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Severino Ngoenha analisa processos eleitorais

Desordem
judicial
alimenta
gritos da
fraude

Comissão dos Direitos Humanos recebe o dossier

Nova Democracia
luta pelos dezoito
presos políticos

Investigação moçambicana na mira da AT
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Severino Ngoenha analisando as últimas eleições no país

“É preciso transparência
para evitar armas”
para aglutinar ideias da oposição pelo partido vencedor?
SN - É preciso recordar sempre
e dizer parabéns àqueles que
ganharam, mas recorda-los que
muitas das ideias que se manifestaram nos discursos, nos comícios, manifestos eleitorais daqueles que perderam eram também
ideias boas e verdadeiras, e que
quem ganhou tem que as ter em
conta na governação. Muitas das
críticas que as oposições fizeram
e com elas a sociedade civil têm
que ser tidas em conta, porque
elas comportavam parte da
verdade por parte daqueles que
ganharam. Os que perderam são
parte integrante e fundamental
do processo democrático.
O que é inadmissível no sistema democrático é que as
oposições façam-se por armas,
de forma militar, bélica, mas isso
implica que aqueles que ganharam não tenham que meter os
outros em condições de recorrer
à armas como única maneira de
ver satisfeitas algumas reivindicações legítimas, nem aqueles
que perderam têm que pensar
que a única maneira de fazer
valer as reivindicações legítimas seja recorrer às armas. Isto
implica uma nova mentalidade
na nossa forma de fazer política.

LUÍS CUMBE
O académico e docente universitário Severino Ngoenha considera que a falta de transparência e credibilidade do sistema
judicial no julgamento dos processos eleitorais pode abrir espaço
para fragmentações, levando ao recurso à força por parte dos
que habitualmente usam este meio de destruição de vidas, de
infraestruturas, da liberdade de circulação para fazer vincar as
suas reivindicações.

N

o capítulo da análise à crise interna da Renamo,
o nosso interlocutor aponta
Elias Dhlakama como quem
aparentava ter visão de aglutinar
opiniões discordantes no partido, uma vez que traduzia capacidade de trazer um discurso
mais racional, construtivo, mais
pensado e aglutinador, diferente
do belicista que a Renamo nos

habituou, concluindo assim que
seria uma oposição que estaria a
altura de fazer bem à democracia
moçambicana.
Ngoenha fala da necessidade
das instituições de administração de justiça de se revelar
suficientemente fortes para a
transparência e objectividade,
com vista a julgar processos da
consolidação do nosso modelo
democrático. Assim, convida-

mos o leitor a seguir na íntegra
o pensamento de Ngoenha,
traduzido em forma de discurso
directo nas linhas que se seguem.
ZAMBEZE (Z) - O país regressa aos tiros na zona centro,
depois de viver momentos de
aparente acalmia, sem ignorar
os ataques em Cabo Delgado.
Que leitura faz do actual estágio político e económico-social
do país?
Severino Ngoenha (SN) - Preocupa em primeiro lugar aquilo
que resulta do paradoxo da democracia. É que o momento mais
alto da vida do país é o sufrágio
universal, quando os eleitores são mobilizados a escolher
aqueles que lhes vão governar,
e através delas as orientações
principais que vão nortear a
vida política, económica e social

do país.
A contradição é que, em qualquer país do mundo, o momento
das eleições, ao mesmo tempo
que é o mais alto da vida democrática é também um grande
momento de fragmentação. O
facto de que uns votam para
um partido e outros para outro
faz com que as famílias, comunidades, os grupos, os crentes
se dividam.
O grande problema que se impõe logo à realização das eleições
é juntar o que separou, colar o
que se descolou, recoser o que se
fragmentou, e esta é para mim a
questão chave de todo o processo
pós-eleitoral, ainda mais no
contexto moçambicano em que
já vivemos fragmentações desde
alguns tempos a esta parte.
Z - Considera haver abertura

Z - Nessa perspectiva de reivindicações, será que o nosso
sistema de justiça está a altura
de responder positivamente a
actos de fraude?
SN - Isto implica uma mudança na maneira de vivermos
com as nossas instituições, tem
que se fazer e deixar espaço
para que os poderes de justiça
sejam suficientemente livres,
sem nenhuma promiscuidade
para poderem se pronunciar
com distância e objectividade
aos diferentes processos, isto vai
fazer com que ninguém recorra
as armas ou pelo menos não
faça legitimada pelos processos
políticos nacionais.
As nossas instituições são
muito promíscuas e, quando há
promiscuidade, chegamos a um
momento quase dramático, de tal
maneira em que, por exemplo, se
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para benefícios próprios até de
gente do exterior. Patriotismo é
amar a pátria mas a pátria existe
nas outras pessoas, desde os que
vivem em dificuldades das cheias
ou das secas, dos que estão a ser
mortos agora nas províncias do
centro, ou no norte.

amanhã o Conselho Constitucional disser que a Frelimo ganhou
justamente nos números tirados
muita gente não vai acreditar,
porque as nossas instituições tem
histórico de não credibilidade.
Precisamos de pautar pela
transparência e, em segundo
lugar, pela credibilidade. Neste
momento faltam-nos as duas
coisas, e essa falta das coisas
justifica que a Renamo de eleição em eleição, os observadores
internos e internacionais falem
de fraude, o que se tornou uma
ladainha comum nos processos
políticos eleitorais africanos.

Z – Ainda sobre sistema de
justiça. Continua sendo despoletado, a partir do exterior,
casos de envolvimentos no
escândalo das “dívidas ocultas”, sobretudo da Frelimo.
Por que será que a nossa justiça
continua aparentemente neutra
neste caso?

Z - Vemos uma oposição que
de eleição em eleição canta o
mesmo discurso de fraude há
25 anos, não será forma fácil da
oposição justificar incompetência e desorganização?
SN - O facto de cantar fraude
eleitoral ou não há 25 anos não
faz da oposição uma alternativa
politicamente não credível. Se há
fraude é justo que continuem a
gritar fraude, mas mais do que
gritar a fraude temos que pautar
por uma democracia de transparência de tal maneira consubstanciada até que a ideia de
alguém gritar fraude desapareça
no nosso meio. Que a Renamo
não seja alternativa credível,
concordo, mas por outras razões,
mas porque não está criar uma
estrutura alternativa.
Por exemplo, pareceu-me
que Elias Dhlakama seria eleito
presidente da Renamo, não
porque fosse irmão de Afonso
Dhlakama, mas porque parecia
alguém capaz de trazer um
discurso diferente do habitual
que temos, mais racional, mais
construtivo, mais pensado e
aglutinador, e nesse sentido ele
seria uma oposição que estaria a
altura de fazer bem a democracia
moçambicana, mas não foi o que
aconteceu, não foi ele quem ganhou e, talvez, ele não teria feito
o que estou a pensar, ganhou
outro líder, Ossufo Momade, e
continuamos com essa vitória
de militares, continuamos com
antigos combatentes, não que o
outro não fosse. Precisamos de
afirmação de um partido político
que traga ideias, propostas alternativas, que não se contenta em
criticar o que a Frelimo faz ou
não, e não de um corpo militar
que se torna num partido político, nesse sentido, nem a Renamo
e nem o MDM conseguem ser
uma oposição credível.
Z - Em relação às fricções na
Renamo, o que se assiste dentro
deste partido pode traduzir
ideia de que não esteja ainda
a altura de ser uma alternativa
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SN - Sabemos que para que um
país seja governado de maneira
democrática e transparente precisa de leis justas e instituições
fortes. Neste momento, não temos
nem leis justas nem instituições
suficientemente fortes para com
transparência e objectividade aplicar as leis justas e a justiça perfeita.
credível?
SN - Que haja problemas na
Renamo, divisões, conflitos
ou posições diferentes é um
problema interno da Renamo,
com isso não quero dizer que a
Renamo não seja uma alternativa
politicamente credível. Aliás,
imagino que existam também
problemas ou conflitos na Frelimo como existiram no MDM,
com os jovens a sair do partido.
Se algumas pessoas na Renamo
não querem estar podem sair e
podem construir uma outra força política, foi assim que nasceu
o MDM, mas esse problema de
ruptura nos partidos não é só
moçambicano, historicamente
isso acontece em todos os países
do mundo. O que não é legítimo
é recorrer a forças militares, a
emboscadas, colocar em causa
a vida das pessoas, no contexto
moçambicano, de pobreza endémica que conhecemos, que
vem das dívidas ocultas, do Idai
e recorramos de novo a armas
como única forma de solucionar
nossos diferendos, isso não deveria ser mais aceitável no nosso
contexto.
É que a vida política em Moçambique ou noutros países
do mundo conhece diferendos
no interior dos partidos, e é
bom, porque essa dialéctica de
posições diferentes é que dá
vida aos partidos, porque estes
não são uma igreja onde todos
professam a mesma fé, mas um
grupo de indivíduos que têm
uma orientação filosófica, com
certas analogias e que se metem juntos, e quanto mais eles
tiverem um debate construtivo
melhores serão, e quanto melhor

os partidos forem melhor será
a democracia moçambicana.
Se por acaso alguns chegam a
ruptura, porque já não se reconhecem num certo partido, eles
têm direito a separar-se.
Z - Nos últimos tempos apregoa-se muito o patriotismo, no
entanto, vemos um país que
vive de escândalos de dívidas,
resultado de actos de corrupção. Este discurso de apelo
ao patriotismo e luta contra a
corrupção não passa de falácia?
SN - Amar a pátria significa ter
respeito para aquelas pessoas que
você cruza com elas na rua, porque são esses que fazem a pátria

consigo, e você não pode amar
uma pátria ideal se você não faz
nada e não tem respeito pelos
concidadãos que tem. Sempre
que em nome dos seus próprios
interesses você sacrificar a maioria das pessoas que tem ao lado,
você não pode ser patriota.
O que se chama de dívidas
ocultas não foram falcatruas
feitas para ajudar os moçambicanos, ao contrário, foram coisas
tiradas a que moçambicanos
têm de pagar para benefício
de indivíduos de grupos, então
esses indivíduos não se pode
reclamar ao patriotismo, porque
sacrificaram seus compatriotas

