-
da não terminou e queremos 
continuar a contar convos-
co na fase do julgamento”.

Sistema de (in)justiça deficiente

Adelino da Silva, man-
datário da ND no distrito de 
Chókwé, começou por agra-
decer o apoio recebido pelo 
grupo por ele liderado, desde 
os primeiros momentos. No 
entanto, lamentou o funciona-
mento deficitário do sistema 
de justiça e critica os órgãos de 
gestão eleitoral, a polícia que, 
servindo interesses do partido 
no poder, tudo fizeram para 
uma detenção injusta daque-
les delegados de candidatura.

O mandatário interrogaa fle-
xibilidadeda Comissão Distrital 
de Eleições em menos de cinco 
horas do dia 15 de Outubro ter 

sido capaz de identificar alega-
das falsas credenciais, paraas 
investigações não conseguir 
apurarao certo em que momen-
to teria havido a falsificação.

Para Da Silva há uma in-
coerência no que respeita o 
cumprimento da Lei, como 
sendo obrigação de uns e 
não de outros, uma questão 
crucial para a democracia. 

É que, havendo ainda dili-
gências no terreno no sentido 
de se apurar os factos para a 
formulação da acusação, era 
suposto que os dezoito dele-
gados de candidatura da ND 
não fossem detidos, para além 
de que gozavam da imunidade 
naquele processo de fiscali-
zação eleitoral, o que em ne-
nhum momento foi observado.

“Durante o processo da 
nossa detenção no dia 15 de 
Outubro, os órgãos de gestão 
eleitoral iam recebendo ins-
truções e nós discordávamos 
com parte dessas instruções por 
violarem a lei eleitoral, ao per-
ceberem que tínhamos conheci-
mento da lei accionaram o seu 
braço militar, que é a polícia 
para viabilizar planos obscu-
ros”, precisou Adelino da Silva.

Da Silva acrescenta ainda 

que as leis no nosso país apare-
cem como uma isca para caçar 
o pacato cidadão, pois, quando 
os delegados de candidatura da 
ND pensavam que a lei poderia 
prover protecção, não aconte-
ceu, desde a proibição de acesso 
aos advogados e contacto com 
as famílias, a própria detenção 
que aconteceu justamente no dia 
da votação em que se apresenta-
vam para monitorar o processo, 
tentativa de inviabilizar o desen-
volvimento do processo de for-
ma deliberada pelas autoridades. 

“O nível da preparação de nossos 
delegados assustou o partido no 

poder” 

Houve preparação e estraté-
gicas desenhadas ao pormenor 
para fazer frente a fiscalização 
pela Nova Democracia na pro-
víncia de Gaza, o que para Da 
Silva pode ter incomodado o 
partido no poder que considera 
aquela província seu bastião.

Quando os presidentes das 
Mesas de Assembleia de Voto, 
precisou Adelino da Silva, re-
ceberam os delegados de can-
didatura, nas primeiras horas 
do dia da votação, ficou uma 
imagem clara de que, pela pri-
meira vez na história das elei-
ções, em Chókwè, recebia-se 
um delegado à altura de fisca-
lizar, preparado e informado, 
que sabe como é que as coisas 
devem proceder legalmente.

“A nossa frente de fis-
calização era bem alinhada, 
porque na verdade nós não 
encontramos pessoas na rua 
e da rua para as mesas, mas 
fizemos um trabalho de casa, 
de mobilização e capacitação 
sobre a legislação eleitoral”

“Transformamos a cadeia em 
escola de reflexão política”

Apesar de condições desu-
manas das penitenciárias em 
que estiveram detidos durante 
45 dias, o mandatário diz que 
cada dia era uma escola para re-
flexão sobre desafios da demo-
cracia do país, com o sentido de 
que deviam sair da cadeia com 
mais garra, ou seja, a cadeia que 
era para intimidar transformou-
-se num campo de reflexão para 
enfrentar o sistema vigente. 

LuÍs CuMBe
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Integrados primeiros dez 
guerrilheiros da Renamo na polícia

Um grupo de 10 elementos da Renamo passou a incor-
porar as fileiras da polícia, no âmbito do processo de des-
mobilização, desarmamento e reintegração dos militantes 
daquele partido, anunciou o comandante da corporação.

A integração “é 
o culminar dos 
110 dias de trei-
namento dos 
homens da Re-

namo para poderem integrar a 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), como pode-
mos testemunhar”, disse Ber-
nardino Rafael, na cerimónia de 
encerramento do primeiro cur-
so básico da PRM em Maputo.

A incorporação é a opera-
cionalização do Acordo de Paz 
entre o Presidente moçambica-
no Filipe Nyusi e o presidente 
da Renamo Ossufo Momade, 

assinado em Agosto de 2019.
O processo de desmobili-

zação, desarmamento e rein-
tegração (DDR) resulta dos 
entendimentos entre o Go-
verno e a liderança da Rena-
mo, no âmbito das negocia-
ções de paz, a principal causa 
que Filipe Nyusi assumiu no 
seu discurso de tomada de 
posse em Janeiro de 2015.

O comandante geral da po-
lícia pediu que os homens da 
Renamo passem a obedecer 
ao comandante-em-chefe das 
Forças de Defesa e Segurança 
de Moçambique, Filipe Nyusi.

Bernardino Rafael espe-
ra que os novos elementos 
encarem o trabalho de po-
lícia de forma muito “pro-
fissional”, respeitando as 
leis, por forma a contribuir 
para a estabilidade do país.

“Eles terminaram a forma-
ção integral onde tiveram aqui-
lo que é a ferramenta principal: 
ética, educação patriótica que 
rege a pátria, comando em li-
derança, defesa pessoal, pre-
paração física e a ordem unida 
ao que nos caracteriza”, disse.

Por seu lado, o secretário-
-geral da Renamo, André 
Madjibire, disse que o pro-
cesso de DDR “está a andar”, 
sem dar mais detalhes “devido 
à sensibilidade da matéria”.

“Estamos a cumprir o que 
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nos cabia. Pediram uma lista 
de dez e já demos e são es-
tes que hoje estão a encerrar 
o processo. Iremos informar 
oportunamente sobre os pró-
ximos passos a dar”, afirmou.

Desde a assinatura de um 

memorando de entendimento, 
em Agosto do ano passado, o 
Governo enquadrou em lugares 
de comando e de chefia das For-
ças Armadas um total de 14 ofi-
ciais da Renamo mais os 10 ofi-
ciais integrados, totalizando 24.

A jovem membro da Re-
namo, detida nos calabouços 
da cidade de Xai-Xai, provín-
cia de Gaza, poderá ser solta 
amanhã, sexta-feira, mediante 
o pagamento de uma caução 
na ordem dos 41 mil meticais 
às autoridades judiciais locais.

De acordo com a presi-
dente do Conselho Provincial 
da Renamo em Gaza, Sabe-
lina Tivane, trata-se de uma 
jovem de 21 anos de idade, 
de nome Ercília Rosário Frio. 

Segundo Tivane, o Minis-
tério Público já de deduziu a 
acusação e, neste momento, 
o partido já tem o dinheiro 
para o pagamento da cau-
ção exigido pelo Tribunal.

“Provavelmente, amanhã 
(sexta-feira) será solta”, expli-
cou Tivane, justificando que 
Ercília Frio, que está ainda 
detida na cadeia de Xai-Xai, 

foi transferida de Chókwè.
De acordo com a nossa 

entrevistada, o Tribunal da 
causa exigiu cerca de41 mil 
meticais em caução para a 
liberdade da jovem, acusa-
da de portar uma credencial 
com carimbo falso duran-
te as últimas eleições gerais.

Refere-se que o número de 
presos políticos em Gaza, na 
sequência do alegado uso de 
credenciais falsos, nas últimas 
eleições gerais em Chókwè, 
ascende a 23 pessoas. Destas, 
18 são do Movimento Nova 
Democracia (ND), uma da Re-
namo e quatro do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM). Até ao momento, os 
18 da ND e os 4 do MDM fo-
ram restituídos a liberdade, 
mediante o pagamento de cau-
ção, faltando apenas Ercília 
Frio da Renamo. Dávio David.

Farsa da justiça continua em Gaza

Última prisioneira 
política da Renamo 
pode sair amanhã
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Dívidas ocultas: 

Os “milhões de galinhas” e a 
inocência de Jean Boustani

Esta foi a história de Robin dos Bosques, mas ao contrário, 
afirmou a 21 de Novembro um dos procuradores dos EUA, 
resumindo o processo contra o libanês Jean Boustani. O Robin 
desta história seria Boustani, acusado de ser o arquitecto de 
um suposto esquema fraudulento envolvendo mais de dois mil 
milhões de dólares em empréstimos, garantidos pelo Governo 
moçambicano sem o conhecimento Parlamento e dos parcei-
ros internacionais.

Na história origi-
nal, Robin dos 
Bosques rouba-
va aos ricos para 
dar aos pobres, 

mas neste caso, segundo a acu-
sação, Jean Boustani “roubou a 
uma das nações mais pobres do 
mundo” para dar aos ricos, ele 
próprio e os outros arguidos. 
Boustani teria pago dezenas de 
milhões de dólares em subor-
nos a oficiais moçambicanos e 
banqueiros para assegurar três 
contratos e o seu financiamen-
to.

De acordo com a acusação, 
os arguidos “tiraram proveito 
do sistema financeiro norte-
-americano, defraudaram os 
seus investidores e afectaram 
negativamente a economia 
moçambicana para enche-
rem os seus próprios bolsos”. 
Mas Boustani garantiu sempre 
que não defraudou ninguém, 
que nunca contactou sequer 
um investidor norte-ameri-
cano e que tudo o que fez foi 

para o bem de Moçambique. 
Na segunda-feira (02.12), 

Jean Boustani foi considerado 
inocente pelos 12 membros 
do júri num tribunal federal 
de Nova Iorque, que não con-
seguiram “perceber como é 
que este caso era relevante 
nos EUA”. Segundo o Centro 
de Integridade Pública (CIP) 
de Moçambique, que acom-
panhou o processo, a decisão 
não é passível de recurso e 
Boustani será libertado. À sa-
ída da sala do julgamento, o 
negociador da Privinvest le-
vantou o punho em sinal de vi-
tória, escreveu a agência Lusa.

1. Quem foi acusado?

Ao todo, oito pessoas foram 
acusadas pelos EUA de envol-
vimento num esquema de frau-
de e lavagem de dinheiro, que 
teria prejudicado, entre outros, 
investidores norte-americanos. 

O principal arguido no 
caso era Jean Boustani, o ale-
gado arquitecto do esquema 

e negociador da Privinvest, 
uma empresa de construção 
naval que assinou contratos 
com três empresas estatais mo-
çambicanas, a ProIndicus, a 
EMATUM e a MAM, para o 
fornecimento de serviços e 
equipamentos, incluindo 24 na-
vios de pesca e seis navios-pa-
trulha, no caso da EMATUM.

Segundo o despacho da 
acusação norte-americana, di-
vulgado a 19 de Dezembro de 
2018, só parte do dinheiro dos 
empréstimos pedidos teria sido 
aplicada em projectos marí-
timos. Outra parte teria sido 
usada para o pagamento de 
subornos. Após “pouca ou ne-
nhuma actividade comercial”, 
as três empresas deixaram de 
poder pagar os empréstimos e o 
Estado moçambicano assumiu 
as dívidas, por ser o garante.

Najib Allam, director finan-
ceiro da Privinvest, também foi 
acusado. Três ex-banqueiros 
do banco Credit Suisse, que 
em conjunto com o banco rus-
so VTB concedeu os emprésti-
mos às empresas estatais mo-
çambicanas, foram igualmente 
constituídos arguidos: Andrew 
Pearse, Detelina Subeva e Sur-
jan Singh. Durante o julgamen-
to nos EUA, os três deram-se 
como culpados de envolvi-
mento no esquema. A acusação 

norte-americana nomeou ainda 
três “oficiais” moçambicanos 
como arguidos: Manuel Chang, 
antigo ministro das Finanças, 
António do Rosário, do Servi-
ço de Informação e Segurança 
do Estado (SISE) e administra-
dor das três empresas estatais, 
e Teófilo Nhangumele, que 
agiria em nome do Gabinete da 
Presidência da República. Ne-
nhum dos três esteve presente 
no julgamento nos EUA. Em 
Fevereiro de 2019, Rosário e 
Nhangumele foram detidos em 
Moçambique no âmbito de um 
processo no país sobre as “dí-
vidas ocultas”. Chang continua 
detido na África do Sul à espera 
de uma decisão sobre se será ex-
traditado para os EUA ou para 
Moçambique. Durante o julga-
mento dos EUA foram ainda 
citados como “co-conspirado-
res” o actual ministro moçam-
bicano das Finanças, Adriano 
Maleiane, a ex-vice-ministra 
das Finanças, Isaltina Lucas, 
e Ndambi Guebuza, filho do 
antigo Presidente Armando 
Guebuza. Mas os três não fo-
ram acusados formalmente. 

Do que tratou o processo nos 
EUA?

Os procuradores alega-
ram, durante o julgamento, 
que não só o povo moçam-

bicano, como também inves-
tidores norte-americanos fo-
ram prejudicados com os 
negócios “criminosos” da 
Privinvest em Moçambique. 

Os oito arguidos foram 
acusados de lavagem de di-
nheiro, conspiração para frau-
de electrónica e fraude envol-
vendo títulos financeiros. Isto 
porque, quando as empresas 
moçambicanas entraram em 
incumprimento, as dívidas 
foram vendidas a investido-
res internacionais, incluindo 
norte-americanos. Os três ex-
-banqueiros do Credit Suisse 
foram ainda acusados de cons-
piração para violar a lei anti 
corrupção norte-americana, 
por alegadamente facilita-
rem o pagamento de subor-
nos a oficiais moçambicanos. 

 Quanto dinheiro em subornos?

Segundo a acusação, os 
arguidos teriam sido respon-
sáveis pelo desvio de cerca de 
200 milhões de dólares para 
o pagamento de subornos. 

A Privinvest teria pago 150 
milhões de dólares a Chang e 
outros oficiais moçambicanos e 
cerca de 50 milhões de dólares 
aos três ex-banqueiros do Cre-
dit Suisse. Durante o julgamen-
to, os procuradores apresenta-
ram várias tabelas e gráficos 
que provariam alegadamente o 
pagamento de subornos. A ta-
bela em anexo, por exemplo, foi 
interceptada pelas autoridades 
norte-americanas na conta pes-
soal de e-mail do arguido Najib 
Allam, o director financeiro da 
Privinvest, e, de acordo com a 
acusação, detalharia “meticulo-
samente subornos e propinas”.

Segundo o despacho de 
acusação de Dezembro de 
2018, Manuel Chang teria re-
cebido da Privinvest pelo me-
nos 5 milhões de dólares em 
subornos. António do Rosário 
teria recebido pelo menos 12 
milhões e Teófilo Nhangumele 
pelo menos 8,5 milhões. Jean 
Boustani teria obtido “cerca de 
15 milhões de dólares em re-
ceitas do esquema fraudulento 
da Privinvest” - dinheiro trans-
ferido electronicamente e que, 
em parte, teria passado por uma 
conta bancária em Nova Iorque.
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Como começou tudo?

O caso remonta a 2011. 
Foi nesse ano que, segundo 
a acusação norte-americana, 
o negociador da Privinvest, 
Jean Boustani, começou a ten-
tar persuadir oficiais do Go-
verno moçambicano a assinar 
um contrato com a empresa 
para criar um sistema de mo-
nitorização da zona costei-
ra. Citado pela imprensa, um 
funcionário da Privinvest, o 
alemão Peter Martin Kuhn, 
explicou durante o julgamento 
que “a pirataria era um grande 
problema” em Moçambique.

Nesse ano, em vários e-
-mails entre Boustani e Nhan-
gumele, teria sido abordada a 
necessidade de pagar “com-
pensações” ou “taxas de êxito” 
(“success fees”). Numa das 
mensagens interceptadas, cita-
da no despacho da acusação, 
Nhangumele terá argumentado 
que, primeiro que tudo, seria 
preciso “massajar o sistema” 
para obter “luz verde” para o 

projecto, prevendo-se o paga-
mento de uma compensação 
após a assinatura do contrato.

A 28 de dezembro de 2011, 
Nhangumele teria avançado 
um número: “Obrigado ir-
mão. Consultei e, por favor, 
põe 50 milhões de galinhas”. 
A Privinvest terá consenti-

do. A 18 de janeiro de 2013, 
a empresa de construção na-
val e a ProIndicus assina-
ram um contrato para criar 
o sistema de monitorização.

Durante o julgamento nos 
EUA, Jean Boustani assegurou 
que nunca pagou comissões em 
troca da assinatura de contra-

tos. O negociador da Privinvest 
disse que falou com Armando 
Guebuza sobre o pagamento 
dos 50 milhões de dólares, e 
que o ex-Presidente terá res-
pondido que, nem ele, nem 
nenhum membro do Gover-
no estava “autorizado a pedir 
um tostão” para avançar com 
um projeto, citou Boustani.

Mas esse dinheiro e mui-
to mais acabou por ser pago a 
vários oficiais moçambicanos, 
argumentou a Procuradoria 
norte-americana. O ex-ministro 
das Finanças teria sido um de-
les: Manuel Chang teria dado 
“luz verde” aos empréstimos 
sem notificar o Parlamento e 
os parceiros internacionais.

5. O que disse a defesa de 
Boustani?

A defesa de Jean Boustani 
argumentou que o negociador 
não quebrou quaisquer leis nor-
te-americanas, nem defraudou 
investidores. “Moçambique ob-
teve tudo aquilo que a Prinvi-
vest prometeu. Que fraude tem 

estes contornos?”, questionou o 
advogado de defesa Randall Ja-
ckson, citado pela Bloomberg.

“Jean nunca se encontrou, 
relacionou, falou ou mentiu a 
qualquer investidor”, acrescen-
tou Jackson. A defesa referiu 
ainda que Boustani nunca este-
ve sequer nos EUA, pelo que o 
caso nem deveria ter sido tratado 
num tribunal norte-americano.

Esta segunda-feira (02.12), 
o júri norte-americano ilibou 
Boustani de todas as acusa-
ções que pesavam sobre ele.

Em tribunal, Boustani nun-
ca negou ter pago a oficiais 
moçambicanos, afirmando que 
as transferências feitas pela Pri-
vinvest se destinavam a “dife-
rentes actividades, investimen-
tos, construção de relações, o 
‘lobbying’, a influência, tudo o 
que queríamos construir para o 
grande futuro de Moçambique”.

Segundo o negociador liba-
nês, os projectos ainda têm per-
nas para andar - o Governo actu-
al é que os tem sabotado, afirmou 
Boustani durante o julgamento.

A presidente da 
Assembleia da 
República (AR), 
Verónica Maca-
mo, que vai sub-

meter à comissão permanente 
do órgão o pedido da Renamo 
para convocação de uma sessão 
“urgente” do parlamento.

“Eu recebi, sim [o pedido 
da Renamo] no dia 27. Prefiro 

levar essa questão à comissão 
permanente” para que decida, 
“porque estamos no fim da le-
gislatura”, disse aos jornalistas.

Macamo falava em reac-
ção ao pedido feito pelo prin-
cipal partido da oposição para 
convocação de uma sessão 
urgente do parlamento para 
esclarecimentos do Gover-
no acerca das dívidas ocultas 

e ataques no Norte do país.
A presidente da AR consi-

dera que se trata de “uma ques-
tão sensível, que tem que ser 
tratada com responsabilidade”.

“A comissão permanente 
dirá se é importante agendar 
agora” ou deixar a decisão 
para a nova composição do 
órgão, eleita a 15 de Outu-
bro e cujos deputados devem 
ser empossados em Janeiro.

A presidente da AR acres-
centou ainda que a questão das 
dívidas ocultas já foi discutida, 
tendo-se concluído que de-
via ser remetida às instâncias 
judiciais, onde se encontra.

“Nós ouvimos [falar do as-
sunto] através de jornais” e de 
outros meios e Verónica Ma-
camo pensa que “não se trata 
de coisas tão importantes do 
país através de ‘ouvi dizer’”.

“Precisamos de um pouco 
de serenidade”, acrescentou.

Para já, a comissão per-
manente é a quem cabe apre-
ciar o assunto, concluiu.

Refere que o partido Re-
namo solicitou uma sessão ex-
traordinária na Assembleia da 
República (AR) para o governo 

da Frelimo ir explicar aos mo-
çambicanos o envolvimento 
do nome do actual Presidente 
da República, Filipe Nyusi no 
caso das dívidas odiosas e ile-
gais, julgado recentemente nos 
Estados Unidos da América.

A Renamo convocou a 
imprensa sedeada na capital, 
recentemente, para explicar 
que no passado dia 27 de No-
vembro, solicitou ao abrigo 
da linha i, número 1 do artigo 
55 do Regimento da Assem-
bleia da República, a convo-
cação de uma sessão plenária 
extraordinária daquele órgão.

De acordo com José Mantei-
gas, o povo moçambicano tem 
acompanhado com crescente 
preocupação as revelações em 
sede de julgamento do tribunal 
de Brooklyn de Nova Iorque, 
Estados Unidos da América 
de arguidos que respondem 
sobre as dívidas inconstitu-
cionais e ilegais também co-
nhecidas comodívidas ocultas.

