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Contas públicas sem fiscalização efectiva
A subalternização ao poder político das entidades res-

ponsáveis pela fiscalização das contas públicas tem vindo a 
constituir-se como facilitadora da má gestão e corrupção.  

Perante o con-
trolo total das 
instituições do 
Estado pela 
Frelimo, man-

tendo-se a filiação ao partido 
como critério para a nomea-
ção para cargos em entidades 
de fiscalização, os partidos da 
oposição (Renamo e MDM), 
que se debatem actualmente 
com conflitos internos, têm-se 
revelado incapazes de denun-
ciar a falta de transparência 
na gestão de fundos públicos.  

A falta de vigilância eficaz 
da legalidade das despesas pú-
blicas e do controlo dos actos 
administrativos tem sido, em 
parte, suprida pela Sociedade 
Civil, através de organizações 
financiadas pelos parceiros 
externos de Moçambique, que 
têm vindo a denunciar adju-
dicações directas suspeitas a 
empresas com ligações parti-
dárias, no contexto do com-
bate à pandemia da Covid-19.  

Alvo de suspeitas é também 
a criação de estruturas parale-
las ao Estado, como o Fundo 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel, do programa Sustenta, da 
Agência de Desenvolvimento 
do Vale do Zambeze e da nova 
Agência de Desenvolvimen-
to Integrado do Norte (ADIN) 
- que cobre Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula, todas na 
esfera de influência de Celso 
Ismael Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, e que irão gerir mais 
de USD 2 mil milhões, com 
procedimentos expeditos de 
contratação, permitindo con-
tornar a fiscalização do Estado.

Na ADIN, o papel do de-
signado presidente será mera-
mente decorativo em relação 
ao ministro de tutela. O ele-
vado montante disponível cria 
condições para Celso Correia 
assegurar lealdades no partido 
e no Governo, principalmen-
te dos secretários de Estado, 
que serão determinantes em 
mobilizar delegados ao Con-
gresso da Frelimo de 2022. 
A sucessão do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
tem vindo a agudizar a luta 
de facções dentro do partido.

 Valorizado por Filipe Nyu-
si pela sua capacidade de rea-
lização, Celso Correia, através 
da INSITEC (família Guebu-
za), chegou a ter créditos mal 
parados de cerca de 60 milhões 
de euros em bancos portugue-
ses e é suspeito de ter montado 

um esquema de pagamento de 
comissões a dirigentes do par-
tido no processo de reversão 
da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa (HCB), com o ex-PR 
Armando Emílio Guebuza de 
quem foi protegido no passado.

O papel do Tribunal Ad-
ministrativo (TA) na fiscaliza-
ção da Conta Geral do Estado 
(CGE) tem vindo a reduzir-se a 
uma análise meramente conta-
bilística, com meras chamadas 
de atenção sobre desconformi-
dades formais, enviando poste-
riormente as suas conclusões à 
Assembleia da República, onde 
a maioria Frelimo afasta geral-
mente eventuais consequências 
sobre a clarificação, correcção e 
eventual punição de infractores 
na gestão de dinheiros públicos.

 A própria metodologia de 
trabalho do Tribunal Admi-
nistrativo está limitada pelos 
procedimentos do Governo, 
que não disponibiliza atempa-
damente a informação relati-
va às alterações orçamentais.  

Em regra são apontadas di-
versas incongruências, como:

- Descoordenação entre 
o Plano Económico e Social 
(PES), os projectos de inves-
timento inscritos e até as ver-
bas inicialmente alocadas;

 - Previsão orçamen-
tal deficiente em matéria de 
receitas fiscais do Estado;  

- Falta de fiscalização pré-
via, nomeadamente no sector 
da indústria extractiva, onde a 
tutela (Ministério dos Recursos 
Naturais e Energia e Institu-
to Nacional do Petróleo- INP) 
não remete ao TA os contratos 
assinados ou envia informação 
incorrecta sobre a produção e 
venda de determinadas maté-
rias-primas como carvão e so-
bre as receitas provenientes das 
empresas dos sectores de gás;  

- A falta de comprovativos 
na aquisição de bens e serviços 
e de fiscalização independente 
nos processos de obras de cons-
trução públicas e a existência de 
contratos de pessoal, forneci-
mento de bens e serviços e con-
sultoria sem concurso são prá-
ticas comuns do Governo que o 
TA identifica sem iniciar qual-
quer processo de averiguação;  

- As receitas das taxas 
das principais concessões do 
país, como o Porto da Beira, 
da Central Eléctrica de Res-
sano Garcia e os dividendos 
da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, não são canalizadas 
para a Conta Única do Tesou-

ro, não se conhecendo exac-
tamente os valores em causa;

- Todo o sistema empresa-
rial público encontra-se num 
estado de desorganização or-
gânica. Entre as 55 empre-
sas (sociedades anónimas) 
participadas pelo Estado ou 
pelo IGEPE, quase nenhuma 
distribui dividendos e o nível 
de incumprimento de dívidas 
(“default”) é elevado. Muitas 
empresas abdicaram de efectu-
ar qualquer reembolso dos em-
préstimos. O TA tem criticado 
a falta de informação sobre o 
crédito malparado no sistema 
público empresarial, mas fal-
tam medidas de controlo e li-
mitação do recurso ao crédito.  

Na fiscalização prévia 
dos actos e contratos públi-
cos, o TA tem-se revelado 
incapaz de exercer funções 
“preventivas” em matéria da 
legalidade da despesa e na 
conformidade da despesa com 
o cabimento orçamental.  

A dependência do TA em 
relação ao Governo passa pela 
indicação do presidente do TA 
por proposta do PR, poste-
riormente ratificada pela As-
sembleia da República onde a 
Frelimo tem maioria absoluta.

 É também o Governo que 
propõe ao Parlamento o orça-
mento anual do TA, estando as-
sim dependente financeiramen-
te das dotações orçamentais. 
Ao nível do pessoal, o funcio-
namento do TA, incluindo sa-
lários, depende do Executivo, 

a quem cabe a decisão final. 
Os sucessivos governos da 

Frelimo têm apostado pouco 
no reforço de técnicos qua-
lificados, sobretudo no do-
mínio da fiscalização prévia. 
O recrutamento de técnicos 
qualificados é limitado pelo 
nível salarial dos funcionários 
do TA, sujeito ao regime do 
funcionalismo público geral. 

A criação de um Tribunal 
de Contas independente con-
tribuiria para a recuperação 
da credibilidade do Estado em 
matéria de gestão orçamental, 
desde que dotado de atribui-
ções amplas no domínio, so-
bretudo, da fiscalização prévia.  

Apesar da repercussão in-
ternacional e da pressão de 
parceiros externos no proces-
so das “dívidas ocultas” (USD 
2.000 milhões, com garantias 
estatais emitidas sem aval do 
Parlamento, usando uma rede 
de empresas na área da segu-
rança para contrair créditos e 
distribuir comissões) ter levado 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) a enviar para a 
Justiça - inicialmente denúncia 
junto do TA contra os gestores 
das 3 empresas públicas envol-
vidas - foram nulas as conse-
quências do processo no reforço 
dos mecanismos de fiscalização.

Várias dilações ao processo 
foram sendo identificadas, in-
cluindo a remissão em 2018 do 
caso ao TA, deixando inicial-
mente de fora ilícitos criminais 
dos indivíduos denunciados 

(incluindo apenas responsabili-
dades financeiras), aliado a de-
mora na divulgação do relatório 
final da auditoria às dívidas.

Com alguns dos principais 
suspeitos entretanto detidos, a pe-
dido da PGR - incluindo Ndambi 
Guebuza, filho do ex-PR, Gregó-
rio Leão, antigo director do Ser-
viço de Informação e Segurança 
do Estado, e António do Rosário, 
ex-PCA das três empresas - con-
tinua por agendar o início do jul-
gamento dos 20 arguidos, tendo 
o Tribunal Superior de Recurso 
de Maputo decidido manter a acu-
sação e as medidas de coacção.

A acusação inclui crimes de 
associação criminosa, chantagem, 
corrupção passiva, peculato, abu-
so de cargo ou função, violação 
de regras de gestão e falsificação 
de documentos. Mais do que um 
pretexto para prevenir a corrupção 
com fundos do Estado, o processo 
judicial vem assumindo contor-
nos de instrumento de luta políti-
ca entre facções do partido, tendo 
em vista as próximas eleições.  

Apesar da falta de medidas 
efectivas de prevenção de casos 
futuros por parte da Frelimo, 
as instituições internacionais 
têm vindo a retirar pressão 
para a concretização de re-
formas, tendo a União Euro-
peia acordado já a retoma do 
financiamento directo ao 
Orçamento do Estado, en-
quanto o Fundo Monetário 
Internacional negoceia um 
programa de ajuda ao país.
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PGR acusa Manuel Chang e mais três antigos 
dirigentes do Banco de Moçambique 

Recupera 580 milhões de meticais

Num comunicado de imprensa divulgado esta terça-feira, 
a Procuradoria-Geral da República (PGR) não cita os nomes 
dos três antigos funcionários do Banco de Moçambique acusa-
dos no processo autónomo nº 536/11/P/2019 remetido ao Tri-
bunal Judicial da Cidade de Maputo. O único arguido iden-
tificado é Manuel Chang, antigo ministro das Finanças que 
se encontra detido na África do Sul desde Dezembro de 2018.

O FMO sabe 
que durante 
a instrução 
prepara tó -
ria, o Mi-

nistério Público tinha arrolado 
quatro antigos dirigentes do 
Banco Central, nomeada-
mente Ernesto Gove (antigo 
Governador do Banco de Mo-
çambique), Waldemar de Sou-
sa (antigo Administrador do 
Banco de Moçambique), Jo-
ana Matsombe (antiga Admi-
nistradora do Banco de Mo-
çambique) e Silvina de Abreu 
(antiga Directora do Departa-
mento de Relações Internacio-
nais, Comunicação e Imagem).

Dos quatros arrolados, Sil-
vina de Abreu é a única que 
continua no activo no Ban-
co de Moçambique, o que faz 
acreditar que os antigos fun-
cionários acusados podem 
ser Ernesto Gove, Waldemar 
de Sousa e Joana Matsombe. 
Vale a pena recordar que no 
dia 7 de Abril de 2016, Ernesto 
Gove, à época Governador do 
Banco de Moçambique, disse 
a jornalistas que não tinha co-
nhecimento das novas dívidas 
que acabavam de ser reveladas 
pela imprensa estrangeira. Três 
anos depois, concretamente em 
Março de 2019, a acusação do 
Ministério Público contra os 
19 arguidos detidos (o vigé-
simo está em liberdade), no 
âmbito do processo 18/2019-
C, veio mostrar que, afinal, 
Ernesto Gove não só tomou 

conhecimento dos factos, como 
também autorizou a contrata-
ção das dívidas para a ProIn-
dicus, EMATUM e MAM.

Através de uma carta de 
08 de Março de 2013, Eugé-
nio Zitha Matlaba, então PCA 
da ProIndicus, solicitou ao 
Banco de Moçambique a ho-
mologação do acordo do em-
préstimo a ser concedido pelo 
Credit Suisse, assinalando que 
o valor de 372 milhões de dó-
lares deveria ser transferido 
para o grupo Privinvest. Seis 
dias depois, o Banco Central 
comunicou à ProIndicus a au-
torização da contratação do 
financiamento, através de um 
ofício subscrito por Silvina 
de Abreu e com o competente 
despacho do Governador do 
Banco de Moçambique que se 
baseava em pareceres internos.

O contrato inicial de finan-
ciamento entre a ProIndicus e o 
Credit Suisse foi de USD 372 
milhões e foi assinado no dia 28 
de Fevereiro de 2013, dois me-
ses depois da criação da empre-
sa. No dia 14 de Junho de 2013, 
o contrato de financiamento foi 
alterado pelas partes, aumen-
tando o valor do empréstimo em 
USD 250 milhões de dólares.

Após conseguir as garantias 
emitidas pelo então ministro 
das Finanças, Manuel Chang, a 
ProIndicus solicitou ao Banco 
de Moçambique a homologa-
ção do aumento de USD 250 
milhões, em carta de 11 de Ju-
nho. Um dia depois, o Banco 

Central emitiu um parecer fa-
vorável ao aumento do emprés-
timo, fazendo referência à natu-
reza estratégica do projecto. A 
carta enviada à ProIndicus foi 
assinada por Silvina de Abreu.

Criada a 02 de Agosto de 
2013, a EMATUM também teve 
a aprovação de Ernesto Gove 
para contratar o empréstimo de 
USD 850 milhões. No dia 16 de 
Agosto de 2013, na mesma data 
em que solicitou a garantia do 
ministro das Finanças, a EMA-
TUM solicitou a aprovação do 
Banco de Moçambique para o 
empréstimo, explicando que 
dos USD 850 milhões, USD 
785,4 milhões seriam transfe-
ridos directamente para a conta 
da empresa contratada para o 
fornecimento de bens. Cinco 
dias depois, a EMATUM rece-
bia a autorização do Banco de 
Moçambique, através de um 
ofício assinado por Silvina de 
Abreu, com o despacho do Go-
vernador Ernesto Gove que se 
baseava em pareceres internos.

Criada a 3 de Abril de 2014, 
a MAM conseguiu a garan-
tia do Governo para contratar 

um empréstimo de USD 540 
milhões, no dia 20 de Maio. 
No mesmo dia em que assi-
nou a garantia para a MAM, 
o ministro das Finanças fez 
questão de solicitar ao Banco 
de Moçambique a aprovação 
do contrato de empréstimo à 
MAM. Na mesma data, 20 de 
Maio, o Banco de Moçambique 
comunicou ao PCA da MAM a 
aprovação do pedido de auto-
rização para a contratação da 
dívida de USD 540 milhões.

Recuperados 580 milhões e uma 
vivenda luxuosa

Em sede do processo autó-
nomo nº 536/11/P/2019, o Mi-
nistério Público recuperou, em 
moeda estrangeira, 7  milhões 
de dólares, equivalentes a 518 
milhões de meticais - ao câm-
bio do dia; mais 62,1 milhões 
de meticais, totalizando ao todo 
580 milhões de meticais. Além 
do dinheiro, o Ministério Públi-
co recuperou igualmente uma 
vivenda localizada na cidade de 
Maputo que tinha sido compra-
da pelo valor de 850 mil dólares.

No processo remetido ao 
tribunal, Manuel Chang é acu-
sado da prática de seis crimes, 
designadamente violação da le-
galidade orçamental, corrupção 
passiva para acto ilícito, abuso 
de cargo ou função, associa-
ção para delinquir, peculato e 
branqueamento de capitais. No 
comunicado, a PGR informa 
ainda que a instrução prepara-
tória ora encerrada é relativa a 
6 arguidos, o que significa que 
o Ministério Público se abs-
teve de acusar dois arguidos.

A PGR não cita os nomes dos 
dois arguidos, mas o FMO sabe 
que neste processo autónomo 
nº 536/11/P/2019 tinham sido 

arroladas outras figuras, com 
destaque para Maria Isaltina 
Lucas (antiga directora nacio-
nal do Tesouro), Armando In-
roga (antigo ministro da Indús-
tria e Comércio), Osório Lucas 
(director do Porto de Maputo). 

Na sua qualidade de direc-
tora nacional do Tesouro nos 
anos 2013 e 2014, Maria Isalti-
na Lucas é citada no relatório da 
auditoria internacional da Kroll 
como tendo participado activa-
mente na emissão de garantias 
de Estado sem nenhuma base 
legal para as três empresas be-
neficiárias das dívidas ocultas.

Depois de dirigir a Direcção 
Nacional de Tesouro nos últimos 
anos de governação de Guebuza, 
Maria Isaltina Lucas foi nomea-
da vice-ministra da Economia e 
Finanças por Filipe Nyusi, em 
Março de 2016. Mas esta viria a 
ser exonerada do cargo em Feve-
reiro de 2019, quando o seu nome 
já era citado como sendo uma 
das beneficiárias do dinheiro das 
dívidas ocultas. Aliás, a sua exo-
neração aconteceu dias depois 
das primeiras detenções de pes-
soas suspeitas de envolvimento 
no caso das dívidas ocultas, o 
que criou a percepção de que ela 
seria em breve recolhida às celas.

Entretanto, Maria Isaltina 
Lucas não foi detida e em Mar-
ço deste ano foi nomeada para o 
cargo de assessora do Primeiro-
-Ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário. A nomeação foi alvo 
de contestação das organiza-
ções da Sociedade Civil, sobre-
tudo do FMO, que classificou 
a nomeação como estratégia 
de protecção política de figuras 
que beneficiaram do dinheiro 
das dívidas ocultas. No entanto, 

com a vaga de críticas a au-
mentar na esfera pública, Maria 
Isaltina Lucas acabou colocan-
do o seu cargo à disposição, 
como forma de aliviar a pressão.

Depois de deduzir a acusa-
ção contra quatro arguidos e um 
despacho de abstenção para dois 
arguidos, o Ministério Público 
vai prosseguir com a instru-
ção preparatória relativamente 
a outros sete arguidos, três dos 
quais aguardam decisão sobre 
pedido de extradição apresen-
tado pelo Estado moçambica-
no às autoridades dos Estados 
Unidos da América e quatro 
estão em parte incerta. O novo 
processo autónomo com sete 
arguidos está registado sob 
o nº 372/11/P/2020. (CDD)Ernesto Gove Joana Matsombe Waldemar de Sousa
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Momento de renovação da esperança de todos

Deslocados de Cabo Delgado recomeçam 
a vida em Nampula

O processo de reassentamento dos deslocados de guerra 
em Cabo Delgado iniciou na semana passada, no posto admi-
nistrativo de Corrane, distrito de Namialo. Numa primeira 
fase foram demarcados 876 terrenos de 20 por 30 metros, dos 
2162 previstos, tendo sido instaladas 237 tendas de abrigo.

Para além dos 
terrenos e abri-
gos, o plano 
desenhado para 
o reassenta-

mento prevê que cada família 
vai receber uma machamba 
que varia de um a um hectare 
e meio, bem como a constru-
ção de várias infra-estruturas 
sociais e de serviços como 
parques infantis, escolas, pos-
to de saúde, esquadra, serviços 
de bombeiros, entre outros.

O plano de reassenta-
mento vai obedecer todos 
os requisitos de ordenamen-
to normal e há uma equipa 
multissectorial a trabalhar 
para construção de casas re-
silientes a choques naturais.

Vamos construir 1092 abrigos

A outra solução encontra-
da para minorar o sofrimento 
das populações é a constru-

ção dos chamados abrigos 
de emergência, sendo que a 
prioridade vai ser para aque-

les que ainda não têm tendas.
Segundo António Augus-

to, da Organização Interna-

cional das Migrações (OIM), 
os abrigos de emergência 
têm um tempo de vida entre 
os 6 e 9 meses, sendo que o 
custo total para a sua cons-
trução é de 9 mil meticais. 

“O seu comprimento é de 
5.5 metros e a largura tem 5 
metros. É como se fosse um 
abrigo de transição para a 
casa definitiva. Queríamos 
colocar esteiras nos acaba-
mentos, mas o Secretário de 
Estado aconselhou-nos a co-
locar plástico porque com as 
chuvas a esteira pode apo-
drecer”, explicou Augusto.