O processo está correr, mas se
as instituições não são suficientemente fortes, são promíscuas, não
vamos esperar delas resultados
justos e equilibrados. O que está
acontecer levanta questões de fundo, de um lado, temos um Conselho Constitucional que diz que as
dívidas não se pagam e o Governo
paga, por outro lado, mais do que
acusar pessoas em tribunais se o
dinheiro existe importa saber onde
está e tentar reencaminhar para
Moçambique, para que os moçambicanos possam ter benefício
dele, e não tenham que pagar com
o petróleo e gás que nem estamos
ainda a explorar.
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André Thomashausen não tem reservas

África do Sul vai extraditar Chang para EUA

O jurista e académico sul-africano Andre Thomashausen
afirma que a África do Sul deve extraditar para os EUA o ex-ministro moçambicano Manuel Chang, acusado de envolvimento
no caso das dívidas ocultas de mais de 2 mil milhões de dólares.
“O ministro Ronald Lamola vai aplicar a lei e respeitar
o compromisso da África do
Sul em direito internacional,
de cumprir o Acordo de Extradição com os EUA, sendo
esse acordo a lei prevalecente
em relação ao protocolo SADC
(Comunidade de Desenvolvimento da África Austral)”,
disse, em entrevista à Lusa,
o jurista e professor emérito de Direito Internacional e
Comparado da Universidade
da África do Sul (UNISA).
“Mas por enquanto não
será chamado a tomar uma
decisão visto que Moçambique já indicou formalmente a sua intenção de interpor
mais um recurso, desta vez

contra o julgamento de 1 de
Novembro 2019″, sublinhou.
“Julgo que o recurso será
rejeitado sem muita demora”, adiantou Thomashausen.
O Tribunal Superior de
Gauteng, em Joanesburgo, decretou em 1 de Novembro que
o actual ministro da Justiça, Ronald Lamola, deve decidir se o
ex-governante da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), detido na África do Sul
desde 29 de Dezembro a pedido
da Justiça norte-americana por
fraude, corrupção e lavagem
de dinheiro, deve ser extraditado para os Estados Unidos,
para julgamento no caso das
dívidas ocultas, ou para Moçambique, onde goza de imu-

nidade e não foi ainda formalmente acusado pela justiça.
Segundo o académico, a
sentença proferida pela juíza Fisher “é clara”, tendo
fundamentado a decisão no
“primado do respeito” pelas
obrigações assumidas pelo
Estado sul-africano em matéria de direito internacional.
“Nisso, a juíza considerou o combate à corrupção
internacional uma prioridade
no elenco dos crimes a combater no foro internacional.
Mais concretamente, é uma
regra sagrada a não extradição para um país que deve
ser presumido crer frustrar a
punição do crime”, adiantou
à Lusa Andre Thomashausen.
No mês passado, o actual
ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, considerou que o “interesse da Justiça
não têm fronteiras” ao comentar a decisão anunciada pelos

Estados Unidos da América
de impor sanções contra a
controversa família Gupta,
próximos do ex-presidente
Jacob Zuma, afastado do cargo pelo seu próprio partido, o
Congresso Nacional Africano
(ANC, na sigla em inglês).
“O interesse da justiça não
deve ser algemado por qualquer limite ou fronteira e a
justiça deve ser vista como
feita sem medo ou favor”,
disse Lamola, em comunicado
divulgado em 10 de Outubro.
O governante sul-africano considerou então que “é
de importância crucial que a
nossa jovem democracia confronte a corrupção e os seus
efeitos antecedentes rapidamente” e aplaudiu “a colaboração do governo dos Estados

Unidos no combate à corrupção por parte do seu governo”.
Em 13 de Julho, Ronald Lamola solicitou, após a sua nomeação pelo Presidente Cyril
Ramaphosa, que a decisão do
anterior ministro Michael Masutha fosse analisada e anulada
por ser contrária às disposições
da Lei de Extradição sul-africana e do protocolo da SADC.
Embora o Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, não tenha pronunciado
inválida a decisão da primeira
instância (em Kempton Park)
a 8 de Abril 2019, mesmo
assim invalidou a decisão
do anterior ministro Masutha a 21 de Maio 2019, na
última semana do termo do
seu mandato, como “tendo
sido ferida de ilegalidade”.

Esquadrões da morte enervam Renamo e Frelimo
A Renamo acusou nesta
terça-feira, 12, a Frelimo
de ter reactivado os chamados esquadrões da morte,
que há quatro anos foram
os responsáveis pela onda
de assassinatos selectivos
a membros da oposição e
violência brutal contra analistas e críticos do Governo.
Em conferência de imprensa, em Maputo, José
Manteigas, porta-voz da
Renamo, denunciou casos que estão a acontecer
na zona centro do país.
“A Frelimo reactivou os

esquadrões da morte. Depois de ter praticado a mais
vergonhosa fraude eleitoral,
está agora a voltar a um estratégia de crime que está
a semear intranquilidade
na zona centro do país”,
disse Mantegas, apontando
o dedo às Forças de Defesa e Segurança (FDS) a
quem acusou de deter ilegalmente de membros da
Renamo e de tentativas de
sequestro de muitos outros.
Os casos, de acordo
com o porta-voz da Renamo, registaram-se nas pro-

víncias de Sofala, Manica,
Zambézia e Tete, Centro
do país, entre os dias 16 de
Outubro e 11 de Novembro.
“O cenário que aqui
apresentamos é simplesmente uma pequena amostra do que está a acontecer”, sublinhou Manteigas,
garantindo que o Presidente da República, Filipe Nyusi, “sabe o que está
a acontecer no terreno”.
Frelimo reagem com
“partido inconformado”
às

A Frelimo já reagiu
acusações
classifi-

cando-as de infundadas.
“Esta não é a primeira vez que a Renamo fala
de esquadrões da morte,
mostra claramente que
esta questão é uma linha
da própria Renamo”, declarou o porta-voz da Frelimo, Caifadine Manasse.
A reacção surgiu horas
depois de acusações feitas
pelo porta-voz da Renamo,
José Manteigas, de que o
partido no poder reactivou
alegados esquadrões para
perseguir membros do principal partido da oposição,

na sequência da contestação
aos resultados das eleições
gerais de 15 de Outubro.
Manasse disse que as
acusações à Frelimo são
uma tentativa de manipulação para instalar um clima
de perturbação da ordem
e tranquilidade pública.
“Nós vamos continuar a dirigir os destinos do
povo e não vamos apoiar
nem vamos admitir qualquer perturbação que retarde o desenvolvimento do país”, defendeu o
porta-voz
da
Frelimo.
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A procissão vai ao adro na “Casa dos Impostos”

Investigação moçambicana na
mira da Autoridade Tributária
A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) tem estado a
atravessar momentos de tentativa de agitação interna, protagonizada por alguns jovens, e não só, a soldo de um grupo de
antigos funcionários seniores daquela instituição. Na semana
passada, o jornal Zambeze trouxe a primeira de tantas informações que estão na posse da inteligência interna da Autoridade Tributária, bem como da secreta moçambicana, dando
conta da identificação de algumas pessoas que se acredita serem autoras, mandantes, patrocinadoras e até difusoras das
mensagens nas redes sociais. Este grupo, além de fotos, faz
gravações das reuniões internas que depois são partilhadas
conforme a conveniência.
comunicação
social e as redes
sociais já há algum tempo têm
sido usadas para
a conspiração de alguns “alfandegários”. Os conflitos ultra-

A

neiras e Técnica Tributária,
nas seguintes categorias: Assistente Aduaneiro e Técnico Tributário de 2ª Classe.
Entretanto, para o concurso acima, os candidatos
só podiam ser aprovados se

passaram todas as paredes da
instituição e chegaram ao nosso jornal por fontes fiáveis, que
nos falam de uma clara frustração de antigos líderes de alegados esquemas perigosos de
corrupção que tinham tomado
de assalto a entidade máxima
responsável por colectar impostos para o Estado moçambicano. Eles tinham transformado os seus bolsos em cofres
do estado, através do descaminho escandaloso de receitas.
Como reportamos na semana passada, citando fontes
bem colocadas e ligadas ao
processo de investigação, o
alarido começa em Agosto,
quando a Autoridade Tributária lançou um concurso interno, dirigido a funcionários
das carreiras técnicas adua-

conseguissem atingir uma
marca igual ou superior a 10
valores. Segundo o regulamento, em caso de empate, o
júri iria considerar o tempo de
serviço prestado nas unidades
locais situadas nos distritos,
conforme determina o número 2 do artigo 31 do Estatuto do Pessoal da Autoridade
Tributária de Moçambique.
Eis que aparecem alguns
funcionários, que entendem
não haver necessidade de serem avaliados por intermédio
de um teste. Os mesmos alegam que são antigos e que a
antiguidade é um posto e um
certificado de competência.
Informações em posse do
Zambeze indicam que a secreta moçambicana está a levar
a cabo uma verdadeira varre-

dura em diversas instituições,
onde a fuga de informação
tem se tornado prática, o que
desestabiliza as instituições
públicas. Informações confirmadas indicam que esta fila
de “boateiros”, é composta
por antigos quadros seniores
das mesmas, inconformados com a sua substituição.
Esta acção tem estado a
desgastar a imagem e credibilidade das instituições,
que se sentem pressionadas
a agir fora da lei e das normas do seu funcionamento,
ou mesmo não tomar medidas revolucionárias, porque
se estas não forem do agrado
dos grupos de pressão interna,
vão ser objecto de exposição.