“Pela sua gravidade e im-
pacto negativo na sociedade 
moçambicana, consideramos 
ser urgente que o governo vá a 
casa do Povo para explicar-se, 

uma vez que está em causa o 
bom nome do país e a credibi-
lidade do Presidente da Repú-
blica que vem sendo citado nas 
declarações”, disse Manteigas.

A Renamo ajunta que 
paralelamente, o governo 
deve ir se explicar na AR so-
bre os ataques terroristas na 
província de Cabo Delga-
do que completaram já dois 
anos sem se conhecer inclu-
sive o rosto e as motivações 
dos verdadeiros mandantes.

“Porque há mais de anos 
ocorrem na província de Cabo 
Delgado, ataques armados 
contras as populações, ins-
tituiçõespúblico e privadas 
protagonizadas por grupos 
ainda não identificados pe-
las Forças de Defesa e Segu-
rança”, justificou Manteigas.

Aliás, segundo defende 
Manteigas, pelo impacto nega-
tivo das mortes cruéisque estão 
a ocorrer em Cabo Delgado e 
“destruições que dai resultam 
é imperioso que o governo 
esclareça aos moçambicanos 
os contornos destes ataques 
e a correspondente solução”. 

(Dávio David/Redacção)

Envolvimento de figura do Estado nas dívidas ocultas

Comissão permanente avalia 
pertinência do pedido da Renamo

- Ouvimos através de jornais e de outros meios…não se trata de coisas tão importantes do país - Verónica Macamo
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ALMADINA Sheikh Aminuddin Mohamad

Quem pára a sida?
Ajudar a nossa gente a 

ganhar confi ança, adoptando 
de novo um estilo de vida 
pura, modesta e casta, é hoje 
a nossa maior necessidade. 

Hoje a sida, o consumo 
de drogas, a violência, a li-
bertinagem, a gravidez de 
menores, o suicídio, etc., são 
algumas das consequências 
do abandono da nossa cultu-
ra e do chamamento divino.

Somos tão materialistas 
que, quando se fala da sida e 
dos seus males e consequên-
cias, ninguém se convence, 
apesar de há muitos anos estar-
-se a combater esta pandemia 
e os níveis de infecção não 
diminuírem, pelo contrário, 
por cada dia que passa vão 
aumentando. Talvez falando 
no seu impacto económico e 
no que isso custará à Nação em 
termos de meticais ou dólares 
as pessoas possam acreditar.

A sida está custando ao 
nosso País milhões de dólares 
por ano em internamento 
hospitalar, tratamento e pes-
quisa de novas formas de 
tratamento. Isto causará um 
desastre não só à economia, 
pelo custo directo dos cuida-
dos e tratamento, mas também 
em termos de perda de anos de 
trabalho acumulado e também 
pelo défi ce de mão-de-obra. 

No nosso País já temos mi-
lhões de casos de HIV, e segun-
do um estudo, pelo menos um 
milhão de africanos, muitos 
deles de tenra idade, morrerão 
provavelmente de sida nos 
próximos anos. De acordo com 
estatísticas de ONG’s obtidas 
a partir da recolha de dados 

no terreno, parte substancial 
dos casos de HIV conhecidos, 
continuam sendo de mulheres, 
com maior incidência nas jo-
vens com menos de vinte anos.

Pesquisas revelam que ra-
parigas entre 15 e 20 anos 
constituem cerca de 70% do 
total de mulheres no Mundo 
infectadas pela sida. Isto tem 
o seu impacto no número de 
bebés que nascem com HIV 
ao serem infectados pela mãe 
quando ainda em gestação, no 
momento do parto ou mesmo 
através do leite materno. Ape-
sar do desenvolvimento cons-
tante de novas formas de tra-
tamento tendentes à redução 
de casos de infecção vertical 
de mãe para fi lho, em África 
os números de infecções em 
recém-nascidos continuam al-
tos. Continuamos tendo casos  
de bebés nascidos com o vírus, 
com 50% de probabilidades de 
morrer antes de completar um 
ano de vida. Não há maneira 
de se escapar da devastação da 
sida, e esta não tem cura, sendo 
a prevenção melhor que a cura. 
E a prevenção encontra maior 
expressão através da abstenção.

Temos que reduzir o risco 
de vulnerabilidade das mulhe-
res e das crianças ao educá-las 
e discipliná-las, confinando 
as suas actividades aos limi-
tes prescritos pela religião.

Não se deve nunca licenciar 
o sexo livre através do enco-
rajamento no uso de preser-
vativos, pois a destruição da 
estrutura familiar e o assalto ao 
lar da forma como ocorre, re-
sultam directamente da licença 
para o cometimento de sexo 
livre concedida pela sociedade.

As pessoas que professam 
uma religião e têm dentro de 
si uma forte convicção moral, 
vêm neste tipo de compor-
tamento um perigo maior. 
Elas temem justamente que, o 
que a sociedade livre advoga, 
pode resultar numa destruição 
catastrófica da estrutura da 
família, e o eventual colapso da 
moralidade social assim como 
a conhecemos. Teremos uma 
sociedade que operará fora 
dos valores da moralidade. 
Viver-se-ão tempos em que 
o sexo será um objecto de 
compra, venda, uso, abuso, 
descarte e sabe-se lá que mais.

S e m  d ú v i d a s  q u e 
a  a b s t e n ç ã o  é  m e l h o r.

Os conceitos morais que 
o Ocidente adoptou há cerca 
dois séculos, já provaram 
ser desastrosos para a vida 
familiar, pois apenas produzi-
ram libertinagem e anarquia 
sexual jamais vistos na His-
tória. E isto sugere o retorno 
virtual do Homem ao anima-
lismo, a uma vida desprovi-
da de vergonha e decência.

A sida não tem cura, mas 
para estancar o seu avanço 
propõem-se medidas preven-
tivas e não combativas, e o re-
sultado é que, de acordo com as 
estatísticas, quase 20% de mo-
çambicanos estão infectados.

A grande prevalência de 
sida é testemunho da decadên-
cia da nossa sociedade o que 
nos leva à uma conclusão: en-
quanto a questão da moralida-
de e depravação sexual não for 
resolvida e a Humanidade não 
recuar para o caminho natural, 
simples e religioso, a sida conti-

nuará constituindo uma pedra 
no sapato. Portanto, a sida não 
é apenas uma preocupação do 
mundo da medicina, mas mais 
do que isso é uma preocupação 
de cada pessoa que valoriza 
as belas qualidades huma-
nas de decência, vergonha, 
integridade e rectidão. Quer 
parecer que a questão da sida 
não deve ser tratada de forma 
isolada, mas sim dentro do 
contexto amplo da moralidade.

A pandemia da sida, sendo 
o culminar da desintegra-
ção moral nos nossos dias, 
tem de ser desfeita bloco a 
bloco. A pornografia, o les-
bianismo, a promiscuidade, 
o divórcio, o infanticídio, o 
genocídio, o aborto, a sodo-
mia e muitos outros males 
relacionados ao sexo também 
terão que ser combatidos.

Para se evitar a ban-
car rot a  mora l  é  ne ces-
sário que se tomem cer-
tas medidas, de entre elas:

-  A auto-purif icação;

-  A  a d o p ç ã o 
d e  l e i s  p u n i t i v a s ;  e

-  A adopção de  me-
d i d a s  p r e v e n t i v a s .

O perigo e ameaça do adul-
tério e fornicação é que, tais 
práticas conduzem ao surgi-
mento de crianças ilegítimas, 
ao abuso sexual de menores, 
ao divórcio, à quebra de lares, 
à propagação de DTS e HIV, e 
à eventual destruição da moral.

As crianças órfãs de sida 
são marginalizadas e estigma-
tizadas, para além de sofre-
rem de mal nutrição, viverem 
psicologicamente afectadas, e 

não terem acesso à educação.

A Lei Isslâmica ao impor 
restrições sobre algo, veda 
todos os caminhos que condu-
zam a esse mal. Portanto, tudo 
o que desperta a atracção física 
induzindo à prática de relações 
sexuais ilícitas, promovendo 
a indecência e a obscenida-
de, é proibido na religião.

Infelizmente, muitos dos 
que estão envolvidos no com-
bate à sida não estão prepa-
rados a aceitar que a mora-
lidade e a rectidão são dos 
mais efectivos instrumentos 
para eliminar o mal da sida.

A religião incute no crente 
um melhor sistema de valores, 
com auto-restrição em assun-
tos de gratifi cação sensual nas 
mentes dos jovens. E assim 
consegue-se travar o avanço 
da sida e ter-se uma socie-
dade recta. É por isso que o 
número de casos de sida tanto 
a nível nacional como a nível 
mundial é menor nas zonas 
predominantemente isslâmicas 
relativamente a outras zonas.

Segundo a UNICEF, no pla-
no mundial cerca de 3 milhões 
de crianças são seropositivas 
e 13,4 milhões de crianças 
com menos de 15 anos são 
órfãos de sida, sendo que deste 
número, a África Sub-Saha-
riana conta com 11 milhões.

A educação é sem dú-
v i d a s  a  m e l h o r  a r m a 
para  o  combate  à  s ida .

A crença na Vida Para 
Além da Morte torna a pessoa 
mais responsável nas suas ac-
ções nesta vida, pois sabe que 
na Outra Vida terá que pres-
tar contas de tudo o que fez. 

zambEzEanUncIe  nO
Departamento Comercial
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A data foi estabe-
lecida pela Or-
ganização das 
Nações Unidas, 
a ONU, em 

1992, e é celebrada no dia 3 
de Dezembro com o objectivo:

1. De consciencializar o 
mundo para a igualda-
de de oportunidades 
a todos os cidadãos.

2. De sensibilização da co-
munidade para os desafios 
enfrentados por pessoas 
com deficiência física.

3. De informar a população 
sobre todos os assuntos 
relacionados à deficiência, 
seja ela física ou mental.

A data visa também colocar em 
prática os melhores métodos 
para garantir uma boa quali-
dade de vida e dignidade para 
todas as pessoas que sofrem 
com algum tipo de deficiência.
Para Organização Mundial de 
Saúde, um bilhão de pessoas 

vive com alguma deficiên-
cia – o que significa uma em 
cada sete pessoas no mundo. 
Em Moçambique, a falta de 
estatísticas sobre pessoas com 
deficiência, contribui para a 
invisibilidade dessas pesso-
as. Este dado representa um 
entrave para o planeamento 
e implementação de políti-
cas públicas de desenvolvi-
mento que melhoram as vidas 
das pessoas com deficiência.
Num outro estudo a ONU aler-
ta que 80% das pessoas com 
deficiência residem em países 
em vias desenvolvimento, que 
inclui Moçambique, adicional-
mente, segundo a UNICEF, 
existem 150 milhões de crian-
ças abaixo dos 18 anos de idade 
possuem alguma deficiência.
As famílias que tem um mem-
bro com deficiência vêem o 
seu nível ou custo de vida au-
mentar devido a deficiência, 
outro dado também importan-
te é que enquanto 60% dessas 

crianças completam o ensino 
médio geral nos países desen-
volvidos, em países em vias 
de desenvolvimento apenas 
45% (meninos) e 32% (meni-
nas) completam o ensino pri-
mário, facto surpreendente.
Outro dado surpreendente é 
que as famílias com um paren-
te deficiente não conseguem 
pagar os serviços de saúde o 
que leva muitas vezes a desis-
tência de tratamento médico.
Nos dados da ONU, cons-
ta que 20% dentre as pessoas 
mais pobres do mundo pos-
suem alguma deficiência, que 
colocam as mulheres e meni-
nas como as mais vulneráveis 
a abusos sexuais e violência 
sendo pessoas com menor pos-
sibilidade de obter ajuda da 
polícia e protecção jurídica.
Inúmeras crianças portadoras 
de deficiência em países em 
vias de desenvolvimento não 
frequentam a escola, o que 
representa 90% das crianças.

Pessoas com defici-
ência têm o direito:
- Ao respeito pela sua 
dignidade humana;
- Aos mesmos direitos funda-
mentais que os concidadãos;
- Os direitos civis e po-
líticos iguais aos de ou-
tros seres humanos;
- As medidas destinadas a 
permitir-lhes a ser o mais 
auto-suficiente possível;
- O tratamento médico, 
psicológico e funcional;
- A desenvolver suas capacida-
des e habilidades ao máximo;
- Apressar o processo de sua in-
tegração ou reintegração social;
- À segurança económica e so-
cial e a um nível de vida decente;
- De acordo com suas capacida-
des, a obter e manter o emprego 
ou se engajar em uma ocupa-
ção útil, produtiva e remune-
rada e se filiar a sindicatos [e] 
a ter suas necessidades espe-
ciais levadas em consideração 
em todas as etapas do plane-

amento económico e social;
- A viver com suas famílias ou 
com pais adoptivos e a parti-
cipar de todas as actividades 
criativas, recreativas e sociais 
[e não] serem submetidas, em 
relação à sua residência, a trata-
mento diferencial, além daque-
le exigido pela sua condição;
- A serem protegidas contra 
toda exploração, todos os re-
gulamentos e todo tratamen-
to abusivo, degradante ou 
de natureza discriminatória;
- E a beneficiarem-se de as-
sistência legal qualificada 
quando tal assistência for in-
dispensável para a própria 
protecção ou de seus bens.
- Direitos extraídos da Declara-
ção sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência, proclamada 
pela Assembleia Geral da ONU 
em 9 de Dezembro de 1975.
Os dados acima eviden-
ciados me fazem questio-
nar, o que estamos fazen-
do por um mundo melhor?

Dia Internacional do Portador de deficiência

Jornal Publico-PtNeltoN MassiNwaNa

Jornal Publico-Pt

O ano 2019 cami-
nha a passos galo-
pantes para o seu 
término, gerando 
por conseguinte 

várias nuances de análise, feitas 
em vários campos, seja políti-
co, económico, social, cultural, 
desportivo, etc, uma mistura de 
um pouco de tudo, no final de 
contas faz um só Moçambique.

A nível individual, é indu-
bitavelmente um momento para 
reflexão, para uns através da lei-
tura rápida dos seus ganhos, per-
das, fracassos e glórias, cabendo 
para os outros realizar este acto 
com um pouco de instrospecção, 
em transe profundo, visualizan-
do o alcance ou não dos objec-
tivos e planificar o ano seguinte.

De todas as formas possí-
veis e aceitáveis, porque neste 
espaço ao longo deste ano estive 
com o estimado leitor a abor-
dar vários assuntos de interesse 
nacional, apraz-me igualmente 
realizar o meu balanço anual, 
tendo escolhido fazê-lo sob a 
prisma da governação, afinal, 
se me tens lido, tenho imen-
so prazer em fazer análises que 
descortinam os processos de 
governação e da política, senão 

não estaria a usufruir a minha 
condição de animal político, tal 
como enunciação Aristotélica 
nos tem recordado todos os dias.

Deixando as ladaínhas de 
lado, iniciarei esta semana a mi-
nha senda de reconhecimento pú-
blico aos governantes que consi-
dero as figuras de 2019, e avanço 
desde já que serão todas políticas 
e membros do actual governo 
da República de Moçambique.

E porque na corrida nem to-
dos ganham, escolherei apenas 
3, dos quais abordarei de forma 
decrescente, ou seja, do terceiro 
ao primeiro lugar, o porquê de 
os ter escolhido como figuras 
do ano 2019, quiça do Quin-
quénio. A avaliação vai incidir-
-se sobre as grandes mudanças 
introduzidas desde a nomeação, 
as qualidades individuais e a pro-
posta para o próximo mandato.

3º Lugar – Celso Correia – 
Ministro da Terra, Ambiente 

e Desenvolvimento Rural 
(MITADER)

Claramente uma das maio-
res revelações do actual xadrez 
governativo foi este jovem mi-
nistro. Celso Correia assume a 
pasta da Terra, Ambiente e De-

senvolvimento Rural, uma nova 
designação ministerial do ou-
trora ministério da Cordenação 
da Acção Ambiental (MICOA), 
passando a integrar igualmente 
a terra e desenvolvimento rural.

E é justamente na terra onde 
são dados os primeiros passos 
desta figura na construção con-
sensual da imagem de um mi-
nistro que tinha feito trabalho de 
casa. Lançou a operação tronco, 
um movimento que alavancou a 
sua visibilidade e trouxe, como 
não deixaria de ser, algumas 
clivagens com os grupos de ex-
ploração ilegal da madeira, tendo 
em várias ocasiões se batido com 
estes de frente. Hoje, com mui-
tas ou poucas dificuldades, há 
clareza sobre como e onde deve 
ser realizado o corte e proces-
samento de madeira, principal-
mente das expécies protegidas.

Com um o mandato de asse-
gurar e promover um desenvol-
vimento sustentável, ao longo 
dos 5 anos vi um MITADER 
a centrado na redução das de-
sigualdades socioeconómicas 
com ênfase no meio rural, atra-
vés da promoção de uma eco-
nomia diversificada e inclusiva, 
lema principal da sua criação.

Foi através da mão deste 
ministro que foram concebidos 
importantes projectos para o de-
senvolvimento rural, tais como 
o Sustenta, uma iniciativa que 
visa estimular a economia rural, 
através da integração das famí-
lias rurais no desenvolvimento 
de cadeias de valor sustentáveis, 
com base agrícola e florestal, de 
forma a melhorar a sua renda e 
qualidade de vida, com respei-
to pela conservação ambiental, 
impactando 125 mil famílias.

Paralelamente, é no coman-
do do MITADER que Correia 
desenvolveu outros projectos 
tais como “Um Distrito. Um 
Banco”, “Quinta da Energia”, 
“Moz Bio”, “Procava”, entre 
outras iniciativas inovadoras 
e de grande interesse social.

Foi durante este manda-
to que o nível de consciência 
sobre a importância da pre-
servação e conservação do 
meio ambiente teve maior eco, 
largamente apoiado por Cor-
reia e parte do seu staff, uma 
vitória que deve ser comemo-
rada com bastante orgulho.

A nível de qualidades pes-
soais, está claramente compro-
vado que o 3º lugar, na lista 

das minhas figuras de 2019, é 
merecido tendo em conta que o 
jovem Celso Correia mostrou-se 
surpreendentemente um líder, 
dinâmico, criativo e que deu 
seu toque pessoal ao funciona-
mento do ministério, desmen-
tindo os cépticos que, olhando 
a sua inexperiência governati-
va, o colocavam como falha de 
casting do Presidente Nyusi.

Para mim e tenho certeza 
que para muitos outros mo-
çambicanos, o jovem minis-
tro merece estar no pódio dos 
melhores ministros deste ciclo 
de governação, e vaticino que 
o Presidente da República ve-
nha a contar com ele no próxi-
mo mandato, no início de 2020.

Para o presente mandato, po-
deria ser uma mais-valia no seu 
ministério, continuando os pro-
gramas que iniciou no mandato 
em curso, ganhando mais matu-
ridade para os próximos desafios 
caso o seu partido se faça reele-
ger em 2024. Pode vir a ser um 
sério candidato a edil da Cidade 
de Maputo, uma cidade com mui-
tos desafios na questão ambien-
tal, algo que se provou ser praia 
para este rapaz. Quem sabe?
Bem Haja, Tchitcho!

As minhas figuras do Quinquénio 2015-2019 (1)

Muphengula 
Govelaneo caNto da cigarra
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E se Moçambique tivesse Voto Electrónico, 
iriam destruir as máquinas…

 l Quando a RENAMO & Companhia alegam batota, mas todo mundo viu que a FRELIMO e NYUSI foram 
vencedores…

 l Até querem uma “Comissão de Eleições Independente” para ver se os malandros entram lá…

As Eleições Gerais (Le-
gislativas e Presidenciais) 
e para as Assembleias 
Provinciais ficarão nos 
anais da História de Mo-
çambique como aquelas 
que, tal como afirmáva-
mos muitos meses an-
tes: “seriam a mãe de 
todas as batalhas…”

A campanha eleitoral 
foi, na realidade, uma 
verdadeira festa e mais 
uma vez os moçambica-
nos deram uma lição de 
democracia ao mundo. 

Os “observadores in-
ternacionais” viram com 
olhos de ver, o que se pas-
sou no terreno, muito em-
bora, após o acto eleitoral 
do dia 15 de Outubro de 
2015, alguns foram na fi ta 
do que liam nos relatórios 
dalgumas organizações 
da alegada chamada “So-
ciedade Civil”, que rece-
beram euros e dólares 
para “monitorar”, mas 
de monitoria só fi cou nos 
euros e dólares, ludibrian-
do os seus fi nanciadores.

Vem daí a todos cantos, 
para ainda “encher os bol-
sos” com novos fi nancia-
mentos para a análise do 

que foi o processo eleito-
ral, para o que organizam 
os chamados seminários 
ou como está na moda 
-wordshop’s – para aná-
lises mais aprofundadas, 
sugerindo mesmo entre 
outras e várias baboseiras.

Com o Pedro estive-
mos na segunda-feira 
(2.12.2019), no restau-
rante XIMA, no Alto Maé, 
que face à temperatura 
que se fazia sentir, 33º 
Célsius para a “Cidade 
das Acácias Vermelhas”, 
optamos por sorvetes.

-“Já viste, que essa malta 
não desarma para desacre-
ditar as Eleições Gerais e 
para Assembleias Provin-
ciais?...” – diz o Pedro para 
a sua provocação habitual.