“Vamos construir 1092 
abrigos e, para isso, pretende-
mos contratar 70 pessoas que 
vão constituir 30 grupos que 
devem construir por dia um 
abrigo, o que pressupõe que 
por dia teremos 30 abrigos. 
Mas isso é algo que vai ser in-
crementado aos poucos. Das 
pessoas contratadas, apenas 10 
são da comunidade local e o 
resto serão deslocados. Vai ser 
uma forma de ajudá-los a ga-
nhar alguma renda”, concluiu.

Renovação das esperanças

O Secretário de Estado 
da província de Nampula, 

Mete Gondola, disse que o 
processo de reassentamento 

era o momento de renova-
ção das esperanças de quem 
perdeu quase tudo que ti-

nha e com a vida destruída.
“O importante para nós 

era nos organizarmos de for-
ma a encontrar um espaço 
onde pudéssemos albergar 
os nossos irmãos para pode-
rem recomeçar a sua vida. 
Identificamos este espaço 
com 1500 hectares. Este é o 
momento em que essencial-
mente renovamos a esperança 
de todos”, explicou o Secre-
tário de Estado de Nampula. 

Gondola recordou que os 
deslocados são pessoas que 
já passaram por muito sofri-
mento e que perderam par-
te das suas vidas e, por isso, 
quanto mais forem acarinha-
dos e apoiados neste proces-
so de recomeço se devolve a 
esperança e o caminho para 
decidir sobre as suas vidas.

Entretanto, a grande preo-
cupação apresentada pelo Se-
cretário de Estado tem a ver 
com a saúde das crianças. É 
que, tal como explicou, cer-
ca de 55 porcento dos des-
locados de guerra de Cabo 
Delgado são crianças, o que 
coloca um grande desafio re-
lativamente ao cumprimento 
dos programas de vacinação, 
e ainda a prostituição infan-

til e as uniões prematuras.
“Temos estado a trabalhar 

egídio Plácido

António Augusto da OIM Mete Gondola SE Nampula
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Terrorismo destruiu o sonho dos deslocados

Como consequência da 
guerra em Cabo Delgado, mui-
tos jovens vêem suas vidas e 
sonhos destruídos, mas a von-
tade de querer viver continua. 

A reportagem do ZAM-
BEZE conversou com Fidalgo 
Valério, deslocado do distrito 
de Macomia. Com apenas 15 
anos de idade (faz 16 em De-
zembro), Fidalgo lamenta não 
estar a estudar para ser profes-
sor por culpa do terrorismo.

“Parámos de estudar em 
Março por causa do coronaví-
rus e nunca mais voltei à esco-
la. Nessa altura eu estava na 9ª 
classe. O meu sonho é voltar a 
escola porque quero estudar e 
se Deus quiser ter algum em-
prego e ajudar a minha família. 
O meu sonho é ser professor 
e esse sonho não quero dei-
xar fugir”, lamenta o menino.

Fidalgo diz não ter visto 
os terroristas de perto porque 
no momento em que estes 
escalaram Macomia ele esta-
va na machamba com o pai.

Em Macomia, quando che-
garam os malfeitores fizeram 
muitos estragos e destruíram 
edifícios do Governo. Na pri-
meira vez eles avisaram que 
não vinham matar ninguém, 
mas que a próxima vão matar. 
Eu não vi nada porque estava 
na machamba com o meu pai, 
mas lá em casa estava a minha 
mãe com os meus irmãozinhos. 
Eles foram até a nossa casa mas 
não fizeram nada”, lamentou.

Meu marido foi o primeiro a 
fugir

Ansha Absene, de 30 anos 
de idade, é dos rostos de quem 
sofre na pele o drama dos ata-
ques terroristas. A nossa re-
portagem visitou a sua tenda, 
no posto administrativo de 
Corrane, distrito de Namia-
lo, e ela contou as peripécias 
que teve que passar. Perdeu 
tudo. Com bebé no colo (de 
um ano e três meses de idade), 
no meio da angústia e futuro 
incerto conta a sua história.

 “Venho de Mocímboa da 
Praia e cheguei aqui por causa 
da guerra. Os homens do Al-
-Shabab queimaram casas e 
mataram pessoas. Queimaram 
a minha casa e tudo o que eu 
tinha. Outros meus familiares 
não sei onde estão. Mas ouvi 
que outros foram a Mueda. 
Aqui estou com o meu pai, a 
minha mãe e alguns irmãos. 
Aqui na tenda vivo com as 
minhas duas filhas. Eu só che-
guei agora, ainda não tenho 
apoio significativo”, começou 
por explicar a nossa fonte.

Ansha acrescentou que o 
seu marido foi o primeiro a 
“abandonar o barco” e ficou 
muitos meses sem saber do seu 
paradeiro, mas só agora conse-
guiu comunicar com ele e tem 
a esperança de o reencontrar.

“Meu marido fugiu há mui-
to tempo, no ano passado. Ele 
fazia negócios em Mingueleua, 
distrito de Muidumbe. Quan-
do eles entraram lá ele fugiu 
e nunca mais voltou. Ele está 

em Balama. Por estes dias con-
sigo me comunicar com ele. 
Disse para que eu adiantasse 

para cá em Nampula e ele vem 
depois”, explicou a fonte, visi-
velmente destruída por dentro.

Quando a nossa reportagem 
visitou Ansha era por volta das 
13 horas. Até àquela hora nem 
ela e muito menos a sua filha 
mais velha, de oito anos, se 
tinham alimentado, e explica:

“No dia que eu cheguei 
recebi 2kg de feijão e cinco 
quilos de farinha de milho. 
Agora não tenho nada. Não 
tenho panela. Aproveitava os 
pratos da minha irmã mas ago-
ra já nos separamos, estou as-
sim desde de manhã”, contou.

Entretanto, a vida come-
ça a sorrir para Ansha e suas 
duas filhas. Ela já foi atribuí-
da uma tenda e terreno de 20 
por 30 para recomeçar a vida.

“Agradecemos por terem 
nos dado casa de banho, água 
e vamos ter machambas. Se a 
guerra não acabar vamos ficar 
aqui para sempre. Se acabar 
vamos voltar. Eles mataram 
muita gente. Quando saímos 

deixamos muitos corpos es-
tatelados no chão. A situação 
é muito chocante”, finalizou. 

Vi o diabo na terra

Ana Dinis chegou a Namialo 
há mais de seis meses, vinda de 
Awasse. Escapou com vida por 
sorte e diz ter visto o diabo na terra.

“Cheguei há muito tempo 
(em Namialo). Os homens do 
AlSshabab chegaram à nossa 
zona e queimaram tudo. Não 
conseguimos levar nada. Não 
quero voltar mais para aque-
le inferno. Aqui estamos a ter 
apoio do Governo”, começou 
por explicar sem dar muitos 
detalhes, mas com expressão 
fácil que denota muita angústia.

“Cheguei aqui com os 
meus tios. Vi muita gente a 
ser morta mas felizmente con-
segui escapar e fugimos para 
Nampula. Aqui estamos segu-
ros, por isso não quero mais 
voltar antes que a guerra aca-
be totalmente”, acrescentou.

com alguns parceiros e temos 
um posto de saúde estabeleci-
do. Já basta o trauma que estas 
crianças carregam consigo, te-
mos que estar atentos ao traba-
lho infantil, ao recrudescimen-
to da prostituição infantil, ao 
risco da violência baseada no 
sexo e às uniões forçadas. Es-
tamos a encontrar boa resposta 
nos nossos parceiros”, disse. 

Acrescentou que “todo o 
apoio que vai ser oferecido 
aos deslocados será também 
incorporado nas comunida-
des locais. Não há aqui ne-
nhuma destrinça, a lógica é 
que haja essa miscelânea”.

Estamos focados na saúde 
materno-infantil A saúde materno-infantil 

tem merecido atenção por par-
te do Governo moçambicano. 
No centro provincial de reas-

sentamento de Corrane há um 
trabalho específico que está a 
ser desenvolvimento em prol 
da saúde das crianças e das 
mulheres. São mulheres, ado-
lescentes e jovens destruídas, 
tal como explicou Maria Luísa, 
enfermeira de Saúde Materno- 
Infantil a trabalhar na DKT. 

“São pessoas destruí-
das moralmente. O nosso 
trabalho é sensibilizar para 
que não façam sexo des-
protegido de modo a preve-
nir as doenças e gravidezes 
indesejáveis”, explicou.

Acrescentou que o tra-
balho consiste “na sensibi-
lização das mulheres e de-
pois fazemos o planeamento 
familiar. Temos a pílula, o 
implante, o Dio e injectável. 

Já trabalhamos em alguns 
sítios onde estão acomoda-
dos os deslocados e estive-
mos em Namialo e Nacala”.

Para que o trabalho de 
sensibilização, principal-
mente das raparigas e jovens 
vulneráveis, tenha algum su-
cesso as clínicas móveis con-
tam com o apoio das mento-
ras, como Florinda António. 

“Eu sou mentora da Ra-
pariga Biz. Neste centro 
acolhemos raparigas dos 10 
aos 34 anos, onde ensina-
mos sobre a gravidez pre-
matura, as uniões prematu-
ras e violência sexual, para 
caso estas sejam violadas 
ligarem para o número 922 
SMS Biz. Mas ainda não tive-
mos ninguém a ligar”, disse.

Maria Luísa, enfermeira Florinda António, mentora

Ansha Absene

Fidalgo Valério

Ana Dinis
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A condução pode ser afectada 
por vários factores

O a r t i g o 
desta se-
m a n a 
visa lem-
brar os 

condutores para não se 
descuidarem de certos as-
pectos da sua saúde ou 
aptidão física, mental e 
psicológica, aspectos es-
tes que podem afectar 
a segurança na estrada.

Na verdade, qualquer 
condutor deveria ser capaz 
de analisar, em cada situ-
ação, se estão reunidas as 
condições para poder con-
duzir em segurança. É de 
alguns desses aspectos que 
vamos passar a abordar.

O álcool é um dos tais 
factores que têm sido 
apontados como causa 
principal de acidentes nas 
nossas estradas. Alguns 
automobilistas, saben-
do que por causa do Co-
vid-19 a Polícia abrandou 
no que se refere a fazer o 
teste de álcool, decidiram 
aproveitar-se da situação 
para ingerir bebidas alcoó-
licas, mesmo sabendo que 
vão conduzir. Este tipo de 
comportamento, no míni-
mo, poderá ser conside-
rado de irresponsável. No 
entanto, convém lembrar 

que o álcool afecta a capa-
cidade de ver bem, torna os 
movimentos do condutor 
mais lentos e faz tomar de-
cisões erradas. Todas estas 
consequências provocadas 
pelo álcool podem ser fa-
tais para o condutor e para 
os outros utentes da via.

As drogas, tal como o 
álcool, afectam todas as 
fases do processo decisio-
nal na condução, uma vez 
que o condutor, ao fazer a 
exploração perceptiva do 
ambiente rodoviário, re-
colhe menos informação, 
fica com a capacidade de 
raciocínio diminuída e, por 
consequência disso, toma 
decisões erradas ou reage 
tarde aos índices de perigo.

A visão é outro aspecto 
importantíssimo na con-
dução. Quem não vê bem 
fica com uma acuidade 
visual diminuída. Bas-
ta não ver bem para não 
conseguir captar todos os 
índices de risco, ou captá-
-los tardiamente, o que vai 
fazer com que o condu-
tor não reaja ou reaja fora 
do tempo, podendo ser 
muito perigoso na condu-
ção. Recomenda-se que 
pelo menos de dois em 
dois anos se faça um tes-

te à vista para assim saber 
como minimizar a perda 
de capacidade dos olhos.

A fadiga é também ou-

tra razão que tem contri-
buído para um aumento 
de acidentes gravíssimos. 
O nosso corpo não tem 
uma capacidade infini-

ta de resistir a uma tarefa 
ou trabalho repetitivo e 
prologado. Normalmente, 
quando a fadiga aparece, 
o condutor apercebe-se 
disso por certos sinais que 
se manifestam. Porém, 
muitos automobilistas, em 
vez de fazerem uma pausa 
na condução, a forma de 
combater a fadiga, deci-
dem continuar a viagem, 
desafiando este tipo de pe-
rigo em que o condutor sai 
sempre a perder. Em mui-
tos casos com consequên-
cias mortais. Só para lem-
brar, importa referir que a 
fadiga limita a capacidade 
de atenção e concentração, 
afecta a memória e diminui 
a rapidez de reacção sobre 
os comandos do veículo.

As emoções são outro 
dos factores de perigo que 
normalmente passa des-
percebido a muitos condu-
tores no que se refere à sua 
influência negativa na con-
dução. Por exemplo, a ins-
tabilidade emocional pode 
ser provocada por uma 
forte discussão, por uma 
tristeza profunda devido à 
morte de um familiar, por 
uma zanga com o marido 
ou esposa, por uma frus-
tração e até por uma ale-

gria eufórica. As emoções 
provocam um certo alhe-
amento à vigilância que 
se deve manter durante a 
condução, sabendo-se que 
qualquer desatenção pode 
culminar numa tragédia.

Existem outros aspec-
tos que, tal como os que 
acabamos de mencionar, 
afectam também as con-
dições de conduzir em se-
gurança, nomeadamente 
a idade avançada, certas 
doenças e medicamentos.

Sabemos que todos os 
que possuem uma carta 
de condução aprenderam, 
durante a sua formação, 
sobre estes aspectos que 
influenciam o estado físi-
co e psicológico dos con-
dutores. Contudo, pen-
samos que não é demais 
fazer um refrescamento 
falando destes temas para 
avivarmos a nossa memó-
ria sobre os perigos que 
podem vir a infernizar as 
nossas vidas. Vamos to-
dos estar vigilantes para 
aumentarmos a segurança 
nas nossas vias públicas, 
uma vez que a falha hu-
mana é a principal causa 
de acidentes rodoviários.

*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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A visão é outro 
aspecto importan-
tíssimo na condu-
ção. Quem não vê 
bem fica com uma 
acuidade visual di-
minuída. Basta não 
ver bem para não 
conseguir captar 
todos os índices de 
risco, ou captá-los 
tardiamente, o que 
vai fazer com que o 
condutor não reaja 
ou reaja fora do 
tempo, podendo 
ser muito perigoso 
na condução.
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É já altura de a 
Humanida-
de começar a 
encarar a vida 
como uma 

dádiva do Criador, portanto, 
uma dádiva preciosíssima.

Acreditemos ou não, pois 
isto é uma verdade divina, 
a morte não é o fim da vida, 
mas sim o início de uma vida 
eterna que começa com a fase 
da grande prestação de contas, 
no Dia do Julgamento Final.

Ninguém pode abandonar 
a vida de forma unilateral, à 
revelia da forma e circunstân-
cias prescritas pelo próprio 
Criador. Cada um de nós terá 
que prestar contas acerca de 
como usou os seus olhos, os 
seus ouvidos, a sua inteligên-
cia, etc., durante a vida. Para 
além disso, terá que respon-
der acerca do que fez na vida.

Ninguém tem o direito de 
submeter a sua vida a riscos 
desnecessários, de cometer 
suicídio, seja de forma lenta 
ou imediata, ao não procurar a 
cura quando o corpo estiver do-
ente. Ninguém tem o direito de 
se aventurar pondo em perigo 
a sua vida, qualquer que seja a 
forma, pois a vida não é nossa 
propriedade. Nós somos ape-
nas guardiães dessa vida, que 
nos foi concedida por Deus.

A vida não foi criada em 
vão, pois um dia teremos que 
voltar para junto do nosso 
Criador. Ele criou a vida e a 
morte para nos pôr em teste e 
ver quem de entre nós pratica 
boas acções aqui no Mundo.

É importante recordar, que 

onde quer que vivamos, seja o 
que for que façamos, qualquer 
que seja a nossa opinião, todos 
nós somos peregrinos neste 
Planeta tão pequeno, que vai 
girando dentro da sua órbita 
nesta infinidade do cosmos.

O Ser Humano conseguiu 
revelar ingenuidade na sua 
imaginação ao cruzar o espaço 
e colocar uma bandeira na Lua.

Mas qual será o benefício 
de podermos caminhar na Lua 
e em Marte, se não conseguir-
mos caminhar de forma segura 
e confortável aqui na Terra?

A criminalidade vai au-
mentando por todo o lado, 
e ninguém se sente seguro 
no seu dia-a-dia, pois nas 
residências, estabelecimen-
tos, propriedades, etc., só se 
vêem guardas e vigilantes 
de empresas de segurança. 

A vida é a coisa mais 
preciosa que temos, e se ela 
não estiver segura, qual será 
a vantagem de mandarmos 
vigiar as nossas casas, lo-
jas, empreendimentos, etc.? 
Sem o Homem, quem é que 
irá fazer uso de tudo isso?

Pietro Aretino (1492 – 
1557), famoso pelas suas sá-
tiras, licencioso e malévolo, 
autor de Diálogos Célebres, 
diz: “A vida é um brinquedo 
feito de vidro. Ela parece ser 
de um valor inestimável, mas 
na realidade é muito barata”.

A vida não deve ser ma-
ravilhosa apenas quando fa-
lamos dela, ou lemos acerca 
dela nos livros de História, 
mas entretanto ser terrível 
quando tivermos que vivê-la.

Toda a pessoa tem o direito 
de viver com segurança, sem 
quaisquer medos, seja em re-
lação à sua pessoa como aos 
seus bens e à sua honra. Toda 
a vida humana é uma dádi-
va de Deus, e ninguém tem o 

direito de retirá-la a outrem.
A Carta das Nações Uni-

das e as constituições de todos 
os países do Mundo declaram 
a santidade da vida, dizendo 
que todos os Seres Humanos, 
independentemente da sua 
cor, religião, sexo, etnia, etc., 
são iguais e gozam de protec-

ção da Lei, devendo ser tra-
tados em conformidade com 
os seus ditames. Contudo, 
infelizmente quando chega o 
momento da sua aplicação, 
parece que alguns Seres Hu-
manos são “mais iguais” que 
os outros, senão vejamos: qual 
é a explicação para que mi-
lhares ou milhões de pessoas 
sejam mortas em países do 
III Mundo, sem que ninguém 
proteste, mas quando morre 
alguém do chamado I Mundo, 
os respectivos governos le-
vantam o mundo inteiro? Será 
que alguns são mais huma-
nos que outros? Porque será 
que nos países do III Mun-
do os respectivos governos 
não dão valor à vida dos seus 
súbditos assim como acon-
tece nos países do I Mundo? 

Por causa de um carro 
ou de um telemóvel tira-se 
a vida a alguém. Será que o 
carro ou o telemóvel têm mais 
valor que a vida de uma pes-
soa? Não! Algo está mal no 
nosso sistema de educação.

Por que razão não se pro-
porciona às pessoas condi-
ções de vida, de segurança, 
de saúde, de higiene, de bem-
-estar, etc., para que melhor se 
usufrua desta dádiva divina? 
Qualquer perda de vida deve 
ser lamentada, seja essa perda 
por razões naturais, por aciden-
te ou por calamidade. Temos 
que aprender e ensinar o sig-
nificado e o objectivo da vida, 
pois o valor desta é superior ao 
edifício da igreja, da mesqui-
ta, da sinagoga ou do templo.