O grupo recorre a alguma
imprensa e também as redes

sociais, onde num formato de
cartas anónimas, expõem as
instituições muitas vezes até
com recurso a mentiras e falsidades. Segundo uma fonte da
secreta moçambicana, “tudo
está a ser feito para que informação classificada das instituições não seja objecto de boato,
mas deve-se assegurar sempre
que o cidadão tenha informação útil e de forma atempada. É
isto que visa o nosso trabalho.”
A nível da AT, segundo
a inteligência interna, Júlio
António Inácio Manjate que
ingressou em 1998 para os quadros da instituição, Superintendente Aduaneiro da Autoridade Tributária, desde Maio
de 2017, actualmente afecto
ao Posto Fiscal e de Cobrança
de Mandlakazi, pode estar a
encabeçar a lista dos orquestradores da intempérie que se
regista na AT. Dizem as nossas
fontes que o homem pode também estar ligado a esquemas de
saque de milhões dos cofres do
Estado, através do descaminho
das receitas, a avaliar pelo vasto património que detém. Por
isso, a nossa fonte, acha que
“há elementos que bastem para
que a PGR actue sobre algumas
pessoas”, pois “um Superintendente Aduaneiro da AT com o
histórico de cargos de chefia
recebe cerca de 60 mil meticais,
valor que não pode justificar
tanto património”, rematou.
Grande parte, senão toda,
alegada fortuna de Júlio António Inácio Manjate pode ser

resultado das perseguições ao
mukheristas e facilitação de
importação de mercadorias ilegais. É proprietário de luxosas
casas em bairros de elite na cidade e província de Maputo,
para além de instâncias hoteleiras. Como funcionário público, onde arranjou fundos para
construir e comprar tais empreendimentos? Fica a questão.
Recorde-se que…
O combate aos esquemas
de corrupção nas alfândegas já
conheceu várias fases, onde a
resistência a mudança tem sido
um dos maiores obstáculos e
gera conspirações. Em Abril de
2010, Orlando José, então Director de Auditoria, Investigação
e Informação das Alfândegas,
foi assassinado a queima-roupa
quando se dirigia a sua casa no
bairro Zimpeto, arredores da
Cidade de Maputo. Conhecido
pela sua coragem no desmantelamento de esquemas de fuga
ao fisco e descaminho de receitas, o jovem foi atingido por um
tiro na perna, um no coração e
outro na cabeça, dias depois de
uma operação bem-sucedida de
detenção de um libanês na posse de 400 mil dólares ilegais.
Orlando José, que chefiava
vários elementos como Júlio
António Inácio Manjate, encontrou a morte tentando combater
as gangs internas das alfândegas
bem como as externas, compostas por importadores ilegais e traficantes de mercadoria diversa.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A ética no exercício da medicina

D

esde os primórdios da civilização humana
que a medicina
foi considerada uma prática ética para
servir a Humanidade. Em
tempos remotos a medicina
era praticada pelos profetas,
santos, sacerdotes e filósofos.
Alguns dos princípios morais e regras éticas observados
nessa altura ainda são seguidos
pelos membros desta profissão
quando lidam uns com os outros e com os doentes, mantendo assim esta nobre tradição.
O código mais antigo da
ética medicinal é o chamado
“Juramento de Hipócrates”,
que é a base de um outro documento célebre, a Declaração de
Genebra da Organização Mundial da Saúde. Para além disso,
existe um código internacional
de ética medicinal e outros
códigos desenvolvidos por
diferentes países e organismos
internacionais. Estas regras
diferem segundo a atitude e
filosofia moral de cada país.
O Isslam, sendo um código
de vida completo e o maior
código de valores morais, pois
é um Guia Divino, ordena-nos
que assumamos uma posição
diferente. Os seus ensinamentos morais influenciaram
grandemente o pensamento
de hoje em dia, especialmente
no que toca à ética no exercício da medicina moderna.
Segundo o Isslam, Deus Todo
Poderoso é que é o Grande
Regenerador, pois todos são
curados pela Sua permissão.
O Profeta Muhammad
(S.A.W.) disse que existe remédio ou cura para todas
as doenças, excepto para a
velhice isto é, menos para o

processo de decadência dos
seres vivos. Esta asserção é
uma grande revelação acerca
da doença e da sua cura. E
isso, estabeleceu a mais alta
meta para o cientista-médico,
o que o estimula na procura do
remédio para toda a doença.
O Isslam diz que o remédio
é revelado aos que se entregam
com afinco, e são curiosos e ávidos em conhecê-lo. Condena
o hábito que algumas pessoas
têm, de se afligirem a si mesmas, ou de ficarem indiferentes
perante a dor e a doença. Pelo
contrário, encoraja os seus
seguidores a procurarem o
melhor tratamento possível.
O Isslam recomenda que
o médico seja competente e
que tenha sempre presente a
obrigação de preservar a vida
humana, devendo esforçar-se
continuamente para melhorar
o seu conhecimento e profissão.
Todos os teólogos isslâmicos
são unânimes na penalização
dos médicos que, devido à
sua incompetência, causem a
morte de doentes. Se devido à
negligência de algum médico,
o doente morrer, perante Deus
o médico será responsabilizado
conforme consta no Al-Qur’án:
“Quem matar uma pessoa, é como se tivesse morto to da a Humanidade”.
É dever do médico servir a
Humanidade inteira, independentemente da nacionalidade,
género, raça, posição social ou
política do doente. Portanto, o
médico não deve nunca assumir
quaisquer formas de descriminação, pois nem mesmo Deus
faz alguma distinção entre as
suas criaturas, pelo que o Homem também não o deve fazer.
Este é, desde os primórdios,
um ensinamento básico do Iss-

O Isslam diz
que o remédio
é revelado aos
que se entregam
com afinco, e são
curiosos e ávidos
em conhecê-lo.
Condena o hábito que algumas
pessoas têm, de
se afligirem a si
mesmas, ou de
ficarem indiferentes perante a
dor e a doença.
Pelo contrário,
encoraja os seus
seguidores a procurarem o melhor tratamento
possível.
lam. Quando a descriminação
era muito comum noutras partes
do Mundo, o Isslam já apregoava a igualdade entre os Homens.
Visitar o doente é um dos
deveres de um crente. O Profeta visitava frequentemente os
doentes e ordenava aos seus seguidores que fizessem o mesmo,
ainda que o doente fosse de outra
religião, ou mesmo descrente.
Se alguém está financeiramente incapacitado de se
submeter a tratamento médico,
é obrigação dos seus familiares,
amigos, vizinhos ou médicos
visitantes, ajudarem-no de
todas as formas possíveis. E