-Vão continuar com a 
sua, porque algumas orga-
nizações da chamada “So-
ciedade Civil” os seus “che-
fes” não têm vergonha na 
cara, porque fazem traba-
lhos de partidos políticos…

-“Diziam que recebem 
euros e madolares de or-
ganizações prometendo 
que vão fazer determina-
dos trabalhos, mas depois 
refugiam-se, no caso de 

eleições que: “não esti-
veram em todas mesas, 
porque não tiveram cre-
denciais”, quando só so-
licitam à última hora…”

-Algumas dessas orga-
nizações confundiam co-
brir Eleições Autárquicas 
(para as cidades e distritos 
autárquicos), onde em 15 
dias da campanha se vai à 
votação, com as Eleições 
Gerais e para as Assem-
bleias Provinciais, em que 
se sua às estopinhas, em 
43 dias no terreno… - ex-
plico, quando já tínhamos 
as taças de sorvete (de 
baunilha e chocolate).

-“Asseguraram que iriam 
fazer “Contagem Paralela”, 
mas que de paralela não 
passou de nome, mas já 
tinham recebido os eu-
ros e dólares”, por isso a 
guerra é a de que estas 
foram as eleições com 
maior fraude de sempre…”

-Afi rmámos que é para 
“receberem mais dinhei-
ro” em novos projectos de 
chamada “monitoria”, por 
isso vem com a estória: 
“Devíamos ter uma “Co-
missão Nacional de Elei-
ções” (Independente) …

-“Tu dizias, oh Rodolfo 
que se no actual figuri-
no a RENAMO e MDM 
(Partidos com assento 
parlamentar) estão repre-
sentados na CNE (Comis-
são Nacional de Eleições) 
e no STAE (Secretariado 
Técnico de Administração 
Eleitoral), o que fariam 
depois de terem apanha-
do a maior derrota de 
sempre nestas eleições?...”

-Naturalmente que iam 
“queimar tudo”, porque 
são partidos que “acei-
tam” como “conselheiros” 
e “mandatários” opor-
tunistas que querem es-
tar nas posições cimei-
ras, usando como táctica: 
“mentira”,  “calúnias”, 
convencidos que os elei-
tores não estão a analisar 
o seu comportamento…

-“Na verdade, se ontem 
diziam que há assimetrias 
regionais e que só o Sul é 
que está a ser desenvol-
vido, hoje as realizações 
da FRELIMO, através do 
“Governo de Moçambique” 
– que chamam de “Gover-
no do Dia”* - estão visíveis 
através das televisões, das 
rádios e da Imprensa…”

-A teoria caiu, porque 
nestas eleições o povo fez 
a justiça elegendo maiori-
tariamente Filipe Jacinto 
NYUSI e a FRELIMO para 
comandar os destinos des-
ta bela “Pátria Amada”… 
- digo ao Pedro quando 
estava a pagar a conta.

-“Essa de que houve bato-
ta, contrasta com a posição 
do mundo todo, que envia 
mensagens ao Candidato da 
FRELIMO, Filipe NYUSY, 
pela esmagadora vitória…”

-Só faltam dizer que a 
FRELIMO “subornou” es-
ses Chefes de Estado e 
do Governo que enviam 
felicitações… - explico.

-Dizem que felicitam, 
porque são eleições em 
África. Tu que não tens 
papa na língua dizem direc-
to: São MALANDROS…”

-Agora sugerem em 
tais seminários: “Votação 
Electrónica”. Aí eles iam 
destruir as máquinas à 
medida que os dados estão 
sendo processados (for-
necidos). Até ensinaram: 
“Votem e não vão para casa, 
para controlar o voto…”

- “ S ã o  n a  r e a l i d a -
de  MALANDROS! . . . ”
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A Procuradora-Geral da República empossou 15 novos magistrados do Ministério Público para as 
províncias do Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Gaza. Esta é a boa nova, 
quando saímos de um processo sujo, porco e feio, incarnado na detenção e posterior libertação de 
presos políticos em Gaza. Beatriz Buchili desafiou aos empossados a concentrarem esforços e aten-
ções nos distritos e nas comunidades, onde devem, sobretudo, combater à corrupção e o enriqueci-

mento ilícito. Oh lálá! Um incentivo de saudar, num país sobejamente marcado por estes dois actos demoníacos.
A sua colocação naqueles pontos do país acontece numa altura em que as autoridades da justiça admitem 

que prevalece o desafio de aumentar a cobertura territorial na proporção magistrado por habitante. Segundo 
Beatriz Buchili, dentre várias missões, os empossados deverão reforçar a capacidade de intervenção na preven-
ção e no combate à corrupção, participação económica ilícita, tráfico de influências e enriquecimento ilícito, 
através da realização de actividades de consciencialização jurídica aos governos distritais, às comunidades e à 
sociedade civil sobre a importância do combate aos fenómenos descritos que, dia após dia, coroem a sociedade.

Os magistrados recém-empossados deverão trabalhar em distritos transfronteiriços, nas áreas de conser-
vação e zonas de património histórico e cultural, por isso Beatriz Buchili apelou para que eles tenham uma 
actuação firme na defesa dos interesses colectivos, com vista a minorar o sofrimento das populações, por cau-
sa da inobservância das regras de protecção do meio ambiente, biodiversidade, saúde pública, qualidade de 
vida, direitos do consumidor, ordenamento do território, bens de domínio público, conservação do patrimó-
nio cultural e histórico. A guardiã da legalidade no seu discurso apelou à maior entrega ao trabalho e adopção 
de condutas de zelo, dedicação ao Estado e obediência aos direitos e deveres gerais do funcionário público.

Ora bem, aqui está um discurso rico, motivador e, acima de tudo, altruísta, de que é responsabilizado pela 
observância dos direitos humanos no país. Uma achega ao mesmo. Que haja respostas vigorosas face à ge-
neralização das novas tecnologias, globalização, mobilidade humana e estes desafios convocam questões 
novas para o Direito e para a Justiça, exigindo novas abordagens, sobretudo, em contextos de incerteza e 
de crise. Continuando no nosso apelo, desejamos que haja uma justiça forte, que deve zelar, rigorosamen-
te, pela garantia dos direitos fundamentais e colocar os cidadãos nos píncaros de qualquer outra realida-
de. Deve haver acesso à justiça que este seja um direito que por si vai simbolizar várias conquistas, por-
que é preciso assumir que em tempos recentes era notória a ausência de instituições de justiça em vários 
municípios, facto aliado a aspectos burocráticos que impediam os cidadãos de exercerem os seus direitos.

Estes novos procuradores devem funcionar no sentido de dar a conhecer os vários desafios que se colocam na 
aproximação da população aos serviços de justiça e, sobretudo, alertar para a importância dos cidadãos estarem 
informados e agirem perante as situações de injustiça que diariamente enfrentam, porque por mais voltas que sejam 
dadas, a nossa Justiça ainda é deficitária pelo facto das instituições estarem ausentes das zonas onde as pessoas 
habitam e vice-versa, ou seja, nas zonas onde existem os tais órgãos ou instituições de Justiça, estas instituições estão 
distantes das pessoas e das suas realidades. É triste, mas temos que dizer que há locais onde não há um tribunal 
e nem um posto policial, daí que seja de louvar esta iniciativa da senhora Buchili, pois a ausência destes serviços 
conduzia a situações de violação dos direitos e, nestes lugarejos, as pessoas quando vítimas de crimes correm maiori-
tariamente para as autoridades tradicionais. Com o novo dispositivo haverá condições para ultrapassar este dilema.

O Governo de Filipe Nyusi com esta iniciativa mostra que está interessado em resolver a questão 
dos direitos humanos. Há muitos desafios, e o governo já ratificou diversos acordos de direitos huma-
nos, mas alguém pode apontar a falta de cumprimento dos mesmos por questões de natureza política.

Hoje há mudanças visíveis. O que se exige é talvez um plano estratégico, flexível e exequível de forma paulatina, 
para que se possa garantir a todo o cidadão o direito ao acesso à Justiça, que inclua obviamente o acesso a usar os vá-
rios recursos disponíveis para se fazer a justiça. Isto está plasmado na Constituição. Por isso, uma vez mais, saudamos 
os novos procuradores. Saudemos o país democrático que se pretende, saudemos os vencedores das eleições, cumpri-
mentemos os que perderam e assumimos que Moçambique tem um grande desafio pela frente em termos de direitos 
humanos, justiça, combate à corrupção. Mas sem esquecer que, no meio desta azáfama, existem também os traumas 
das guerras (das muitas que aconteceram) numa altura em que o país se abre para novas perspectivas. Ola Buchili!

Editorial

| opinião |

Justiça: o grande desafio 
para um país em mudança
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Dívidas ocultas: agora, quem 
não diz “eu não comi?” Comeu

Pilatos, para não ser 
responsab i l i zado 
pelo crime (morte de 
Jesus), pediu uma ba-
cia com água e lavou 

as mãos, dizendo: “Estou ino-
cente do sangue deste homem”.  

O volume das informações 
saídas do julgamento de Jean 
Boustani, em Brooklyn, nos 
Estados Unidos, que aumenta 
a lista dos benefi ciários mo-
çambicanos das dívidas ocultas, 
serve efectivamente para afas-
tar a poeira sobre este assunto. 
Na verdade, muitas incógnitas 
lógicas não podiam ser escla-
recidas pela simples indicação 
e acusação do ex-ministro Ma-
nuel Chang, como quem, sozi-
nho, decidira tudo e envolvera 
os outros, entre detidos e outras 
ainda não. Então, para que os 
amigos, familiares e camaradas 
enriquecidos sejam ilibados, 
cada um deve agir como Pilatos. 

Agora que, de acordo com 
os dados ofi ciais da polícia dos 
Estados Unidos, o FBI, citando o 
envolvimento do partido gover-
namental, a Frelimo, do ex-chefe 
de estado Armando Guebuza, 
do actual chefe de estado, Fili-
pe Nyusi, enquanto ministro da 
Defesa, e praticamente de quase 
todos os que gravitavam à volta 
do ex-presidente (assessores e 
outros) como benefi ciários dos 
valores das dívidas ocultas alo-
cados como dívidas de todos os 
moçambicanos, verdade, quase 
ou não, fi cam esclarecidas as 
ausências e titubeantes palavras 
e das hesitações de acções. A 
verdade corrente é que afi nal as 
dívidas ilegais e ocultas não fo-
ram obra de alguns membros do 
partido e governo mas de quase 
todos e destas instituições. As-
sim, em vez de se procurar saber 
quem cometeu as dívidas ou se 
benefi ciou, directa ou indirec-
tamente, delas, a questão deve 
ser: Quem não se benefi ciou das 
mesmas ou, quem não comeu das 
destas dívidas? É então que quem 

deve ser excluído de se ter bene-
fi ciado das dívidas, para que pelo 
seu silêncio não seja associado 
a elas e visto como ladrão ou 
cúmplice tem de lavar publica-
mente as mãos tal como Pilatos.

Fica assim claro que aqueles 
que sabiam das dívidas ilegais e 
ocultas e não se pronunciaram 
antes que a informação chegasse 
do exterior, é porque se bene-
fi ciaram das mesmas, e se não 
se benefi ciaram, cada um deles, 
individualmente, declare, pu-
blicamente, afi rmando que “Eu 
não ‘comi’ das dívidas”. Aqueles 
que, uma vez conhecidas estas 
dívidas, a partir do exterior, trata-
ram de as negar, afi rmando como 
falsa a informação, é porque “co-
meram”; se não, que individual 
e publicamente, grite que “Eu 
não ‘comi’ das dívidas”. Aqueles 
que, por obrigação profi ssional, 
ter liderado, urgentemente, lide-
rado o processo de investigação, 
acusação, julgamento e conde-
nação dos implicados e evitaram 
o fazer, sonegaram as informa-
ções, “hesitaram” em cumprir 
estas suas obrigações; porque 
se benefi ciaram das mesmas, se 
não o fi zeram, que cada um diga, 
em voz alta, que “Eu não ‘comi’ 
das destas dívidas”. Aqueles que 
tudo fazem para que Chang não 
vá aos EUA para não divulgar 
certas informações que possam 
envolver outros mais, é porque 
“comeram”; se não o fi zeram, 
que cada um, na primeira pessoa 
de singular, grite que “Eu não 
‘comi’ destas dívidas”. Aqueles 
que aplicam toda a sua massa 
cinzenta (capacidades intelectu-
ais) para defender o indefensável, 
negando inegável (o claro e lógi-
co), em defesa dos indiciados, é 
porque “comeram” das mesmas 
dívidas; se não “meteram o pau 
no prato”, que, cada um, na pri-
meira pessoa do singular, grite, 
de viva voz, que “Eu não ‘comi”. 
Aqueles que, relacionados com 
os implicados das dívidas, como 
camaradas (membros do mesmo 

partido - Frelimo - partido gover-
namental que orquestrou as dívi-
das) se refugiam no discurso de 
“deixemos a justiça funcionar”, 
“confi o na justiça moçambica-
na” ou que “não me pronuncio 
para não atrapalhar a justiça”, 
não condenam as dívidas e as 
pessoas implicadas, exigindo a 
sua punição, é porque “come-
ram” das mesmas; senão não o 
fi zeram, que cada um diga, em 
voz alta, que “Eu não ‘comi’ das 
dividas ocultas”. Aqueles quem, 
em nome da disciplina partidá-
ria, não ousam, individual e pu-
blicamente, condenar as dívidas 
ocultas e os envolvidos, exigir a 
sua responsabilização (acusação, 
detenção, julgamento e conde-
nação), e não declaram que “Eu 
não me benefi ciei das dívidas”, 
enquanto é um membro sénior 
deste partido e governo e com 
uma riqueza elevada, acima das 
suas possibilidades dos seus ren-
dimentos, é suposto que se tenha 
benefi ciado das dívidas ocultas. 
Aqueles que, num exercício in-
sensato, acusam Boustani de um 
mentiroso grosseiro e acham os 
que o assumem as suas declara-
ções como implicantes na justiça 
moçambicana, desdramatizando 
o valor das suas revelações, e 
vivem dependentes dos poderes 
políticos de dia, governamentais 
e partidários, é porque, simples-
mente, se benefi ciaram ou es-
peram se benefi ciar destas dívi-
das através dos implicados nas 
mesmas, confi gurando-se assim 
como lambe-botas e membros do 
G40, designação dada aos que, 
pura e simplesmente, nas suas 
“análises”, mais não fazem do 
que forjar raciocínios em defesa 
de qualquer juízo ou acto gover-
namental e/ou do partido no po-
der. Aqueles que minimizam os 
prejuízos efeitos dos implicados 
nas dívidas, afi rmando que o di-
nheiro roubado não é de Moçam-
bique pois nunca daqui saiu e, por 
isso, não vêem motivo para tanto 
barulho entre nós, ocultando que 

os moçambicanos é que vão pa-
gar as dívidas, e enquanto são 
portadores de uma riqueza abis-
mal, é porque “comeram” das dí-
vidas; se não o fi zeram, que cada 
um grite que “Eu não “comi”. 
Aqueles que, ainda que reconhe-
cendo e condenando os implica-
dos nas dívidas, afi rmam que o 
mais importante é a recuperação 
do património e valores dos im-
plicados para pagar as dívidas e 
minimizar o sofrimento do povo, 
sugerindo assim a despenali-
zação das pessoas implicadas, 
é porque, directa ou indirecta-
mente, se benefi ciam as mesmas 
dívidas. Se não foram, que cada 
um afi rme, em viva voz, que “eu 
não estou metido nas dívidas”.   

Aqueles que, mesmo na ten-
do “comido” das dívidas, mas 
mesmo assim, se sentem na obri-
gação de defender os envolvidos, 
devem ser dessa organização ou 
ligados esta organização política 
governamental e temem algo que 
somente eles sabem e que pode 
os prejudicar de qualquer jeito. 
Aqueles que criticam a decisão 
do Conselho Constitucional e o 
seu presidente, Hermenegildo 
Gamito, pela sua decisão que 
declara inconstitucional e nula 
a dívida de 850 milhões de dó-
lares contraída pela EMATUM 
e a respectiva garantia emitida 
pelo Estado enquanto é porta-
dor de um património muito 
além dos rendimentos ofi ciais 
é porque “comeram” das dívi-
das; se não o fi zeram, que cada 
um, a alto som, grite que “Eu 
não meti a colher nas dívidas”. 

A exigência, à pessoa, para 
se declarar publicamente e na 
primeira pessoa de singular, que 
não “comeu” das dívidas deve-se 
ao facto de se perceber afi nal se 
tratou de um plano institucional 
(partido e governo de dia) e que 
quase todos os seniores ricos de-
viam saber e se benefi ciaram do 
esquema fraudulento. Por isso, 
para alguém desta categoria 
se ilibar, que se negue. Afi nal, 

o Chang, coitadinho e outros 
poucos apanhados, não são os 
verdadeiros autores morais do 
esquema, mas operacionais que 
aproveitaram tirar muito do mui-
to mais que tramitaram a man-
do as suas instituições e chefes. 
Mais revelações surgirão e não se 
vai impedir o desmoronamento 
dum império e indivíduos pode-
rosos e prestigiados construídos 
na base de alicerces corruptos e 
fraudulentos. Muitos dos indiví-
duos de prestígio nacional, cujo 
comportamento sobre as dívidas 
se inscreve as atitudes acima des-
critas, serão denunciados, des-
mascarados e preferirão nunca 
terem pisado o tapete vermelho 
e subido os degraus de fama, 
focalizados por holofotes mul-
ticolores. Amaldiçoarão o desti-
no que os colocou e os destituiu 
vergonhosamente da ribalta e 
invejarão o simples cidadão que 
vive do seu magro salário míni-
mo ou de um simples camponês 
que somente reza e agradece a 
Deus pela chuva, a única bênção 
para a sua sobrevivência humil-
de na base de trabalho honesto.

Do que se pode aproveitar 
deste triste espectáculo é a to-
mada de consciência do povo de 
que os dirigentes roubam-nos, 
devem ser controlados e assim se 
desencorajar o enriquecimento 
ilícito e se valorize, socialmen-
te, uma vida honesta e simples 
como a religião sempre ensinou. 
É que os gatunos políticos e go-
vernamentais agem na medida 
da consciência dos seus povos e 
quando esta for elevada, menos 
chances os seus dirigentes têm 
de os manipular. A crença cega 
em partidos e seus dirigentes, as 
vitórias retumbantes e fraudulen-
tas, a falta de alternância política, 
a exclusão política dos progra-
mas e pessoas de outros partidos 
na governação, etc. não podiam 
funcionar como factores para tor-
nar os dirigentes arrogantes e to-
marem estas decisões anti-popu-
lares em nome do próprio povo.

| opinião |



A organização não governamental KUWUKA JDA refere 
que cerca de 60 por cento da terra da província de Tete já foi 
entregue às empresas de prospecção de recursos naturais e, 
caso efectivamente venham a ser descobertos recursos, signi-
fica que parte da população daquela província será deslocada 
para outras províncias.

“Isso é preocupante 
para os aspectos re-
lacionados com o or-
denamento territorial, 
porque, se a provín-

cia de Tete, é concessionada 
em 60% para os investimentos 
em indústria de extracção e 
exploração mineira onde se-
rão enquadrados outros 40% 
para acomodar sectores como 
agricultura, comércio e habi-
tação?”, questiona  Germano 
Brujane, representante da or-
ganização da sociedade civil 
KUWUKA JDA, acrescentan-
do que tais investimentos po-
dem trazer implicações relacio-
nadas com os reassentamentos 
das comunidades afectadas por 
aquele projecto mineiro. Ger-
mano Brujane prognostica que 
não estando claro os critérios 
de zoneamento e identificação 
de áreas para a expansão e re-
assentamento das comunidades 

antevê-se uma situação em que 
as comunidades serão reassen-
tadas nas outras províncias.

“Pode parecer estranho. 
Mas, se a coisa continuar da 
maneira em que se encontra 
poderemos assistir os reassen-
tamentos em outras províncias, 
isto porque não haverá espaço 
numa percentagem de 40% 
do território que resta (na pro-
víncia de Tete) em caso dos 
projectos serem viáveis para 
reassentar todas comunidades 
e ainda definir áreas para agri-
cultura, comércio e outros ser-
viços complementares”, prog-
nosticou.

Para sustentar a sua ideia, 
Germano Brujane socorreu-se 
do exemplo do distrito de Mar-
rara onde está a empresa india-
na Jindale que até esta parte 
não há desfecho do processo de 
reassentamento das comunida-
des de Cassoca, área na qual é 

abrangida pela exploração do 
carvão. As reclamações dessas 
comunidades, segundo disse 
Brujane, são inúmeras e a lista 
começa desde a falta de terras 
aráveis para agricultura, a falta 
de condições para prescindir do 
sector primário e migrar para 
outras áreas. Um outro pro-

blema é que as comunidades 
desse lugar procuram a quatro 
cantos identificar áreas férteis 
para continuar com as activida-
des agrícolas, embora Marrara 
tenha um tipo de relevo típico 
da província que é pedregoso. 
A nossa fonte não tem dúvidas 
de que, se o governo e a Jindal 
andam baralhados para dar o 
desfecho ao processo de reas-
sentamento em Cassoca, “ima-
ginemos” para umas quatro ou 
cinco mineradoras a desenvol-
ver suas actividades na provín-
cia de Tete como se vai identifi-
car áreas para agricultura.