A vida é um desafio, temos 

que encará-la; é um dever, 
temos que cumpri-la; é um 
jogo, temos que jogá-la; é um 
mistério, temos que descobri-
-la; é uma cantiga, temos que 
cantá-la; é uma viagem, te-
mos que completá-la; é uma 
luta, temos que disputá-la; é 
uma oportunidade, temos que 
tomá-la; é uma meta, temos 
que alcançá-la; é uma promes-
sa, temos que realizá-la; é uma 
aventura, temos que arrostá-
-la; é uma tragédia, temos que 
enfrentá-la; é uma tristeza, 
temos que vencê-la; é um pu-
zzle, temos que resolvê-la.

Vamos todos valorizar a 
vida e condenar todas as ma-
tanças, seja em nome do que, 
e de quem for. O nosso Deus 
é Um, e o nosso pai é um, pois 
todos somos filhos de Adão, e 
ninguém é superior a outro, na 
base da cor, raça, sexo, etnia, 
etc. Somos todos irmãos! Se 
todos pensarmos assim, este 
Mundo pode transformar-se 
num belo paraíso, pois quem 
criou a vida criou também 
as maravilhosas condições 
de vida, mas o Ser Humano, 
devido à sua ganância des-
medida, está a estragar a vida 
no Mundo. E todos os pro-
blemas que nós temos hoje, 
que transformaram a vida 
num inferno, foram causados 
pelo próprio Ser Humano. 

A crise económica ac-
tual está a abalar todos os 
governos do Mundo, mas 
será que alguém está fican-
do abalado com a crise da 
vida humana no Mundo? É 
realmente muito estranho!

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A preciosa vida 
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Por causa de um 
carro ou de um 
telemóvel tira-se a 
vida a alguém. Será 
que o carro ou o 
telemóvel têm mais 
valor que a vida de 
uma pessoa? Não! 
Algo está mal no 
nosso sistema de 
educação; Por que 
razão não se pro-
porciona às pessoas 
condições de vida, 
de segurança, de 
saúde, de higiene, 
de bem-estar, etc., 
para que melhor se 
usufrua desta dádi-
va divina? 
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Pontos cinzentos
Já se passaram três 

anos desde a primeira 
acção dos terroristas 
islâmicos no norte da 
província de Cabo 

Delgado. Foi em Outubro de 2017. 
Daquele momento até hoje sem 
dúvida houve demasiadas mortes, 
demasiadas tragédias, demasia-
das destruições para muitas pes-
soas que não entendem o que está 
acontecendo com eles e se pergun-
tam se tudo está sendo feito para 
libertá-los desse maldito sonho.

Os cidadãos entendem que 
Moçambique não estava preparado 
para fazer face a acções terroristas, 
não tinha meios, nem preparação 
técnica e militar para este enorme 
desafio, mas a situação tem vindo 
a agravar-se nos últimos meses, o 
que exigirá uma nova resposta pro-
fissional, bem como uma análise 
mais aprofundada dos passos que 
devem ser dados tanto ao nível da 
informação como da acção mili-
tar, sem deixar de analisar os erros 
ou acções que não foram efectu-
adas  nestes últimos três anos de 
forma a aprender com o passado.

Por isso pensamos que se-
ria oportuno analisar ou co-
mentar alguns pontos cin-
zentos que muitos cidadãos 
questionam ou não entendem.

** Desde o primeiro mo-
mento que os ataques terroristas 
foram conhecidos as autoridades 
classificaram esses actos como 
ataques perpetrados por um gru-
po de malfeitores e, assim, conti-

nuaram a tratar os terroristas por 
mais de dois anos, até os primei-
ros meses deste ano, quando ofi-
cialmente mudaram o tratamento 
e foram declarados terroristas.

Que interesse poderia haver em 
informar aos cidadãos que se tra-
tava de um grupo de malfeitores e 
mantê-lo por tanto tempo, quando 
a situação piorava dia-a-dia e todos  
falavam de terrorismo islâmico?

Esta decisão de declará-los 
malfeitores foi capaz de influen-
ciar a tomada de decisões e atrasar 
acções que talvez pudessem ter 
sido realizadas no devido tempo?

** A decisão de envolver ou 
contratar militares ou paramilitares 
russos em acções antiterroristas 
não foi suficientemente analisa-
da, tampouco os russos estavam 
preparados para actuar em climas 
quentes e possivelmente até tinham 
experiência em guerrilha ou viver 
em condições precárias no mato.

E se foram, também não de-
monstraram, não deram resultado, 
talvez a decisão de contratá-los 
tenha sido motivada mais por al-
guma decisão pessoal e não por 
uma decisão técnica suficiente-
mente estudada, porque os re-
sultados foram decepcionantes.

** Em determinado momento 
do início do ano a Presidência da 
República enviou várias pessoas da 
sua mais alta confiança à província 
de Cabo Delgado para verificar em 
primeira mão a verdadeira situação 
do que se passava na zona de con-
flito. Essa decisão, tão relevante, 

sem dúvida deveria ter sido tomada 
porque possivelmente as informa-
ções recebidas pela Presidência não 
reflectiam a realidade do que se pas-
sava na área ou havia algo que ge-
rasse dúvidas sobre as informações 
por não transmitirem segurança 
ou por terceiros motivos, como os 
poucos avanços das Forças de Se-
gurança, sem falar nos retrocessos.

** A contratação de mercená-
rios que actualmente participam da 
luta contra o terrorismo pode ser 
considerada uma ajuda temporá-
ria, embora não seja bem vista por 
muitos países, mas devemos estar 
cientes de que não podem substituir 
o Exército, que é aquele que tem 
a responsabilidade de defender o 
país e seus cidadãos. As acções dos 
mercenários estão sujeitas a núme-
ro muito limitado de tropas que eles 
deslocaram e sua logística limita-
da, eles têm pontos fracos e o uso 
dos helicópteros que eles têm é de 
utilidade limitada, pouco úteis em 
zonas florestais, onde se refugiam 
os terroristas, entre outras restri-
ções operacionais, com um custo 
económico para Moçambique mui-
to elevado e neste momento com 
pouca visibilidade das suas acções.

Sem dúvida, um dia eles deixa-
rão de prestar seus custosos serviços 
e encontraremos Forças de Defesa 
e Segurança sem preparação sufi-
ciente e assim continuaremos, sem 
ter unidades preparadas e equipadas 
na luta contra o terrorismo, porque 
o terrorismo não vai parar, deve-se 
lutar para recuperar os territórios 

onde actuam e possibilitar o retor-
no dos refugiados a suas aldeias.

** Infelizmente temos de re-
conhecer que perdemos estes três 
anos, ou não avançamos o suficien-
te porque não há avanços ou deci-
sões que vão na direcção que todos 
os cidadãos expectavam. Dizemos 
que as nossas tropas não estão su-
ficientemente preparadas, porque 
a grande maioria são jovens sem 
experiência nem formação na luta 
contra o terrorismo, são jovens que 
cumprem o Serviço Militar Obriga-
tório. No entanto, existem oficiais 
de diferentes níveis e altos coman-
dos que são profissionais de car-
reira militar, mas nos perguntamos 
se esses oficiais e altos comandos 
estão suficientemente preparados 
para o desafio que temos actual-
mente ou se ainda estão ancorados 
no passado, sem a preparação ne-
cessária para enfrentar com suces-
so esta situação nova e complexa.

A actualização das Forças de 
Defesa e Segurança a todos os 
níveis deve ser actualizada  e re-
estruturada, a luta contra o terro-
rismo hoje nada tem a ver com a 
guerra passada contra a Renamo 
e não há com quem negociar, de 
momento só temos a acção militar 
e inteligência, se quisermos enfren-
tar com confiança o nosso futuro.

** A última iniciativa da carta 
que foi enviada à União Europeia 
solicitando a colaboração na luta 
contra o terrorismo, bem como a 
ajuda alimentar e sanitária, entre 
outras ajudas solicitadas, para os 

milhares de pessoas que tiveram de 
fugir das suas aldeias e vilas para 
salvar suas vidas, isso poderia ter 
sido feito há muito tempo, quando 
tudo era mais fácil e a situação tam-
bém era mais controlável do que 
hoje. Certamente teria sido mais 
útil. Se lermos as diplomáticas de-
clarações, nas entrelinhas, de vários 
funcionários da União Europeia, 
será muito difícil que prestem ajuda 
ou colaboração às Forças de Defesa 
e Segurança, devido a duas ques-
tões relevantes: uma é a presença 
de mercenários no país e a outra 
é o trágico vídeo que circulou nos 
últimos tempos, onde uma mulher 
nua e indefesa foi chicoteada e mais 
tarde executada pelos militares. 
Essa acção tem gerado uma grande 
polémica sobre o respeito e a defesa 
dos direitos humanos em Moçam-
bique, e se quisermos ir na direcção 
certa temos que começar a agir.

No entanto, a cooperação para 
aliviar a situação que sofrem os 
refugiados será um passo humani-
tário importante, que deve ser im-
plementado o mais rápido possível 
e com cobertura máxima, pois há 
muitos cidadãos inocentes que de-
vem ser cuidados e ajudados nas 
suas necessidades básicas, como 
alimentação, saúde e higiene, ten-
do como fim evitar que esta tra-
gédia humana seja incontrolável.

** Por que demoramos tanto 
para tomar decisões que não po-
dem esperar sendo prioridades?

** Por que desperdiça-
mos esses últimos três anos?

Carrapau
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Editorial
Um olhar às vítimas 

do terrorismo 
e não só!

dougLas madjiLa

Não se pretende de jeito nenhum reduzir a nada os 
esforços aplicados para a ocorrência do processo de 
ensino no paradigma de turbulência causado pela 
pandemia, mas seria também cobardia olhar para o 
processo com mero positivismo ignorando as bolhas 

de negatividade que todo este processo arrasta. Para começar este pro-
cesso reinicia numa perspectiva forçada, pelo menos aparentemente, 
retornamos às aulas pura e simplesmente pela axiologia vigente no 
processo educativo, e isto levou-nos a pontapear todas, ainda que fos-
sem mínimas, as razões que nos tentassem impedir o retorno às aulas.

Querer retornar às aulas a qualquer custo pode ser bom numa 
certa perspectiva, para além da axiologia o desafio de consegui-lo 
nestas circunstâncias, agora, pontapear as barreiras (im) previstas 
não se pode nunca e nem se deve confundir com resolução, pelo 
contrário, arriscamos a cavar mais para o fundo da nossa desgraça, e 
é mesmo isso que nos rompe com o silêncio, o que nos tira o sono.

Já no que constituía a normalidade, o sistema educacional mereceu 
sempre debates profundos e, quase que sempre se não sempre, esses 
debates apontavam para as lacunas existentes nesse sistema, enfatizando-
-se em muitos casos, para além da qualidade, a questão da disparidade, 
a diferenciação existente no tipo de educação disponibilizada para os 
moçambicanos, neste aspecto fora sempre uma balança com declínio 
total mas, diga-se, nunca se conheceu ao certo o terreno fértil para a 
qualidade nesse declínio, portanto, a qualidade é ainda um sonho para 
se alcançar pois está claro que o sistema nacional de educação não 
tem qualidade, e feliz ou infelizmente admitimos essa triste realidade. 

Uma outra também triste realidade é a insuficiência de ensi-
nos para todo, mas neste caso admita-se os esforços são bastante 
notáveis, ou pelo menos eram, porque os esforços da nova nor-
malidade é que são tendenciosos, virados para o fazer acontecer 
simplesmente, não importam os modos e o resultado são esses pon-
tapés ao sistema nacional de ensino, debilitando-o sistematicamente.

Tudo indica que a tentativa de voltar a sistematizá-lo após a sua infecção 
pela pandemia o infectou ainda mais. Se antigamente tínhamos desequilí-
brio de educandos por insuficiência de condições, hoje temos ainda menos 
condições, tendo em conta a pandemia, mas temos esse desequilíbrio por 
preferência, isto é, temos ainda menos escolas em funcionamento, o que 
parecia consequência da Covid até quando o negócio gritou mais alto e en-
goliu as medidas de prevenção, marimbando para os factores idade e classes 
com exame, abrindo assim alas para desfile triunfal do bolso mais volumoso. 

O ensino privado retorna ou poderá retornar, desde que reúna condi-
ções. Que disparate! No ensino público retornam as classes com exame, 
em escolas que reúnam condições, e é o que vemos, um sistema nada 
sistemático, uns em aulas e outros aguardando por sei lá quando, embora 
frequentem todos a mesma classe e façam parte do mesmo sistema de 
ensino. Lamentável! Esse exame que tanto se procura forçar a atribuição 
de algum valor representa na verdade o topo mais alto da balbúrdia do 
sistema nacional de ensino. Da décima segunda, não se deve nem falar, 
é o fulcro fraudulento do processo de exames, com ou sem ajuda dos 
desavergonhados professores desse sistema, aqui a fraude acontece, 
pois antes mesmo do exame há sempre um desavergonhado merecedor 
de confiança que a trocou por alguns, muitas vezes míseros meticais e 
sabotou com o sigilo académico nacional. Os da décima carrega mais 
é um teor corrupto e prostituto, onde muitas vezes o docente é o autor 
principal da falcatrua, ao estudante cabeça vazia só lhe cabe organizar-
-se, ou seja, desorganizar-se, exibindo-se a si e ao seu dinheiro que o 
pastor professor lhe vai operar milagres para passar sem nada saber.

Portanto, o processo de exames desmerece essa atenção, esse esforço e a im-
portância toda dada a um evento académico absolutamente sujo, nocivo ao saber. 

Posto isto, o retorno às aulas após paragem forçada está fora dos 
eixos pelos quais se devia orientar, confunde-se de facto com um 
mero cumprimento de agenda, acção para ser vista acontecer sem que 
aconteça efectivamente. Nada sistemático, muito mal sistematizado. 

Educação: Um sistema 
nada sistemático e mal 

sistematizado

Moçambique vive momentos muito difíceis, com várias frentes abertas 
e que infelizmente vão continuar a estar abertas por um tempo, o que 
é difícil de precisar, ou seja, vamos continuar a conviver com estas 
tragédias, das quais somos actores involuntários. As atrocidades 
cometidas por terroristas islâmicos, que actuam há vários anos no 

norte da província de Cabo Delgado, a guerrilha terrorista do desprezível Nhongo, líder 
da Junta Militar, que tem a sua base de operações no Centro do país, e desde os primeiros 
meses do ano tivemos que acrescentar a essas circunstâncias difíceis a pandemia da Co-
vid-19, que nos afectou e continua a afectar nossas vidas, nossa saúde e nossa economia.

A pandemia da Covid-19 é uma situação que afecta a saúde e a vida de mi-
lhões de pessoas em todo o mundo, afecta nossas vidas, nossa liberdade  social e 
económica, nosso bem-estar e desenvolvimento pessoal, a nossa vida, e sem dú-
vida mudou os nossos hábitos. Estes não são mais os mesmos de antes do vírus, 
o mundo que conhecíamos mudou e ainda não sabemos que futuro teremos que 
viver, porque sem dúvida haverá novas situações que só descobriremos quando 
tivermos que vivê-las e estivermos dispostos a aceitá-las. Possivelmente nosso 
modo de vida que tínhamos antes da pandemia não será o mesmo, embora ainda 
não saibamos como será, pois dependerá da evolução da doença e da sua duração.

A outra grande tragédia que vivemos, o terrorismo islâmico, que sofremos há mais 
de três anos, no Norte do país, já causou mais de 1.500 mortes, entre civis e membros 
das Forças de Defesa e Segurança, mais de 300.000 pessoas  tiveram que fugir das suas 
áreas de residência, abandonar suas casas e pertences pessoais, seu trabalho e suas vidas 
para se refugiar em outras áreas seguras para salvar suas vidas e as de suas famílias, 
sem saber se poderão retornar às suas aldeias ou vilas, nem quando eles podem voltar.

A estas complicadas e trágicas situações se somam as acções criminosas da Junta 
Militar de Nhongo, que cidadãos inocentes sofrem nos diversos atentados indiscrimi-
nados nas estradas da região central do país, com pessoas mortas e feridas por capricho 
dos criminosos para defender apenas seus interesses e ambições pessoais, evitando 
ou dificultando movimentações e viagens por não haver garantias de segurança.

Temos muitos cidadãos que foram cruelmente assassinados por terroristas islâmicos, 
muitos que sofreram ferimentos em diferentes ataques, muitas famílias que sofrem, 
muitos refugiados que perderam tudo, homens, mulheres e crianças, pessoas como 
nós que não estão mais com seus entes queridos, que perderam tudo, que nada têm 
e não entendem porquê. Aqueles que vivem praticamente em campos de refugiados 
ou os que tiveram mais sorte, que foram recebidos por um membro da família ou 
amigo longe de onde residiam. O Governo e a sociedade não podem abandonar essas 
pessoas inocentes que precisam de nós e que precisam de recuperar suas vidas quanto 
antes, para que seus filhos possam regressar a escola, seja nas áreas onde moravam, 
se puderem se recuperar, ou em novos distritos, onde possam reconstruir suas vidas.

Nós, a equipa que permite que o Zambeze esteja semanalmente à disposição dos nossos 
leitores, para lhes transmitir as nossas preocupações, queremos dedicar este modesto 
Editorial em homenagem a todos os inocentes, nossos irmãos que tiveram de enfrentar 
situações trágicas devido a ataques terroristas, seja no Norte ou no Centro do país, que 
foram assassinados, a suas famílias, aos milhares de refugiados e deslocados, a todos 
aqueles que sofrem essas injustas tragédias e suas famílias, que continuam lutando  para 
reconstruir as suas vidas, aos que perderam tudo, a todos eles queremos transmitir a 
nossa homenagem e apoio, dizer-lhes que estamos ao seu lado nestes difíceis momen-
tos, que seguiremos sempre apoiando, dentro de nossas possibilidades, todos eles são 
heróis involuntários que merecem o nosso maior respeito e apoio de toda a sociedade. 

Este é momento de todos nós darmos um passo adiante!
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Japão vai continuar a prestar apoio ao país
Ataques terroristas em Cabo Delgado preocupam nipónicos

Comercial

O embaixador do Japão em Moçambique, Kimura 
Hajime, disse que o Japão está preocupado com os ataques 
terroristas em Cabo Delgado e prometeu que o seu país vai 
intensificar a ajuda a Moçambique, durante uma audiência 
de cortesia com a Presidente da Assembleia da República, 
Esperança Bias, na manhã desta segunda-feira. 

“Co n -
ve r-
s a -
m o s 
s o -

bre as nossas relações bilaterais 
e multilaterais e concordamos 
em continuar cooperando cada 
vez mais e de forma intensa. Fa-
lamos também dos intercâmbios 
humano, político e técnico. Gos-
taríamos de intensificar mais o 
intercâmbio humano. Quanto à 
cooperação económica, temos 
feito bastante para ajudar as 
pessoas em Cabo Delgado atra-
vés de doações humanitárias.

 Estamos preocupados com 
os ataques em Cabo Delgado 
e vamos continuar ajudando 
Moçambique e fortalecendo as 
nossas relações bilaterais”, dis-
se Kimura Hajime à imprensa.