mais, é obrigação do Estado providenciar tratamento
médico aos seus cidadãos.
Há diferenças de opinião
relativamente às taxas que os
médicos cobram. Em alguns
países, a assistência médica
é da responsabilidade do Estado, pelo que o doente não
paga nada. Noutros países os
médicos são livres de marcar
e cobrar as taxas que bem
entenderem, daí que hoje a
medicina se tenha tornado um
negócio altamente lucrativo.
O Isslam é contrário a tais
práticas anti-éticas, recomendando misericórdia e compaixão em todas relações humanas. O Profeta Muhammad
S.A.W. disse: “Deus não será
misericordioso com quem
não mostrar misericórdia para
com os seus semelhantes (isto
é, Deus não terá pena dos que
não têm pena dos outros)”.
Este dito do Profeta pode
encorajar o médico a ter uma
atitude mais simpática para com
os doentes financeiramente incapazes. O médico deve cobrar
a taxa, não em conformidade
com o serviço prestado, mas
sim, tendo presente as condições financeiras dos doentes.
O que vem acontecendo
nos dias que correm é deveras lamentável. Se alguém
não tem dinheiro para pagar o tratamento, nem sequer é atendido pelo médico.
A vida humana é muito
sagrada, pois ela é uma dádiva divina, e ninguém se deve
outorgar a liberdade absoluta de manipulá-la segundo
os seus caprichos. O Isslam
impôs restrições à liberdade
individual, o que é oposto à
filosofia materialista da vida.
Alguns actos imorais para
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manipular e intervir no processo de vida como por exemplo
o cometimento do aborto, a
eutanásia, o suicídio, etc., não
são permitidos no Isslam. Infelizmente, muitos países liberalizaram as regras do aborto e
descriminalizaram a eutanásia.
O Isslam é contrário a tais liberalizações, não reconhecendo
tais práticas como fazendo
parte dos Direitos Humanos.
A sabedoria é um legado
geral de toda a Humanidade,
e ao longo da História os muçulmanos sempre se revelaram
abertos na busca e propagação
da sabedoria, daí que é obrigação do médico conhecedor,
buscar o conhecimento e transmiti-lo aos outros sem qualquer
hesitação. Não deve guardar
apenas para si algumas das suas
descobertas e especialidades,
pois ainda que as leve para o
sepulcro, não lhe serão úteis,
pelo que deve compartilhá-las
com colegas e outros cientistas.
Foi devido à generosidade
dos cientistas e médicos muçulmanos que a medicina chegou
aos níveis a que chegou. Quem
não ouviu já falar de Avicena
e o seu Cânon? Isto quando o
resto do Mundo estava mergulhado nas trevas. Os cientistas
de então, não reservavam os
direitos de nenhum dos seus
trabalhos, mas hoje, em nome
da propriedade intelectual,
criou-se o código de “Direitos
Reservados”, em que não se
dá permissão a quem quer
que seja, para se beneficiar do
conhecimento de outrem, excepto se for pago, pois tudo e
todos giram à volta do dinheiro.
É também responsabilidade
de um médico tentar melhorar a
saúde e o bem-estar dos indivíduos e da comunidade em geral.
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Cassamo Lalá*

Um exemplo de serviço público
confrangedor

O

ser viço público que está
sendo prestado
p e l o I N ATTER, nalgumas
das suas delegações, precisa de
ser urgentemente melhorado.
Quando se entra em certas
Delegações desta instituição,
o primeiro aspecto que chama
atenção é ver as salas de atendimento e de espera sempre
apinhadas de gente que aguarda
desesperadamente por uma
oportunidade de ser atendida.
Nalguns dias, até há dificuldades
de uma pessoa movimentar-se
nestes espaços a fim de se aproximar dos balcões ou dos locais de
atendimento dos vários serviços
aí prestados. Uma das explicações que nos dão sobre o avolumar de utentes que esperam tempos longos pela oportunidade de
serem atendidos, é porque houve
uma redução de funcionários,
situação que se agrava ainda
mais nos dias em que um deles
adoece ou não vai trabalhar por
outras razões. Em muitas destas
situações, é o próprio Delegado,
quando é consciencioso, que se
vê obrigado a deixar atrasar o
seu trabalho, para ir executar
o serviço do funcionário que
faltou, a fim de minimizar o caos
instalado para que a confusão
não seja maior. Este panorama
que estamos a descrever, pode
ser comprovado por qualquer
cidadão ou dirigente, bastando
disponibilizar um pouco do seu
tempo e entrar na sala de espera.
O sistema informático instalado que supostamente iria

contribuir para tornar célere a
tramitação dos serviços prestados está, por várias razões,
constantemente inoperacional,
e continua a manter os mesmos
problemas que foram detectados
logo na fase inicial em que os programas foram disponibilizados.
O serviço prestado para as
escolas de condução, estas que
são a melhor cliente do INATTER e que possibilita a maior
parte das suas receitas, deixa
muito a desejar. Há anos que
os examinadores deixaram de
emitir o relatório no final do
exame prático, que confirma
a aprovação ou reprovação
do aluno, conforme obriga o
Regulamento de Exames que
está em vigor. Os examinadores
alegam que a instituição não tem
dinheiro para mandar imprimir
os respectivos impressos. Por
esta razão, acontece que um
aluno aprovado, mais tarde, vem
a saber que o examinador enganou-se e escreveu “reprovado”
no respectivo processo. Nestes
casos, a solução para resolver
esta falha do examinador, uma
vez que o referido impresso que
poderia confirmar o resultado
do exame feito deixou de ser
fornecido, é mandar o aluno
repetir a prova, pagando injustamente uma outra taxa de custo
elevado. Vezes sem conta, as
escolas ficam sem poder marcar
exames. Ficam sem que o serviço
de captação de dados dos alunos
seja feito, sem que os recibos dos
pagamentos sejam emitidos, sem
que as licenças de aprendizagem
sejam passadas, sem que a visu-

Estamos a abordar este assunto,
não para fazer
maledicência ou
simplesmente
para denegrir
a imagem das
Delegações do
INATTER, até
porque algumas
merecem o nosso apreço pelo
esforço que fazem para tentar
esconder muita
coisa estrutural
que contribui
para que não
consigam prestar
um bom trabalho
ao público. Por
outro lado, desejamos que estas
Delegações prestem melhores
serviços, uma vez
que todos sairemos a ganhar.

alização dos exames marcados
no sistema seja proporcionada,
entre outros aspectos irregulares. Tudo isto é preocupante e
desespera os alunos que acabam
descarregando a sua ira sobre
as respectivas escolas, quando,
na verdade, trata-se de algo
que transcende as competências das escolas de condução.
Estamos a abordar este assunto, não para fazer maledicência ou simplesmente para denegrir a imagem das Delegações do
INATTER, até porque algumas
merecem o nosso apreço pelo
esforço que fazem para tentar
esconder muita coisa estrutural
que contribui para que não
consigam prestar um bom trabalho ao público. Por outro lado,
desejamos que estas Delegações
prestem melhores serviços, uma
vez que todos sairemos a ganhar.
Aprendemos que não justo apenas apontar o que está
errado, sem em nada contribuir para que o que está mal
possa melhorar. É neste sentido que vamos dar algumas
sugestões ou contribuições.
_ Sabemos que um dos problemas que traz muitos constrangimentos, na parte dos serviços de informática do INATTER,
reside no facto de existirem dois
tipos de servidores de programas
que não se conjugam. Um foi
contratado aos sul-africanos e
outro aos portugueses. É necessário trabalhar com apenas um
tipo de servidor, solução que vem
sendo adiada há bastante tempo.
_É tempo de abrir mais uma
Delegação do INATTER em
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Maputo para dar vazão à demanda manifestada pelos cidadãos pelos respectivos serviços.
_ Outra solução passaria por
criar uma Delegação apenas para
atender as escolas de condução.
_ Também, poderia ajudar
a descongestionar o trabalho
se o serviço de captação de
dados, de solicitação de marcação de exames e de envio dos
respectivos expedientes passasse a ser feito pelas escolas
de condução, num sistema
“on-line” com o INATTER.
Aliás, sempre esteve assim
programado, mas como certos
funcionários desta instituição
queriam ganhar comissões na
contratação destes serviços,
acabaram por apoderar-se
deste tipo de trabalho que
nem sequer está sendo eficaz.
_ Outra solução, adoptada
por muitos países, passa por
permitir a criação de Centros
de Exames Privados, como
aconteceu com o serviço de
inspecções obrigatórias dos
veículos, cabendo ao cidadão
escolher se quer fazer o seu
exame num serviço do Estado
ou numa entidade particular.
Continuar a prestar um
serviço pouco abonatório,
mesmo depois de o INATTER
ter aumentado exageradamente
(entre 500 a 1900%), o valor
das taxas a cobrar pelos serviços que presta ao público,
é, no mínimo, uma situação
para ser considerada imoral.
*DIRECTOR DA ESCOLA
DE CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Francisco Rodolfo

RENAMO: De exigência em
exigência, vai enchendo o papo…
zz A “grande mentira” das irregularidades do Venâncio que o CC chumbou…

zz Quem vai pagar água, luz e quejandos nas Delegações com 60 Deputados: “o dilema do Ossufo Momade”…

É

terça-feira
(12.11.2019) à tarde!... Depois de
uma manhã chuvosa à maneira da
“Cidade das Acácias Vermelhas”, pois, chove na Polana e
no Maxaquene, mas amiúde
não chove no Albasini, no KaMavota ou no KaMubukwana.
Chegou a chuva e, por isso,
gostaríamos que deixassem os
moçambicanos, os camponeses, os machambeiros, cultivar
a terra e não, tal como está
suceder em Gorongosa e na
Manica (Província), pôr os
camionistas e todas as viaturas a interromper as viagens,
por causa do que Ossufo
Momade chama de “jacaré”,
esse fenómeno de Mariano
Nhongo, que quer atirar a bola
para o cesto de Filipe Jacinto
Nyusi e da “sua” FRELIMO…
Deixem os camponeses
cultivarem a terra, porque é
de lá que brota a comida (o
feijão, o milho, a mapira, o
gergelim, a mandioca, o alface,
o tomate, a cebola, o alho) desses produtos que os beirenses
precisam, de nós cá no Sul e
os do Norte, querem nos seus
pratos, nas suas boas iguarias
da cozinha moçambicana.
Como cultivar a terra se
há “homens armados”, - para
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

nós são bandidos armados
- que alguns críticos da nossa praça estão calados “Da
Silva”, sem o mínimo de condenação e mesmo alguns
representantes de Países que,
amiúde, estão preocupados
ainda com “inquérito dos 22
Deputados” de Gaza como se
eles não estivesse lá para tête-à-tête com seus “observadores” a “controlarem” os votos.
É terça-feira, estivemos
no “Café das Acácias”, esse
café que o edil de Maputo, Dr.
Eneas da Conceição Comiche
(no mandato anterior) ousou
fazer o melhor aproveitamento
do “Jardim dos Professores”
defronte da Escola Secundária
Josina Machel, aqui no KaMpfumu, para em parceria como
Hotel Cardoso, implantar
uma infra-estrutura que, hoje,
diga-se em abono da verdade,
honra a capital moçambicana.
Ali estivemos com o Pedro,
para a nossa cavaqueira habitual.
-“Essa da digressão do
Ossufo Momade faz-nos recordar o mesmo comportamento do falecido líder da
RENAMO, Afonso Dhlakama,
que quando perdia copiosamente as eleições saía para
“comícios” com o argumento
de que: FUI ROUBADO!...”
– era a provocação habitual.