“Este é um desafio que te-
mos neste boom das descober-
tas de recursos na província de 
Tete versus a questão de orde-
namento territorial”, salienta  
Brujane, que refere ainda que  
a questão de ordenamento terri-
torial é primordial para garantir 
a sustentabilidade dos recursos. 

“O ordenamento territorial 
já tem instrumento que regula 
a gestão dos espaços a nível 
distrital e provincial ”, referiu, 
acrescentando que há falhas 
dado que o desenvolvimento 
espacial desses distritos não 
acompanham o que está legis-
lado no ordenamento territo-
rial, apontando, por exemplo, o 
caso da comunidade de Baga-
moio em Moatize, na segunda 
secção da empresa Vale, onde 

se previa no plano de gestão 
ambiental o distanciamento dos 
500 metros de separação entre 
a comunidade e a mineradora, 
o que não está a suceder pois 
se verificam uma vizinhança 
muito próxima entre a Vale e a 
Comunidade, ou seja, apenas a 
vedação é que os separa. Curio-
so é que nas residências em alu-
são há corrente eléctrica e água 
abastecida pelo FIPAG, o que 
significa que o estado reconhe-
ce a existência dessas comu-
nidades que de forma visível 
sofrem os impactos das activi-
dades que a mineradora Vale 
vai causando ao ambiente. Para 
ultrapassar essas adversidades, 
Germano Brujane, defende a 
necessidade de zoneamento 
espacial de modo a permitir a 
definição de áreas a título de 
exemplo se o governo preten-
der reassentar comunidades 
com o zoneamento já se estará 
definido o espaço para o efeito.

 Por último, a fonte diz que 
o governo para o desenvolvi-
mento do país está preocupado 
em garantir mais investimentos 
o que significa ser urgente um 
tratamento equilibrado em caso 
de uma área que se desenvolve 
agricultura e se descubra por 
exemplo a ocorrência de um 
recurso natural. Que área pode 
ser identificada para a reposi-
ção de hectares de machambas? 

eLton da Graça
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Mais da metade da província entregue para pesquisa de recursos naturais 

População de Tete pode ser 
reassentada em outras províncias
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Mapulene é um bairro em expansão da cidade do Maputo e 
que tem atraído muitos interessados em criar residências no lo-
cal e esta sua apetência tem criado sérios problemas a edilidade. 

O bairro é con-
trolado pela 
A s s o c i a ç ã o 
Costa do Sol, 
depois que as 

machambas deram lugar a ou-
tras iniciativas que não produ-
zir comida e de frisar que ao 
longo dos tempos a zona foi 
invadida da Costa do Sol e os 
solos ficaram contaminados 
com salinidade. Com o tempo, 
e quando as obras de edifícios 
de residências começaram a 
fluir foram criadas associações 
reconhecidas pelo Município 
de Maputo, cujo horizonte era 
controlar a avalanche de pro-
cura e travar desmandos. Com 
esta iniciativa, o Conselho 
Municipal foi parcelar a zona 
e a associação a controlar os 
membros que cediam as suas 
machambas a quem desejasse.

Entretanto, em cada zona 
de Mapulene, os donos das ma-
chambas criaram a sua associa-
ção e no caso vertente, criou-se 
a Associação do bairro Costa 
do Sol e, na altura era compos-
ta de mais de 700 membros.

Muitas pessoas interessa-
das correram para Mapulene e, 
cada qual negociou à sua ma-
neira com o dono da macham-
ba, o valor da sua recompensa.

O processo foi andando, 
e aos poucos os terrenos na-
quela zona foram acabandoe 
hoje ficaram os problemas. 

De burlas acentuadas

Muitos compraram e ergue-
ram os seus edifícios de pri-
meiro e segundo pisos, como 
se pode ver nas imagens. Tem 
energia, água e ruas bem aber-
tas para circulação e cruza-
mento de veículos. Por isto e 
mais, os apetites cresceram os 
donos dos terrenos já vende-
ram tudo sob acompanhamen-
to da associação Costa do Sol.

Comissão de petiscos

Hoje há barulho consubs-
tanciado na venda de um mesmo 
terreno a mais de uma pessoa, 
ou mesmo tereno de outrem à 
revelia como acontece um pou-
co por todo o lado deste país.

Os exemplos são vários e 
a olho nu, como por exemplo 
a dos terrenos do senhor Sil-
va, daTania Silva e do Daniel 
Oliveira, que viram os seus es-
paços entregues a outras pesso-
as. Os membros da associação 
venderam para outras pessoas, 
mesmo sabendo que os terre-
nos têm os seus donos e, aliás, 
foram eles que se fizeram de 
intermediários perante o dono 
da machamba e do comprador.  

A associação do Costa 
do Sol conhece todos os ter-
renos e seus donos, pois eles 
sempre estiveram no momen-
to da negociação dos mes-
mos e, sabem quem cuida 

e não cuida do seu terreno. 
Porém, e quando por lá 

aparece alguém a precisar de 
um terreno, a associação não 
faz mais nada se não indicar 
um terreno cujo dono ain-
da não tenha construído nada 
e, dizem que é terreno livre.

As pessoas como não tem 
nenhuma informação contrá-
ria a não ser esta artimanha 
da comissão, acabam cain-
do na burla e quando iniciam 
com as obras de construção 
aparecem os verdeiros do-
nos e aí começa a confusão. 

Para entender melhor, a 
nossa reportagem escalou Ma-
pulene e sem se identificar foi 
acompanhando vários casos de 
burlas feitas por alguns mem-
bros da associação Costa do Sol.

Daniel Oliveira é um desses 
que viu seu terreno a ser ven-
dido a outra pessoa só porque 
ficou um tempo a se preparar 
para construir. Ao descobrir, 
Daniel embargou a obra da 
construção de muro de veda-
ção que estava a ser erguida. 
Quando quis saber quem teria 

indicado e autorizado a cons-
trução no seu terreno disseram 
que era um membro da asso-
ciação que burlou um cidadão. 

Segundo nos contaram,” 
isto acontece porque os mem-
bros da associação estão 
acostumados a vender terre-
nos e agora que os terrenos 
acabaram, optam por bur-
lar as pessoas ”-sentenciou.

Refira-se que Daniel Olivei-
ra viu seu terreno a ser entregue 
a outras pessoas embora tenha 
documentos passados pelo mu-
nicípio a confirmar titularida-
de. Aliás, a própria comissão 
sabe muito bem que Daniel 
Oliveira obteve o terreno legal-
mente da própria dona e a as-
sociação sempre acompanhou 
todo o processo, mas como 
já não há terrenos sem do-
nos, a comissão prefere burlar 
quem chega com preocupação.

Outras pessoas que também 
sofreram esta tentação foram 
o senhor Bruno e Tânia Silva. 
Segundo soubemos, a comissão 
anda fugitiva dos problemas e, 
também como já não há terre-
nos para dar, preferem carre-
gar nomes indesejáveis (insul-
tos), por burlas aos inocentes.

Associação pula fora mas 
admite

A nossa reportagem contac-
tou o secretario executivo da 
Associação Costa do Sol, Flo-
rentino Gilberto Manejo, para 
ouvir dele, o que estaria por 
detrás destas vendas e burlas 
tendo afirmado que “os terre-
nos são dos filiados, no início 
éramos 700 membros, mas 
agora ficamos pouco menos de 
200 membros pois, muitos já 

não tem terrenos e, outros que 
ainda estão, já não tem terre-
nos, “ disse Manejo para depois 
acrescentar que; “ não conheço 
os problemas da Tânia Silve e 
do Bruno, mas sim, conheço 
o problema do senhor Daniel 
Oliveira, que foi um interme-
diário que criou esta confusão 
toda e estamos a resolver”.

 Entretanto, Manejo admi-
te que tem havido problemas 
de um terreno ser atribuído a 
duas ou mais pessoas, pelos 
próprios donos dos terreno 
e não a associação como tal.  

A nossa reportagem quis 
saber do senhor Florentino se 
esses intermediários são mem-
bros da direcção da associação 
ou são pessoas desconheci-
das, ao que respondeu que “ 
todos terrenos têm donos por-
que eram machambas, e cada 
membro tem o direito de ceder 
seu terreno a quem quiser, e 
nalguns casos são esses do-
nos das machambas que dão a 
duas ou mais pessoas, a mesma 
machamba. Também pode ser 
um membro da direcção por-
que nem todas as pessoas são 
honestas”, admitiu Manejo.

Manejo explicou que, ” 
isto acontece porque as pes-
soas, depois de adquirir o es-
paço ficam sem construir, e os 
mais atentos a isso aproveitam, 
porque o terreno fica dentro do 
capim e de caniço”. No caso 
do terreno do Daniel Olivei-
ra por exemplo, que tem toda 
a documentação passada pelo 
município, Manejo disse que 
conhecia o problema e esta-
va no seu gabinete em debate, 
desconhecendo os outros dois, 
ou seja do Bruno e da Tania.  

 Entretanto os nossos infor-
madores disseram que“ tanto 
Manejo como outros mem-
bros da direcção daquela as-
sociação não são sérios pois, 
são eles que protagonizam 
esses conflitos e burlas, por-
que naquela associação não 
há terrenos para atribuir ”.

Segundo disseram, “ aque-
la associação devia ser ex-
tinta porque o que anda fa-
zer é vergonhoso, só estão a 
roubar aos inocentes, porque 
naquela zona já não há terre-
nos para dar”, sentenciaram.

Terrenos em Mapulene

De burlas e petiscos vive a 
associação Costa do Sol

José MatLhoMBe
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Para desenvolver projectos de desenvolvimento do distrito de Marracuene

Trabalhamos no sentido de eliminar 
sindicatos do crime de venda de terrenos 

O administrador de Marracuene, Shafee Sidat, não 
tem dúvidas de que a vila de Marracuene assiste um de-
senvolvimento considerável. Contudo, sugere a elimi-
nação dos sindicatos do crime de venda de terrenos, de 
modo a pôr termo aos conflitos por demais existentes.

Shafee Sidat, um 
homem que antes 
esteve ligado ao 
desporto e à vida 
empresarial, é hoje 

administrador do distrito de 
Marracuene. Olha para o cargo 
com alguma naturalidade, pois, 
diz ter uma ligação com o públi-
co, tendo trabalhado em acções 
humanitárias. Admite ter co-
metido inúmeros erros no pas-
sado e socorre-se da palavra de 
Jesus Cristo: “quem nunca pe-
cou que atire a primeira pedra”.

Marracuene é um distrito 
agregado a província de Mapu-
to e uma extensão da cidade de 
Maputo. Um distrito promissor 
a olhar pelos investimentos 
que vai assistindo nos últimos 
tempos. Contudo, há muitas 
incoerências por corrigir, a 
exemplo disso: o novo cemité-
rio é gerido pelo Município de 
Maputo, mesmo não estando na 
área municipal, outros aspectos 
tem que ver com a gestão de 
algumas receitas que não são 
canalizadas àquele distrito.

Para o administrador de 
Marracuene ShaffeSidat, Mar-
racuene é um distrito que an-
seia crescer e quiçá reunir re-
quisitos para ascender a uma 
grande vila municipal e tornar-
-se um dos maiores polos de 
desenvolvimento de Moçam-
bique.Entretanto, diz ser ao 
mesmo tempo um distrito com 
inúmeros conflitos que o impe-
dem de crescer, onde se desta-
cam casos de conflitos de terra 
por esta denotar-se muito ape-
tecível à prática da agricultura, 
indústria de entre outras áreas.

Lamenta o nível de envol-
vimento de entidades locais em 
conflitos de terra que nos trinta 
e nove bairros que compõem 
o distrito, havendo indivíduos 
implicados em mais de vinte e 
seis bairros, no entanto, subli-
nha que à medida que vão sen-
do gradualmente identificados, 
esta teia de sindicados de cri-
me de venda de terras vai sen-
do desmantelada sem tréguas.

Na sua óptica, para o de-
senvolvimento de Marracuene, 
é imperioso resolver proble-
mas de conflitos de terra, pois 
todos os projectos ambiciosos 
que poderiam gerar até duas 
mil oportunidades de empre-
go lidam com a terra, havendo 
áreas projectadas para implan-
tação de indústrias. No entan-
to, estão em conflito que se 
arrastam há mais de vinte anos. 

Shafee Sidat reconhece que 
há pessoas detentoras de direi-
tos de uso e aproveitamento de 
terra e que abandonam o espa-
ço, o que de alguma forma dá 
azo aos sindicatos de venda de 
terrenos alheios. Em termos de 
projecções, Sidat fala da cons-
trução de um campo de golfe 
e de instâncias hoteleiras ao 
longo da praia da Macaneta, na 
perspectiva de que poderiam 
trazer desenvolvimento e em-
prego à região sul, entretanto, 
os projectos não se efectivam 
porque o espaço está em con-
flito. Aliás, a fonte explica que 
um dos problemas que propicia 
os conflitos de terra é a falta de 
DUAT’s ou seja algumas pes-
soas que se auto-intitulam do-
nos dos terrenos vendem-nos 
sem emitir qualquer documento 
e, quando aparece o verdadeiro 
dono na posse do DUAT, o go-
verno deve intervir através do 
embargo da obra ou demolição, 
daí que, para o mês de Janeiro 
próximo, se pretenda lançar 
a campanha de regularização 
de terrenos e de construção 
no sentido de dar legitimidade 
aos verdadeiros proprietários.

“Por exemplo, tivemos o 
caso de Milhulamete, os terre-
nos pertencentes àquela firma 
haviam sido vendidos por pes-
soas que se dizem nativas. Mas, 
quando exigimos documentos 
sobre o espaço, as pessoas não 
os exibem e como solução, o 
governo acaba recorrendo as 
demolições para restituir ao 
legítimo proprietário” disse 

Potencial agrícola e turístico

Em ralação a agricultura 
o chefe do executivo de Mar-
racuene afirma que existem 
grandes áreas para fazer agri-
cultura, pecuária, e estas duas 
são uma grande fonte para o 
desenvolvimento do país, “mas 
também temos grandes áreas 
para o turismo que também não 
estão aproveitadas e que po-
dem alavancar Marracuene ti-
rando o distrito do anonimato”.

Relativamente ao sector 
Agrícola, Ambiente e Desen-
volvimento Rural, Sidat indi-
ca haver sinais satisfatórios. 
Nos últimos anos registou-se 
evolução no que refere a pro-
dução agrícola, por exemplo, 
na presente campanha agrícola 
foram semeados 42.209 hec-
tares contra 39.208 hectares 
comparado a igual período em 
análise, 2018, um crescimento 
de 7.7%, com uma produção 
de cerca de 453.912 tonela-
das, contra 435.770 de igual 

período em análise, resultan-
do num crescimento de 4.2%.

Na área da pecuária a pro-
dução é apontada como tendo 
aumentado em 14.2%, contra 
11% de 2018. Em termos de 
infraestruturas também regis-
tou-se crescimento de constru-
ção de infraestruturas públicas 
e não só, desde furos de água 
para o consumo, tendo sido 
abertos pelo menos vinte fu-
ros de água no actual governo.

“Marracuene começou 
a ser polo de desenvolvi-
mento, apetecível e começa 
a ser um local onde as pes-
soas estão a apostar”, disse.

Para Sidat, o distrito de 
Marracuene deixa de ser um 
cancro naquilo que refere aos 
problemas de vias de acesso 
para movimentar pessoas e 
bens. O sonho da nova admi-
nistração é operar diferente, 
poder ter o distrito todo asfal-
tado, embora reconheça ha-

ver necessidade de se mobi-
lizar recursos para tal sonho. 

Foi no contexto de melho-
ramento das estradas que foi 
reabilitada a estrada que vai a 
praia de Macaneta, reduzindo 
para 15 minutos actualmente 
contra uma hora que era pre-
ciso antes dos trabalhos de 
manutenção. Nos últimos três 
meses foram alocados auto-
carros que beneficiam perto 
de 5200 habitantes nas rotas 
de Machubo, Zimpeto, Marr-
racuene, Tchumene, Novo 
Cemitério, incluindo Museu, 
uma acção que permitiu o li-
cenciamento de 42 autocarros.

“Todos estes empreendi-
mentos foram feitos através de 
parcerias público-privadas, é 
verdade que temos muito apoio 
da ANE, do governo provincial 
e central, mas o governo do dis-
trito de Marracuene, incluindo 
a população conseguiu fazer o 
melhor para o distrito” finalizou.



Na cidade da Beira: 

A Associação para 
o Desenvolvi-
mento e Segu-
rança Social de 
M o ç a m b i q u e 

(ADESMO), localizada no 
bairro Vila Massane, na au-
tarquia da Beira, província de 
Sofala, recebeu, recentemente, 
um apoio do Standard Bank no 
valor de 1.100.000,00 MT (um 
milhão e cem mil Meticais), 
destinados às obras de repo-
sição de infra-estruturas des-
truídas pelo ciclone Idai, que 
assolou a região centro do país 
nos dias 14 e 15 de Março úl-
timo, com maior incidência na 
segunda maior cidade do país.

Trata-se de um centro de 
acolhimento a crianças órfãs 

cujos pais perderam a vida 
vítimas de doenças crónicas, 
principalmente o HIV/SIDA. 
Actualmente, o local alberga 
115 petizes de ambos os se-
xos, sendo 71 meninos e 44 
meninas, com idades compre-
endidas entre os seis e 17 anos.

O valor entregue pelo Stan-
dard Bank resulta de contribui-
ções feitas pelos colaboradores 
e clientes do banco, mais tam-
bém outras pessoas, através de 
uma conta denominada “Soli-
dariedade”, criada no âmbito 
da campanha de angariação de 
apoio para as vítimas do Idai.

Segundo o director de 
Marketing e Comunicação 
do Standard Bank, Alfredo 
Mucavela, as contribuições 

não são só de moçambicanos, 
mas também de pessoas resi-
dentes nos países da região, 
que permitiram que o sonho 
das crianças da ADESMO 
pudesse tornar-se realidade.

“O nosso apoio é de pes-
soas que amam Moçambique, 
que responderam com aquilo 
que tinham financeiramente. As 
crianças que aqui estão mere-
cem viver num local condigno 
e habitável, por isso vamos re-
abilitar este centro. Hoje lançá-
mos a semente e, brevemente, 
estaremos aqui para entregar a 
obra”, disse Alfredo Mucavela.

Na ocasião, as crianças, 
representadas por Rita da 
Assunção Ribeiro, agrade-
ceram o apoio do banco, ao 

qual pediram que replicasse o 
gesto a demais petizes asso-
lados pelo ciclone, e não só.

“Com este apoio, o Stan-
dard Bank demonstra o amor 
que nutre pelas crianças. Enco-
rajamos que continue com este 
tipo de iniciativas”, referiu Rita 
da Assunção Ribeiro, que pediu 
que o banco ajudasse a encon-
trar padrinhos para o centro.

A propósito, a represen-
tante das crianças acolhidas 
na ADESMO apontou a falta 
de máquinas de costura, com-
putadores para aulas de in-
formática, panelas de maior 
capacidade e bicicletas para o 
transporte dos activistas como algu-
mas das necessidades do centro.

A estas dificuldades juntam-

-se as de alimentação, vestuário, 
material escolar, equipamen-
to para a formação profissio-
nal, água potável, entre outras, 
descritas pelo coordenador da 
ADESMO, Perane Jorge, que 
acrescentou que o centro acolhe, 
também, crianças seropositivas.

“Quando chegam ao cen-
tro, após um longo processo, 
que envolve as famílias de ori-
gem e as estruturas do bairro, 
as crianças são submetidas a 
uma avaliação médica. No caso 
de ser uma (criança) seroposi-
tiva, os activistas, em coorde-
nação com os centros de saúde 
à nossa volta, fazem o devido 
acompanhamento, através da 
assistência médica e medicamen-
tosa”, explicou o Perane Jorge. 

Obra de reconstrução de centro de 
acolhimento a crianças órfãs já tem apoio
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Beneficiando a comunidade local

Caravana Jurídica da Politécnica escala 
Salamanga, no distrito de Matutuine

No âmbito das 
celebrações do 
Dia Mundial 
da Luta Contra 
o HIV-Sida, a 

Universidade Politécnica pro-
moveu, no último domingo, 1 
de Dezembro, através da sua 
Unidade de Extensão Univer-
sitária (UEU), a 7ª Caravana 
Jurídica, sob o lema “Comu-
nidades fazem a diferença na 

resposta nacional ao HIV-
-Sida”, desta feita na localida-
de de Salamanga, no distrito de 
Matutuíne, província de Maputo.

Com efeito, durante a cara-
vana, 14 pessoas beneficiaram 
de assistência jurídica e duas de 
atendimento psicológico, tendo 
ainda sido atribuídos 101 NUITs 
(Número Único de Identificação 
Tributária), emitidos 67 Bilhetes 
de Identidade (BIs), 26 passapor-

tes e 23 Registos de Nascimento.
Segundo Narciso Matos, 

reitor da Universidade Politéc-
nica, o propósito da Caravana 
Jurídica é produzir uma ligação 
mais próxima e directa entre os 
estudantes, o Instituto de Pa-
trocínio e Assistência Jurídica 
(IPAJ), o Ministério da Saúde 
(MISAU), os Serviços de Mi-
gração, Registo e Notariado, a 
Autoridade Tributária (AT) e a 
Comunidade, nos arredores da 
cidade e província de Maputo, 
para apoiar os cidadãos carencia-
dos na tramitação de documen-
tos e aconselhamento jurídico.