Entretanto, o porta-voz da 
Presidente da Assembleia da 
República, Oriel Chemane, fa-
lando à imprensa, disse que “Sua 
Excelência a Presidente da As-
sembleia da República manifes-
tou o interesse da Assembleia da 
República continuar a manter as 
relações de cooperação existen-
tes entre Moçambique e Japão, 

com particular atenção para a 
área parlamentar. Como sabeis, 
na área parlamentar o Japão tem 

tido uma dinâmica em relação à 
cooperação através de troca de 
delegações e apoio multiforme. 

Com relação a outros as-
pectos de cooperação directa 
que o Japão tem estado a fazer 

com Moçambique, Sua Exce-
lência o Presidente da Repú-
blica manifestou e exortou a 

sua Excelência o Embaixador 
para que também continue a 
verificar-se a mesma dinâmica 
na cooperação ao nível do Go-
verno, e com particular atenção 
no apoio actualmente na solu-

ção humanitária na província 
de Cabo Delgado e também 
na zona Centro do país com 

acções de apoio sustentável”.
Vale recordar que o Japão, 

que tem sido um parceiro de 
cooperação activo, doou no pas-
sado mês de Agosto um pouco 
mais de 93 milhões de dólares 

para projectos sociais destinados 
às vítimas da violência armada 
na província de Cabo Delgado.
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SERNAP aposta na agricultura para 
reduzir défice de alimentação

Aumento do efectivo prisional

A aplicação de penas alternativas à pena de prisão deve 
ser encarada como uma agenda prioritária. O director-geral 
do Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP), Jeremias 
Cuna, reconhece o crónico problema da superlotação das 
cadeias, contudo, tudo depende da entrada em vigor da legis-
lação sobre penas alternativas à pena de prisão, que até agora 
continua na fase de seminários para clarificação de alguns 
aspectos fundamentais.

Para o director-
-geral do Ser-
viço Nacional 
Penitenciário, 
Jeremias Cuna, 

o encarceramento traz graves 
consequências para o recluso 
e para o Estado, tendo indica-
do que o efectivo prisional está 
estimado em mais de 200%, 
o que significa total esgota-
mento para a actual capacida-
de que se situa na ordem dos 
8848 reclusos a nível nacional. 

Neste contexto, o SERNAP 
refere que os estabelecimen-
tos prisionais da província de 
Maputo, Gaza, Inhambane e 
Nampula são os que mais se 
destacam em esgotamento por 
efectivo prisional, e com a Co-
vid-19, aliado ao desrespeito 
pelo estado de emergência, a 
situação era demasiado preocu-
pante. Contudo, com o relaxa-
mento das medidas a situação 
tende a normalizar. “Temos 
alguns casos em que a situação 
da população prisional está nor-
malizada, sendo que o exemplo 
disso são os estabelecimentos 
prisionais de Ndlavela, vulgo 
Cadeia Feminina, Mabalane, 
na província de Gaza, e Boane, 
em Maputo”, disse o director 
do SERNAP, acrescentando 
que a solução para a superlota-

ção está dependente da entrada 
em vigor das penas alternati-
vas a penas de prisão porque 
vai descongestionar as cadeias. 

Segundo Cuna, estes são 
indivíduos que vão se bene-
ficiar da liberdade para um 
regime de trabalho útil às co-
munidades e, nesse contexto, 
é importante sublinhar que 
essas penas alternativas se-
rão arbitradas pelo Tribunal. 

“Há um crime cometido e 
o juiz parte do pressuposto das 
penas menores, e se o indivíduo 
gozar de bom comportamento 
lhe é restituída a possibilidade 
de dar o seu contributo na so-
ciedade”, clarificou Jeremias 
Cuna, sublinhando que a su-
perlotação do efectivo prisional 
tem gerado graves consequên-
cias no que concerne à pro-
visão de alimentação, aliado 
à redução do orçamento para 
o Serviço Nacional Prisional. 

Mesmo sem revelar o mon-
tante, o director-geral do SER-
NAP diz que a sua instituição 
não se verga a lamentações, daí 
que “temos estado a apostar nas 
capacidades produtivas do mi-
lho, feijões, tomate, cebola, en-
tre outras culturas alimentares, 
tudo na perspectiva de mini-
mizar a situação. Estas acções 
temos estado a implementar em 

elton da graça

O Conselho Superior de Comuncação Social (CSCS) apela 
às autoridades do Estado a tudo fazer para o resgate seguro 
dos jornalistas da Rádio Comunitária São Francisco de Assis 
de Muambula, em Cabo Delgado, fugidos dos ataques terro-
ristas naquele ponto do país.

Num comu-
nicado do 
CSCS envia-
do à nossa 
R e d a c ç ã o , 

manifestando solidariedade 
com os josrnalistas, na sequên-
cia dos ataques perpetrados pe-
los grupos armados que teimam 
em aterrorizar aquela província, 
refere-se que a fuga ocorreu a 
31 de Outubro passado, durante 
a acção dos inusrgentes em que 
ocuparam as instalações da Igre-
ja Paroquial do Sagrado Coração 
de Jesus, situada na aldeia de 
Muambula, onde se encontrava 
instalada a rádio comunitária.

O comunicado avança que 
informações indicam que o 
grupo de jornalistas fugitivos 
e suas famílias poderá ter pro-
curado refúgio em zonas mais 
seguras, nos distritos próxi-
mos de Mueda e Montepuez.

“De acordo com o Padre Ed-
gard Silva Júnior, coordenador 
da Rádio, citado pelo FORCOM, 
suspeita-se que toda a estrutura 
da Rádio tenha sido completa-
mente desmantelada pelos ho-
mens armados. A aldeia de Mu-
ambula, onde se localiza a Rádio, 
encontra-se sob domínio dos in-
surgentes”, refere o comunicado.

De acordo com o docu-

mento, parte dos jornalistas 
que se encontram nas matas 
estão incomunicáveis e a so-
breviver em condições de-
ploráveis e de insegurança, 
segundo mensagens que têm 
podido enviar à Igreja Paroquial 
do Sagrado Coração de Jesus.

Num dos seus relatos, os 
fugitivos contam que as suas 
casas foram totalmente quei-
madas pelos terroristas, sendo 
que um dos jornalistas revelou 
que o seu pai foi decapitado.

“Face a esta trágica situa-
ção, o CSCS vem expressar 
a sua mais profunda solida-
riedade para com os jornalis-
tas vitimados e suas famílias, 
ao mesmo tempo que apela 
ao Estado a tudo fazer para o 
resgate seguro dos jornalis-
tas em fuga bem como para a 
segurança de toda a Nação”.

CSCS exige resgate de jornalistas fugidos 
do terrorismo em Cabo Delgado

quase todos os estabelecimen-
tos prisionais, à excepção do Es-
tabelecimento Prisional da Pro-

víncia de Maputo, vulgo BO. 
Jeremias Cuna sublinhou 

que a sua instituição não está 
alheia à situação do confli-
to em algumas regiões de 
Cabo Delgado, que a cada 
dia que passa provoca inúme-
ros deslocados, daí que parte 
da produção será distribuí-
da às vítimas do terrorismo. 

Entretanto, o director-geral 
do Instituto de Patrocínio e As-
sistência Jurídica (IPAJ), Jus-
tino Tonela, referiu que o pro-
blema da celeridade processual 
continua preocupante e a Co-
vid-19 obrigou com que muitos 
cidadãos não fossem assistidos, 
o que de algum modo provoca 
uma acumulação numa percen-
tagem de 90% dos processos. 

Justino Tonela clarifica ain-
da que não existe uma relação 

directa entre a superlotação e 
a celeridade processual, mas 
a lotação nas cadeias é um as-
sunto preocupante que urgen-
temente precisa ser resolvido. 
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Aprendizado e alcance do 
projecto Netting Malária

O presente texto 
procura des-
tacar alguns 
dos resultados 
p r o d u z i d o s 

pelo projecto Netting Malária, 
implementado pela N’weti em 10 
unidades sanitárias de dois dis-
tritos da província de Nampula, 
nomeadamente Ribáuè e Nampu-
la. Desses resultados procura-se 
extrair aprendizado no que se re-
fere aos factores que influenciam 
o desempenho de determinados 
indicadores de provisão de ser-
viços de prevenção e controlo da 
malária e a eficácia do Cartão de 
Pontuação Comunitária como fer-
ramenta de monitoria de qualidade 
de serviços e seus benefícios direc-
tos (mudança de comportamento, 
participação na formulação de po-
líticas locais de saúde) e indirectos 
(provimento de informação sobre 
direitos e deveres dos utentes). 

Contexto político-legal

No contexto do Plano de Mo-
nitoria e Avaliação Nacional da 
Prevenção e Controlo da Malária, 
o MISAU tem estado a realizar as 
seguintes intervenções: (1) Ges-

tão vectorial integrada através da 
Pulverização Intradomiciliária 
(PIDOM) e da distribuição gra-
tuita de Redes Mosquiteiras Tra-
tadas com Insecticida de Longa 
Duração (REMILD); (2) Gestão 
do meio ambiente; (3) Maneio 
imediato e efectivo dos casos de 

malária – desde o diagnóstico ao 
tratamento – particularmente em 
crianças menores de cinco anos de 
idade; (4) Disponibilização de Tra-
tamento Intermitente Preventivo 
(TIP) para mulheres grávidas; (5) 
Educação para a saúde e participa-
ção comunitária para a mudança 

de comportamento; (6) Coordena-
ção entre o MISAU e o Instituto 
Nacional de Gestão de Calami-
dades (INGC) para a prevenção 
e detecção atempada de surtos de 
malária; (7) Reforço de gestão do 
programa, monitoria e avaliação, 
assim como o fortalecimento dos 

sistemas de saúde, incluindo a pes-
quisa operacional (MISAU 2010).

A contribuição dos arranjos 
locais no sucesso da resposta à 

malária 

O Plano Estratégico da Malá-

ria 2012-2016 definia como prin-
cípios orientadores das actividades 
do PNCM a cobertura universal, 
a aplicação de intervenções com 
base em evidência científica e a 
descentralização das operações. 
Contudo, alguns desafios são men-
cionados, nomeadamente a desar-
ticulação entre parceiros e MISAU 
no que se refere às actividades, in-
suficientes recursos humanos qua-
lificados e fraca capacidade técnica 
nos diversos níveis do Sistema Na-
cional de Saúde (MISAU 2012).

Com efeito, o Inquérito Nacio-
nal sobre Indicadores da Malária 
(IIM) de 2018 revela que, para 
o caso da prevenção, 82% dos 
agregados familiares moçambi-
canos possuem pelo menos uma 
Rede Tratada com Insecticida 
(RTI) e cerca de metade possui 
uma RTI para cada duas pessoas.

Por seu turno, 87% das RTIs 
são obtidas nas campanhas de 
distribuição em massa, 4% nas 
consultas pré-natal e 6% são com-
pradas em lojas ou mercados. Em 
termos de acesso, 69% da popula-
ção tem acesso a uma RTI, sendo 
que no referente ao tratamento 
intermitente preventivo durante a 
gravidez 41% das mulheres, dos 

15-49 anos, com um nado-vivo 
nos dois anos anteriores ao inqué-
rito, recebeu pelo menos três doses 
de SP/Fansidar para a preven-
ção da malária na gravidez (INS

2019).
A província de Nampula conti-

nua com a maior taxa de prevalên-
cia da malária com uma positivida-
de de pacientes testados de 61%1, 
e 2,340.755 casos notificados atra-
vés das fichas da US e dos APEs. 

A análise feita aos dados da 
malária em 2018, pelo Programa 
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de Controlo da Malária na Provín-
cia de Nampula, observou uma su-
bida de casos em 24% em relação 
ao ano transacto. Com a excepção 
do distrito de Murrupala, que assis-
tiu uma redução na ordem de 13%, 
todos os distritos registaram uma 
subida de casos. Os distritos de 
Nampula e Ribáuè registaram uma 
subida na ordem de 37% (355018

vs 485873) e 9% (86917 
vs 94770), respectivamente. 

A DPS de Nampula interpreta 
esta subida como resultado da me-
lhoria do acesso das pessoas aos 
serviços de testagem e tratamento 
da malária. Entretanto, a província 
verificou uma redução significa-
tiva de óbitos na ordem dos 5%. 
Em 2018 foram reportados 182 
óbitos contra 192 do ano anterior 
(PNCM 2018). Neste indicador, os 
dados dos distritos são mistos, ha-
vendo distritos com uma redução 
drástica, outros com tendências a 
estabilizar-se e outros, ainda, que 
registaram subidas moderadas e 
acentuadas de forma concomi-
tante. Os distritos de Nampula e 
Ribáuè contribuíram para a redu-
ção de casos na ordem dos 50% 
e 20%, respectivamente. Esta 
redução, em termos gerais, pode 
ser atribuível à melhoria do aces-
so ao serviço de testagem e trata-
mento, que por sua vez resultaria 
da melhoria do acesso à informa-
ção e maior referência dos casos 
suspeitos às unidades sanitárias.

 Resultados de monitoria da 
qualidade de serviços (ciclos de 

2018 e de 2019)

A abordagem de monitoria da 
qualidade de serviços de saúde uti-
lizado pela N’weti tem como prin-
cipal ferramenta o Cartão de Pon-
tuação Comunitária (CPC). Este 
instrumento constitui um dos prin-
cipais garantes da materialização 
da participação do utente-cidadão 
na melhoria dos serviços prestados 
pelo Sistema Nacional de Saúde 
(SNS), através da demanda de 
prestação de contas e de responsa-
bilização. O CPC, na perspectiva 
da N’weti, é operacionalizado por 
via de três eixos fundamentais: (i) 
monitoria da qualidade de serviços 

públicos de saúde, (ii) identificação 
e definição de prioridades de saúde 
(na óptica do utente) para posterior 
integração nos planos da unidade 
sanitária e nos planos distritais do 
sector da saúde (PESODs), bem 
como para (iii) construir um corpo 
de evidências para a definição de 
acções de advocacia sobre políti-
cas públicas nos vários níveis do 
sector da saúde (Nhapuala 2016). 
Os indicadores que concretizam o 
CPC emanam da Estratégia Nacio-
nal para a Melhoria da Qualidade 
e Humanização dos Cuidados de 

Saúde, 2017-2023 (MISAU 2017) 
e têm sido objecto de aprimora-
mento e ajustamento às necessi-
dades específicas de cada projecto. 

No que se refere ao Projecto 
Netting Malária 2, os indicadores 
estão agrupados numa parceria 
com a Glaxo Smith Kline (GSK) 
para “combater a malária promo-
vendo a saúde”. Este projecto, im-
plementado pela N’weti em dois 
distritos (Ribáuè e Nampula) da 
província de Nampula tem a dura-
ção de 36 meses (1 de Março de 
2017 até 28 de Fevereiro de 2020). 
Com o projecto, a N’weti preten-
de contribuir para incrementar o 
acesso a e demanda dos serviços 
e cuidados da saúde primários 
para as comunidades de difícil 
acesso e as mais afectadas pela 
malária, tendo como grupo alvo 
crianças menores de cinco anos, 
mulheres grávidas, cuidadores 
de menores, mulheres em idade 
reprodutiva e seus parentes, abar-
cando cerca de 625.974 pessoas.

Contribuição dos arranjos 
locais no sucesso da resposta à 
malária em três dimensões, con-
cretamente a do atendimento 
(pontualidade dos técnicos de saú-
de, permanência dos técnicos de 
saúde durante o horário de aten-
dimento, cobranças ilícitas, tempo 
de espera dos utentes e cortesia no 
atendimento nas consultas), a de 
serviços (acesso aos serviços de 
diagnóstico e tratamento, dispo-
nibilidade de informação sobre a 
prevenção, diagnóstico e tratamen-
to, explicação sobre a toma dos 
anti-maláricos, disponibilidade de 
informação sobre os efeitos se-
cundários dos anti-maláricos e ser-
viços/campanhas de distribuição 
de redes mosquiteiras na comuni-

dade) e a de medicamentos (dis-
ponibilidade dos anti-maláricos 
na farmácia, disponibilidade do

 tratamento intermitente pre-
ventivo [TIP]) oferecido a mulher 
grávida durante as CPN, diagnósti-
co e tratamento da malária, incluin-
do disponibilidade de informação 
sobre prevenção, explicação sobre 
a toma de anti-maláricos e trata-
mento intermitente oferecido a 
mulheres grávidas. A pontuação 
foi feita respeitando três categorias 
fundamentais de opção de respos-
ta: “Bom”, “Razoável” e “Mau”. 

Tal como abordaremos mais 
adiante, o indicador sobre as co-
branças ilícitas, como barreira 
no acesso aos cuidados de saúde, 
tem sido persistentemente moni-
torado, tendo inclusivamente be-
neficiado de destaque específico 
no quadro normativo e, em ter-
mos mais gerais, nas políticas do

sector. 
Relativamente aos resultados, 

o presente texto procura destacar 
a evolução verificada nas três di-
mensões realçando os casos de 
sucesso bem como aqueles que 
necessitam de intervenção ur-
gente. Para o efeito, é feita uma 
abordagem comparativa entre o 
primeiro ciclo de CPC, realizado

em 2018, e o segundo ciclo, 
de 2019. Deste modo, no que 
respeita ao indicador referente à 
pontualidade dos técnicos de saú-
de, com a excepção do Centro de 
Saúde de Anchilo e do Hospital 
Geral de Ribáuè– que observaram 
um incremento nos níveis de sa-
tisfação – nas restantes unidades 
sanitárias verificou-se uma degra-
dação, sendo que a grande maio-
ria caiu na categoria de resposta 
“Mau”. Dentre estas unidades de 
oferta de serviços, os casos dra-
máticos são os do Hospital Geral 
de Marrere (que passa de uma per-
cepção favorável, na ordem 44% 
em 2018, para uma classificação 
na categoria de resposta mau, em 
2019, na ordem de 64%), segui-
do do Centro de Saúde de Chicá 
(com intensificação da categoria 
de resposta mau de 38% em 2018 
para 50% em 2019 e, finalmente, 
os centros de saúde de Iapala-Sede 
(cuja percepção negativa incre-
menta de 29% em 2018 para 48% 
em 2019) e o Anexo ao Hospital 

Psiquiátrico (de 45% para 48%).
Apesar de uma tendência ne-

gativa no indicador sobre a pon-
tualidade, os resultados dos dois 
ciclos revelam que, uma vez no 
seu posto de trabalho, os técnicos 
procuram manter o fluxo de aten-
dimento sem interrupções dignas 
de menção por parte dos utentes. 
Com efeito, em resultados anterio-
res (veja-se o de CPC de 2016), a 
grande reclamação das comunida-
des residia no facto de alguns téc-
nicos interromperem as consultas 
para falarem ao telemóvel, con-
versarem entre colegas ou mesmo 
ausentarem-se da unidade sanitária 
para tratarem de assuntos pessoais. 