zambezE
O n d e a n a ç ã o s e r e e nc o n t r a

-Essa era a ladainha de
sempre e nós escrevemos esse
comportamento desde a derrota de Afonso Dhlakama por Joaquim Chissano, por Armando
Guebuza e por Filipe Jacinto
NYUSI… - digo ao Pedro depois de nos servir o café, com
o meu comentário habitual: “o
preço do café nas “Acácias” não
está ao bolso do professor e do
aluno e não admiram que eles
se dirijam às barracas do Museu “Mercado Agostinho Neto”
para comer mais barato…
-“As digressões de Ossufo
Momade são uma maneira de
apaziguar a maka, pois depois
de ter perdido a RENAMO e
ele, a magnitude da derrota é de
tal ordem que a “bola” está com
o Conselho Nacional da RENAMO…” – provoca-me o Pedro.
-Como sustentar uma máquina como as delegações
provinciais, distritais e a sede
da RENAMO com menor
número de Deputados da Assembleia da República (apenas
60) que a “perdiz” pontuou?...
-“Esse é o grande dilema
que o Presidente Ossufo Momade tem de enfrentar na
“sua” governação, na “sua”
gestão da “perdiz”. As Bancadas
recebem do Estado “dinheiro
mensal” correspondente ao
número de Deputados…” - era
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o Pedro já com o nosso café
servido, com a temperatura
de Maputo ao 24º Célsius.
-Não pense que o Conselho
Constitucional vai fazer como
os membros da RENAMO
da CNE (Comissão Nacional
de Eleições) que representam
a “Perdiz”, quando deixaram
de assinar as Actas, numa
pura irresponsabilidade…
-“Não é de novo esta
maneira de proceder e tu te
recordas quando eras Deputado com a malta Dionísio Quelhas e Luís Boavida,
na RENAMO-UE (RENAMO-União Eleitoral)!…”
-Vinham com apitos e tudo,
aquilo era mesmo “Escolinha
de Barulho”, sobretudo depois
de o Presidente Dhlakama ter
“expulsado” Raúl Domingos,
como Chefe da Bancada, o
que culminou a consequente
formação do PDD, de Raul Domingos… - explico ao Pedro.
-“Vamos aguardar o veredicto final do CC (Conselho
Constitucional), pois tu dizes
sempre que nas Eleições moçambicanas não há lugar a
“enchimento de urnas”, pois
isso é a falta de “honestidade” de quem perde e não
quer reconhecer a derrota…”
-A FRELIMO, RENAMO e
MDM estão representados em

todos os órgãos desde a CNE/
STAE a todos o níveis, até à
mesa da votação dos célebres
MMV’s… - explico quando o
Pedro estava a pagar a conta.
-“As mesas abrem às 7 horas e fecham às 18 horas e começa a contagem na presença
de “Delegados de Candidatura”, dos “Observadores Nacionais” e “Observadores Internacionais” e por isso tu dizes oh
Rodolfo, com conhecimento
de causa que: “não há margem
para enchimento de urnas…”
-Vimos polícia a circular com urnas”; “há boletins
preenchidos” (isto não cola),
porque os “Boletins de Votação tem número de série…
-“Só vai na fita quem
não sabe os procediment o s”… - d i z o P e d r o .
-Há alguns articulistas
da Imprensa “caladinha”
que tinha ganho muito taco,
convencido que era desta
vez que iriam para ministros, como aquela da BBC
de Londres, com aquela que
a RENAMO e Ossufo Momade iria ganhar as Eleições
do dia 15 de Outubro de
2019 em Moçambique… finalizo com nova cavaqueira marcada para semana.
A maior “peta” da BBC de
Londres: “a insuspeita BBC…”
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Editorial
Governação ainda mais
sensível e sobretudo segura
A Frelimo ganhou as eleições, o que significa que uma vez mais vai formar o seu governo. Um governo que se pretende
sóbrio e, sobretudo, seguro, capaz de transformar em actos as promessas realizadas durante a campanha eleitoral, que
não foram poucas, atendendo que soaram e foram acompanhadas por milhares de moçambicanos alimentados com a
esperança de um futuro melhor, alicerçado no slogan de que é com Nyusi que dá certo.
Porém, dar certo não se deve cingir apenas a palavras bonitas. Elas encerram uma carga semântica de compromisso, que se tem para com o povo, o patrão. Um juramento à bandeira nacional, que custou muitos litros de sangue,
derramado em prol da liberdade. Com base neste intróito, temos para nós que os próximos cinco anos de mais uma
governação de Filipe Nyusi vão servir de alicerce ao que foi feito no mandato anterior e, com este desiderato, partir
para um horizonte que deverá ficar gravado na história do país.
Os próximos cinco anos vão transformar Moçambique em apetitoso e com os apetites vai crescer a gula dos constituintes do governo de Filipe Nyusi, podendo este elemento servir de trampolim para o enriquecimento ilícito, daí
que o PR deve fincar o pé, assegurar que todos os moçambicanos sairão a ganhar neste grande negócio do gás e outros
recursos que despontam do Índico ao Zumbo.
O próximo governo deve ser um modelo de realização assente em pressupostos de governação que atraiam interesses
de investimento estrangeiro, catapultando a juventude a acreditar no horizonte da passagem de testemunho com garbo e responsabilidade. Está claro para todos que os olhares dos moçambicanos estão grudados em Filipe Nyusi e seu
governo de 2020 a 2024. Neste quadro governativo, os objectivos de desenvolvimento do milénio devem ser a bússola
orientadora que deixa para trás tudo e todos os que atentam contra a integridade evolutiva do país. Já basta de sermos
apontados como os maus da fita.
Deste lado da barricada, defendemos que a governação Nyusi deve e muito bem continuar a assumir que os jovens
devem ter interesse pela democracia, o que significa uma mão à esperança, eliminando velhos preconceitos de distanciamento quanto à oposição, em especial a Renamo, de forma a garantir a paz, pois só com esta poderemos colher à
vontade os dividendos provindos da mãe natureza. Valorizar a oposição. Eis a questão.
Outrossim, a juntar a outros tantos, é que a governação Nyusi deve prosseguir com o controlo dos dossiers sociais
e económicos incarnados na contínua luta contra a pobreza, a desigualdade de género, e tomar decisões criativas,
musculadas e de encontro ao anseio popular. O governo de Nyusi deve transmitir confiança, garantindo desta forma
consideração popular, evitando andar de boca em boca, alimentando focos de desacreditação. É preciso que os cidadãos
se sintam seguros. Para tal, o governo futuro deve assumir pujança na formação das Forças de Defesa e Segurança, ser
altruísta na selecção dos mancebos para o serviço militar obrigatório, desactivar esquemas de roubo na função pública, tornando a governação um sucesso que se vai juntar ao mérito anterior que permitiu o cumprimento mínimo das
obrigações de um governo com horizonte promissor e com nome garantido perante parceiros regionais e sobretudo
europeus. Retirando o nome dos rakings de lixo.
O novo Governo deve comprometer-se a reforçar a participação das mulheres nos processos produtivos da sociedade, promover a actuação integrada do sistema educativo, do sistema de saúde, das polícias, das instâncias judiciárias e
outros agentes, e apostar na prevenção da violência de género, garantir empregos advindos das descobertas de recursos, concretizar uma abordagem judiciária integrada no que se refere à decisão dos processos criminais, combater ao
radicalismo, promover a expansão do ensino superior, assegurar uma justiça eficiente ao serviço do desenvolvimento
económico-social, mais próxima dos cidadãos, célere, moderna e acessível, aumentar a transparência para acabar com
os barulhos de greves e queixas de fraudes.
Assim e resumindo dizer que o novo governo tem vários desafios pela frente, sendo a recuperação da economia um
dos principais, baixando a taxa de inflação, devolver o poder de compra ao cidadão, melhorar os serviços básicos de
saúde e educação, trabalhar igualmente para manter a estabilidade política do país, aprofundar a democracia, melhorar
o ambiente de negócios, potenciar a indústria e acelerar o processo de diversificação da economia nacional e melhorar
o que está bem, corrigindo, o que está mal. Elementos cristalinos para figurar na história da passagem de testemunho.
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E em Espanha quem ganha é Iglesias
A Espanha tem um pré-governo, não um governo. O
bipartidarismo desvaneceu-se.
Um Congresso desunido nunca
poderá unir um país. O grande
vencedor das eleições espanholas de domingo chama-se
Pablo Iglesias. O pré-acordo de
governo que o PSOE de Pedro
Sánchez assinou esta terça-feira com a coligação Unidas
Podemos de Pablo Iglesias vem
dar razão a quem não tem parado de dizer que um entendimento político da esquerda espanhola era uma oportunidade
histórica, agora convertida em
necessidade histórica.