“Muitas vezes, as pessoas 
querem tratar do seu bilhete de 
identidade ou do passaporte, e 
há um custo associado a isto, por 
isso estamos a trabalhar com as 
autoridades para saber o que ga-
nhamos mais, se são 100 ou 200 
meticais que pagam ou ter 200 ou 
300 cidadãos que aproveitam esta 
oportunidade para obter os seus 
documentos. O mais importante 
é as pessoas poderem registar os 

seus filhos”, explicou o reitor.
Por sua vez, Artur Muandu-

la, administrador do distrito de 
Matutuíne, começou por agra-
decer à população da localida-
de de Salamanga e à equipa da 
Universidade Politécnica, pelo 
facto de terem eleito o distrito 
de Matutuíne como destino para 
promover a Caravana Jurídica.

“Por outro lado, a celebração 
do Dia Mundial da Luta Contra 
o HIV-Sida teve a felicidade de 
coincidir com a realização desta 
Caravana Jurídica, numa par-
ceria com a Universidade Po-
litécnica, o IPAJ e a AT. Para 
nós, foi uma boa iniciativa, na 
medida em que veio ajudar na-
quilo que são os anseios das 
populações, no que tange à as-
sistência jurídica e psicológica. 
É uma mais-valia”, referiu o 
administrador Artur Muandula.

Angélica Nhaca, uma das 
beneficiárias do projecto, lou-
vou a iniciativa da Universidade 
Politécnica, em realizar a Ca-
ravana Jurídica naquele ponto 

do país e por apoiar as pessoas 
carenciadas, particularmen-
te o registo de crianças: “Vim 
registar o meu bebé. Estou fe-
liz porque consegui. O custo é 
simbólico. Obrigado Univer-
sidade Politécnica pelo apoio” 
agradeceu Angélica Nhaca.

Alberto Magaia, residente 
de Salamanga, garantiu estar 
também feliz por ter consegui-
do renovar o seu passaporte, 
sem constrangimentos, tendo 
apelado na ocasião para a aloca-
ção de serviços de identificação 
civil, emissão de BIs e passa-
portes, permanentes naquele 
local, que dista cerca de 70 qui-
lómetros da cidade de Maputo.

“Vim renovar o meu pas-
saporte. Foi fácil e rápido. 
Agradeço à Universidade Po-
litécnica, por ter trazido para o 
nosso distrito a Caravana Ju-
rídica, que está a ajudar mui-
tas pessoas necessitadas na 
emissão de vários documen-
tos”, concluiu Alberto Magaia.

Assegurado pelo ministro dos Transportes e Comunicações

Cabotagem marítima vai arrancar 
no primeiro trimestre de 2020
A cabotagem marítima vai arrancar no primeiro trimestre de 
2020, anunciou o ministro dos Transportes e Comunicações, 
Carlos Mesquita. Neste momento, foi já criada, para o efeito, 
uma empresa detida pela Transmarítima, em parceria com 
investidores franceses, decorrendo o processo de identificação 
das embarcações que vão operar este serviço.

A r ev i t a l i zação 
da cabotagem 
marítima no 
Pais (transpor-
te de merca-

dorias via marítima ao longo 
da costa moçambicana) visa 
diversificar as modalidades de 
transporte, devendo ter como 
impacto imediato a redução do 
custo de transporte das merca-
dorias e a consequente queda 
de preços ao consumidor final. 
Espera-se igualmente melhorar a 
comercialização agrícola, a ace-
leração do processo de industria-
lização das zonas próximas dos 

portos secundários e terciários, 
a criação de oportunidades de 
negócio para os empreendedores 
locais, entre outras vantagens.
Carlos Mesquita falava na pri-
meira cerimónia de graduação 
da Escola Superior de Ciências 
Náuticas, uma instituição de 
ensino superior tutelada pelo 
Ministério dos Transportes e Co-
municações, que lançou para o 
mercado um total de 115 quadros 
formados em Navegação Maríti-
ma, Direito Marítimo, Programa-
ção em Sistemas Informáticos e 
de Telecomunicações, Engenha-
ria Mecânica, Controlo de Sis-
temas, Engenharia Electrónica 

e de Telecomunicações, Enge-
nharia de Máquinas Marítimas, 
e Economia e Gestão de Portos.
Na ocasião, Carlos Mesquita 
instou à instituição a relançar a 
formação completa de oficiais da 
Marinha Mercante para atender 
aos desafios que o País terá de 
enfrentar e vencer nos próximos 
tempos, tais como o fornecimen-
to de mão-de-obra para operar 
navios de cabotagem marítima e 
dos grandes projectos. “Investir 
na formação é um passo funda-
mental para a sustentabilidade 
dos grandes projectos que vão 
demandar oficiais da marinha”.
De acordo com o governante, a 
modernização dos portos, a in-
tensificação das actividades pe-
trolíferas offshore, a exportação 
de carvão e areias pesadas, entre 
outros empreendimentos vão in-
tensificar a necessidade da logís-

tica do reabastecimento e gestão 
das operações nas instalações de 
produção e transporte destas mer-
cadorias, e demais operações, 
aumentando exponencialmente 
a procura por profissionais da 
marinha altamente qualificados.
“Estes projectos que o País está 
a implementar, de forma decisi-
va, devem ser vistos pela direc-
ção desta escola e por todos os 
intervenientes no processo de 
formação de marítimos como 
uma oportunidade para o esta-
belecimento de parcerias para 
superar os constrangimentos 
com que a instituição se depa-
ra actualmente, nomeadamente 
a problemática da disponibi-
lidade de equipamentos como 
simuladores e unidades flutuan-
tes para completar a formação 
dos cadetes da Escola Náuti-
ca”, referiu Carlos Mesquita.

O ministro dos Transportes e 
Comunicações manifestou a 
vontade de ver a Escola Su-
perior de Ciências Náuticas a 
“formar oficiais da Marinha 
prontos para embarcar e traba-
lhar como tripulantes de navios 
nacionais, regionais e interna-
cionais, tendo em atenção que 
a indústria marítima rege-se 
por convenções internacio-
nais emanadas pela Organiza-
ção Marítima Internacional”.
Por sua vez, a directora-geral 
da Escola Superior de Ciências 
Náuticas, Ana Maria Alfredo, 
frisou que a instituição está, ac-
tualmente, focada na busca de 
oportunidades com vista à ob-
tenção de tempo de mar reque-
rido à certificação, através de 
parcerias estratégicas com insti-
tuições que operam no sector dos 
Transportes e Comunicações”.
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Estrada N4, um verdadeiro corredor da morte

A sinistralidade rodoviária na N4 é resultado de alguma negli-
gência da TRAC, dos responsáveis pela segurança rodoviária 
do INATTER e da deficiente fiscalização da Polícia de Trân-
sito, independentemente da irresponsabilidade dos conduto-
res. É provável que estas entidades acabadas de ser citadas 
não concordem com a nossa afirmação, mas esta é a opinião 
que temos sobre este assunto e vamos passar a fundamentar.

A N4 começou 
por ser um cor-
redor da morte 
durante a sua 
r e c o n s t r u ç ã o . 

Foram criadas filas de trânsito 
estreitas onde a largura de um 
camião não cabia. As sinaliza-
ções de obstáculos da via em 
obra eram inexistentes ou defi-
cientes. Manteve-se a velocida-
de máxima de 60Km/h, quando 
devia ter sido reduzida para 40 
e 50Km/h antes de terminar a 
obra. Os condutores, mesmo es-
tando a via em reparação, circu-
lavam a velocidades superiores 
a 80 e 100Km/h, incluindo os 
grandes camiões vindo da Áfri-
ca do Sul que transportam pro-
dutos para o porto de Maputo.

Este era o cenário perigoso 
que se constatava todos os dias 
na N4 quando estava em repara-
ção. Houve, nesta situação, por 
parte da TRAC, uma má ava-
liação de riscos que esta via em 

reconstrução podia criar, uma 
vez que esta entidade conhece 
o nível de comportamento dos 
automobilistas no nosso País. 
Se os assessores da TRAC em 
matéria de segurança rodoviária 

não puderam fazer correctamen-
te as previsões ou avaliação dos 
riscos, cabia aos técnicos de se-
gurança do INATTER impor à 
TRAC para que tomasse certas 
medidas que estavam a falhar ou 
a faltar a fim de garantir melhor 
segurança. A Polícia de Trânsi-
to, por sua vez, apercebendo-se 
da indisciplina dos condutores 
face aos acidentes que estavam 
a registar-se, devia intensificar 
a sua presença e actuar de for-
ma a refrear a indisciplina dos 
automobilistas, mas também 
neste aspecto não houve efici-

ência. Perante todas estas ne-
gligências acabadas de referir, 
rezava-se para que esta obra 
terminasse o mais cedo pos-
sível, pensando-se que os aci-
dentes iriam parar ou diminuir.

Depois de pronta a recons-
trução da N4, na parte em reabi-
litação, esta estrada continuou a 
ser um corredor da morte. Mais 
uma vez, os gestores da segu-
rança rodoviária (da TRAC ou 
do INATTER), deviam ter pre-
visto que, se antes de a estrada 
estar pronta os condutores já 
praticavam a velocidades de 80 

a 100Km/h, depois de pronta 
passariam a transitar a 120 ou 
150Km/h. Como a nossa pre-
venção em segurança rodoviária 
não soube fazer esta avaliação, 
não se colocou um separador 
central e não se criaram ramais 
de acesso para este tipo de via 
com três filas de trânsito. Devia-
-se ter previsto que colocando 
duas linhas contínuas adjacen-
tes no eixo da via não impediria 
os condutores prevaricadores de 
mudar de direcção para a direita 
ou fazer inversão de sentido de 
marcha. Por outro lado, quando 

CassaMo LaLá*
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Estrada N4, um verdadeiro corredor da morte
os que querem ter acesso a N4, 
como não se criou um ramal 
de acesso, entram de imediato 
nesta via pela fila mais a es-
querda, onde circulam veículos 
a grande velocidade, o que tam-
bém tem provocado acidentes.

Mas será que a TRAC era 
obrigado a colocar um separa-
dor central? Em nossa opinião, 
não é obrigatório colocar um 
separador central a dividir a via 
em dois sentidos, quando nessa 
via o limite máximo de velo-
cidade é de 60Km/h. Esta exi-
gência é feita em auto-estradas 
e em vias equiparadas. Porém, 
uma vez que se sabe que o com-
portamento de uma grande parte 
dos condutores moçambicanos 
é irresponsável, era preferível 
ter logo colocado um separador 
central em betão ou em barras 
metálicas para minimizar os 
problemas provocados pelos 
veículos que se despistam e 
vão parar em sentido contrário.

Será que colocando um se-
parador central na N4 vai resol-
ver o problema dos acidentes 
rodoviários? Em nossa opinião 
vai apenas minimizar, muito 
pouco, o problema. Os veículos 
que se despistam e vão parar em 
sentido contrário, é porque cir-
culavam em velocidade exces-
siva, normalmente acima dos 
100Km/h. A esta velocidade ou 
ainda superior, se um veículo 
perder o controlo, e entrar em 
situação de capotamento, facil-
mente galga o separador central 
e vai parar do outro lado do sen-
tido contrário da via. Por outro 
lado, o separador central não 
evita os acidentes entre os ve-
ículos que circulam em simul-
tâneo nas três filas do mesmo 
sentido, se estiverem a circular 
em velocidade excessiva e a 
praticarem manobras perigo-
sas, como vem acontecendo, 
uma vez que a acção dos agen-
tes fiscalizadores é deficiente.

Mas então como se pode 
combater eficazmente este pro-
blema dos acidentes na N4? 
Melhorando a presença da po-
lícia e o tipo de fiscalização. 
A fiscalização de excesso de 
velocidade é apenas feito entre 
Maquinag e portagem e, neste 
troço, diminuíram os acidentes. 
A pergunta que se coloca é: Por-
que razão não se fazia a fiscali-
zação e controlo da velocidade 
entre a portagem e Shoprite? 
Não se admite, por exemplo, 
que continuemos a ver camiões 
e autocarros a circular impune-
mente a 100Km/h e a ocupar a 

terceira fila mais a direita. Não 
se devia também admitir que ca-
miões, e não só, façam inversão 
de sentido de marcha ou mudem 
de direcção para a direita em lo-
cais onde existe uma linha con-
tínua neste troço fatídico da N4. 

Uma outra solução passa por 
colocar radares nesta via que 
fotografam e registam a matrí-
cula dos veículos em excesso de 
velocidade, enviando o registo 
para um centro da Polícia. Esta 
irá posteriormente enviar a mul-
ta ao prevaricador que depois 
será inibido de conduzir por al-
gum tempo, só recebendo a sua 
carta de volta após fazer uma re-
ciclagem de segurança rodoviá-
ria. Assim, estaremos não só a 
penalizar, mas também a educar. 
Cerca de 70% das indisciplinas 
que se registam nas nossas es-
tradas urbanas ficariam resolvi-
das se a Polícia de Trânsito fos-
se mais eficiente na sua forma 
de marcar presença e de actuar, 
e se colocássemos radares nos 
pontos negros das nossas vias.

Outro problema tem a ver 
com o facto de os comporta-
mentos dos automobilistas não 
serem estudados por sociólogos 
e psicólogos com experiência de 
fenómenos do ambiente rodovi-
ário, uma vez que este tipo de es-
pecialistas nem sequer existe no 
nosso País, e portanto, o assunto 
é gerido por simples curiosos na 
matéria. Vejamos o seguinte. 
Os condutores quando circu-
lam em vias urbanas enfrentam 
muitas dificuldades. Encontram 
estradas congestionadas, sujei-
tam-se a cortes de prioridade, 
enfrentam peões sem educação 
rodoviária, encontram semá-
foros avariados ou desligados 
para poupar custos de pagamen-
to da electricidade, as vias são 
estreitas e sem espaço suficiente 
para circular, têm de respeitar 
os limites de velocidade que 

devem ser inferiores a 60Km/h. 
Tudo isto cria um sentimento de 
frustração que gera no condutor 
situações de alto stress. Quando 
este condutor stressado sai do 
ambiente rodoviário citadino 
e encontra uma estrada larga, 
com três filas de trânsito, ele 
sente a necessidade de aliviar 
o seu stress podendo então au-
mentar a velocidade. Acontece, 
porém, que nesta via onde ele 
pensava que já poderia aliviar 
o seu stress, volta a encontrar a 
mesma repressão, a de não po-
der transitar a mais de 60Km/h. 
Esta situação gera ainda mais 
frustração no condutor porque 
custa-lhe entender porque razão 
alargou-se a faixa de rodagem 
para três filas se é para continu-
ar a andar abaixo de 60Km/h. Se 
este assunto fosse estudado por 
psicólogos rodoviários, prova-
velmente recomendariam que 
se alargasse o limite máximo de 

velocidade, não para 100Km/h, 
mas talvez para 80Km/h, e po-
deriam reduzir este limite de 
velocidade para 60Km/h em lo-
cais críticos deste troço de via da 
N4. Esta foi uma das soluções 
encontrada para resolver situa-
ções idênticas em outros países.

Por outro lado, é preciso lem-
brar que vivemos numa socieda-
de em que o comportamento das 
pessoas revela, na generalidade, 
uma atitude negativa, a começar 
pelos nossos “altos” dirigentes 
que vivem de esquemas frau-
dulentos, quando deviam ser os 
mais exemplares entre todos os 
cidadãos. Temos uma justiça 
que não é totalmente indepen-
dente e está refém de políticos 
cujos exemplos deixam muito a 
desejar. Temos uma polícia que 
é facilmente corrompida. Temos 
uma educação escolar caduca em 
que a polícia até já prende crian-
ças por serem alunos envolvidos 

em esquemas fraudulentos nos 
exames, quando estes alunos são 
vítimas do sistema em que estão 
envolvidos. Temos um sistema 
de obtenção de cartas de condu-
ção em que até já se compram 
licenças de condução, mesmo 
sabendo os vendedores que as 
pessoas vão morrer por conse-
quência deste negócio crimino-
so. Temos até certas religiões 
que fazem negócio com a fé dos 
seus crentes. Se este é o ambiente 
real do nosso País, como se pode 
querer ou esperar que os utentes 
das vias públicas demonstrem 
uma vivência diferente, com 
moral, com ética e com civismo? 
A nação está doente. É preci-
so trata-la no seu todo, de cima 
para baixo e de baixo para cima.

Estamos admirados com o 
alarido que actualmente se deci-
diu fazer por causa dos últimos 
acidentes ocorridos na N4, uma 
vez que os despistes, os capota-
mentos, as colisões e os atropela-
mentos nesta via não são de hoje. 
Começaram a agravar-se assim 
que iniciaram as obras de alar-
gamento da faixa de rodagem e 
mantêm-se depois de se ter con-
cluído o trabalho. Portanto, há 
bastante tempo que são o “pão 
nosso de cada dia”. Será que 
as pessoas que agora morreram 
são mais importantes? Ou será 
que só agora estamos a desper-
tar sobre um problema cujo fil-
me já estávamos fartos de ver?

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-

CIONAL
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Rússia

Vacas com óculos virtuais para 
acalmar e aumentar produção de leite

Uma quinta em Mosco-
vo decidiu colocar óculos de 
realidade virtual nas vacas 
para que sintam menos ansie-
dade, uma vez que, um am-
biente calmo tem influência 

no aumento da produção de 
leite. Com os óculos, as va-
cas vêem campos verdejantes.

O sistema de óculos de 
realidade virtual está adapta-
do à estrutura da cabeça das 

vacas e transmite um progra-
ma exclusivo de simulação 
de um campo no verão. A ex-
periência está a decorrer na 
quinta RusMoloko, no distri-
to Ramensky em Moscovo.

A informação foi avança-
da pelo Ministério russo da 
Agricultura e Alimentação, 
citando pesquisas que asso-
ciam a experiência emocional 
das vacas com a produção de 
leite. “Exemplos de explora-
ções leiteiras em diferentes 
países mostram que num am-
biente calmo, a quantidade, e 
às vezes a qualidade, do leite 
aumenta acentuadamente”, lê-
-se, segundo notícia da BBC.

Investigadores irão exa-
minar os efeitos do programa 
num estudo a longo prazo.

Doente recebe por 
engano um rim que era 
para outro doente

Um doente norte-americano 
de 51 anos recebeu por engano 
um rim que não era para si, 
mas para outro doente com o 
mesmo nome e a mesma idade.

O episódio insólito aconte-
ceu a 18 de Dezembro no Virtua 
Hospital de Nossa Senhora de 
Lurdes, em Camden, New Jersey.

No dia seguinte o erro foi de-
tectado, e há dias o doente que 
devia ter recebido o fígado no 
dia 18 fez ele próprio um trans-
plante de fígado, além do pedi-
do de desculpas que já lhe tinha 
sido apresentado pelo coorde-
nador de transplantes e pelo di-
rector médico. Quanto ao outro 
doente, que recebeu o seu rim 
seis dias mais cedo do que de-
via, também se encontra bem.

O acidente foi descrito 
como “sem precedentes” em 
mais de 40 anos. O vice-pre-
sidente executivo e principal 
responsável clínico da Virtua 
Health, a empresa que gere o 

hospital em questão – o único 
em New Jersey a fazer trans-
plantes de órgãos – explicou 
numa declaração: “Erros desta 
magnitude são raros. E apesar 
das circunstâncias invulgares 
de identidades similares de 
pacientes, verificações adicio-
nais teriam evitado este erro”.

Nos Estados Unidos 30 mi-
lhões de pessoas sofrem de do-
ença renal crónica. Entre elas, 
há 700 mil cujos rins já não fun-
cionam, requerendo diálise ou 
um transplante, segundo a As-
sociated Press. Daí a importân-
cia de respeitar a ordem estabe-
lecida na lista de transplantes, 
o que neste caso falhou, embo-
ra sem consequências graves.

A Rede Unida de Partilha 
de Orgãos, a ONG que gere o 
sistema nacional de transplan-
tes, diz que em 113 mil casos 
de doentes que necessitam de 
um transplante para sobreviver, 
95 mil dizem respeito ao rim.

Menino belga termina curso 
universitário aos 9 anos

Engenheiro aos 9 anos, 
Laurent Simons é belga e é um 
fenómeno da natureza. Passou 
para os bancos da universidade 
quase sem ter passado pelos da 
escola e está prestes a con-
cluir o curso na universidade 
de Eindhoven, na Holanda.

“Demorei dois anos a 
terminar a escola primária. 
Fiz o secundário num ano 
e meio – o que também foi 
normal para mim. E, na uni-
versidade, faço uma cadeira 
todas as semanas”, conta.

Este menino faz numa 

semana as cadeiras que de-
moram oito semanas a fa-
zer aos restantes estudantes.

O pai, Alexander Simons, 
considera que a escolha de 
o deixar evoluir ao seu rit-
mo foi a melhor.“Acho que 
ele teria perdido muita da 
sua juventude se ainda es-
tivesse na escola, se esti-
vesse lá contra a sua vonta-
de. Agora, aqui, é como um 
parque de jogos onde ele 
pode fazer o que quiser”.