De facto, se em 2018 tínhamos 
8 unidades sanitárias com pontua-
ções predominantes entre “Mau” 
(6 unidades) e “Razoável” (2 uni-
dades), este quadro foi, entretanto, 
revertido em 2019, com a excep-
ção do Centro de Saúde Anexo ao 
Hospital Psiquiátrico (categoria de 
resposta “Mau” subiu de 42% para 
43%), Centro de Saúde de Marrere 
(de 27% para 41%), Centro de Saú-
de de Iapala Monapo (de 15% para 
52%) e do Centro de Saúde de Na-
pipine (acentuou-se de 29% para 
48%), permanecendo algumas 
delas com pontuações negativas.

No que concerne às cobranças 
ilícitas, progressos assinaláveis 
foram feitos, pois, quando com-
parados os resultados de ciclos 
anteriores com os dois últimos 
em estudo, a incidência desta 
prática reduziram drasticamente. 
Estes ganhos na contenção desta 
importante barreira ao acesso aos 
cuidados de saúde poderão repre-
sentar o resultado de intervenções 
de política pública implementada 
pelo sector, consubstanciadas no 
enfoque em mecanismos concre-
tos para a mitigação de problemas. 

Com efeito, a tendên-
cia de generalização de prá-
ticas de cobranças ilícitas

levou o MISAU a desenhar a 
Estratégia Nacional para a Preven-
ção e Combate às Cobranças Ilí-
citas, 2017-2023 (MISAU 2017). 
No entanto, dado o contexto de 
escassez de recursos financeiros, a 
sua operacionalização tem estado 
a acontecer de forma lenta e muito 
limitada. Uma importante contri-
buição neste sentido vem do Ban-
co Mundial que, ao responder ao 
apelo da Sociedade Civil para o fi-
nanciamento da já mencionada es-
tratégia, como oportunidade para 
contribuir para a eficácia do inves-
timento ao sector da saúde (N’weti 
2018), permitiu desbloquear o 
potencial de alguns Gabinetes de 
Utente (GAU) e garantir que este 
mecanismo de apresentação de 
queixas reforçasse o vínculo entre 
os provedores e o cidadão-utente. 
Por exemplo, sobre o desempenho 
dos GAU em Nampula, os dados 
do primeiro semestre do corrente 
ano, de 2020, revelam a existência 
de 10 GAU em funcionamento, 

dos quais apenas 7 são físicos, ten-
do todos eles recebido 76 queixas, 
processado 47 e respondido 48. 

Contribuição dos arranjos locais 
no sucesso da resposta à malária-
Aprendizado extraído dos ciclos 

de CPC 2018 & 2019. 

O projecto Netting Malária 
foi implementado com recurso a 
Diálogos Comunitários, Comuni-
cação Interpessoal (IPC), teatro e 
rádios comunitárias. Nos distritos 
de Ribáuè a prevalência de altas 
taxas de malária grave, ou morte 
pela doença, resultavam do facto 
de a maioria da população não co-
nhecer os sintomas da doença e da 
administração incorrecta de anti-
-maláricos. No distrito de Nampu-
la, os casos de malária deviam-se 
à utilização incorrecta de redes 
mosquiteiras, mitos à volta da 
pulverização intradomiciliária 
e, igualmente, a administração 
incorrecta de anti-maláricos. 

Em ambos os distritos, os 
diálogos comunitários permiti-
ram: (i) incrementar o número 
de pessoas que buscavam os 
serviços de diagnóstico e trata-
mento nas unidades sanitárias; 
(ii) reduzir os casos de malária 
grave, mudança de comporta-
mento em relação à PIDOM e 
utilização de redes mosquiteiras. 
Por seu turno, o IPC permitiu 
referir os casos suspeitos para 
os APE’s e unidades sanitárias. 
O teatro garantiu a sensibiliza-
ção da comunidade através da 
disseminação de informação 
sobre a prevenção da malária.

As rádios comunitárias, para 
além de explicarem às comunida-
des o significado do CPC, deram 
enfoque a um processo de presta-
ção de contas, na medida em que 
após o ciclo eram radiodifundi-
dos programas de pressão social 
para a resolução dos desafios le-
vantados e um acompanhamento.

 Do primeiro ciclo de CPC, 
dentre vários aspectos, consta-
tou que no distrito de Ribáuè: (i) 
quase todas as unidades sanitá-
rias vendiam anti-maláricos, (ii)
os centros de saúde de Iapala-
-Sede e Iapala Monapo não dis-
punham de técnicos suficientes; 
(iii) o Centro de Saúde de Cunle 
não dispunha de casa de banho; 
(iv) o Centro de Saúde de Chi-
cá apresentava a maternidade 
junto à sala de triagem; e (v)

no Hospital Geral de Ri-
báuè os doentes esperavam 
pela sua vez expostos ao sol. 

Estes aspectos foram incluí-
dos no Plano de Acção e torna-
ram-se objecto de advocacia jun-
to do executivo local, tendo sido 
solucionados todos os casos aci-
ma listados. No distrito de Nam-
pula, alguns dos desafios arrola-
dos pelo primeiro ciclo do CPC 
incluem: (i) venda de anti-malári-
cos pelos técnicos; (ii) no hospital.
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Detido membro das FADM envolvido 
em raptos a cidadãos de origem asiática

Deficientes militares recebem 
meios de compensação

Em Chimoio

Na província de Maputo

Um membro das Forças Armadas de Defesa de Moçambi-
que e um desmobilizado do Exército encontram-se detidos na 
cidade de Chimoio, província central de Manica, indiciados 
de perpetrar assaltos em estabelecimentos comerciais e rap-
tos a cidadãos de origem asiática com recurso a uma arma de 
fogo do tipo AK-47 pertencente às FADM, contendo vinte e 
sete munições. 

Trata-se de 
uma quadrilha 
composta por 
cinco mem-
bros, dos quais 

dois encontram-se em parte 
incerta e três estão nas malhas 
da Polícia, onde faz parte um 
funcionário da Direcção Pro-
vincial da Agricultura e Pescas 
de Manica, por sinal moto-
rista dos supostos meliantes. 

A detenção destes indiví-
duos ocorreu graças a denún-
cia popular quando os supos-
tos criminosos escalaram um 
estabelecimento comercial 
de um cidadão de naciona-
lidade bengali, localizado 
no distrito de Vanduzi, fac-
to que culminou com a in-
tervenção policial no local. 

Para além da detenção dos 
três indivíduos foi possível 
apreender uma arma de fogo do 
tipo AK-47, instrumento que o 
grupo usava nas suas incursões, 
não só para retirar produtos nas 
lojas das vítimas como também 
para sequestrar proprietários 
de lojas para posteriormente 
fazer cobranças de valores mo-
netários em troca de liberdade. 

Segundo a Polícia da Re-

pública de Moçambique, em 
Manica, há fortes indícios de 
o grupo ser o autor do recente 
sequestro de um cidadão ben-
gali, ocorrido no bairro 25 de 
Junho, na cidade de Chimoio, 
com recurso a arma de fogo. 

“Sobre os dois foragidos 

Kelly Mwenda

Os Serviços de Represen-
tação do Estado, na província 
de Maputo, entregaram meios 
de compensação (74 canadia-
nas, cinco cadeiras de rodas e 
duas bengalas) à Associação 
dos Deficientes Militares e 
Paramilitares de Moçambique 
(ADEMIMO), visando melho-
rar as condições de mobilida-
de dos antigos combatentes.

O apoio foi em resposta a 
uma solicitação daquele gru-
po, apresentada em Setembro 
passado à Secretária de Esta-
do na província de Maputo, 
Vitória Diogo, que enalteceu, 
na ocasião, o percurso de vida 
e a inserção dos libertado-
res da Pátria na comunidade.

A dirigente referiu que o 
Estado moçambicano sempre 
reconheceu o papel dos seus 
filhos e, por isso, nas suas po-
líticas governativas e na sua 
reestruturação criou um sector 
específico para lidar com as-
suntos dos combatentes, e no 
âmbito do novo modelo de des-
centralização criou na Represen-
tação do Estado o Serviço Pro-
vincial dos Combatentes, cujas 
atribuições estão direccionadas 
para articular e superintender 
os assuntos dos combatentes.

Este serviço, ao longo do 
corrente ano, garantiu a trami-
tação de 58 processos relativos 
a pensões, que culminaram com 

a fixação de 190 pensões, sendo 
3 de sangue, 15 de reforma, 7 
de bónus de participação, 7 de 
invalidez, 70 de sobrevivência e 
88 de bónus de reinserção social.

Foram ainda produzidos 
181 Cartões de Identificação 
de Combatentes, dos quais 3 
de Veteranos da Luta de Li-
bertação Nacional e 178 de 
Combatentes da Defesa da 
Soberania e da Democracia 
(DSD). Condecorados 185 
combatentes com a Medalha 
Veterano da Luta de Liberta-

ção Nacional. Também foram 
entregues 19 casas a comba-
tentes com grande deficiên-
cia no distrito de Marracuene.

“O Estado, ciente da im-
portância da participação e 
contribuição do combatente na 
produção, tem estado a apoiar 
as associações de combaten-
tes com meios agrícolas, kits 
de ferramentas, e também na 
concessão de bolsas de estu-
do aos filhos de combatentes 
nos diversos níveis de ensi-
no”, destacou Vitória Diogo.

ainda há um trabalho por for-
ma a trazer à tona a sua iden-
tidade, mas da investigação 
preliminar feita no terreno tudo 
indica que há fortes indícios do 
seu envolvimento num crime 
de rapto que ocorreu no bair-
ro 25 de Junho com recurso a 
arma de fogo, cuja vítima é um 
cidadão de nacionalidade ben-
gali”, disse o chefe do Departa-
mento de Relações Públicas no 
Comando Provincial da PRM 
em Manica, Mário Arnaça. 

Arnaça referiu que investi-
gações correm junto do SER-
NIC com vista a neutralizar 
outros membros da suposta qua-
drilha para que estes sejam res-

ponsabilizados criminalmente. 
“Tudo indica que esta arma 

de facto continha vinte e sete 
munições e pode pertencer 
às Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique, mas não 
podemos afirmar isso catego-
ricamente, pois em sede do 
processo-crime esta e outras 
questões serão esclarecidas 
oportunamente”, disse Arnaça.  

Entretanto, os indiciados 
negam o seu envolvimento no 
crime, culpando-se entre si. 

Télio Manjate, de 23 anos de 
idade, membro das FADM des-
de 2018, afirma que foi enga-
nado pelo colega. “Esse mano 
que está aqui me pediu para ir 

cobrar uma dívida em Vanduzi 
e disse-me para levar a arma 
para em caso de a pessoa negar 
o amedrontar”, acrescentou.  

Por outro lado, João Fran-
cisco, de 26 anos de idade, fun-
cionário da Direcção Provin-
cial da Agricultura e Pescas em 
Manica, distancia-se das acusa-
ções contra ele, afirmando que 
apenas estava na loja para fazer 
compras. “Eu estava naquela 
loja porque queria uma enxada, 
logo entraram três homens lá 
dentro mas não mexi em nada. 
Ajudei o dono da loja a fugir só 
que acabaram dizendo que faço 
parte dos bandidos, mas eu não 
sou nenhum bandido”, disse.  
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Há acções incansáveis de diabolização e 
perseguição de autarquias geridas pela oposição

Edil de Nacala-Porto ataca:

A harmonia entre o governador da província de Nampula, 
Manuel Rodrigues, e o presidente do Município de Nacala-
-Porto, Raul Novinte, tende a deteriorar-se, a julgar pelos 
pronunciamentos do governador. Segundo o governador, 
a autarquia de Nacala-Porto nada faz para a prevenção e 
combate ao novo coronavírus. Entretanto, o edil da cidade de 
Nacala fala de uma tentativa incansável de diabolizar todas 
as acções nas autarquias governadas pela oposição, apelan-
do ao bom senso, porque, no seu entender, o fim último é o 
“bem-estar da população”.

Para o edil de Na-
cala-Porto, Raul 
Novinte, que 
reagia ao nosso 
jornal, a sua au-

tarquia tudo faz para o cumpri-
mento escrupuloso das medi-
das de prevenção da Covid-19, 
que passam pelo uso das más-
caras em locais públicos, lava-
gem e desinfecção das mãos. 

Para Raul Novinte, os pro-
nunciamentos do governador 
de Nampula deixam claro que 
o mesmo está preocupado em 
politizar a pandemia da Co-
vid-19 com fins obscuros. “O 
município desenvolve acções 
de distribuição de máscaras 
e campanhas de sensibiliza-
ção aos munícipes sobre a 
prevenção da Covid-19, por-
tanto, não constituem a ver-
dade esses pronunciamentos”, 
explicou Raul Novinte, para 
quem há uma tentativa incan-
sável de diabolizar as acções 
das autarquias, sobretudo as 
governadas pela Renamo. 

Raul Novinte acrescenta 
ainda que o governador deve 
abandonar a postura de um 
governante de um partido ou 
de administrador, porque o 
compromisso é com o povo.

“Não existe dificuldade em 
trabalhar com os municípios 
governados pela Renamo, tal 
como se tem feito eco, porque 
não governo um partido, mas 
sim o povo. Este governador 
está a assumir que o seu com-
promisso é com o partido que o 
elegeu, com o administrador e 
os líderes comunitários. Os mu-
nícipes não fazem parte da sua 
agenda porque, no entendimen-
to do dirigente da província, 
estes são governados pela opo-
sição”, lamentou Raul Novinte, 
acrescentando que a chave da 
cidade de Nacala-Porto está 
com o presidente do municí-
pio e não com o administrador, 
como se tem feito actualmente. 

Por exemplo, Novinte refe-

re que o governador, nas suas 
deslocações, sempre se dirige 
ao governo distrital, o que dei-
xa a entender que a sua agenda 
é com o administrador, aliás, 
Novinte questiona o porquê 
de o mesmo lançar críticas à 
governação municipal sempre 
que se faz à cidade de Naca-
la. Questionado sobre as rela-
ções com o administrador de 
Nacala-Porto, Raul Novinte 
fez saber que as mesmas estão 
harmonizadas. Contudo, o go-
vernador tem estado a colocar 
achas à fogueira, mas ele des-
conhece as razões para tais fis-
suras. “O administrador talvez 
esteja a esconder o seu cinis-
mo, mas quando está connosco 
as relações são de estreita co-
laboração”, afirmou Novinte, 
alertando para a necessidade 
de se aplicar o disposto na Lei 
6/2018 sobre as atribuições 
das Autarquias Locais, onde 
no artigo oitavo versa sobre 
os interesses específicos das 
populações, onde se integra o 
abastecimento de água, saúde 
e educação, cultura, tempos 
livres e desporto, entre outras.

Raul Novinte salienta que 
a cidade de Nacala-Porto, nas 
condições em que se encontra, 
o Governo não devia implantar 
um governo distrital, porque o 
administrador não tem espa-
ço para governar se não gerir 
algumas instituições, como o 
caso dos Serviços Distritais de 
Educação, Juventude e Tecno-
logia, Serviços de Actividades 
Económicas, entre outras. “O 
administrador de Nacala-Porto 
é o comandante-em-chefe da 
Polícia”, referiu o edil, su-
blinhando que a implantação 
do administrador deve-se ao 
facto de ter a Renamo a go-
vernar, e a prova disso são as 
perseguições que ocorrem no 
terreno, onde o Município de 
Nacala-Porto é alvo de uma 
investigação por parte da Pro-
curadoria. O administrador de 

Nacala-Porto é um espantalho.
 

Não há problemas de 
transferência de fundos pelo 

Estado 

Relativamente ao Fundo 
de Iniciativa Autárquica, Raul 
Novinte explicou que este tem 
sido fundamental para o cum-
primento das actividades da sua 
autarquia e quanto às transfe-
rências nunca houve discrimi-
nação da sua autarquia. “Temos 
recebido esse fundo a tempo 
quando há disponibilidade”, 
disse Novinte, para quem a sua 
autarquia tem em carteira vários 
projectos de desenvolvimento e 
para a sua implementação passa 
pela correcção do que está mal. 

Perguntamos ao edil o que 
encontrou mal na autarquia, ao 
que respondeu que o município 
estava de pernas para o ar e com 
um saldo de 135 mil meticais e 
uma dívida de 26 milhões dei-
xada pelo seu antecessor. Con-

tudo, contra essas dificuldades, 
actualmente o município está 
a um nível desejado, ou seja, 
“trouxemos Nacala-Porto para 
os nacalenses”, emocionou-
-se, para quem o Município de 
Nacala deve tornar-se numa 
referência a nível mundial.

“Um dos aspectos no concer-
nente à correcção dos erros na 
autarquia foi a questão de gover-
no/partido. Aqui houve a neces-
sidade de se separar, vai daí que 
o Município de Nacala é referên-
cia nisso. Temos directores de 
diferentes partidos, isso porque o 
nosso objectivo é servir ao povo e 
aos munícipes com uma das ide-
ologias defendidas pelo saudoso 
presidente Afonso Dhlakama, 
coisa que o actual líder persegue, 
muito embora haja resistência 
de mudança dentro do partido”.

O povo de Nacala-Porto, con-
forme alude o nosso interlocutor, 
deve compreender que não há 
desenvolvimento sem ruas. O or-

denamento urbano da cidade foi 
concebido na altura do autarca 
Ossufo Chale. Porém, no andar 
do tempo tudo se foi destruindo 
e a cidade chegou ao estatuto 
de uma cidade desorganizada. 
Durante 15 anos, Nacala-Porto 
esteve órfã devido a alguns as-
pectos negativos, como ruas ocu-
padas pelos munícipes, e não só. 
“Sobre o aspecto que tem a ver 
com as ruas existe uma postura 
que penaliza o munícipe. Mas 
para o nosso caso sensibilizá-
-los para que as desocupem vo-
luntariamente. Sublinhamos que 
não vai haver compensações”. 

O presidente daquela au-
tarquia entende que a cidade 
de Nacala-Porto debate-se com 
a erosão, sendo que o comba-
te a este fenómeno ultrapassa 
as capacidades locais. “Temos 
apostado na minimização do 
problema através do entulho 
de resíduos sólidos para o ta-
pamento de ravinas”, concluiu.

elton da graça 
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No leito do grande rio

Moza Banco inaugura dois novos 
balcões em Niassa

Huawei alavanca soluções 
tecnológicas em Moçambique

O Moza Banco inaugurou, na última quinta e sexta-feiras, 
duas agências bancárias nos distritos de Chimbunila e Maju-
ne, província de Niassa. Estas agências enquadram-se na ini-
ciativa presidencial “Um Distrito Um Banco” e juntam-se a 
uma rede de balcões que agora totalizam 70 em todo o país.  

S ão edifícios de 
raiz que con-
têm um balcão 
de atendimen-
to com os ser-

viços adjacentes todos pre-
sentes e caixas electrónicas 
para transacções electrónicas.

Embora o Moza Banco já 
esteja presente na província 
do Niassa, estas duas agên-
cias bancárias são as primei-
ras nos respectivos distritos. 
As infra-estruturas irão be-
neficiar a cerca de 100 mil 
habitantes, sendo 70 mil de 
Chimbunila e cerca de 30 
mil do distrito de Majune. 