N

Iglesias está prestes a conseguir o que não conseguiu em
Abril: uma coligação com o
PSOE e a vice-presidência do
Governo espanhol. E Sánchez
viu-se forçado a conceder à
Unidas Podemos o que evitou
até às últimas consequências
nos últimos sete meses. Os dois
eram os menos interessados
numa terceira eleição no mesmo ano. Quer o PSOE, quer a
Unidas Podemos perderam votos nesta eleição e só se podem
arrepender não terem chegado
antes a um acordo que viabilizasse um governo e travasse
a tempo e horas a ascensão da

extrema-direita. Uma terceira
eleição só seria útil ao Vox e,
eventualmente, a um PP mais
extremado.
O abraço de ambos remete-nos para um simbolismo sobre
o qual as incertezas são maiores do que as certezas. Este
acordo é um mal menor para
quem o assinou, agora que ambos perceberam o erro que foi
terem subjugado o interesse público ao tacticismo da política
e que o eleitorado os penalizou
por isso. Ambos, à sua maneira, deixaram-se deslumbrar.
Sánchez recusou negociar com
Iglesias; estava convencido de

que iria reforçar a sua bancada.
Pagou caro pela imprudência e
por uma campanha desastrosa,
com declarações que punham
em causa a independência da
Justiça, a propósito da extradição de Puigdemont, num contexto de exaltação nacionalista
com a trasladação de Franco e
a revolta nas ruas da Catalunha.
Iglésias pediu tudo e mais
alguma coisa depois de Abril,
não escondeu a soberba, tal
era a ambição de entrar no governo, e acabou com menos
635 mil votos (nas penúltimas
eleições já tinha perdido um
milhão). A ameaça de um am-

plexo que pode diluir a Unidas
Podemos no PSOE é real e um
governo de agenda extremada
pode ter consequências para
os socialistas. O texto acordado é vago e pacífico e foi um
primeiro passo, calculado, para
reparar o falhanço de Abril.
Mas a existência de um “governo progressista” depende de
outros passos, desde acordos
com o Más País, dissidente do
Podemos, aos partidos bascos
e galegos. A Espanha tem um
pré-governo, não um governo.
O bipartidarismo desvaneceu-se. Um Congressodesunidonuncapoderáunir um país.

M

Jornal
Publico-Pt
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Doenças raras devem ser vistas como
prioridade para Saúde Pública e Direitos Humanos
Naturalmente, terá se intrigado como uma doença rara, deve
ser vista como prioridade de Saúde
Pública ou de direitos humanos?
O facto é que Moçambique,
tem um número expressivo
de pacientes com doenças raras, daí que, devia fazer parte da agenda política do país.
Não me ocorre que exista,
uma política governamental, que
zele pelos direitos dos portadores
de deficiência e de doenças raras
e dos direitos a estes associados,
nomeadamente assistência social, inclusão nas escolas, até ao
direito básico, o de ter família.
A ausência de política de
saúde, quer no diagnóstico, na
divulgação de doenças raras, e
na inclusão social, propicia o
abandono destas crianças por
partes dos pais e familiares, discriminação familiar e social e associação das doenças a feitiçaria.
No meu trabalho, como activista e embaixador de uma
Cooperativa, que lida com
mães e crianças com doenças
raras, é fácil encontrar mães
abandonadas pelos maridos.
Aliás dados indicam que
cerca de 80% dos pais de crianças deficientes ou com doenças raras, abandonam o lar.
Conversas e realidades vivi-

das, mostram outro desafio na
inserção social destas crianças,
pois existe necessidade de terem
acesso de espaços públicos para
estas crianças, para que beneficiem de espaço/serviços públicos
entre outros, que possam contribuir para sua inclusão social.
Outro dado importante para
geração que está a crescer, é que
os progenitores, devem incluir
nas conversas com seus filhos,
questões sobre as diferenças
e como lidar com elas, e não
fomentar a discriminação e surgimento de bullying nas escolas
e locais de convivência social.
O que são doenças raras?
São todas doenças que afectam cada 70 pessoas em 100.000
Habitantes normalmente associada a localização e período,
segundo definição das Organizações das Nações Unidas (ONU).
Os dados da literatura
médica indicam que existem
cerca de 7.000 doenças raras
em todo mundo, subdivididas
por genéticas e não genéticas.
As doenças raras, não tem
cura pese embora existam muitas famílias acreditando que
existe cura, com tratamentos
tradicionais, mas é um mito.
O acompanhamento médico

pode melhorar o quadro de algumas crianças, apesar dos médicos
não acreditarem, eu já testemunhei muitos casos de melhoria.
O amor e a fé são os melhores
remédios, para estas melhorias.
E porque? Os diagnósticos
existentes são pouco claros o
que tem feito com que muitos
pais/mães percam esperança
de terem seus filhos perto deles
por muito tempo e desistam
do acompanhamento médico.
Outro factor é o desconhecimento da existência do Centro de
Reabilitação para estas patologias,
culminando com a atrofia dos
membros das crianças, agravando o estado clínico destas, daí a
necessidade de mais formação
do pessoal médico, em matérias
relacionadas com estas doenças.
Ma s e ste a ssu nto f i c a
para um outro tópico.
Pode ser estranho, mas as
doenças raras, têm sido uma
das razões de endividamento
e/ou na falta de recursos de
muitas famílias, na busca de
condições de saúde/tratamento seus filhos e a falta destes
recursos muitas famílias têm
desistido do tratamento médico.
Situações como as relatadas
acima, nos fazem crer que os
tutores dessas crianças, bem

como as crianças portadoras
deste tipo de patologias, acabam tendo consequências desfavoráveis para sua condição.
Consequências desfavoráveis pois há vedação do uso de
transportes públicos, acesso
a estabelecimentos públicos e
apoio social do Estado, sendo
que a condição desfavorável
gravíssima é o risco de morte.
Este risco deriva do desconhecimento completo das
patologias por parte do nosso
Serviço Nacional de Saúde,
que culmina com o tratamento tardio dos nossos filhos.
Pretendemos continuar a
luta pelos direitos destas crianças portadoras de doenças
raras, bem como fazer com
que o diagnóstico destas doenças comece a ser visto de
outra forma e como prioridade
não só do governo, como da
população em geral de modo
que paremos com a discriminação que sofremos por termos
irmãos e filhos nesta situação.
É missão de todos divulgar
sobre matérias relacionadas
a estas doenças e comecemos
a prestar apoio moral, as famílias que tem um familiar
nesta situação, de modo que
busque os locais próprios para

ter acompanhamento médico.
Como activista dos direitos
humanos da pessoa portadora de deficiência e doenças
raras, estou aberto para direcionar todas famílias que precisem deste acompanhamento,
pois algumas destas famílias
já não choram pelas doenças
mas pela discriminação, choram por não ter com quem
partilhar suas experiências
com a doença no dia-a-dia.
Queremos que estas doenças sejam mais divulgadas na
sociedade e no mundo médico
para que tenhamos Centros
de Atendimento a este tipo de
patologias, e disseminar a informação de que estas crianças
são normais, como qualquer
uma e gozam dos mesmos direitos que qualquer ser humano.
Segundo a nossa Constituição da República, os portadores de deficiência têm
direito especial de proteção da
família, sociedade e do Estado.
Então, queridas famílias
moçambicanas vamos parar
com o abandono destas crianças
inocentes, com discriminação e
outro tipo de acções que visem
exclusão social destas famílias.
Por
u m
mu n do com mais empatia!
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Paridade de género nos centros de poder é uma ilusão no país

Há risco de não se cumprir os Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável

DÁVIO DAVID
A directora executiva da Gender Links, Alice Banze,
considera que os partidos políticos moçambicanos devem
ter como alvo as mulheres eleitoras nos seus manifestos e
garantir igualmente que elas constituam, pelo menos, metade nas listas de partidos concorrentes às eleições nacionais.

A

Constituição da
República
de
Moçambique
estipula o princípio da Igualdade
de Género em que os homens e
mulheres devem ser iguais perante a lei em todas as esferas
da vida política, económica, social e cultural, entretanto, a realidade manda dizer o contrário,
sobretudo sobre a participação
da mulher nos órgãos de poder.
Segundo dados divulgados recentemente pela Gender Links, a paridade de
género no Parlamento moçambicano ainda é ilusório.
Aquela agremiação internacional refere que a representação das mulheres no parlamento em Moçambique observou
um decréscimo de 2.0 % nas
eleições de Outubro recente.
Embora o nosso país seja
considerado como um dos melhores a nível de desempenho
na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), o fracasso em alcançar a paridade de género
nestas eleições é considerado
como um retrocesso sério.