Laurent, que tem pouco 
contacto com os outros alu-

nos, evolui ao seu ritmo, aca-
ba o curso em Dezembro e já 
tem planos para o futuro. “O 
meu objectivo é, na verdade, 
prolongar a vida, o que na re-
alidade é substituir partes de 
seres humanos por tecnolo-
gia, por exemplo, órgãos arti-
ficiais e braços de robô, per-
nas de robô, coisas assim.”

O menino engenheiro so-
nha inventar a vida eterna 
através da robótica e nada 
parece impossível para quem, 
aos 9 anos, não joga à bola 
com meninos mas com robôs.

Falsa grávida é presa com 
“bebé” de 4 kg de maconha

Uma mulher simulou estar 
grávida de nove meses para ten-
tar traficar 4 quilos de maconha 
na Argentina. Ela foi presa em 
flagrante, juntamente com um 
homem que a acompanhava.

O episódio foi postado 
pela ministra de Seguran-
ça Pública da Argentina, 
Patricia Bullrich, em rede 
social. Ela baptizou a situ-
ação de “narcogravidez”.

A mulher presa tem 34 
anos. Junto com o companhei-
ro, ela tentava carregar a dro-
ga de Mendoza a Santa Cruz. 
Os policiais descobriram 
o crime durante uma blitz.

Os 4 quilos de maconha 
estavam presos em uma es-
trutura redonda feita com 
cola. Os dois têm nacionali-
dade argentina, mas não ti-
veram a identidade revelada
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Exploração infantil

Funcionária pública vigariza adolescente

Uma funcionária pública de nome Amara Manejo Mo-
desto, afecta à Biblioteca da Faculdade de Medicina do 
Hospital Central do Maputo, é acusada pela adolescente 
de nome Olga Rosália de prática de exploração de mão-de-
-obra infantil. A ex-empregada doméstica de 17 anos, para 
além de trabalhar, igualmente vivia em casa da sua patroa.

A adolescente conhecida 
por Telma, natural do distrito do 
Ile, na província da Zambézia, 
queixa-se de ter trabalhado a 
viver em casa da sua ex-patroa 
Amara, durante 10 meses sem 
que lhe tenha sido paga o orde-
nado mensal. Segundo a ofen-
dida, tinham combinado um sa-
lário de 2.000,00 meticais por 
mês, mas nunca viu esse valor 
em suas mãos, porque, segun-
do disse, quando chegasse o 
final do mês, Amara sempre 
prometia pagar dias depois e 
nunca concretizava a promessa.

A menina Olga não tinha 
horário para dormir e muitas ve-
zes dormia depois da hora zero, 
porque, segundo disse, Ama-
ra sempre lhe mandava fazer 
qualquer coisa para evitar mo-
mentos de descanso.“Sempre 
que chegasse o final do mês eu 
exigia o meu salário, e a senho-
ra sempre me prometia pagar 
num outro dia e isso nunca pas-
sou de simples palavras”, disse 
Olga visivelmente preocupada.

Olga Rosália saiu do distri-
to do Ile na província da Zam-
bézia em 2017, abandonando os 

estudos, pois, na altura frequen-
tava a 7ª classe, para Maputo 
onde lhe foi prometido empre-
go, para, segundo ela, ajudar a 
mãe e seus quatro irmãos mais 
novos, o seu pai já é falecido.

A menina trabalhou durante 
18 meses em casa de uma pri-
meira senhora, mas, quando re-
cebeu oferta da senhora Amara, 
para quem trabalhou durante 
dez meses, não pensou duas 
vezes, pois achou que Amara 
fosse boa pessoa, o que se veio 
a confirmar o contrário. “Já 
estou farta das mentiras dela, 
quero o meu dinheiro, por-
que trabalhei e muito”, disse.

Vendo-se sem saída, 
Olga foi falar com o seu tio 
para que entrasse em contac-
to com a sua patroa. Amara, 
prometeu ao tio da Olga pa-
gar o valor em causa dentro 
de pouco tempo mas até hoje, 
nem água vai nem água vem.

“ A minha mãe e os meus 
quatro irmãos que estão no dis-
trito estão a espera que lhes en-
vie algo, mas não tenho como, 
porque Amara não me pagou 
nada até hoje” disse Olga.

Olga completou em Agos-
to passado 17 anos de idade e 
diz que, quando foi para tra-
balhar para casa da Amara, 
tinha a intenção de continuar 
com os estudos frequentando 
o curso nocturno, mas, quan-
do chegou o momento, a sua 
patroa Amara não lhe deixou 
estudar, apenas a trabalhar.

Amara apresenta justificações 
confusas

Como forma de intimidar 
a menina, quando ela exigiu 
o seu dinheiro, Amara man-
dou sms dizendo o seguinte: “ 
Não gosto que mintam e ten-
tem assustar-me, eu te falei 
muito bem para vires no final 

do mês. Telma, você é crian-
ça, mas você é perigosa. No 
tribunal vou te acusar de me 
ter roubado”, lê-se no sms. 

A nossa reportagem contac-
tou Amara para um encontro 
a fim de dar a sua explicação 
sobre este caso. Disse que viria 
com o seu advogado, mas, che-
gado o dia e hora, Amara não 
apareceu, nem o seu advogado. 

O Zambeze voltou a con-
tactar-lhe, no mesmo dia, via 
sms, a dizer que estava a sua 
espera. Foi quando disse que 
estava a preparar os exames 
e que só depois de terminar 
que podíamos marcar um ou-
tro dia, mas não disse quando. 
Soubemos que essa é a sua 
táctica de adiar para um ou-
tro dia, como fez com a sua 
ex-empregada e ao tio desta. 

Aliás, quando a contac-
tamos via sms ela teria dito: 
“eu lhe mandei sms. Tenho 
exames na quarta-feira. Estou 
a estudar em grupo e teremos 
que marcar de novo”, disse. 

Na verdade, Amara não 
tinha mandado nenhuma sms 
para o nosso jornal e não dis-
se quando terminariam os tais 
exames. Mesmo assim, a nos-
sa reportagem continua aberta 
para que ela se pronuncie sobre 
este caso a qualquer momento, 
mesmo depois dos tais exames.

MITESS e SERNIC juntos no combate 
O Ministério do Trabalho, 

Emprego e Segurança Social 
(MITESS) - através do Institu-
to Nacional de Segurança So-
cial (INSS) e Inspecção Geral 
do Trabalho (IGT) - promoveu, 
quinta-feira, 28 de Novembro, 
em Maputo, um seminário de 
articulação com o Serviço Na-
cional de Investigação Criminal 
(SERNIC), em matérias de pre-
venção e combate a fraudes ao 
Sistema de Segurança Social.

O seminário tinha por ob-
jectivo principal capacitar os 
técnicos do INSS e os agentes 

do SERNIC, sobre a preven-
ção e o combate a fraudes.

Vitória Diogo, titular 
da pasta do MITESS, dis-
se, na ocasião, ser oportu-
no que o seminário capaci-
te os auditores, inspectores 
de trabalho e os agentes do 
SERNIC, de conhecimentos 
técnico-investigativos que pos-
sibilitem a detenção e preven-
ção de fraudes no Sistema de 
Segurança Social obrigatório.

“Os comportamentos des-
viantes e a prática de fraudes 
não só prejudicam aos ver-

dadeiros utentes do sistema 
que, mensalmente, descontam 
dos seus salários para a velhi-
ce tranquila, mas prejudicam 
também a instituição, pondo 
em causa a sustentabilidade do 
Sistema. Com este seminário, 
pretendemos ainda que haja 
maior aproximação entre as 
nossas instituições, sendo nos-
sa expectativa que se fortaleça 
a parceria para que cerrem as 
fileiras no combate sem tréguas 
contra os que praticam, inten-
cional e dolorosamente, irregu-
laridades na nossa instituição”, 

recomendou Vitória Diogo.
Por sua vez, Fernando Fran-

cisco, director geral adjunto do 
SERNIC, garantiu que o semi-
nário vai desenvolver estraté-
gias abrangentes para o comba-
te à problemática em discussão, 
tendo igualmente agradecido 
em especial à ministra Vitória 
Diogo, por ter contemplado no 
evento, a instituição que por 
lei tem atribuições em maté-
rias de investigação criminal.

“Nós achamos que a articu-
lação entre o INSS e o SERNIC 
tem que ser uma relação bastan-

te forte, tendo em conta que os 
problemas que nos afligem têm 
a ver com a economia do país e a 
segurança, que parecem peque-
nos, mas para nós são sérios”, 
explicou Fernando Francisco.

Importa realçar que, no 
presente quinquénio, 34 pro-
cessos disciplinares foram ins-
taurados a nível nacional, com 
destaque para as delegações 
da cidade de Maputo, Mani-
ca, Cabo Delgado e província 
de Maputo, tendo culminado 
com penas de expulsão, de-
missão, despromoção e multas.   

Fraudes na Segurança Social

José MatLhoMBe



Não interessa se 
Messi não está na 
final da Liga dos 
Campeões, ele é 
o melhor jogador 
do mundo e acho 
que ele merece 
ganhar [a Bola de 
Ouro] enquanto 
jogar
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A Bola de Ouro recuperou com Messi  a credibilidade que ele nunca perdeu sem ela

O melhor voltou a ser coroado como tal

O craque argentino ganhou a sua sexta Bola de Ouro 
– tornou-se o primeiro jogador na história que mais vezes 
venceu o troféu – numa versão consideravelmente diferente 
daquelas em que havia sido consagrado antes. Menos avan-
çado, mais jogador, mas igualmente superior aos restantes.

Pode parecer estra-
nho, mas já foi em 
2015 a última vez 
que Lionel Mes-
si, foi oficialmente 

considerado o melhor jogador 
de futebol do mundo. Sem be-
liscar o extraordinário rendi-
mento de Cristiano Ronaldo, 
o principal responsável por 
esta interrupção no palmarés 
do argentino, soa até estranho 
que o jogador do Barcelona 
não fosse coroado como o me-
lhor há já quatro anos seguidos.

Sobretudo porque, sem 
a formalidade dos prémios 
e a pressão que advém do 
acto de votar, a grande maio-
ria dos adeptos e dos joga-
dores atira instintivamente 
o nome de Messi quando a 
questão é qual o jogador que 
melhor pratica esta modali-
dade que tanto consumimos.

O mundo do futebol pas-
sou, portanto, a ter dúvidas 
sobre o jogador que merece 
vencer o galardão de melhor 
do mundo, mesmo que não as 

tenha sobre quem ele é. Pelo 
meio, uma série de critérios, 
lógicas e tentativas de que-
brar a rotina e o tédio imposto 
pela superioridade de um joga-
dor em relação aos restantes.

Ninguém melhor do que 
Van Dijk, considerado o 2.º 
melhor nesta eleição de 2019, 
para rebater essas linhas de 
pensamento: “Não interessa 
se Messi não está na final da 
Liga dos Campeões, ele é o 
melhor jogador do mundo e 
acho que ele merece ganhar [a 
Bola de Ouro] enquanto jogar”, 
disse o defesa do Liverpool.

O mais comum argumento 
daqueles que aprovam a mu-
dança de mãos da Bola de Ouro 
é que se deve premiar não o me-
lhor em absoluto, mas aquele 
que foi melhor no ano em ques-
tão; o raciocínio é legítimo, 
apropriado e, diria, justíssimo.

O problema surge quando, 
na busca incessante por essa 
falsa meritocracia, limitam as 
opções aos jogadores da equi-
pa que venceu o troféu colec-

tivo mais importante da época.
De acordo com esse racio-

cínio, é então impossível que 
a melhor equipa não tenha no 
seu elenco o melhor jogador da 
actualidade. Para piorar ainda 
mais a situação, as competi-
ções que costumam servir de 
barómetro são a Liga dos Cam-

peões ou o Mundial, provas 
a eliminar que, como todas as 
desse género, mais facilmen-
te caem nas mãos das equipas 
que brilham pontualmente 
e não de forma continuada, 
como as que vencem compe-
tições de regularidade. Não só 
se quer impor que o melhor 
jogador do mundo tem de es-
tar na melhor equipa do mun-
do como ainda se mede essa 
equipa através de um elemento 
tão redutor como os resultados 
de uma competição a eliminar.

A contrariar essa tendên-
cia vincada nos últimos anos, 
a Bola de Ouro de 2019 foi 
entregue a Messi, que não 
venceu a Liga dos Campeões, 
mas quase derrotou pratica-
mente sozinho a melhor equipa 
dessa prova nas meias-finais, 
apontando uma exibição ma-
gistral na primeira mão dessa 
eliminatória da Champions.

Foi, por isso, o próprio ga-
lardão que saiu vitorioso ao ser 
entregue ao argentino: a Bola 
de Ouro recupera assim parte 
da credibilidade perdida quan-
do, por exemplo, deixou o ca-
pitão do Barcelona no 5.º lugar 
em 2018 – mesmo que nesse 
ano absolutamente ninguém 
achasse que existiam quatro 

jogadores melhores do que ele.
Sobre o jogador ou a época 

que protagonizou, já pouco há a 
dizer. Messi normalizou, a cada 
fim-de-semana, o excepcional. 
Faz com que coisas absurdas 
pareçam simples e, além disso, 
apresenta-as com uma regulari-
dade que, em última instância, 
prejudica a percepção que os 
outros têm dele porque eleva 
tanto as expectativas que torna 
difícil, até para si, superá-las.

Messi é, por isso, o seu 
único rival. Nós estamos cá 
para o apreciar e reconhecer.

Lionel Messi, o me-
lhor jogador do mundo

Os rumores deram conta 
que a distinção já estava reser-
vada para Lionel Messi e, pelos 
vistos, estava mesmo. O argen-
tino ganhou a sexta Bola de 
Ouro da carreira numa gala que 
distinguiu, também, Megan 
Rapinoe (melhor jogadora), 
Matthijs de Ligt (melhor joga-
dor jovem) e Alisson Becker 
(guarda-redes do ano). Cristia-
no Ronaldo, que não compare-
ceu à terceira cerimónia segui-
da que não o distinguiu com 
prémios, ficou em 3.º lugar. 
Bernardo Silva foi 9.º e João 
Félix acabou no 28.º lugar.
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Ultimo adeus 2019 no Hulene

Grande final da Taça Pondja 2019
É já no domingo que será conhecido o vencedor da Taça 

Pondja edição 2019, em veteranos. Estarão frente a fren-
te a Nova Luz e os Ressuscitados. Esta final acontece depois 
de, no domingo passado, dia um de Dezembro corrente, ter 
terminado o campeonato e, houve a atribuídos dos respec-
tivos prémios referentes ao campeonato daquele bairro. 

Os Ressuscita-
dos binaram o 
campeonato em 
segundo ficou a 
Célula D e em 

terceiro lugar ficou Matsuva.
O campeonato terminou 

no domingo passado e hou-
ve uma grande festa do fute-
bol, onde houve a premiação 
com o primeiro classificado 
a receber 25 medalhas e va-
lor monetário de 25.000 me-
ticais, o segundo recebeu 
12.000,00 meticais e 25 me-
dalhas e o terceiro classifica-
do recebeu 5.000,00 meticais.

Para além destes premia-
dos, houve prémio monetário 
de 1.000,00 meticais para o 
melhor marcador e 1.000,00 
meticais e uma medalha para 
o guarda-redes menos batido. 

A premiação estendeu-se, 
igualmente, aos membros da 
comissão organizadora de fute-
bol de veteranos daquele bair-
ro, que este ano terminam o seu 

mandato, receberam medalhas.
Salientar que, não será 

um jogo fácil para as duas 
equipas e a Nova Luz vai fa-
zer de tudo para ganhar como 
forma de salvar a época pois, 
no campeonato ficou em quar-
to lugar e, ao Ressuscitados 
quererão fazer a dobradinha.

Recordar que no ano passa-
do o vencedor da Taça Pondja 
foi a Nova Luz, como também 
foi a vencedor da super-taça 
edição 2019, onde derrotou o 
mesmo adversário do próximo 
domingo, os Ressuscitados. 

A nossa reportagem quis 
saber do presidente da comis-
são organizadora, David Ma-
tlhombe, se vai continuar em 
frente dos destinos do futebol 
de veteranos daquele bairro, já 
que o mandato da sua comissão 
termina mesmo no domingo, 
depois da final da Taça Pond-
ja, ao que respondeu: “ Como 
pode saber, a comissão não 
concorreu para nenhum cargo 

Desporto recreativo

ADV vence Xipanipane e 
assegura o segundo lugar
Já na recta final do campeonato 
de veteranos da cidade de Ma-
puto, a equipa do ADV cmc ci-
lindrou, no domingo passado, a 
equipa de Xipanipane por cin-
co bolas a uma. A ADV está 
em segundo lugar da tabela 
classificativa e lhe valeu vitó-
ria para continuar em segundo 
lugar a três jornadas do fim. 
Ainda no domingo houve jo-
gos da 35ª jornada e que forne-
ceram os seguintes resultados:
 Veteranos Unidos 1-4 Circu-
lo, Leões Bravos 1-4 Amigos 
Kongolote, Jardim 3-2 Inha-

goia, Sustenta1-2 Mafalala, 
Matendene 6-0, Eleven Main, 
Kongolote 0-0 Munna’s, Xi-
panipane 0-3 ADV cmc, 
Amigos Matola 5-1 Tsalala, 
Madgumb’s x Choupal não se 
realizouLuís Cabral (ficou de 
fora).

Jogos da 36ª jornada 

Circulox Leões Bravos, Ma-
falala x Kongolote, Munna’s 
x Amigos Kongolote, Eleven 
Main x Jardim, Matendene x 
Luís Cabral, Veteranos Uni-
dos x Sustenta x Madgumb’s 

x Xipanipane, Choupal x Tsa-
lala, Inhagoia x Amigos Ma-
tola e ADV cmc (fica de fora).

Classificação actual

Jardim -86, ADV cmc 82, 
Amigos Kongolote 67, Tsala-
la - 65, Choupal- 63, Amigos 
Matola-60, Munna’s - 51, Luís 
Cabral - 48, Inhagoia - 44, 
Matendene 43, Madgumb’s- 
41, Kongoloote - 40, Eleven 
Main - 33, Circulo - 32, Sus-
tenta - 20 e Veteranos Unidos 
com apenas 6 pontos. 

mas sim, foi escolha dos filia-
dos das 14 equipas que fazem 
o campeonato, para um man-
dato de dois anos e, será da 
mesma maneira para a próxima 
direcção”, disse para depois 
acrescentar que; ”Se os filia-

dos acharem que merecemos 
a continuidade, havemos de 
continuar e, se acharem que de-
vem entrar outras pessoas, não 
há problemas, vamos apoiar os 
novos dirigentes. É bom saber 
que aqui não se ganha nada, to-

dos somos desportistas e pelo 
desporto do bairro e que, só’ 
queremos ver o nosso futebol 
crescer”, disse Matlhombe a fi-
nalizar. A Taça é fruto do patro-
cínio de Moveis Soto, a quem 
a comissão muito agradece.

Praticamente sem oposição, Ananias Couana foi re-
eleito presidente da Liga Moçambicana de Futebol 
para o quadriénio 2020-2023, no decorrer do escrutí-
nio que teve lugar na tarde desta terça-feira, em Maputo.

De um universo 
de 16 clubes 
que tomaram 
parte neste su-
frágio directo 

e universal, Ananias Couana 
foi reconduzido ao caldeirão 
da entidade gestora do Mo-
çambola com um total de 14 
votos, contra dois do preten-
dente Tony Gravata, um jo-
vem ex-futebolista que diri-
ge o Sindicato de Jogadores.

A reeleição de Couana 
aconteceu sem surpresas, pois 
mesmo antes do acto eleitoral 
já tinha o voto de confiança 
da maioria dos clubes parti-
cipantes no Campeonato Mo-
çambicano de Futebol da 1ª 

Divisão, que entenderam por 
bem dar-lhe mais uma opor-
tunidade de quatro anos para 
prosseguir com o seu projecto 
de reestruturação do Moçam-
bola, com vista a dar-lhe sus-
tentabilidade e credibilidade.

Aliás, ao aceitar o repto 
que lhe foi lançado pelos clu-
bes filiados na Liga Moçambi-
cana de Futebol, mercê da sua 
experiência desportiva e de 
gestão financeira, o reconduzi-
do presidente prometeu traba-
lhar mais e em conjunto com 
os clubes na busca de meios 
para a viabilização de um 
campeonato que corresponda 
aos desígnios dos moçambica-
nos, isto é, uma prova com 16 

clubes e com projecção para o 
seu alargamento, assim que a 
economia do país estabilize.

Um dos maiores ganhos 
que o Moçambola teve, nos 
últimos anos, é a sua po-
pularização e penetração 
em distritos, cidades e vi-
las, quebrando a tradição 
de Maputo-Beira-Nampula.

Vila como Songo, que 
pertence ao distrito de 
Cahora Bassa, em Tete, 
é disso exemplo paradig-
mático, através da União Des-
portiva do Songo, que já levou 
o título nacional para aque-
las bandas em duas ocasiões.

Outros exemplos relacio-
nam-se com a próspera cidade 
de Nacala, a capital económica 
de Nampula, onde estão Des-
portivo e Ferroviário; Chibuto, 
na província de Gaza; Xinava-
ne, do Incomáti, na província 
de Maputo; e Vilankulo, ca-
pital turística de Inhambane, 
representado pela ENH, de-
pois dos anos dourados do FC 
Vilankulo, de Yassine Amugi.