“Nós somos um banco que 
procura aproximar-se cada 
vez mais aos moçambicanos 
e quando falamos de moçam-
bicanos referimo-nos absolu-
tamente a todos. Então, estar-
mos a inaugurar estas agências 
nestes distritos faz-nos crer 
que estamos a honrar com 
aquilo que tem sido o nosso 
desejo e é isso que os clientes 
do banco podem esperar de 
nós, uma maior proximida-
de”, explicou João Figueire-
do, Presidente do Conselho de 
Administração do Banco, mo-
mentos depois da inauguração 
da segunda agência que teve 
lugar no distrito de Majune. 

Intervindo momentos de-
pois da inauguração de uma 

das agências, o Governador do 
Banco de Mocambique, Rogé-
rio Zandamela, manifestou a 
sua satisfação com a implan-
tação das duas agências em 
Niassa. “Estamos certos que 
a entrada em funcionamento 
destas agências trará maior 
abrangência e flexibilidade 
na liquidação das transacções 
financeiras em Majune, em 
particular, e na província do 
Niassa, em geral, contribuindo 
assim para a dinamização da 
actividade económica e, so-
bretudo, para a melhoria dos 
indicadores de inclusão finan-
ceira ao nível da província”.

O Governo Central tam-
bém esteve presente no evento, 
através do Ministério da Agri-
cultura e Desenvolvimento Ru-
ral, representado pelo respecti-
vo vice-ministro, Olegário dos 
Anjos Banze, que destacou 
que “com a inauguração dos 
dois balcões do Moza Banco a 
província do Niassa conta com 
mais 12 distritos com pelo me-
nos uma instituição financeira, 
beneficiando perto de 918.955 
habitantes economicamente 
activos, perfazendo 49.2 por-
cento com acesso ao Banco, 
dos mais de um milhão e oito-
centos mil habitantes existen-
tes na província, faltando ape-
nas os distritos de Metarica, 
Ngauma, Sanga e Muembe”.

O Minis té r io 
dos Trans-
portes e 
C o m u n i -
cações e a 

gingante tecnológica chinesa 
Huawei assinaram na última 
segunda-feira, em Maputo, 
um memorando de entendi-
mento que vai alavancar, de 
entre outras, a construção de 
capacidade tecnológica, infra-
-estrutura de telecomunica-
ções, consultoria em políticas 
de telecomunicações, enqua-
dramento legal do programa 
“Sementes para o futuro”.

Segundo o ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
Janfar Abdulai, com a assina-
tura do memorando, Moçambi-
que tem a expectativa de que o 
mesmo venha assegurar a con-
tinuidade da participação de jo-
vens moçambicanos no projec-
to emblemático “Sementes para 
o futuro”, bem como abrir no-
vas perspectivas para a forma-
ção e capacitação dos demais 
intervenientes moçambicanos 
no ramo das telecomunicações.

A assinatura do memo-
rando coincidiu com a ceri-
mónia de graduação de 50 

estudantes moçambicanos do 
projecto “Sementes para o 
futuro”, uma incubadora tec-
nológica para gerar solução 
de problemas concretos, atra-
vés do uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação.

Este programa já foi im-
plementado em 108 países e 
regiões, incluindo países afri-
canos, beneficiando mais de 30 
mil alunos de mais de 400 uni-
versidades em todo o mundo.

“Para a edição de 2020, 
dadas as restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19, 
Moçambique foi o único país 
africano que conseguiu benefi-
ciar desta iniciativa, colocando 
50 jovens que tiveram a opor-
tunidade de interagir com jo-
vens universitários da Bélgica 
e Luxemburgo, sob monitoria 
e orientação de especialistas 
altamente qualificados da Hua-
wei”, explicou o ministro dos 
Transportes e Comunicações.

Refira-se que 10 dos 50 jo-
vens formados no âmbito deste 
programa vão seguir próximo 
ano para China, onde vão con-
tinuar com a sua formação.

Iniciativa Presidencial “Um Distrito, Um Banco”

Por sua vez, o Secretário 
de Estado em Niassa disse, 
durante a sua intervenção, que 
“a presença do Moza Banco 
nos distritos de Chimbunila e 

Majune vai  minimizar o so-
frimento da população que an-
tes percorria longas distâncias 
até à cidade de Lichinga em 
busca de serviços bancários, 
mas hoje, de forma eficiente 
e eficaz, a partir de cada um 
desses distritos poderão rea-
lizar transacções e aceder a 
financiamentos para activida-
des de empreendedorismo, e 
por conseguinte melhorar as 
suas vidas”, frisou o Secre-
tário de Estado na província 
do Niassa, Dinis Vilanculo.

João Figueiredo revelou 
que ao abrigo da iniciativa 
“Um Distrito, Um Banco”, 
Niassa vai ganhar mais duas 
agências do Moza Banco. 
“Com estas duas agências, o 
Moza passa a contar com 15 
agências ao abrigo do progra-
ma Um Distrito, Um Banco. O 
Moza prevê abrir ainda mais 

10 agências, duas destas em 
Niassa – Ngauma e Sanga”. 

E porque o objectivo é 
tocar e melhorar a vida das 
pessoas, e tendo em conside-
ração o momento pandémico 
que o país e o Mundo atra-
vessam, o Moza Banco fez 
a oferta de kits de higieniza-
ção, e não só, no âmbito da 
sua Responsabilidade Social. 

Os kits são compostos por 
dois tanques de água de 5 mil 
litros cada, 500 máscaras de 
tecido, caixas de sabão, baldes 
de 20 litros com torneiras, isto 
para o distrito de Chimbunila. 

Já para Majune, o Moza 
Banco fez uma oferta de 
300 quilos de sementes de 
milho, 200 quilos de se-
mentes de gergelim e 200 
enxadas, com o objectivo 
de fomentar a produção e 
comercialização agrícola.

Revisto-cipo 
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O Moza Banco inaugurou, na última quinta e sexta-feiras, duas agências bancárias 
nos distritos de Chimbunila e Majune, província de Niassa. Estas agências 
enquadram-se na iniciativa presidencial "Um Distrito Um Banco" e juntam-se a 
uma rede de balcões que agora totalizam 70 em todo o país.   

São edifícios de raiz que contêm um balcão de atendimento com os serviços 
adjacentes todos presentes e caixas electrónicas para transacções electrónicas. 

Embora o Moza Banco já esteja presente na província do Niassa, estas duas 
agências bancárias são as primeiras nos respectivos distritos. As infra-estruturas 
irão beneficiar a cerca de 100 mil habitantes, sendo 70 mil de Chimbunila e cerca 
de 30 mil do distrito de Majune.  

“Nós somos um banco que procura aproximar-se cada vez mais aos moçambicanos 
e quando falamos de moçambicanos referimo-nos absolutamente a todos. Então, 
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O Ministério dos Transportes e Comunicações e a gingante tecnológica chinesa Huawei 
assinaram na última segunda-feira, em Maputo, um memorando de entendimento que vai 
alavancar, de entre outras, a construção de capacidade tecnológica, infra-estrutura de 
telecomunicações, consultoria em políticas de telecomunicações, enquadramento legal do 
programa “Sementes para o futuro”. 

Segundo o ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, com a assinatura do 
memorando, Moçambique tem a expectativa de que o mesmo venha assegurar a continuidade 
da participação de jovens moçambicanos no projecto emblemático “Sementes para o futuro”, 
bem como abrir novas perspectivas para a formação e capacitação dos demais intervenientes 
moçambicanos no ramo das telecomunicações. 
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No leito do grande rio

O Standard Bank procedeu sexta-feira, 6 de No-
vembro, em Maputo, à entrega de ventiladores pul-
monares ao Ministério da Saúde (MISAU), para 
o tratamento de pacientes com Covid-19 no país.

Esta doação faz 
parte das ac-
ções de res-
ponsabilidade 
social corpo-

rativa do banco, visando apoiar 
os esforços do país para dar uma 
resposta cabal à pandemia do 
novo coronavírus, garantindo a 
rápida recuperação dos pacientes 
com insuficiência respiratória.

A ventilação mecânica tem 
representado um grande avanço 
no suporte respiratório dos pa-
cientes em tratamento intensivo, 
uma vez que aumenta a proba-
bilidade de sobrevivência dos 
pacientes gravemente afectados.

Intervindo durante a cerimó-
nia de entrega dos ventiladores, 
o Administrador-delegado do 
Standard Bank, Chuma Nwoko-
cha, disse ser expectativa do ban-
co que os meios ora entregues 
ajudem na redução do número 
de mortes que têm estado a ocor-
rer devido à Covid-19 no país.

“Hoje viemos cumprir a 
nossa promessa de trazer venti-
ladores destinados aos pacientes 
que venham a necessitar”, refe-
riu o Administrador-delegado.

Numa outra abordagem, 
Chuma Nwokocha garantiu que 
o contributo do Standard Bank 
visando o controlo desta pande-
mia continuará. “Mesmo antes 

da oferta de ventiladores esti-
vemos nas províncias de Cabo 
Delgado e Nampula a oferecer 
máscaras reutilizáveis às po-
pulações carenciadas, porque 
acreditamos que prevenir é 
melhor que remediar”, frisou.

Por sua vez, o ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, indicou 

que os ventiladores constituem 
aparelhos clínicos que são a 
última esperança para grande 
parte dos pacientes gravemente 

doentes com o SARS-CoV-2.
O número de novas infec-

ções, conforme realçou o go-
vernante, tende a aumentar, 
com o passar do tempo. Desde 
a eclosão do primeiro caso de 
contaminação em Março até 
à data, o país registou pouco 
mais de 13.000 casos positi-

vos, perto de 100 óbitos e um 
cumulativo de cerca de 11.000 
casos de pacientes totalmen-
te recuperados da doença.

“A recuperação de pacien-
tes que constam dos dados 
que aqui anunciamos foi, sem 
dúvidas, graças à capacida-
de que tem sido instalada no 
sector pelo Governo e insti-
tuições de boa vontade, como 
o Standard Bank”, concluiu.

Importa realçar que, ainda 

no âmbito do apoio ao Gover-
no no combate ao coronavírus, 
o banco efectuou a entrega, em 
Junho, de um donativo constitu-

ído por 500 fatos de protecção 
descartáveis, 500 óculos de pro-
tecção, 30 mil luvas cirúrgicas 
e 50 mil máscaras cirúrgicas, 
para proteger a saúde dos mé-
dicos e demais profissionais de 
saúde, envolvidos, a diversos 
níveis, no combate à crise sa-
nitária da Covid-19, no país.

Standard Bank entrega ventiladores 
pulmonares ao Ministério da Saúde 

F oi inaugura-
da na Vila de 
X i l e m b e n e , 
província de 
Gaza, uma 

praça digital que possibilita 
o acesso à internet de forma 
gratuita e irá beneficiar mais 
de 1500 estudantes. A insta-
lação da torre de wi-fi resulta 
da parceria entre a Associação 
Machel Fidus, o Ministério dos 
Transportes e Comunicações e 
a ARECOM, com vista a per-
mitir a inclusão digital dos estu-
dantes e de toda a comunidade.

Esta iniciativa enquadra-se 
no Projecto “Um Gesto, Um 
Sorriso”, levado a cabo pela 

Associação Machel Fidus vi-
sando garantir a melhoria da 
educação das crianças e do Pro-
jecto de Conectividade Rural 
do Ministério dos Transportes 
e Comunicações que pretende 
universalizar o acesso a internet.

O evento foi testemunhado 
pelo ministro dos Transportes e 
Comunicações, a governadora 
da província de Gaza e as auto-
ridades locais, no recinto da Es-
cola Secundária de Xilembene. 

A Movitel apoiou o evento e, 
na ocasião, ofereceu 100 telemó-
veis aos membros da comunida-
de, com especial enfoque para os 
80 melhores estudantes da Es-
cola Secundária de Xilembene. 

Estudantes da Escola Secundária de Xilembene 
beneficiam de acesso a internet gratuitamente

Revisto-cipo
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A quem pertence a responsabilidade e a culpa?

Créditos (dívidas) irregulares e criminosas
Criminalidade política e económico-financeira

“Não ignorar que a 
responsabilidade política é 
muito mais exigente, severa 
e rigorosa que a criminal” - 
Professor Boaventura Sousa 

Santos

Neste caso dos créditos 
(dívidas) tidos como ocultos 
estão (e não podia ser de outra 
forma) envolvidos titulares de 
cargos de Estado (de sobera-
nia, governativos e públicos), 
o que configura um escândalo 
altamente escandaloso e ina-
creditável. Por estas caracte-
rísticas tipológicas, este caso 
está na alçada da Justiça para 
o devido esclarecimento e con-
veniente avaliação e o expec-
tável tratamento legal. Aí será 
objecto de reconstituição his-
tórico-episódica, apurando-se 
os factos, os testemunhários, 
as argumentações, as clarifica-
ções e os agravantes, para se 
aferir e definir as culpabilida-
des, quer morais, conceptuais, 
activas e executórias da lei.

Direito - substracto legal

O Direito, substracto destas 
acções legais se submete aos 
princípios e aos limites cons-
titucionais, que determinam 
os freios e os contra-freios no 
âmbito legal e jurisdicional 
como político. Neste caso, até 
prova diversa, foi a concretiza-
ção em actos e artificialismos 
criminais, de conduta ética e 
politicamente reprovável, in-
tolerável, onde aparentemente 
representavam desvios, irre-
gularidades, vícios nojentos 

e claro uso e abuso de poder 
e da autoridade política, eco-
nómico - financeiro, adminis-
trativo e decisório. Este uso 
abusivo é contra legem de 
posição política dominante, 
com efeitos altamente lesivos 
ao Estado. Quando este caso 
veio ao conhecimento e ao 
domínio público nacional e in-
ternacional causou explosivas 
indignações e perplexidades, 
ante o obscenismo moral que 
representava para as pessoas 
meridianamente patrióticas. 
Os indiciados vieram a público 
com imensas argumentações 
justificativas de duvidosa acei-
tabilidade e confiabilidade. Se 
está perante um assunto sério 
e grave de créditos (dívidas) 
contraídas de forma ilegal e 
irregular. Sendo que crédito 
(dívida) é um compromisso 
financeiro assumido em razão 
de mútuo, aceitação de títulos 
de dívida, aquisição credití-
cia de bens, como de outras 
operações assemelhadas de-
rivativas e com implicações 
obrigacionais financeiras.

Neo-patrimonialismo

Neste caso em referên-
cia houve grosseiras faltas 
aos deveres de probidade e 
do alto sentido-dever de res-
ponsabilidade política, sem 
escrúpulos. Representou ac-
tos político-predadores em 
nome do Estado com acentu-
ado timbre de exercícios neo-
-patrimonialistas deliberados 
e intencionais. Escreve Diogo 
dos Reis (1997), que “o neo-

-patrimonialismo é um fenó-
meno surgido após as indepen-
dências africanas, que consiste 
no enriquecimento de certas 
classes e grupos umbilicamen-
te ligados ao poder político, 
por via de bens fundiários ou 
não, com origem no erário pú-
blico e no património do Esta-
do”. Só o facto de estas dívidas 
(créditos) em si caracteriza-
rem graves violações proce-
dimentais, dá lugar ao devido 
tratamento para que sejam os 
mesmos (os actores), juridica-
mente responsabilizados para 
que haja um prosseguinte e 
eventual apuração de culpas e 
de culpabilidade, adimplindo 
as obrigações e os deveres le-
gais, face a este calote credití-
cio a ser tratado reconhecidos 
judicialmente os precatórios.

O dolo - a culpa e 
responsabilidade

A máxima expressão legal 
da culpa é o dolo neste caso. 
Isto com os direitos extra-
-patrimoniais lesionados e 
seguido de valoração eco-
nómico-financeira. Houve 
neste assunto atitude cínica 
e contra-dever de avidez, ga-
nância, egoísmo, priorizando 
interesses, prazeres e deleites 
pessoais e benefícios obsce-
nos ética e moralmente, sendo 
autêntico acto político obs-
ceno que tende para o libido 
dominandi e o libido sentien-
di, autêntico comportamento 
procedimental delituoso, com 
intensas caracteríticas de fal-
ta de/ao dever, responsabi-
lidade e o dever de cuidado. 

Este cenário se agrava 
seriamente, quando os indi-

ciados tinham o dever cons-
titucional de prestar serviços 
ao Estado e ao público (cida-
dãos), quer de forma directa 
ou indirecta de âmbito de so-
berania, de Estado e público. 

Note-se que aqui incor-
re a responsabilidade civil, 
a qual é uma das figuras ju-
rídicas importantes, porque 
determina a criação de víncu-
los, deveres e obrigações. A 
responsabilidade civil assenta 
no dano, enquanto a criminal 
na ilicitude e ilegalidades. As 
consequentes investigações 
técnicas, criminais e judiciá-
rias contribuem para o escla-
recimento total deste ilícito.

 

Regras constitucionais - normas 
procedimentais

Estes “agentes” deste es-
cândalo violaram os princípios 
constitucionais, legislativos, 
morais e éticos neste campo. 
Isto porque os princípios são, 
em primeiro lugar, entendi-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que são diferentes 
das regras. Os princípios são 
tanto políticos, porque estabe-
lecem os objectivos comuns a 
serem alcançados nos aspectos 
económicos, políticos, sociais, 
administrativos. Os princípios, 
no sentido específico, são os 
padrões normativo-orientado-
res, que não são regras proce-
dimentais e nem políticos. Os 
princípios, diferente das re-
gras e normas procedimentais, 
eles emanam dos fundamentos 
constitucional-jurídicos e de 
outras regras jurídicas, por-
que padrões, diferentemente 
das regras e das normas, não 
apresentam consequências ju-

rídicas, porque normativos. 
Ora, o caso destes créditos 

duvidosos é que eles carregam 
consigo toda a carga de impro-
bidades políticas, económicas, 
administrativas e procedimen-
tais da administração do Esta-
do e pública e criaram um au-
mento irresponsável da dúvida 
pública do país. Quem tinha 
poder e autoridade para auto-
rizar este empenho de crédito 
(o montante)? Quem detinha 
o poder e a autoridade de dar 
consentimento a pseudo-ne-
gociação destes créditos? Só 
pode ter sido algum titular de 
cargo de soberania de Estado, 
governamental para instruir 
(mandar pesquisar), ordenar 
(mandar fazer) estas operações 
geradoras de grandes despe-
sas para o Estado. Estado esse 
que neste enredo é sujeito 
passivo, porque não interve-
niente directo (pessoalizado), 
neste empenho e assunção 
destes créditos ditos ocultos.

Responsabilidade de entes de 
Estado e públicos

Nestas participações cre-
ditícias delituosas foram in-
dividualidades com poder e 
autoridade de Estado que em-
penharam estes “negócios”, 
isto é, a assunção da contracção 
destes créditos. Registe-se que 
foram assumpções de obriga-
ções de crédito (dívida) sem a 
competente autorização legis-
lativa. Marino Pagazzaglin Fi-
lho, em obra editada pela Edi-
tora Atlas S.A., S. Paulo, Brasil 
(2002), escreve: “Para efeitos 
penais, quem, (...) exerce car-
go, emprego ou função pública 
(...) são sujeitos activos do de-
lito (...) o Presidente da Repú-
blica, os seus ministros (...) os 
ordenadores de despesa/crédi-
tos (...) dirigentes de empresas 
controladas directa ou indirec-
tamente pelos entes do Esta-
do”. Por que ele diz isto? Em 
nossa opinião, porque legal-
mente competentes e capazes 
de ordenar, instruir, autorizar 
e realizar operações de crédi-
to (acção e crime funcional). 