O Movimento
Democrático de
Moçambique
(MDM) garantiu
apenas 2.4% dos
votos e vai colocar (somente)
seis deputados
para o parlamento nacional,
e (infelizmente),
todos do género
masculino”.
“Temos apenas mais duas
eleições antes do prazo de 2030
para se alcançar os Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável e do Protocolo da SADC
sobre Género e do Desenvolvimento”, disse Alice Banze.
Nesta senda, uma cota legislada seria um (bom) pré-

-requisito necessário para uma
paridade na representação.
De acordo com dados tornados públicos, nas eleições
nacionais de 2014, as mulheres constituíram 39,6% do
parlamento nacional, enquanto a proporção de mulheres
no parlamento que vai entrar
no parlamento através das
eleições de 2019 é de 37.6%.
“Isto representa uma queda de 2.0% em relação as
eleições de 2014. Nesse caso,
Moçambique passa de 19 para
29 no ranking da União Interparlamentar quanto a per-

centagem de mulheres parlamentares”, explica Banze.
Refere ainda a mesma fonte que nas presentes eleições,
todos os candidatos à presidência eram homens e apenas três dos dez governadores provinciais são mulheres.
Nesta ordem espera-se do
executivo que será empossado
em Janeiro próximo (2020),
do Presidente Nyusi, que aproveite a oportunidade para nomear um governo que inclua
50% de mulheres e homens.
Frelimo com maior representação
de
mulheres
De acordo com a fonte que
temos vindo a citar, o partido
Frelimo tem uma cota voluntária de 40% para representação
de mulheres. O partido alcançou a cota com 42.9% de mulheres na sua lista de candidatas
ao parlamento moçambicano.
Nenhum dos outros partidos políticos concorrentes possui qualquer forma de cotas em
vigor. O Movimento Democrático de Moçambique (MDM)
garantiu apenas 2.4% dos votos
e vai colocar (somente) seis
deputados para o parlamento nacional, e (infelizmente),
todos do género masculino”.
Entretanto, a participação
dos eleitores moçambicanos
nas últimas eleições também
é considerado como um factor que condicionou a participação massiva das mulheres.
De um total de 12 945 921
eleitores recenseados, somente

6 121339 votaram, o que representa 47% do total de eleitores. As mulheres representam 53,5% dos que votaram.
A baixa participação dos
eleitores, para a GL, geralmente indica apatia entre
os cidadãos, ao que se recomenda uma maior atenção dos partidos políticos
antes das eleições de 2024.
Para a referida agremiação,
os partidos políticos moçambicanos devem começar a ter
como alvo as mulheres eleitoras nos seus manifestos e
garantir que as mulheres constituam pelo menos metade nas
listas de partidos. Igualmente,
há necessidade de se envolver
o público, particularmente,
as mulheres que constituem a
maioria dos eleitores sobre o
que querem do governo, os partidos políticos precisam apresentar planos e estratégias que
promovam a igualdade de género e os direitos das mulheres.
Entretanto, o Instituto de
Democracia
Multipartidária
(IMD) disse, recentemente,
que em termos de participação
dos eleitores no dia da votação,
houve participação acima do
nível das eleições autárquicas
de 2014, em que tivemos 48%
de participação dos eleitores.
“Houve uma grande participação dos cidadãos, sobretudo, de mulheres quer seja
como MMV’s, como eleitoras, até como observadoras”,
anotou Dércio Alfazema.
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Escândalo das dívidas ocultas:

Corrupção do Governo de
Moçambique emerge no julgamento
A fama de corrupção do governo moçambicano é destacada no julgamento de Jean Boustani, figura envolvida no “escândalo das dívidas ocultas”, que decorre em Nova Iorque.

B

oustani, antigo
funcionário da
Privinvest, é tido
como fundamental nas negociações que resultaram na fraude
de mais de dois mil milhões de
dólares americanos alegadamente para a protecção da costa
moçambicana e pesca de atum,
que resulta na precariedade da
vida de milhões em Moçambique.
Tal como reporta o Centro de Integridade Pública
(CIP), a defesa de Boustani
e o banco russo VTB trouxeram nos seus argumentos,
na sessão de terça-feira, 29, a
fama de Moçambique como
país de um governo corrupto.
Boustani é julgado pelos
Estados Unidos da América sob acusação de ter defraudado companhias americanas que investiram nas
empresas ProIndicus e EMATUM, no centro do escândalo de das dívidas ocultas.
“Antes de investir [na
ProIndicus e EMATUM] fizeram due diligence, certo? E
não sabiam que o Governo de
Moçambique é altamente corrupto?” questionou o advogado
Randall Jackson, da defesa de
Boustani, à firma Ice Canyon.
Esta firma da Califórnia,
que trabalha com gestão de
investimento global em mercados emergentes, investiu milhões de dólares no empréstimo
da ProIndicus, em 2013, por
via do Credit Suisse. Consta
que também investiu nos títulos de crédito da EMATUM.
“Se soubesse que a Privinvest iria subornar governantes
moçambicanos e colaboradores da Credit Suisse, não teríamos investido na EMATUM
e na ProIndicus”, disse no tribunal o analista financeiro da
Ice Canyon, Aneesh Partap.
Na leitura do CIP, “as declarações de Aneesh Partap
foram no sentido de confirmar
que os investidores americanos
foram burlados pelos arguidos
Jean Boustani, Manuel Chang,
Teófilo Nhangumele, António
Carlos do Rosário e outros ar-

guidos do caso nos EUA, que
desviaram parte do dinheiro
dos empréstimos”. No mesmo
julgamento, reporta-se que o
banco russo VTB diz que está
arrependido de ter concedido
empréstimo à ProIndicus. A
canadiana Cicely Leemhuis,
directora adjunta do Departamento Jurídico da VTB Capital em Londres, subsidiária do
VTB, disse que se soubesse que
haveria corrupção na execução
do projecto da ProIndicus, não

“Antes de investir
[na ProIndicus e
EMATUM] fizeram due diligence, certo? E não
sabiam que o
Governo de Moçambique é altamente corrupto?”
questionou o advogado Randall
Jackson, da defesa de Boustani, à
firma Ice Canyon.
Esta firma da Califórnia, que trabalha com gestão
de investimento
global em mercados emergentes,
investiu milhões
de dólares no
empréstimo da
ProIndicus, em
2013, por via do
Credit Suisse.
Consta que também investiu nos
títulos de crédito
da EMATUM.

teria participado no empréstimo sindicado da ProIndicus.
Dívidas ocultas: Investidor
negaria dinheiro se soubesse de
corrupção na ProIndicus
Um investidor da empresa moçambicana ProIndicus,
em audiência sobre as dívidas ocultas, em Nova Iorque,
disse que rejeitava a oportunidade de negócio se soubesse que o dinheiro seria usado
para corrupção e subornos.
A ICE Canyon, empresa de
gestão de investimentos que
se viu lesada por investir 15
milhões de dólares em 2013
no empréstimo para a ProIndicus, teria rejeitado o investimento à partida, se soubesse
do uso ilícito do dinheiro para
pagamento de subornos a políticos e banqueiros, disse em
tribunal um consultor finan-

ceiro, que deu parecer positivo para a compra em 2013.
Aneesh Partap, consultor
financeiro para a ICE Canyon,
que em 2013 deu parecer favorável para um investimento de
15 milhões de dólares afirmou
em depoimento no tribunal,
terça-feira (29.10), em Nova
Iorque, nos Estados Unidos,
saber do pagamento de subornos seria “determinante”
para a avaliação do negócio.
“Não teríamos investido,
nem sequer olhado. As razões
são muitas. Do ponto de vista legal, há a lei das práticas de corrupção estrangeiras e questões
de conduta profissional”, respondeu Aneesh Partap, quando
inquirido pelos procuradores.
A lei das práticas de corrupção estrangeiras condena
o pagamento de subornos a
membros de Governos. Além

disso, continuou a testemunha,
“quando existe corrupção, põe
em questão a possibilidade de
o investimento ser reembolsado. Se o dinheiro não está a ser
usado para o propósito produtivo do sistema, também levanta
a questão se existirão receitas.
Faz com que a integridade da
transacção seja posta em causa”. Aneesh Partap acrescentou
que, quando existe corrupção,
qualquer envolvido no contrato pode “repudiar as dívidas”
e não pagar o dinheiro devido.
Violação de acordo
O consultor reviu, no seu
testemunho,
comunicações
feitas com o Credit Suisse em
2013, pelas quais considerou
que o projecto seria lucrativo
ao final de seis anos no mercado moçambicano que, à
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data, estava com projecções
optimistas. Segundo o consultor, a Privinvest e ProIndicus
violaram um acordo de Janeiro de 2013 que diziam que “o
contratante ou cliente não vão
pagar a membros do Governo”.
A defesa contestou que todos os memorandos de oferta
indicam que existem riscos de
corrupção nos mercados emergentes como Moçambique, nomeadamente: instabilidade política e existência de corrupção.
Inicialmente, o projecto
tinha o valor de 372 milhões
de dólares (334,7 milhões de
euros), onde a garantia de devoluções dos empréstimos para
a ProIndicus era assumida pelo
Governo de Moçambique. Os
investidores sabiam que, mesmo que os projectos falhassem,
o Governo seria responsável
por assegurar a devolução do
dinheiro. No processo, que decorre na justiça norte-americana, o principal arguido é Jean
Boustani, vendedor de embarcações da empresa Privinvest.

tais empréstimos, o risco para
o Governo e Estado sempre
existe, em caso de incumprimento. Então, o banco tem de
fazer uma análise e, em função disso, dar o seu parecer.”
Porque o Banco de
Moçambique não domiciliou o
dinheiro?