Entre equipas que desceram 
e as que ascendem no próximo 
ano, a lista contempla o recôn-
dito Posto Administrativo de 
Macuácua, no distrito de Man-

jacaze, em Gaza, onde reside 
a Associação Desportiva; bem 
como a Vila de Mocuba, na 
Zambézia, que em 2020 terá a 
formação militar do Matched-
je, campeã da Zona Centro.

Ora, esta expansão do 
Moçambola para locais não 
tradicionalmente do Campe-
onato da 1ª Divisão terá tam-
bém pesado para a simpatia 
em relação ao projecto de 
Ananias Couana, que pug-
na pela verdade desportiva.

Ao jovem Tony Gravata, 
que saiu do escrutínio com 
dois votos, terá ficado a ou-
sadia e a brilhante manifes-
tação de pretender dirigir a 
Liga Moçambicana de Fute-
bol. Aliás, para muitos adep-
tos que reconhecem nele um 
grande potencial, auguram-lhe 
excelentes perspectivas nas 
próximas eleições, em 2023.

Ananias Couana reeleito 
presidente da liga de futebol
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ONU propõe o silenciar das armas 
em África até ao final de 2020

O combate à exploração 
ilícita de recursos naturais, 
alegadamente na base de vá-
rios conflitos na região, a 
promoção de sociedades pa-
cíficas e inclusivas, foram os 
principais temas em análise 
durante a 49ª Reunião Minis-
terial do Comité Consultivo 
Permanente das Nações Uni-
das para questões de segurança 
na África Central (UNSAC), 
que decorreu em Luanda. 

A representante do secreta-
riado-geral da ONU na União 
Africana, Hanna Teth, em nome 
da sua organização, apelou à 
criação de condições favoráveis 
ao desenvolvimento dos africa-
nos e o silenciar das armas até 
2020. Hanna Teth disse ainda 
que quando inicialmente se es-
tabeleceu esse objectivo para 
o continente, as Nações Uni-
das estavam muito optimistas, 
e considera “lamentável que 
estejamos prestes a perdê-lo”.

Referiu, igualmente, que do 
ponto de vista do gabinete da 
ONU para a União Africana, 
esta última continua o seu pro-
cesso de reforma que prevê uma 

maior cooperação com todas 
as comunidades económicas 
regionais e mecanismos regio-
nais, e enfatizou a necessidade 
de incluir mulheres e jovens nos 
processos de paz e segurança.

Para a representante do se-
cretariado das Nações Unidas 
na União Africana, não se regis-
taram grandes progressos nas 
questões ligadas a inclusão das 
mulheres nos processos de paz.

Durante a 49ª sessão, An-
gola sucedeu a República De-
mocrática do Congo, na presi-
dência rotativa do órgão, por 
um período de seis meses. O 
representante do secretaria-
do das Nações Unidas para 
África Central François Fall, 
disse que o organismo espera 
que Angola assuma um pa-
pel interventivo para o alcan-
ce dos objectivos assumidos:

“É evidente que Angola, 
que é membro da Comunida-
de Económica dos Estados da 
África Central, desempenhará 
um papel, extremamente, im-
portante nesta reforma. Espe-
ramos um maior envolvimento 
de Angola. Penso que as metas 

de Angola são reconhecidas 
na região e que se trata de re-
forçar a integração na África 
Central e também de dotar a 
nova estrutura de um estatuto 
de paz e segurança. Contamos 
com Angola para fazê-lo”.

Já o chefe da Diplomacia 
angolana afirmou que cons-
ta dos compromissos, assu-
midos por Angola, durante o 
presente mandato as questões 
ligadas às alterações climá-

ticas e aos seus efeitos, bem 
como a reforma e dinamiza-
ção da organização regional

De acordo com Manuel Au-
gusto, Angola tem sido um par-
ticipante activo, nas actividades 
do comité, frisou igualmente 
que as alterações climáticas 
fazem parte das prioridades a 
nível internacional, sobretudo 
depois da assinatura dos acor-
dos de Paris, mas desta vez, e 
porque há consequências di-

rectas dessas alterações na vida 
das populações da região, o 
comité entendeu dar priorida-
de à discussão deste assunto.

No final da 49ª sessão 
da UNSAC, foi criada a de-
claração de Luanda onde 
consta o compromisso assu-
mido pelos 11 estados de re-
forçarem, com o apoio das 
Nações Unidas, o comba-
te às alterações climáticas.

África Oriental e Austral

Alterações climáticas mataram mais de 1.200 pessoas
Mais de 1.200 pessoas te-

rão morrido este ano na África 
Austral e Oriental em desastres 
naturais associados às altera-
ções climáticas, afirmou a or-
ganização Save The Children.

Estes números foram im-
pulsionados pelos ciclones, 
inundações e deslizamentos de 
terra que abalaram países como 
Moçambique, Zimbabwe, Ma-
lawi, Quénia, Sudão ou So-
mália, explicou a organização.

Segundo a Save The Chil-
dren, as consequências das 
alterações climáticas terão 
levado a que, este ano, 33 mi-
lhões de pessoas na região 
sofressem de insegurança ali-
mentar, estimando que 16 mi-
lhões destes sejam crianças.

As consequências das 
alterações climáticas terão 
ainda, de acordo com a or-
ganização, levado a que um 
milhão de pessoas abando-
nassem os seus lares, criando 
“riscos adicionais para que 

as crianças sejam exploradas, 
separadas das suas famílias, 
ou que abandonem a escola”.

“Os resultados desta análise 
são sombrios e mostram que a 
crise climática estão a consoli-
dar, ainda mais, a desigualdade, 
a pobreza e o deslocamento da 
África Oriental e Austral”, afir-
mou o diretor da Save The Chil-
dren para a região, Ian Vale.

“Enquanto líderes mun-
diais se reúnem para a COP25, 
pedimos que tomem decisões 
firmes para reduzir o impac-
to das mudanças climáticas e 
para garantir que as vidas e o 
futuro das nossas crianças são 
protegidos”, acrescentou Vale.

A cimeira das Nações Uni-
das sobre o clima (COP25) co-
meçou hoje em Madrid, com a 
presença de 50 líderes mundiais, 
incluindo o primeiro-ministro 
português, António Costa.

Durante a 25.ª Conferên-
cia das Partes (COP 25) da 
Convenção-Quadro das Na-

ções Unidas sobre Alterações 
Climáticas, que se prolonga 
até 13 de Dezembro, são es-
peradas delegações de 196 pa-
íses, assim como os mais altos 
representantes da União Euro-
peia e várias instituições inter-
nacionais, o que pressupõe “a 
totalidade dos países do mun-

do”, de acordo com um comu-
nicado do Governo espanhol.

Em Março, o ciclone Idai 
atingiu Moçambique, Como-
res, Madagáscar, Seychelles e 
Tanzânia, provocando mais de 
1.300 mortos e afectando cer-
ca de 1,5 milhões de pessoas.

A intempérie provocou 

cheias intensas que arrastaram 
aldeias, pontes, estradas e ou-
tras infra-estruturas, criando 
lagos gigantescos que leva-
ram semanas a desaparecer.

Pouco tempo depois, em 
Abril, a região voltou a ser atin-
gida por um ciclone, o Kenneth, 
que matou mais de 50 pessoas.
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A eleição presidencial na Guiné-Bissau é importante, já que 
o país vive nos últimos anos um impasse políticoque tem preju-
dicado gravemente a normalidade institucional e a vida dos ci-
dadãos comuns que, da política, esperam um quadro estável em 
que possam trabalhar e garantir o bem-estar das suas famílias.

O impasse polí-
tico resultou, 
essencialmente, 
da incompati-
bilidade entre o 

Presidente da República, José 
Mário Vaz (JOMAV) e o lí-
der do partido maioritário, o 
PAIGC, Domingos Simões Pe-
reira (DSP). Eleito como can-
didato apoiado pelo PAIGC em 
2014, JOMAV demitiu DSP da 
chefia do Governo em 2015 e a 
partir daí usou de todos os es-
tratagemas e manobras para o 
manter afastado do poder exe-
cutivo e da chefia do governo 
que, como líder do PAIGC, o 
partido vencedor das eleições, 
naturalmente lhe pertencia.

Para tal, procurou perma-
nentemente dividir o PAIGC 
e foi escolhendo primeiros-
-ministros sem base eleitoral 
estável ou maioria parlamen-
tar e que, por isso, eapesar 
dos “cozinhados” presiden-
ciais, pouco tempo duraram.

Graças a esta estratégia de 
JOMAV, a Guiné-Bissau con-
seguiu, em quatro anos, ter 
oito governos e oito primeiros-
-ministros (um deles indigita-
do por duas vezes), numa in-
certeza permanente que, dada 

a natureza semipresidencial 
ou bicéfala da Constituição 
do país, tem prejudicado pro-
fundamente a estabilidade.

Nas eleições de 10 de Mar-
ço deste ano de 2019,o PAIGC 
voltou a vencer, ficando próxi-
mo da maioria absoluta parla-
mentar. Ficou com 47 mandatos 
e, com o apoio de dois pequenos 
partidos, pode ter uma maioria 
no Parlamento e formar go-
verno. Com a teimosia de JO-
MAV em não nomear Simões 
Pereira, foi Aristides Gomes, 
também do PAIGC, que che-
fiou o Executivo. Por tudo isto 
e para conseguir uma harmoni-
zação chefia de Estado/chefia 
de Governo Simões Pereira 
concorreu às presidenciais. 

JOMAV não desistiu da li-
nha de destabilização e, ao ver 
aproximar-se a data das elei-
ções (24 de Novembro) e na 
quase certeza de que perderia 
e nem passaria à segunda vol-
ta, tentou até ao último minuto 
impedir ou atrasar indefinida-
mente o acto eleitoral: promo-
veu manifestações, demitiu o 
governo de Aristides Gomes 
e tentou mesmo encorajar os 
militares a ocupar o poder, sob 
pretexto de que a CEDAO, que 

mantém um contingente militar 
e policial (a ECOMIB) de umas 
centenas de homens como 
presença dissuasora de vio-
lência, era uma força de ocu-
pação que devia ser retirada.

Mas a comunidade regio-
nal e internacional reagiu com 
determinação às tentativas de 
JOMAV de perturbar a nor-
malidade eleitoral e as elei-
ções decorreram em ordem e 
paz no dia 24 de Novembro; 
e, também como consequên-
cia do seu comportamento, 
JOMAV recebeu 12,41% dos 
votos populares, ficando em 
quarto lugar, a seguir a Si-
mões Pereira,o primeiro, com 
40,13%, Umaro Sissoco Em-
baló, com 27,65% e Nuno Go-
mes Nabiam, com 13,16%. Foi 
uma clara punição do povo a 
um presidente que perturbou 
sistematicamente a estabilida-
de institucional. No entanto, 
na sua declaração de aceitação 
dos resultados JOMAVculpou 
a CEDAO mas, estranhamen-
te, também reconheceu que a 
sua atitude, ao demitir Aris-
tides Gomes, fora uma das 
causas principais da derrota.

Segundo a legislação elei-
toral, a segunda volta, a 29 de 
Dezembro, vai ser disputada 
entre Simões Pereira e Sisso-
co Embaló que tiveram, res-
pectivamente, cerca de 223 
mil votos contra 153.530.

O que os diferencia essen-

cialmente? Desde logo, em-
bora ambos se declarem de 
acordo com a Constituição e 
pelo laicismo político, Simões 
Pereira é católico e Sissoco 
é muçulmano – e tem tenta-
do usar o factor religioso para 
mobilizar os muçulmanos da 
Guiné. A avaliar pelos resul-
tados da primeira volta, a base 
de apoio de Simões Pereira é 
mais urbana e está nos grandes 
aglomerados populacionais e 
a de Sissoco radica-se nas zo-
nas rurais, essencialmente nas 
regiões de Gabu e Bafatá, de 
etnia fula, a do candidato que 
ali venceu na primeira volta.

Mas mais importante de 
tudo são as carreiras e o perfil 
dos dois candidatos: Simões 
Pereira é um político de larga 
experiência profissional e polí-
tica, que se foi afirmando com 
sucesso na governação e que só 
a obstinação do ex-Presidente 
impediu de ter continuado, em 
2015, à frente do Executivo, 
depois de ter obtido grande 
sucesso na Mesa Redonda de 
Bruxelas em 2015, que teria 
permitido uma reforma pro-
funda da economia guineen-
se. Sissoco Embaló, que se 
diz titular de uma licenciatura 
em Relações Internacionais 
pelo ISCSP de Lisboa e de um 
Doutoramento na mesma área 
pela Universidade Complu-
tense de Madrid, foi um dos 
primeiros-ministros escolhidos 

por JOMAV numa das múlti-
plas crises que provocou. Mas 
incompatibilizaram-se rapida-
mente e Sissoco foi demitido ao 
fim de pouco mais de um ano.

Agora parecem dispostos a 
juntar-se numa coligação nega-
tiva contra DSP, enquanto o ter-
ceiro mais votado da primeira 
volta, Nabiam, se mostra aber-
to a negociar o seu apoio com 
qualquer um dos candidatos.

Este é um ponto muito 
importante: Simões Pereira é 
claramente o escolhido pela 
maioria do povo guineense e 
só pode ser vencido por uma 
coligação negativa, ad odium, 
dos candidatos que se concen-
traram a favor de Sissoco Em-
baló. Uma aliança destas, moti-
vada pela negação, se vitoriosa, 
desfazer-se-á no dia seguinte à 
vitória. Aliás, estará em con-
tradição com o governo do 
PAIGC, criando um dualismo 
que irá garantir instabilidade 
nos próximos anos, condenan-
do o país a uma progressiva 
marginalização, como mais um 
Estado falhado da região.

E não se esqueça que, além 
das questões de política, a Gui-
né Bissau, também pela insta-
bilidade política latente, tem 
servido de corredor ao crime or-
ganizado. Um corredor por onde 
a droga chega ao interior do 
Continente, numa simbiose com 
movimentos radicais terroristas.

Jaime Nogueira Pinto

Guiné Bissau: segunda volta decisiva
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Investigadores encontraram buraco 
negro 70 vezes maior que o Sol

Um grupo de investigadores 
chineses diz ter encontrado na 
Via Láctea um buraco negro 
com uma massa 70 vezes maior 
do que a do Sol, conta a CNN.

Para esta descoberta os 
investigadores usaram o Lar-
ge Sky Area Multi-Object 
Fiber Spectroscopic Telesco-

pe (LAMOST) da China, o 
Keck I Telescope dos EUA 
e o Gran Telescopio Cana-
rias de Espanha, os quais 
serviram para avaliar as pro-
priedades do buraco negro, 
que tem como nome LB-1.

O LB-1 encontra-se a uma 
distância de 15 mil anos-luz 

da Terra e está a desafi ar a 
forma como os especialistas 
olham para buracos negros. 
Sobretudo no que diz respeito 
ao tamanho, dado que ante-
riormente julgava-se que não 
haveria um buraco negro com 
uma massa que fosse mais do 
que 20 vezes em relação ao Sol.

Missão para alterar 
rota de asteróides foi 
aprovada pela ESA

NASA descobriu local 
da queda da sonda 
indiana Vikram na Lua

Os ministros europeus 
encarregues do programa da 
Agência Espacial Europeia 
(ESA) decretaram a aprovação 
da missão Hera, a qual terá como 
objectivo testar a estratégia de 
alterar a rota de asteróides que 
possam colidir com a Terra.

A missão exigirá uma 
colaboração com a NASA e 
terá um orçamento avalia-
do em pouco mais de 290 
milhões de euros, montante 

que será investido na cons-
trução de duas aeronaves 
que entrarão em colisão 
com uma dupla de aste-
róides de nome Didymos.

Ainda que não se espere 
que estes asteróides venham 
a representar um perigo para 
a vida na Terra, os investi-
gadores querem testar este 
sistema para avaliar a sua 
viabilidade para situações fu-
turas em que haja esse risco.

Google admite ter bloqueado 300 
anúncios da campanha de Trump

A Google veio a público 
revelar ter bloqueado um total 
de 300 anúncios da campanha 
do Presidente dos EUA, Do-
nald Trump, durante o verão, 
com os anúncios em questão 
a terem sido retirados tanto do 
motor de busca como da pla-
taforma de vídeos YouTube.

Como nota o The Next Web, 
a notícia surge pouco depois de 
a Google ter tomado uma posição 
a respeito dos anúncios, impedin-
do que os anunciantes escolham 
internautas como alvos com 
base na sua inclinação política 
demonstrada no espaço digital.

Além da Google, também o 

Twitter confi rmou nos últimos 
tempos que bloqueará qualquer 
anúncio político da sua plata-
forma. Entre as grandes redes 
sociais resta apenas o Facebook 
tomar uma posição, com o fun-
dador e CEO Mark Zuckerberg 
a remeter a responsabilidade 
para os próprios anunciantes.

Um satélite da agência 
espacial NASA descobriu o 
local do impacto da sonda 
indiana Vikram, que caiu a 
07 de Setembro quando ten-
tava alunar, de acordo com 
fotografi as divulgadas na se-
gunda-feira pelos cientistas.

OCentro Goddard da NASA 
publicou fotografi as captadas 
em Outubro e Novembro, nas 
quais os cientistas distinguiram 
alguns traços do impacto e des-
troços projectados em redor, 
devido à violência do choque.

A NASA (National Aero-
nautics and Space Administra-
tion/Administração Nacional 
da Aeronáutica e Espaço) é uma 
agência do Governo Federal 
dos Estados Unidos responsá-
vel pela pesquisa e desenvolvi-

mento de tecnologias e progra-
mas de exploração espacial.

A olho nu é difícil ver nestas 
fotografi as a prova do impacto, 
mas a NASA encontrou, es-
condidos nos ‘pixels’ das ima-
gens, uma vintena de destro-
ços e alguns lugares mostram 
perturbações no solo lunar.

A índia lançou a missão 
Chandrayaan-2 a 22 de Ju-
lho, com uma sonda princi-
pal que entrou em órbita e 
largou a Vikram para alu-
nar, mas, na descida para a 
Lua, o contacto foi perdido.

Depois da Rússia, Es-
tados Unidos e a China, a 
Índia seria o quarto país a 
alunar uma sonda. Israel tam-
bém fez uma tentativa fa-
lhada em Abril deste ano.
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Zambeze.info 
disponível

Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável. 
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte 
endereço: www.zambeze.info
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Conflitos armados são um risco 
para a actividade económica

Os conflitos arma-
dos reacendidos 
em Moçambi-
que representam 
um risco para 

a actividade económica no 
próximo ano, segundo o mais 
recente boletim económico 
do Moza Banco, quinta maior 
instituição bancária do país.

“Notamos que o agrava-
mento dos riscos internos pode-
rá condicionar a actividade eco-
nómica no próximo ano”, refere 
o documento consultado pela 
Lusa, ao comentar o crescimen-
to de 6% previsto pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

Segundo o gabinete de Es-
tudos Económicos do Moza, 
“a intensificação do conflito 
armado no Cento e Norte do 
país será um factor inibidor ao 
livre movimento de pessoas 
e bens no território nacional, 
como também causador de 
destruição das escassas infra-
-estruturas existentes do país”.

Em dois anos, no Norte 
(Cabo Delgado), um inimigo 
armado sem rosto já fez 300 
mortes, afectou 60.000 pesso-
as, destruiu povoações, campos 
e tem perturbado as obras de 
construção dos mega-projectos 
de gás natural que se espe-
ram impulsionem a economia.

No Centro (Manica e So-

fala), 10 pessoas morreram e 
várias ficaram feridas desde 
Agosto em estradas e povo-
ações, alvejadas pelo que se 
suspeita serem guerrilheiros 
dissidentes da Resistência 
Nacional Moçambicana (Re-
namo), afectando transportes 
de mercadorias e passageiros.

Apesar dos riscos, o ban-
co acredita no crescimento da 
economia e na manutenção 

de níveis baixos de inflação.
O Moza prevê mesmo 

que o Comité de Política 
Monetária (CPMO) do Ban-
co de Moçambique baixe a 
taxa MIMO (um dos valo-
res de referência do mercado 
monetário) ainda este ano.

A próxima reunião “está 
agendada para o dia 12 de De-
zembro, sendo expectável que a 
taxa seja reduzida em pelo me-

nos 25 pontos base devido ao 
baixo nível de inflação no país”.

Em Outubro, a taxa perma-
neceu inalterada em 12,75%.

No que respeita ao mer-
cado cambial, é esperada uma 
desvalorização sazonal do me-
tical, moeda moçambicana.

“A evolução do metical 
justifica-se pelo aumento sa-
zonal da procura de divisas 
por parte dos agentes eco-

nómicos para a realização 
de importações de diversos 
produtos, em antecipação à 
quadra festiva”, acrescenta.

De qualquer maneira, se-
gundo o Moza, o banco central 
está mais bem preparado que 
em anos anteriores, graças à 
tributação de mais-valias, da 
venda da Área 1 de exploração 
de gás natural na bacia do Ro-
vuma, da Occidental à Total.