Neste caso das dívidas 
ocultas foi garantido o pri-
mado da legalidade?  Houve 
seriedade, honestidade, honra-
dez, economicidade, oportuni-
dade, conveniência, decência 
e sentido de dever patrióticos 
neste empenho creditício?

MatsaMbane KuPhane
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Aumenta custo de vida no país

Agricultores criam microbanco 
para financiar campanha agrícola

Dados recentes divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE) ilustram um aumen-
to generalizado de preços de bens e serviços de Janei-
ro a Outubro do corrente ano, na ordem de 1,30%.

De acordo 
com as es-
t a t í s t i c a s 
divulgadas 
no dia 09 

de Novembro do ano em cur-
so pelo INE, o país registou de 
Janeiro a Outubro de 2020 um 
aumento de preços na ordem 
de 1,30%, o correspondente a 

um aumento significativo do 
índice de preços no consumi-
dor, portanto, a queda do poder 
de compra do consumidor. As 
divisões de alimentação e bebi-
das não alcoólicas e de restau-
rantes, hotéis, cafés e similares 
foram as de maior destaque 
na tendência geral de subida 
de preços, ao contribuírem 
com cerca de 0,63pp e 0,33pp 
positivos, respectivamente. 

Na análise da variação 
acumulada por produto des-
taca-se a subida de preços do 
peixe fresco, do óleo alimen-
tar, do carapau, de veículos 
automóveis de segunda mão, 
de refeições completas em 
restaurantes e do pão de trigo.

Dados recolhidos ao lon-
go do mês de Outubro último, 
nas cidades de Maputo, Beira 
e Nampula, quando compara-
dos com os do mês anterior, 
Setembro, indicam que o país 
registou uma inflação, ou seja, 
um aumento generalizado de 

preços de bens e serviços na 
ordem de 0,53%. As divisões 
de alimentação e bebidas não 
alcoólicas e de restaurantes, 
hotéis, cafés e similares con-
tribuíram no total de variação 
mensal com cerca de 0,37 e 
0,13 percentuais positivos, res-
pectivamente. Desagregando 
a variação mensal por produ-
to, destaca-se o aumento dos 
preços do tomate em 6,2%, da 
cerveja para o consumo fora de 
casa em 3,4%, do carapau em 
1,2%, do frango morto 1,6%, 
de motorizadas 2,5%, do arroz 
em grão em 1,3% e do óleo 
alimentar em 1,4%, cebola em 
2,5% e o peixe fresco em 0,3%.

Comparativamente a igual 
período do ano anterior, o país 
registou no último mês de Ou-
tubro um aumento de preços 
na ordem de 3,20%. As divi-
sões da alimentação e bebidas 
não alcoólicas e de bebidas 
alcoólicas e tabaco foram em 
termos homólogos as que re-

gistaram maior variação de 
preços, com cerca de 8,10% 
e 5,63%, respectivamente.

Analisando a variação men-
sal pelos três centros de reco-
lha, que servem de referência 
para a inflação do país, conclui-
-se que a cidade da Beira teve 
no período em análise uma va-
riação mensal mais elevada em 
0,63%, seguida da cidade de 
Maputo em 0,57% e, por fim, a 
cidade de Nampula em 0,34%.

Em relação a variação 
acumulada, a cidade de Ma-
puto foi a que teve a maior 
subida do nível geral de pre-
ços com 1,43%, seguida das 
cidades de Nampula com 
1,42 e da Beira com 0,76%.

Em termos homólogos, a 
cidade da Beira liderou a ten-
dência de aumento do nível 
geral de preços com aproxi-
madamente 5,15%, seguida da 
cidade de Nampula com cerca 
de 2,84% e, por último, a ci-
dade de Maputo com 2,71%.

Um grupo de 480 produtores associados à API (Associa-
ção dos Produtores Ikuru) de Nampula pouparam e investi-
ram 480 mil meticais para criar a Organização de Poupança 
e Empréstimo (OPE), com vista a suprir as dificuldades que 
enfrentam no acesso ao financiamento da campanha agrícola. 

A Gapi tem vin-
do a trabalhar 
com estes 
agricultores 
para a organi-

zação desta instituição micro-
-financeira capaz de prestar 
serviços focados na transforma-
ção da agricultura de subsistên-
cia em agricultura comercial.

“Já mobilizamos 480 mil me-
ticais para iniciar a constituição 
da OPE, sendo que cada membro 
contribui com 1000 Mts. A nos-
sa meta é atingirmos nesta fase 
inicial 500 produtores, o que sig-
nifica meio milhão de meticais. 
Só faltam vinte mil meticais. 
Vamos chegar lá na próxima 
semana”, informou o presiden-
te da API, Orlando Iovahanle.

Iovahanle explica ainda que 
“nesta fase inicial a OPE vai 
abranger oito distritos onde é 
maior o potencial de culturas 
de rendimento e os nossos agri-
cultores são mais fortes, o que 
quer dizer que cultivam mais 

de 1 hectare”. Os distritos prio-
ritários são Malema, Ribáuè, 
Mecubúri, Monapo, Mogovolas, 
Morrupula, Angoche e Moma.

“Os membros querem apos-
tar mais nas culturas de gergelim, 
amendoim, soja e talvez feijão-
-boer, porque essas têm melhor 
mercado. Há outras culturas, mas 
temos de saber cultivar para fa-
zer negócio e poder pagar o cré-
dito e ganhar rendimento para a 
família”- acrescentou Iovahanle.

O modelo de actuação deste 
microbanco está a ser desenhado 
com o apoio da Gapi que, como 
instituição financeira de desen-
volvimento concebeu e está a 
promover “um negócio trian-
gular” que envolve a empresa 
comercial Ikuru, a associação 
de produtores e a OPE-API.

A Ikuru assegura a dispo-
nibilização de sementes me-
lhoradas, o processamento e a 
comercialização, sendo que a 
API presta assistência técnica 
aos membros e a OPE-API é 

responsável pelo financiamen-
to individual aos membros.

Com a assistência técnica da 
Gapi, os agricultores esperam 
submeter ao Banco de Moçam-
bique o pedido de licenciamento 
da sua OPE dentro das próximas 
três semanas. A sua base será nos 
arredores de Nampula e estão a 
remodelar um contentor para 
funcionar como instalação sede. 

A Gapi está a trabalhar com 
parceiros tecnológicos para que 
a maior parte das transacções 
deste microbanco funcione na 

base de sistemas digitaliza-
dos via internet, o que inclui a 
formação de jovens filhos de 
agricultores para trabalharem 
com sistemas informatizados.

“A Ikuru foi constituída pela 
Gapi há mais de uma década, 
em parceria com 27 foros que 
abrangem dezenas de associa-
ções de aldeia, onde participam 
cerca de 15 mil agricultores de 
pequena escala. A API é hoje o 
representante destes produtores 
na estrutura accionista da Iku-
ru. O projecto de constituição 

da Ikuru- Sociedade Comercial 
teve por objectivo criar con-
dições para que os produtores 
familiares tivessem uma em-
presa que assegure a comer-
cialização dos seus produtos 
a preços justos”- esclareceu o 
gerente da Delegação da Gapi 
em Nampula, Salomão Chaile.

“A Ikuru é um modelo de 
organização que contribui para 
o desenvolvimento rural através 
da modernização da agricultura 
e fomento das finanças rurais. 
Este modelo atraiu investidores 
sociais que se tornaram accio-
nistas, como a organização no-
rueguesa Norgs Veld e a fran-
cesa SIDI”, acrescentou Chaile.

O papel da Ikuru como mo-
delo para abranger os quase 4 
milhões de agricultores fami-
liares que existem no país tem 
merecido a atenção de progra-
mas do Governo, nomeada-
mente o Instituto de Cereais de 
Moçambique, através da Linha 
de Crédito à Comercialização 
Agrícola e, mais recentemen-
te, do Sustenta, que deu um 
contributo para a instalação 
de uma unidade de conserva-
ção de sementes melhoradas.

Programa de finanças rurais promovido pela GapiRevisto-cipo 
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UDS defronta vencedor da eliminatória entre 
Ngazi Club (Comores) – NAPSA Stars (Zâmbia)

Clubes do Moçambola reúnem com a Liga mas ainda 
não há soluções para o arranque da prova

A União Des-
portiva do 
Songo já 
conhece o 
seu primeiro 

adversário na segunda ronda 
preliminar da Taça da Confe-
deração Africana de Futebol 
(CAF) e o seu oponente sairá 

do vencedor da primeira ron-
da preliminar entre o Ngazi 
Club (das Ilhas Comores) e 
NAPSA Stars (da Zâmbia).

Este cruzamento saiu após o 
sorteio da competição realiza-
do na tarde desta segunda-fei-
ra, no Cairo, capital do Egipto.

 Referir que os vencedores 

da Taça de Moçambique esta-
rão isentos da pré-eliminatória, 
sendo que entrarão em cena 
na segunda etapa do apura-
mento para a segunda mais 
importante prova interclu-
bes do continente africano.

A primeira mão da segun-
da pré-eliminatória está agen-

dada para ter lugar entre os 
dias 22 e 23 de Dezembro e a 
segunda está marcada para os 
dias 5 e 6 de Janeiro de 2021.

Recordar que o campeão 
nacional, Costa do Sol, vai 
defrontar o Platinum FC do 
Zimbabwe na ronda preli-
minar da fase de acesso à 

Liga dos Campeões Afri-
canos, sendo que na segun-
da etapa deverá  defrontar 
o vencedor da eliminatória 
entre o Plateau United, da 
Nigéria, e o Simba SC, da 
Tanzânia, onde milita o in-
ternacional moçambicano Luís 
Miquissone. (LANCEMZ).

A Liga Moçam-
bicana de Fute-
bol e os clubes 
participantes 
do Moçambola 

reuniram, através de plataformas 
digitais, para decidir qual é o des-
tino do Campeonato Nacional de 
Futebol, vulgo Moçambola, mas 
não chegaram a um consenso e 
foi agendado um novo encontro. 

Assim sendo, a Liga Mo-
çambicana de Futebol e os 14 
clubes voltarão a reunir-se na 
próxima semana, onde pode-
rá sair a decisão sobre quando 
será realizada a Assembleia-
-Geral que vai coincidir com a 
realização do sorteio da prova.

Os principais assuntos de-
batidos na reunião via Zoom 
prendem-se, principalmente, 

com questões ligadas à logística 
de transporte aéreo e acomoda-
ção para a realização da prova. 

O presidente da LMF, Ana-
nias Coana, disse à imprensa, 
após o encontro virtual com os 
clubes, que todas as equipas pro-
jectam arrancar com o Campeo-
nato Nacional de Futebol a 5 de 
Dezembro, mas é necessário acor-
dar as questões logísticas, pois o 
Moçambola será à porta fechada. 

O Moçambola 2020/2021, 
devido ao calendário que será 
apertado, contará com alguns jo-
gos a meio de semana e por não 
poder contar com adeptos nas 
bancadas, a entidade que vela 
pela organização da prova já 
está à procura de parceiros para 
a transmissão de todos os jogos 
da competição (LANCEMZ).

Revisto-cipo1 
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Comercial

Torneio para rodar Costa do Sol, 
Sub-20 e clubes do Moçambola 
arranca domingo em Maputo

CAF divulga regras para jogos em tempo da Covid-19 
e poderá autorizar presença de espectadores

A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou as re-
gras a serem implementadas nos jogos da 3ª e 4ª jornadas de 
qualificação para a Taça das Nações Africanas – CAN 2021, as 
primeiras a serem disputadas num período caracterizado pela 
pandemia da Covid-19. As regras incluem questões relaciona-
das com o jogo, tendo sido actualizadas as medidas relaciona-
das com a presença dos espectadores nos jogos que anterior-
mente foram anunciados que iriam decorrer à porta fechada.

Com efeito, 
estas regras 
emitidas pelo 
Comité Or-
ganizador da 

Taça das Nações Africanas, 
de acordo com as regras de 
jogo da FIFA, referem-se em 
particular às condições de re-
alização de jogos, ao número 
de substituições autorizadas 
e às condições de adiamento 
ou cancelamento das partidas.

A CAF dá a conhecer que 
apenas os casos não previstos 
nestas regras especiais da Co-
vid-19 e no regulamento de 
competições serão considera-

dos casos excepcionais, os quais 
serão decididos pela Comissão 
Organizadora da competição.

Em relação ao jogo e aos 
jogadores, o Comité Organiza-
dor do CAN decidiu o seguinte:

• Cada partida deve ser 
jogada se a equipa tiver pelo 
menos onze (11) jogadores 
(incluindo um guarda-re-
des) e quatro (4) substitutos.

• Se uma equipa não poder 
viajar para o país anfitrião e/ou 
local de uma partida devido a 
qualquer motivo de viagem ou 
outra restrição relacionada à 
Covid-19, a equipa em ques-
tão será considerada como ten-

do perdido a partida por 2-0.
• Se uma equipa não tiver o 

número mínimo de jogadores 
necessários, pelo menos onze 
(11) jogadores (incluindo um 
guarda-redes) e quatro (4) su-
plentes, a equipa em questão 
será considerada como ten-
do perdido a partida por 2-0.

• O número de substitui-
ções autorizadas é limitado a 
cinco (5) jogadores por equipa. 
Cada equipa terá três oportu-
nidades de fazer essas subs-
tituições durante a partida.

 Em relação à presença de 
espectadores, a CAF deu a co-
nhecer as seguintes decisões:

• De acordo com o protocolo 
Covid-19 da CAF, todas as parti-
das devem ser disputadas à por-
ta fechada, sem espectadores.

• No entanto, se o go-
verno da Associação/Fede-
ração anfitriã quiser que os 
espectadores estejam pre-

Um torneio de futebol de 
rodagem de equipas da capital 
do país vai iniciar no próximo 
domingo, na cidade de Ma-
puto, envolvendo as equipas 
do Costa do Sol, Ferroviário 
de Maputo, Liga Desporti-
va, Black Bulls, Matchedje e 
a Selecção Nacional Sub-20.

O certame vai arrancar a 
15 de Novembro, justamen-
te no primeiro dia de entrada 
em vigor da autorização do 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, para a realização de 
competições desportivas sem 
presença de público, no âm-
bito do novo normal imposto 
pela pandemia da Covid-19.

O certame servirá para ro-
dagem do Costa do Sol, que en-
tre os dias 27 e 29 de Novem-
bro defronta o Platinum FC do 

Zimbabwe na primeira primei-
ra ronda preliminar de acesso à 
Liga dos Campeões Africanos.

O torneiro também será útil 
para conferir ritmo competitivo 
à selecção nacional Sub-20, que 
prepara presença no Torneio da 
COSAFA, a decorrer de 3 a 13 
de Dezembro próximo em Port 
Elizabeth, na África do Sul. 

Por outro lado, o torneio 
vai envolver quatro clubes 
da capital do país, que a par-
tir de 5 de Dezembro pode-
rão participar no Moçambola.

Eis a primeira jornada do 
torneio: 

Domingo, 16 de Novembro 
Black Bulls – Costa do Sol
Ferroviário de Maputo – 

Liga Desportiva 
Mambinhas Sub-20 – Ma-

tchedje (LANCEMZ) 

sentes, então a Associação/
Federação em questão deve-
rá obter a aprovação da CAF.

A CAF dá a conhecer que 
o objectivo das medidas emer-
genciais é de fiscalizar a reto-
mada do futebol no continente, 
definindo um plano que privi-

legia os jogadores e o jogo. O 
organismo máximo do futebol 
africano faz saber que “estas 
regras específicas podem ser re-
vistas de acordo com a evolução 
da situação de saúde no mundo 
e especificamente no conti-
nente africano. (LANCEMZ)
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Declaração Universal dos Direitos do Homem

|coMercial|

Moçambique 
é um dos 
192 países, 
43 dos 
quais no 

Continente africano, que assinaram 
a Carta dos Direitos do Homem 
das Nações Unidas. Esta declara-
ção marcou um marco na história 
dos direitos humanos no mundo.

A Declaração foi proclamada 
pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em Paris em 10 de Dezem-
bro de 1948, como um ideal para 
todos os povos e nações, em defesa 
dos direitos humanos fundamen-
tais. A Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, como ideal 
comum pelo qual todos os povos e 
nações devem lutar, para que tanto 
os indivíduos como as institucio-
nais, nela constantemente inspira-
dos, promovam, através do ensino 
e da educação, o respeito por estes 
direitos e liberdades e assegurar, 
por meio de medidas progressivas 
nacionais e internacionais, seu co-
nhecimento e aplicação universal e 
efectiva entre os povos dos Estados 
Membros.

 Preâmbulo
 Considerando que o reco-

nhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família 
humana e seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no 
mundo, 

Considerando que o desprezo 
e o desrespeito pelos direitos do 
homem resultaram em actos bár-
baros que ultrajaram a consciência 
da Humanidade, e que o advento 
de um mundo em que os homens 
gozem de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade de viverem a 
salvo do temor e da necessidade, 

Considerando ser essencial 
que os direitos do homem sejam 
protegidos pelo império da lei, para 
que o homem não seja compelido, 
como último recurso, à rebelião 
contra a tirania e a opressão, 

Considerando ser essencial 
promover o desenvolvimento de 
relações amistosas entre as nações, 
Considerando que os povos das 
Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fé nos direitos do ho-
mem e da mulher, e que decidiram 
promover o progresso social e 
melhores condições de vida em 
uma liberdade mais ampla,

 Considerando que os Estados 
Membros se comprometeram a 
promover, em cooperação com as 
Nações Unidas, o respeito univer-
sal aos direitos e liberdades funda-
mentais do homem e a observância 
desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma com-
preensão comum desses direitos e 
liberdades é da mais alta impor-
tância para o pleno cumprimento 
desse compromisso,

 A Assembléia Geral das Na-
ções Unidas proclama a presente 
Declaração Universal dos Direitos 

do Homem como o ideal comum 
a ser atingido por todos os povos 
e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, 
por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção 
de medidas progressivas de carác-
ter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento 
e a sua observância universais e 
efectivos, tanto entre os povos dos 
próprios Estados Membros, quanto 
entre os povos dos territórios sob 
sua jurisdição.

 Artigo 1 
Todos os homens nascem 

livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito 
de fraternidade.

 Artigo 2
I) Todo o homem tem ca-

pacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta De-
claração sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. 

II) II) Não será também 
feita nenhuma distinção fundada 
na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território a 
que pertença uma pessoa, quer se 
trate de um território independente, 
sob tutela, sem governo próprio, 
quer sujeito a qualquer outra limi-
tação de soberania. 

Artigo 3 
Todo o homem tem direito 

à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. 

Artigo 4 

Ninguém será mantido em es-
cravidão ou servidão; a escravidão 
e o tráfico de escravos estão proibi-
dos em todas as suas formas.

 Artigo 5 
Ninguém será submetido a tor-

tura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante. 

Artigo 6 
Todo homem tem o direito de 

ser, em todos os lugares, reconhe-
cido como pessoa perante a lei.

 Artigo 7
 Todos são iguais perante a 

lei e tem direito, sem qualquer 
distinção, a igual protecção da lei. 
Todos tem direito a igual protecção 
contra qualquer discriminação 
que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal 
discriminação.

 Artigo 8
 Todo o homem tem direito 

a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efectivo para 
os atos que violem os direitos fun-
damentais que lhe sejam reconhe-
cidos pela constituição ou pela lei. 
Artigo 9 Ninguém será arbitraria-
mente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10
 Todo o homem tem direito, 

em plena igualdade, a uma justa e 
pública audiência por parte de um 
tribunal independente e imparcial, 
para decidir de seus direitos e 
deveres ou do fundamento de qual-
quer acusação criminal contra ele. 

Artigo 11 
I) Todo o homem acusado 

de um ato delituoso tem o direito 
de ser presumido inocente até que 
a sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias a sua defesa.

II)  II) Ninguém poderá 
ser culpado por qualquer acção ou 
omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito 
nacional ou internacional. Também 
não será imposta pena mais forte 
do que aquela que, no momento 
da prática, era aplicável ao ato 
delituoso.

 
Artigo 12 
Ninguém será sujeito a inter-

ferências na sua vida privada, na 
sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques 
a sua honra e reputação. Todo o 
homem tem direito à protecção 
da lei contra tais interferências ou 
ataques. 

Artigo 13
I) Todo homem tem 

direito à liberdade de locomoção e 
residência dentro das fronteiras de 
cada Estado. 

II) II) Todo o homem tem o 
direito de deixar qualquer país, in-
clusive o próprio, e a este regressar. 

Artigo 14
I) Todo o homem, vítima 

de perseguição, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros 
países.

II)  Este direito não pode ser 
invocado em casos de persegui-
ção legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por 
aptos contrários aos objectivos e 
princípios das Nações Unidas. 

Artigo 15 
I) Todo homem tem direito 

a uma nacionalidade. 
II)  Ninguém será arbitra-

riamente privado de sua nacionali-
dade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade.

 Artigo 16
I) Os homens e mulheres 

de maior idade, sem qualquer 

restrição de raça, nacionalidade ou 
religião, tem o direito de contrair 
matrimónio e fundar uma família. 
Gozam de iguais direitos em 
relação ao casamento, sua duração 
e sua dissolução. 

II)  O casamento não será 
válido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes. 

III) A família é o núcleo 
natural e fundamental da sociedade 
e tem direito à protecção da socie-
dade e do Estado. 

Artigo 17
I) Todo o homem tem 

direito à propriedade, só ou em 
sociedade com outros.

II)  Ninguém será arbitraria-
mente privado de sua propriedade. 

Artigo 18 
Todo o homem tem direi-

to à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de 
religião ou crença e a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, 
pelo ensino, pela prática, pelo culto 
e pela observância, isolada ou 
colectivamente, em público ou em 
particular. 

Artigo 19 
Todo o homem tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, 
sem interferências, ter opiniões e 
de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer 
meios, independentemente de 
fronteiras.

 Artigo 20
I) Todo o homem tem 

direito à liberdade de reunião e 
associação pacíficas. 

II)  Ninguém pode ser 
obrigado a fazer parte de uma asso-
ciação. 

Artigo 21
I) Todo o homem tem o 

direito de tomar parte no governo 
de seu país directamente ou por 
intermédio de representantes livre-
mente escolhidos.

II) Todo o homem tem igual 
direito de acesso ao serviço público 
do seu país.

III)  A vontade do povo será 
a base da autoridade do governo; 
esta vontade será expressa em 
eleições periódicas e legítimas, por 
sufrágio universal, por voto secreto 
ou processo equivalente que asse-
gure a liberdade de voto. 

Artigo 22 
Todo o homem, como membro 

da sociedade, tem direito à segu-
rança social e à realização, pelo 
esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos económicos, 
sociais e culturais indispensáveis à 
sua dignidade e ao livre desenvol-
vimento de sua personalidade. 

Continua
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 Lançamento do livro 
“Prisão Dourada” de 
Ana Lavrador

Ex-mulher de Phil Collins alega que o 
músico se recusava a tomar banho

Um diário 
p o é t i c o 
em tempos 
de pande-
mia levou 

a escritora Ana Lavrador 
a registar em livro as suas 
impressões e a engrenagem 
do dia-a-dia em “Prisão Dou-
rada”, que será apresenta-
do no dia 20 de Novembro, 
pelas 18 horas, na UCCLA.

O livro tem a chan-
cela da Kotter Editorial.

Sinopse:
Durante 50 dias de pan-

demia, Ana Lavrador fez um 
registo poético desse “tempo 
suspenso” a que todos fomos 
alçados. Com uma escrita 
leve, sensível, a poeta pôs-se 
a registar suas impressões de 

um maquinismo emperrado, 
em que as ruas estão vazias, as 
portas estão fechadas e a men-
te aberta ao questionamento 
da vacuidade da engrenagem 
que nos consome. Desde sua 
“Prisão Dourada” (oximoro 
que dá título ao livro e pre-
nuncia as tensões do momento 
registado), Ana colhe as flo-
res e os espinhos de uma pri-
mavera estranha e pungente.

A relação mais delicada e 
profunda com seus gatos; a ir-
responsabilidade de poderosos 
e incautos; o respiro provisório 
de uma natureza sufocada pela 
ganância humana; as reuniões 
virtuais com seus alunos; os 
“Pesadelos nesta guerra sú-
bita, / sem defesa e sem data 
para acordar” – nada escapa 
ao olhar atento e agudo des-

ta pintora subtil da paisagem 
humana, nesses dias em que 
vemos “O medo a espalhar-
-se, /a esperança pousada na 
escrita”. (Marcos Pamplona)

Biografia:
Ana Luísa Figueiredo La-

vrador da Silva é licenciada 
em Geografia, mestre em Ge-
ografia Física e Ambiente e 
doutorada em Artes e Técni-
cas da Paisagem. A paisagem 
é o seu tema central de inves-
tigação. Colabora em projec-
tos académicos ligados às pai-
sagens literárias e ao turismo 
em regiões vinhateiras. Tem 
publicado livros e artigos em 
revistas científicas e literá-
rias, e uma vasta participação 
em congressos, colóquios, 
seminários e conferências.

Depois de ter sido expulsa da casa do músico, a ex-
-mulher de Phil Collins luta em tribunal por uma com-
pensação monetária. As mais recentes alegações falam em 
falta de hábitos de higiene e comportamento antissocial

Getty Images 
Phil Collins 
e a ex-mu-
lher, Orian-
ne Cevey

A ex-mulher de Phil 
Collins, Orianne Cevey, 
acusa o músico de falta de 
hábitos de higiene e com-
portamento antissocial.

As alegações foram apre-
sentadas em tribunal, no âm-
bito do processo que Orianne 
Cevey apresentou depois de, 
no passado mês de Agosto, 
Phil Collins ter obtido uma 
ordem judicial para expulsá-
-la - a si e ao seu novo ma-
rido - da sua casa em Mia-
mi, nos Estados Unidos.

Em Outubro, ambas as 
partes concordaram que 
Orianne Cevey e o novo 
marido deixariam a habita-
ção até meados de Janeiro, 
mas a mulher, que tem na-
cionalidade suíça, continua 
a reclamar, em tribunal, que 
é co-proprietária da casa de 
Phil Collins, que vale mais 

de 30 milhões de euros.
Nos últimos documentos 

apresentados em tribunal, 
Orianne Cevey alega que, 
no último ano, Phil Collins 
se tornou um eremita, recu-
sando-se a socializar, de-
sistindo de fazer música e 
abusando de analgésicos. A 
ex-mulher do britânico as-
segura ainda que “durante 
meses” o ex-Genesis se re-
cusou a tratar da sua higiene.

Os advogados de Phil 
Collins já responderam, con-
siderando que estas acusa-
ções não têm fundamento e 
que são “escandalosas, obs-
cenas, sem ética e, na sua 
grande parte, flagrantemente 
falsas ou altamente exagera-
das”. A defesa sugere ainda 
que Orianne Cevey pretende 
“extorquir” dinheiro do ho-
mem com quem foi casada 
durante sete anos, até 2006. 
O casal reconciliou-se em 
2015, separando-se nova-
mente no início deste ano.

Ex-mulher de Phil Collins alega que o músico se recusava a tomar banho  
  

Depois de ter sido expulsa da casa do músico, a ex-mulher de Phil Collins luta 
em tribunal por uma compensação monetária. As mais recentes alegações 

falam em falta de hábitos de higiene e comportamento antissocial 
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A ex-mulher de Phil Collins, Orianne Cevey, acusa o músico de falta de hábitos de 
higiene e comportamento antissocial. 

As alegações foram apresentadas em tribunal, no âmbito do processo que Orianne 
Cevey apresentou depois de, no passado mês de Agosto, Phil Collins ter obtido uma 
ordem judicial para expulsá-la - a si e ao seu novo marido - da sua casa em Miami, 
nos Estados Unidos. 

Em Outubro, ambas as partes concordaram que Orianne Cevey e o novo marido 
deixariam a habitação até meados de Janeiro, mas a mulher, que tem nacionalidade 
suíça, continua a reclamar, em tribunal, que é co-proprietária da casa de Phil Collins, 
que vale mais de 30 milhões de euros. 

Nos últimos documentos apresentados em tribunal, Orianne Cevey alega que, no 
último ano, Phil Collins se tornou um eremita, recusando-se a socializar, desistindo 
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Eleições Estados Unidos: um balanço

Diz-se que nunca, 
desde a Guerra 
Civil, os norte-
-amer icanos 
estiveram tão 

divididos cultural e politicamente. 
Que me lembre, houve outros mo-
mentos de grande divisão: nos anos 
trinta, com a Depressão e o New 
Deal, nos tempos da discussão da 
intervenção na Segunda Guerra 
Mundial, quando o “America First” 
de Charles Lindbergh se opunha 
à entrada na guerra desejada por 
F.D. Roosevelt; nos anos 60, quan-
do Barry Goldwater foi escolhido 
como candidato Republicano e foi 
derrotado por L.B. Johnson; e até 
em 1980, quando Ronald Reagan 
venceu Jimmy Carter e iniciou 
uma política que levaria ao fim da 
União Soviética e da Guerra Fria.

Os factos
Também houve crises que 

dividiram os americanos: a luta 
pelos Direitos Civis, o Vietname, 
o Watergate. Houve uma crise 
político-legal numa eleição presi-
dencial em 2000, quando Al Gore 
contestou os resultados da Flórida, 
em que a vantagem de Bush era de 
cerca de mil votos, uma contesta-
ção e recontagem que acabou por 
ser resolvida a favor de Bush, 37 
dias depois, pelo Supremo Tribu-
nal de Justiça dos Estados Unidos. 

Desta vez, tudo é mais fundo 
e mais substancial: a oposição é 
ideológica e cultural e a deslegiti-
mação é recíproca. Entretanto, há 
uma suspeita de fraude eleitoral 
em Estados decisivos, com Biden 
a vencer, para já, com margens 
muito estreitas. Sempre segundo 
a argumentação dos advogados 
de Trump, as suspeitas recaem 
sobretudo nos votos enviados por 
correio normal ou electrónico em 
Estados administrados por buro-
cracias democratas, com casos de 
impedimento de fiscalização por 
parte dos representantes republica-
nos, nomeadamente em Filadélfia.

No sábado, ao meio-dia, a 
CNN e outras televisões, anteci-
pando-se ao fim das contagens, das 
recontagens e de eventuais proces-
sos, proclamaram Biden 46º Pre-
sidente dos Estados Unidos. Mas 
quer Trump, via Twitter (quando o 
deixam), quer o chefe da sua equipa 
legal, Rudi Giuliani, já avançaram 

com a contestação nos Tribunais.
Tudo isto se passa na América 

profundamente dividida que sai 
destas eleições. E dividida mais 
ou menos a meio, mesmo em voto 
popular (75 milhões versus 71 mi-
lhões), sendo a Califórnia e Nova 
Iorque responsáveis por grande 
parte da diferença entre os candi-
datos. Sucede ainda que a divisão 
não é apenas territorial, Costa Leste 
Norte e Costa Oeste azuis, Centro-
-Oeste e Sul encarnados: é uma 
divisão cultural e política transver-
sal, até nas “tribos” da América 
(brancos, latinos, negros, judeus, 
mulheres, homens, homossexuais), 
uma divisão que assenta sobretu-
do nas convicções religiosas e po-
líticas de cada lado da barricada.

Com efeito, Trump fez progres-
sos entre os chamados latinos ou 
hispânicos (cerca de um terço votou 
por ele) e entre os negros (dobrou 
os votos que tivera no eleitorado 
afro-americano em 2016). Em con-
trapartida, perdeu entre os brancos 
mais velhos e as mulheres da classe 
média suburbana. Mesmo assim, 
com os media a culpá-lo dos mortos 
da pandemia e a recessão económi-
ca, conseguiu ter mais oito milhões 
de votos que em 2016. Conseguiu 
também que o Partido Republica-
no tivesse ganhos na Câmara dos 
Representantes e que esteja, por 
enquanto, a manter a maioria no 
Senado. E nos referendos locais, 
as causas conservadoras ganharam.

A grande divisão dos ameri-
canos é, assim, política, com cerca 
de 90% dos eleitores democratas 
a declarem-se “liberais” (o que no 
sentido americano quer dizer pro-
gressistas, de esquerda) e 85% dos 
eleitores republicanos a dizerem-se 
“conservadores” (isto é, de direita).

O que se segue
Donald Trump, nestes quatro 

anos, mudou a essência e a com-
posição do Partido Republicano, 
que passou a ser um partido nacio-
nalista conservador, com marcas 
isolacionistas e com uma maior 
presença das classes trabalhado-
ras, da classe média baixa, dos 
afro-americanos e dos latinos. O 
Partido Democrata, por sua vez, 
acabou por tornar-se uma coligação 
anti-Trump. Uma coligação que 
vai desde os bilionários da High 
Tech e Michael Bloomberg – que 
deram muitas centenas de milhões 
de dólares a Biden e a candidatos 
democratas ao Senado – ao radi-
cal Bernie Sanders e aos militan-
tes Antifa. Ou seja, uma coligação 
com pouco em comum além do 
anti-Trumpismo – e, logo, uma co-
ligação em risco de ruptura quando 
Donald Trump sair da Casa Branca. 

Biden é um democrata do ve-
lho estilo, moderado e centrista, 
que a campanha puxou para a es-
querda, ao contrário de Kamala 
Harris, com posições e uma agenda 
mais progressistas. Nesse sentido, 
um Senado republicano, que não 
permita a nomeação de pessoas 
como Bernie Sanders e Elisabeth 
Warren para o Gabinete, pode vir 
a ser um aliado de Biden, dando-
-lhe um pretexto legal para não 
virar muito à esquerda. Veremos.

De qualquer forma, se Biden 
for confirmado vencedor e se qui-
ser mesmo, realisticamente, reunir 
vencedores e vencidos, terá de levar 
em conta os 71 milhões de eleito-
res de Trump e parte do programa 
Republicano – que, de resto, não 
está, em vários pontos económico-
-sociais, muito distante do seu.

Um dos pontos da política 
económica do duo Biden-Harris 

é “Made In All of America”, um 
programa que pretende contrariar a 
“visão derrotista” de que as forças 
da “automação e da globalização” 
tornam impossível manter a in-
dústria na América. Esta proposta, 
usada eleitoralmente para combater 
o sucesso de Trump junto dos tra-
balhadores da indústria em Estados 
vitais, como a Pensilvânia, parece 
ter tido sucesso em cidades como 
Detroit; mas para que seja de fac-
to efectiva terá necessariamente de 
manter de pé muitas das políticas so-
ciais da Administração republicana.

A política externa
Outra área em que a retó-

rica é diferente mas em que a 
prática talvez não seja assim tão 
diferente é a política externa. 

Aqui, em termos declarativos, 
a equipa de Biden irá voltar a um 
maior consenso com aquilo que foi, 
no fim da Guerra Fria, a “ordem 
internacional liberal”, afastando-
-se do nacionalismo – com algu-
ma feição isolacionista e relativa-
mente independente das grandes 
organizações multilaterais – da 
Administração Trump, a primeira 
Administração em muitas décadas 
a não iniciar guerras exteriores. Tal-
vez Washington volte ao Acordo de 
Paris, reveja os acordos com o Irão 
e se mostre mais activa em relação 
à NATO, mas, além destes aspectos 
e da sua complexidade (por exem-
plo uma reaproximação a Teerão 
levanta problemas com os Sauditas 
e com Israel), Biden e sua equipa 
não podem ignorar que a grande 
maioria do povo americano, repu-
blicano ou democrático, à excepção 
das elites da Costa Leste, não quer 
uma América “polícia do Mundo”, 
nem pagar os custos da defesa da 
Europa, desaparecida a União So-

viética. O isolacionismo progres-
sivo e a mudança de prioridades 
estratégicas (por exemplo da Euro-
pa para a Ásia) são irremediáveis. 
E aí é importante o caso chinês.

Nas semanas anteriores e pos-
teriores às eleições americanas 
de 3 de Novembro de 2020, com 
um fosso ideológico, cultural e 
político nunca visto entre Repu-
blicanos e Democratas, um dos 
raríssimos pontos de consenso 
entre os dois candidatos e as duas 
campanhas foi, em estilos diferen-
tes, a qualificação da China como 
adversário – económico, político, 
ideológico – dos Estados Unidos.

Se Trump, desde o princípio, 
impôs sanções comerciais a Pe-
quim e denunciou a origem da 
pandemia (o “Chinese Virus”) e 
nisso foi seguido pelo grosso dos 
líderes e candidatos republicanos, 
também entre os Democratas a 
denúncia da República Popular da 
China foi significativa – a come-
çar pelos próprios representantes 
da ala mais à esquerda do partido. 
Como Bernie Sanders que, numa 
entrevista ao programa 60 Minutes, 
perguntado por Anderson Cooper 
o que faria em caso de uma acção 
militar da China contra Taiwan, 
responderia: “Que fique claro para 
todos os países do mundo que de 
modo algum vamos ficar quietos 
e deixar que aconteçam invasões”.

 À semelhança de Sanders, 
também a senadora Kamala Har-
ris, a Vice-Presidente no ticket 
Biden-Harris, manteve a posição 
de que os Estados Unidos deviam 
confrontar a “ameaça chinesa”, 
mas juntamente com os Aliados 
e não unilateralmente, ao estilo 
de Trump. E a senadora Elisabe-
th Warren, num artigo na Foreign 
Affairs, referiu-se ao perigo repre-
sentado pela utilização por Pequim 
da economia como uma arma, de-
nunciando a pirataria tecnológica 
chinesa mas propondo que os Es-
tados Unidos seguissem a China 
no uso e planificação da economia 
para servir os interesses nacionais.

Também Biden, no seu projec-
to de Política Externa, propôs, em 
relação à China, uma política que 
pressione e responsabilize Pequim 
pelas más práticas ambientais e co-
merciais – não ao modo unilateral 
de Trump, ressalvou, mas através de 
uma “coligação de Democracias”. 