O Estado encaixou 880 mi-
lhões de dólares (800 milhões 
de euros) neste último trimestre, 
uma entrada de divisas que re-
forçou “as reservas internacio-
nais brutas, para 3.902 milhões 
de dólares [3.551 milhões de eu-
ros}, o que permite cobrir mais 
de seis meses de importações”.

“O Banco de Moçambique 
apresenta-se reforçado para pre-
venir variações desequilibradas 
do metical”, conclui o boletim.

O Moza Banco é o quin-
to maior banco moçambicano 
em termos de activos, segun-
do o mais recente ‘ranking’ 
do sector, publicado esta se-
mana pela Associação Mo-
çambicana de Bancos (AMB) 
e pela consultora KPMG.

O seu accionista maioritário 
é a Kuhanha - Sociedade Gestora 
de Fundos de Pensões, controla-
da pelo Banco de Moçambique.

Banco Central alerta para onda de mensagens 
falsas que pedem códigos de acesso

Uma onda de 
mensagens fal-
sas circula nas 
redes sociais 
em Moçambi-

que usando o nome do ban-
co central para tentar obter as 
credenciais de acesso a contas 
bancárias, alegando que são ne-
cessárias para uma actualização 
de dados, alertou o regulador.
“O Banco de Moçambique 
(BM) alerta ao público em ge-
ral que circulam nas redes so-
ciais mensagens falsas sobre 
o processo de actualização de 
dados”, anuncia a entidade.
No processo, levado a cabo 
pelos bancos comerciais, “não 
são solicitados códigos de 
acesso às contas bancárias, 

sendo estes intransmissíveis, 
pelo que nunca devem ser par-
tilhados com qualquer pes-
soa ou entidade”, acrescenta.
As mensagens são propagadas 
como se fossem emitidas pelo BM.
Nelas, os clientes bancários são 
solicitados a partilhar o seu nú-
mero de conta ou número de 
identificação bancária (NIB), 
códigos de acesso, entre outros.
O objectivo é simples: “reco-
lher, ilicitamente, informações 
para posterior utilização frau-
dulenta”, realça o banco central.
O departamento de Supervisão 
Comportamental do BM está a 
vigiar a situação e disponibiliza 
esclarecimentos a quem tenha 
dúvidas, bem como no portal da 
instituição na Internet, conclui.
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Reservas externas de Moçambique 
batem recorde nos 3,9 mil milhõesa

Economia moçambicana desacelera 
pelo terceiro trimestre consecutivo 

‘Prime rate’ mantém-se 
inalterada pelo segundo 
mês consecutivo

A taxa de juro de 
referência do 
sistema finan-
ceiro de Moçam-
bique (‘prime 

rate’) vai manter-se inalterada 
em Dezembro em 18%, anun-
ciaram hoje a Associação 
Moçambicana de Bancos e o 
banco central em comunicado.

Desde que foi criada, em 
Maio de 2017, a taxa de refe-
rência nunca subiu e já caiu 
9,75 pontos percentuais.

A última descida acon-
teceu em Outubro, quando 
recuou de 18,3% para 18%.

O Comité de Política Mo-
netária (CPMO) decidiu há 
um mês manter inalteradas as 
taxas directoras da economia, 
que servem de base ao cálcu-

lo da ‘prime rate’, por haver 
riscos de subida da inflação 
causados, entre outros facto-
res, pela instabilidade mili-
tar que se reacendeu no país.

A criação da ‘prime rate’ 
foi acordada entre o banco 
central e a Associação Mo-
çambicana de Bancos (AMB) 
para eliminar a proliferação 
de taxas de referência no cus-
to do dinheiro e entrou em 
vigor a 01 de Junho de 2017.

O objectivo é que to-
das as operações de crédito 
sejam baseadas numa taxa 
única, “acrescida de uma 
margem (spread), que será 
adicionada ou subtraída à 
‘prime rate’ mediante a aná-
lise de risco” de cada contra-
to, explicam os promotores.

O Produto Inter-
no Bruto (PIB) 
de Moçambi-
que cresceu 
2% no tercei-

ro trimestre deste ano face ao 
período do ano passado, o que 
significa que a economia mo-
çambicana desacelerou pelo 
terceiro trimestre consecutivo, 
anunciou o Instituto Nacional 
de Estatística (INE) do país.

No primeiro trimestre deste 
ano, o PIB tinha registado um 
crescimento homólogo de 2,5%, 
que recuou para 2,3% no segun-
do trimestre e depois para 2%, 
de acordo com o boletim trimes-
tral Contas Nacionais do INE.

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) prevê 
que a economia moçambi-
cana cresça este ano 2,1%.

Tal como aconteceu no 

trimestre anterior, o desempe-
nho da actividade económica 
no terceiro trimestre de 2019 é 
liderado pelo sector terciário, 
dos serviços, “que cresceu 2,8% 
com maior destaque para os ra-
mos de transportes, armazena-
gem, actividades auxiliares dos 
transportes, informação e comu-
nicações”, lê-se no documento.

Seguindo a mesma ten-
dência, o ramo da agricultura, 
pecuária, caça, silvicultura, 
exploração florestal, activida-
des relacionadas e pesca, con-
tinuou a ser o que teve maior 
participação na economia com 
um peso no PIB de 22,3%”.

Segundo os mais recen-
tes dados do INE, a econo-
mia moçambicana cresceu 
3,4% em 2018 o que compra-
ra com um crescimento de 
3,7% no ano de 2017. (Lusa)

O gabinete de es-
tudos económi-
cos do Banco 
Standard disse 
que as reser-

vas de Moçambique em mo-
eda estrangeira subiram para 
3,9 mil milhões de dólares, 
o valor mais alto de sempre, 
devido a impostos do gás.

“O recente fluxo financei-
ro de 880 milhões de dólares 
[800 milhões de euros] em 
impostos de ganhos de capi-
tal, representando o custo da 
Occidental-Total pela compra 
dos activos da Anadarko na 
bacia do Rovuma, ajudou a au-
mentar as reservas em moeda 
estrangeira para o valor mais 
alto de sempre, 3,9 mil milhões 
de dólares [3,5 mil milhões 
de euros], o que representa 
mais de seis meses de impor-
tações”, escrevem os analistas.

No relatório mensal sobre 
os mercados financeiros afri-
canos, enviado aos clientes e 
a que a Lusa teve acesso, os 
analistas económicos do Stan-
dard Bank escrevem, na parte 
dedicada a Moçambique, que 
“o actual nível de reservas 
em moeda estrangeira deve 
apoiar o metical apesar de a 
actividade económica con-

tinuar abaixo do potencial”.
O Standard Bank prevê 

uma “recuperação económi-
ca lenta”, com o PIB a cres-
cer 3,7% em 2020 e 2,5% este 
ano, “não muito acima do que 
a taxa de crescimento da popu-
lação, estimada em 3%, mas 
mais baixo que a previsão 
do Fundo Monetário Interna-
cional, que aponta para uma 
expansão de 5,5% em 2020”.

As actividades dos sec-
tores primários “continuam 
abaixo do potencial, e os in-
vestimentos no sector do gás 
natural liquefeito só se vão 
intensificar na segunda me-

tade do próximo ano”, ar-
gumentam os analistas para 
explicar a diferença sobre 
as estimativas do Fundo.

Em 2020 é “possível um 
programa de apoio financeiro 
do FMI”, agora que o acordo 
com os credores da dívida so-
berana foi concluído e que as 
agências de ‘rating’ tiraram o 
país do Incumprimento Finan-
ceiro, dizem os analistas, con-
cluindo que isso “apoiaria um 
avança nas reformas estrutu-
rais e um fortalecimento em 
matéria de governação, em 
vésperas de uma previsível 
‘explosão’ do sector do gás”.
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As caras e os prémios do Ngoma 
Moçambique 2019

O músico Twenty Fingers é 
o grande vencedor da trigésima 
segunda edição do Ngoma Mo-
çambique 2019, cuja finalíssima 
teve lugar sexta-feira última em 
Maputo.Twenty Fingers arreca-
dou o prémio da Melhor Canção 
2019 com a música  Juntos Somos 
Mais Fortes, um tema que chama 
à solidariedade dos moçambi-
canos apόs passagem do ciclone 
Idai na zona centro do país.

A cantora Lizha James ficou 
com o prémio de canção mais 
popular com o tema Nitxadi 
Mina, e o prémio da canção 
mais votada foi para Big Leo 
com o tema Rosa,  a Melhor 
Voz  para a artista Beuty Sitoe 
com a música Melodia. Na ca-
tegoria de Canção Revelação o 
prémio foi para Mapingui com 
o tema Ruru e o Prémio Carreira 
foi atribuído a  Bonifácio Mussa.

União Europeia financia actividades 
da economia cultural nos PALOP

A União Europeia dispo-
nibilizou dezanove milhões de 
euros para financiar actividades 
geradoras de rendimento na 
economia cultural e criativa, nos 
Países Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa e Timor Leste.

 O dinheiro vai ser apli-
cado durante o período de 
dois mil e dezanove a dois 
mil e vinte e três, financian-
do soluções inovadoras na 
economia cultural e criativa.

A informação foi dada 
pelo Embaixador da União 
Europeia em Moçambique, 
António Benedito Gaspar, na 
abertura do primeiro curso de 
Empreendedorismo Cultural 
e Fontes de Financiamento.O 
curso de Empreendedorismo 
Cultural e Fontes de Financia-
mento, financiado pela União 
Europeia, tem a duração de 
duas semanas e reúne líderes 
culturais de todo o país, em-
presários e outras entidades 
ligadas à área cultural. (RM)
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A casa da cultura da cidade de Ma-
puto conta com estúdio de grava-
ção de músicas para apoiar aos jo-
vens emergentes na área musical. 
Depois de muitos anos sem um 
estúdio de gravação para a músi-
ca, a casa da cultura da cidade de 
Maputo procedeuà entrega de um 
estúdio de gravação fruto de uma 
parceria entre o governo e a banda 
kakana.
Djimy Guaza representante da 
banda Kakana disse a nossa repor-
tagem que este casamento entre o 
governo e a sua banda deve pro-
duzir frutos, uma vez que Maputo 
não contava com um espaço onde 
os músicos sobretudos emergentes 
pudessem gravar os seustrabalhos.
“É umamais-valia porque há mui-

tos jovens que em tempos preten-
diam gravar. Mas, por causa das 
condições financeiras viam seus 
projectos abortados “ disse, acres-
centando que o estúdio ora em 
causa não só vai apoiar os artistas 
emergentes como promover a vas-
culha pelos novos talentos.
Já, o director da casa da cultura 
da cidade de Maputo, Jorge Lan-
ga, diz ser o renascimento da es-
perança de muitos jovens músicos 
considerando que há anos que o 
equipamento de gravação  havia se 
degradado. Essa parceria, segundo 
Langa permitiu que a casa da cul-
tura da cidade entrasse com o es-
paço para o estúdio tendo a banda 
Kakana investido no equipamento. 
(E.G)

Cidade de Maputo

Já é possível gravar música na casa da cultura

Zebogo Steve Kekanaé um 
cantor e compositor sul-africa-
no. Kekana perdeu a visão aos 
cinco anos de idade e frequen-
tou uma escola para cegos em 
Polokwane. Durante os anos de 
escola, ele alimentou seu amor 

por cantar, e tornou-se membro 
de grupos amadores durante 
a sua adolescência. A músi-
ca RaisingMyFamily foi um 
grande sucesso na Europa, em 
1980. Ao todo, ele já gravou 
mais de quarenta álbuns.

Recordando a velha guarda

Steve Kekana
Província de Maputo acolhe dois 
festivais em distritos diferentes

Marracuene acolhe, ama-
nhã, o Festival Macaneta: um 
evento que até os anos ante-
riores era organizado por uma 
empresa privada. 

Segundo o administrador 
do distrito de Marracuene, Sha-
fee Sidat, o Festival Macaneta 
traz muitas novidades para o 
público e espera muita aderên-
cia comparado aos anos ante-
riores. Shafee Sidat entende 
que a escolha do dia de amanhã 
para o Festival de Macaneta de-
ve-se ao facto de permitir que 
as pessoas tenham tempo de se 
deslocar ao distrito de Magude 
que também vai acolher o fes-

tival de carne entre o dia 7 e 8.
“Magude é um distrito vizi-

nho. A nossa festa termina no 
sábado e isso vai permitir que 
as pessoas desloquem-se para 
aquisição de carne”, disse Sha-
ffee Sidat, acrescentando que 
o Festival Macaneta vai contar 
com cerca de 35 músicos.

Há carne que se farta em 
Magude 

Os preparativos para o Fes-
tival de carne de Magude estão 
acautelados. Segundo o por-
ta-voz do festival Magude, 
Joaquim Monteiro, espera-se 

acolher 14000 espectadores.
Joaquim Monteiro diz 

que há tanta carne em Magu-
de para responder a demanda 
que poderá advir dos clien-
tes. Por exemplo, no ano pas-
sado, foram abatidas cerca 
de 95 cabeças. Questionado 
sobre a saúde dos animais, 
Joaquim Monteiro fez saber 
que todo animal que for aba-
tido passará por uma fiscali-
zação dos técnicos de veteri-
nária para aferir-se o estado 
de saúde. As raças bovinas 
mais sonantes no distrito de 
Magude são a Nguni (lundi) 
e o Bramam.
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As últimas notícias sobre o processo de Nova Iorque, no famoso 
caso das “dívidas ocultas”, que se seguiu a um processo judicial 
contra o arguido Boustani por diversos crimes, como a conspira-
ção para defraudar, a conspiração para o branqueamento de ca-
pitais ou a lavagem de dinheiro, entre outras acusações, tiveram 
o veredicto do tribunal, que pode ser considerado um escândalo 
indecente, o que nos faz pensar que por trás desta montagem 
mediática e político-económica há algo mais.

Alguém pode pen-
sar ou aceitar que 
esse indivíduo, 
organizador e 
perpetrador prin-

cipal da fraude, foi absolvido 
de todas as acusações e que este 
veredicto não pode ser recorri-
do para um tribunal superior?
Em suma, é livre e sem qualquer 
tipo de sanção ou castigo, e pode 
se rir de todos aqueles a quem 
denunciou, seja verdade ou men-
tira, todos os moçambicanos.
Todos pensavam que a jus-
tiça americana iria dar-nos 
uma lição sobre o que deveria 
transmitir: justiça. No entanto, 
parece ser mais um elo nes-
ta fraude de “dívidas ocultas”.
É evidente que as declarações 
do “artista” Boustani visavam 
envolver tanto quanto possível 
Moçambique para obter, por um 
lado, uma sentença favorável 
e, por outro, impedir que a Pri-
vinvest e o grupo Safa fossem 
reconhecidos como um dos in-
tervenientes principais e essen-
ciais desta farsa  de corruptos.
Durante a audiência, ele denun-
cia o nosso país como um país 
de corruptos para justificar os 
milhões que distribuíram entre 
alguns moçambicanos impli-
cados nesta trama, mas escon-
deu que foi ele e a Privinvest 
ou empresas do seu grupo que 
distribuíram e transferiram os 
milhões para os corruptos na-

cionais, ou seja, eles são os 
promotores dessa corrupção.
É impossível aceitar que, num 
negócio de mais de dois mil 
milhões de dólares, com um 
Estado, os administradores, os 
quadros superiores e os mem-
bros do conselho de administra-
ção da Privinvest não tivessem 
conhecimento de todo o plano 
de corrupção organizado na 
sua própria empresa ou grupos 
de empresas, em que Boustani 
participava. Os responsáveis do 
departamento financeiro, que 
assinaram as transferências para 
os “assessores”, facilitadores 
e toda a cadeia de executivos 
e políticos envolvidos nesta 
fraude, não têm nada a dizer.
Acreditam que o presidente ou 
principal responsável e proprie-
tário da empresa ou grupo de 
empresas não estariam informa-
dos? Sabiam que o Sr. Iksandar 
Safa, um francês de origem li-
banesa, é também o benefici-
ário final da empresa Palomar 
Energy Holding, entre outras?
Estão a tentar desviar a atenção 
da enorme responsabilidade da 
Privinvest e de outras empresas 
do grupo, dos seus dirigentes e 
dos responsáveis por este enorme 
esquema fraudulento, transferin-
do a sua responsabilidade para 
os intervenientes de Moçambi-
que de uma forma inaceitável.
A Procuradoria de Moçambi-
que não deveria agir e promo-
ver uma acção judicial contra 

a empresa Privinvest, a fim de 
apurar responsabilidades, uma 
vez que é sem dúvida o inter-
veniente necessário e um dos 
principais nesta fraude e assim 
poder conhecer a implicação 
directa dos seus responsá-
veis, entre outras alternativas?
Agora temos de perceber que 
estamos sozinhos neste processo 
complicado, porque não pode-
mos contar com ninguém, nem 
com aqueles que dizem ser um 
país democrático e justo, pelo 
que temos de ter iniciativas 
que nos ajudem a evidenciar a 
verdade, toda a verdade acima 
de qualquer situação adversa.
Já nos esquecemos de que um 
dos responsáveis pela conces-
são de crédito do Credit Suisse, 
o Sr. Pearse, depois de receber 
ou dispor da sua comissão mi-
lionária, foi trabalhar com o Sr. 
Safa na Privinvest? Foi uma 
coincidência ou foi tudo orga-
nizado anteriormente dentro do 
esquema desta fraude tripartida?
Quanto dinheiro recebeu Privin-
vest pelo seu trabalho obscuro 
no seu envolvimento na estru-
tura fraudulenta do negócio? 
Sem dúvida que há demasia-
dos pontos sombrios que não 
estão a ser esclarecidos. Neste 
encobrimento, o desempenho 
bem dirigido deste Bousta-
ni, que defende o seu patrão 
Safa, é de grande importância.
Quem forneceu as transcrições 
das declarações que apenas be-
neficiam o plano e os interve-
nientes da Privinvest?  Trans-
crições nalguns casos, com 
palavras ou frases que foram 
suprimidas ou retiradas das de-
clarações, certamente por não se 
adequarem aos seus interesses.  
Por que razão ninguém, nenhu-

ma autoridade, nem organismo 
oficial fez algo para esclarecer a 
intervenção da empresa Privin-
vest nesta fraude monumental? 
Por que as autoridades de Abu 
Dhabi não conduziram uma 
investigação mínima sobre a 
empresa Privinvest sediada no 
seu Emirado? Existe alguma co-
nexão ou interesse de qualquer 
personalidade Emirada nestas 
sociedades ou com o Sr. Safa?
Em toda esta teia sombria, seria 
importante que os bancos infor-
massem, ou fossem obrigados a 
informar, como foram distribu-
ídos os fundos que forneceram 
e para quem foram enviadas as 
transferências, pois este seria o 
primeiro passo para chegar à ver-
dade deste esquema vergonhoso.
É lamentável que estas institui-
ções internacionais, FMI, Banco 
Mundial, etc., as autoridades 
de alguns países, os tribunais 
e outros órgãos oficiais e algu-
mas embaixadas de países que 
se gabam de ser um exemplo 
democrático, praticamente não 
tenham agido contra os seus 
bancos, empresas e empresários 
responsáveis por esta fraude 
com o mesmo interesse e rapi-
dez com que o fizeram na altura 
contra Moçambique, nem sequer 
o criticaram ou comentaram.
Estamos cientes de que um nú-
mero significativo de políticos 
de Moçambique, de nível muito 
alto e outros menos relevantes, 
estão envolvidos nesta fraude e 
receberam benefícios económi-
cos por colaborar ou para ficar 
calados e a Lei deve ser aplicada 
com firmeza, mas não podemos 
aceitar ou esquecer que existem 
outros empresários, banqueiros 
etc. implicados ao mesmo ní-
vel ou mais noutros países, que 

também devem ser julgados.
Qual o impacto do veredic-
to do tribunal de Nova Ior-
que sobre os implicados em 
Moçambique e o implicado 
que está na África do Sul?
Se estas pessoas são acusa-
das dos mesmos crimes que 
Boustani e se ele foi decla-
rado inocente, talvez os nos-
sos cidadãos devam também 
ser declarados inocentes.
Talvez a extradição do Sr. 
Chang, solicitada pelos ame-
ricanos à África do Sul, já não 
tenha qualquer peso, pois pode 
ser que ele seja reivindicado pe-
los mesmos crimes, dos quais 
Boustani foi declarado inocente.
Algumas ONG’s entre outros 
felicitavam-se porque a justiça 
americana ia ser um exemplo 
para todos nós. Graças a ela, 
ia conhecer-se a verdade desta 
conspiração de ambos os lados.
Esperamos que compreen-
dam o seu erro e comecem a 
dirigir os seus comentários e 
pressões para o lado de Bous-
tani, da Privinvest e das suas 
empresas, do seu proprietá-
rio, o Sr. Safa, dos bancos, etc.
Lamentavelmente, temos de 
felicitar os advogados deste 
Boustani porque obtiveram, não 
sabemos de que forma, um ve-
redicto favorável ao seu cliente.
Os cidadãos sentem-se manipu-
lados, porque estão a fornecer-
-nos notícias orientadas para 
que os leitores, todos nós, não 
tenham de pensar. Ou seja, dão-
-nos notícias já pensadas para 
impedir-nos de utilizar a nos-
sa mente e os nossos critérios 
e de chegarmos a conclusões 
que não lhes interessam ao de-
tectarmos discrepâncias ou 
simplesmente outra verdade.  

Montagem mediática e político-económica