Banco de Moçambique e
dívidas ocultas: negligência ou
cumplicidade?
Das diversas irregularidades supostamente cometidas
pelo Banco Central no caso
das dívidas ocultas, economista estranha particularmente o
facto do BM não ter domiciliado o dinheiro. Jurista defende investigação da PGR.
Segundo o Centro de Integridade Pública (CIP), que
segue o julgamento do caso
de crimes financeiros ligado
às dívidas ocultas moçambicanas nos EUA, Jean Boustani, um dos acusados em
julgamento neste momento,
usou o facto da contratação
das dívidas da EMATUM e
da ProIndicus ter sido autori-
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zada pelo Banco de Moçambique (BM) para se defender
e sustentar que foi tudo legal.
Entretanto, o Banco Central
(BC) em 2016 disse à imprensa
local que desconhecia as dívidas ocultas. Para o economista
Muzila Nhansal, esta aparente
confirmação sobre o envolvimento do BM não é nada
de novo e não foge à lógica.
“O Banco Central tinha
de saber que essas dívidas
estavam a acontecer, caso
contrário, como iria registar os seus saldos? Porque
tudo o que é serviço de dívida financeira com o exterior é
obrigação do Banco Central

controlar”, explica Nhansal.
Na altura o governador
do Banco Central era Ernesto
Gove, que se supõe ser o indivíduo “U” no relatório da Kroll
às dívidas ocultas. Ernesto
Gove veio depois a ser constituído arguido em Março de
2019 pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) no âmbito do caso das dívidas ocultas.
Violação de regras internas do
Banco de Moçambique?
A aparente mentira de Gove
pode descredibilizar o Banco
Central, entende o economista, que, pelos sinais, suspeita

que a “casa não estava bem
arrumada” na altura. Para Muzila Nhansal, o banco falhou
na sua obrigação de controlar as coisas,”não correram
os trâmites normais: não teve
o parecer do Banco Central
em relação aos valores que
estavam a ser contraídos”.
O economista esclarece
que, para alguém “contrair um
empréstimo, tem de ver qual é
a sua posição e depois o que
isso significa em termos de esforço financeiro futuro para o
pagamento de tais dívidas, pese
embora se dissesse na altura
que eram empresas privadas.
Mas sendo o Estado avalista de

Na lista de incumprimentos
há um desvio de realce, que ajuda a fortalecer as suspeitas em
relação à actuação do Banco
Central. Muzila Nhansal revela
que o Banco Central não domiciliou o dinheiro envolvido,
questionando: “Como é que o
dinheiro não entrou primeiro no
Banco Central? É lá onde deve
ser contabilizado esse valor e, a
posteriori, é que devia sair para
pagar o que quer que fosse.”
“O que se sabe é que os dinheiros saíram dos tais bancos
directamente para os fornecedores de bens e serviços. É no mínimo estranho, é imprudente. O
Banco tem de saber primeiro de
onde vem, quanto é, para quem
vai, porque é que vai, qual é
a fonte e todo um sem fim de
questões que se colocam antes
do dinheiro estar disponível.
Então, as coisas falharam. O
BC agiu como cúmplice, sendo
negligente ou então não [tendo]
agido”, entende o economista.
A autorização do Banco
Central foi uma das exigências
do Banco Credit Suisse para
conceder o empréstimo. As autorizações teriam sido assinadas em 2013 pela administradora do Banco de Moçambique,
Silvina de Abreu, e dirigidas a
Eugénio Matlaba da ProIndicus
e Henrique Gamito, administrador delegado da EMATUM.
Investigação da PGR?
A comprovar-se que houve
realmente um incumprimento
das regras internas por parte
do BC é possível responsabilizar a instituição ou as pessoas
que ordenaram as transações?
“Penso que o mais importante neste momento é que a
PGR recolha todas as informações deste julgamento e que
possa não necessariamente usá-las directamente no processo,
mas iniciar uma investigação,
seja ela nova, se não tiver esses
elementos anteriores, ou então
uma diligência complementar,
para saber, de facto, se esses
elementos são verídicos”, responde o jurista Elísio de Sousa.
Por conseguinte, “a serem verídicos, se eles, de facto, foram emitidos por gente
que tem competência para
tal, [...] a partir daí apurar as
devidas
responsabilidades,
se houver”, finaliza o jurista.
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Zoom

José Matlhombe

Consultores da OIT dão nota
positiva ao desempenho do INSS
A ministra do Trabalho,
Emprego e Segurança Social,
Vitória Dias Diogo, manteve, recentemente, em Maputo,
um encontro com a equipa de
consultores da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
durante o qual foi abordado o
apoio prestado por esta instituição na elaboração do estudo
actuarial do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS).
Na ocasião, a governante
louvou a disponibilidade da
OIT em transmitir conhecimentos aos quadros nacionais,
o que vai diminuir a dependência externa na elaboração
de futuros estudos actuariais.
Vitória Diogo destacou a

necessidade de o INSS continuar a criar condições para
prosseguir com as acções formativas que a OIT tem estado a desenvolver no País.
Por sua vez, os peritos da
OIT deram o ponto de situação
do estudo actuarial, tendo destacado a melhoria substancial dos
dados, comparativamente, às
avaliações actuariais anteriores.
Apontaram que, financeiramente, o INSS é saudável,
daí a necessidade de se continuar a alargar o âmbito pessoal do Sistema de Segurança
Social e desenvolver políticas
para a rentabilização dos investimentos da instituição.
Com efeito, teve lugar, en-

tre os dias 4 e 7 de Novembro
último, na cidade de Maputo,
o seminário sobre o modelo
actuarial de pensões da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), tendo sido
capacitados sete técnicos do
INSS sobre a análise e projecção de dados para estudos actuariais. Estes são essenciais
para se avaliar a sustentabilidade e a adequação dos planos
e regimes de Segurança Social.
A pedido do Governo, o
Departamento de Protecção
Social da OIT está a desenvolver um estudo actuarial do
Sistema de Segurança Social
moçambicano. Refira-se que
Moçambique constitui um dos

primeiros países do Mundo
onde se está a utilizar o novo
modelo actuarial de pensões da
OIT, elaborado para ser mais
potente, sofisticado e intuitivo.
O seminário teve como uma
das etapas a apresentação do
relatório preliminar do estudo
actuarial e do trabalho prático desenvolvido em redor do
novo modelo actuarial da OIT,
com a equipa técnica do INSS.
Durante a capacitação, os
formandos do INSS tiveram a
oportunidade de analisar e conhecer os princípios básicos
de um estudo actuarial, análise
de dados e projecções actuariais usando o novo modelo.
Os consultores da OIT reco-

mendaram aos formandos para
darem seguimento ao treinamento em “on the job”, de forma a criar capacidade interna ao
INSS, que será fundamental nas
fases sucessivas de análise, gestão, planeamento e tomada de decisão sustentadas nos resultados
dos futuros estudos actuariais.
Importa salientar que, ainda
no quadro da cooperação com a
OIT, decorreu entre os dias 7 e
8 de Novembro, uma formação
sobre a governação de investimentos de fundos do sistema
previdencial, que, para além dos
técnicos do INSS, envolve os
quadros do Instituto Nacional
de Providência Social (INPS)
e do Banco de Moçambique.
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Mega projectos

Sociedade civil aperta cerco na
protecção às comunidades

Elton da Graça
Envolver as comunidades no processo de licenciamento das
empresas para exploração de recursos naturais é assumido
como alternativa para evitar conflitos entre as comunidades e
os investidores no país. Segundo o Director da Kuwuka JDA,
Camilo Nhacale, Moçambique é implementador da Iniciativa
de Transparência da Indústria Extractiva (ITIE, na sigla em
inglês), o que significa que é preciso maior inclusão das comunidades em tomadas de decisões.

C

amilo Nhacale
considera que, se
as comunidades e
a sociedade civil
tivessem informações atempada sobre uma
área adjudicada pelo governo a
exploração de um determinado
recurso natural, estas, por sua
vez, seriam preparadas e saberiam como negociar seus direitos. Neste momento, o que sucede, segundo a fonte, é que as
comunidades são pegas de surpresa e por vezes seus direitos
são tomados em consideração
depois de várias contestações,
citando o exemplo dos reassentamentos polémicos que se
assistem em zonas abrangidas
pelos projectos de exploração
dos recursos naturais.
Há muitos desafios a serem
tomados em consideração, segundo Camilo Nhacale, a participação de todos actores sociais

no processo de licenciamento
para a exploração dos recursos
naturais de maneiras que as
comunidades negoceiem seus
direitos, considerando que o
sector extractivo tem impactos
ambientais e sociais, é urgente.
Para o nosso interlocutor,
a participação das comunidades não deve ser vista sob
ponto de vista de negociação.
Porém, a que se olhar para os
aspectos ligados aos direitos
das comunidades afectadas
tendo em consideração que
toda exploração traz impactos.
“Se a Sociedade Civil e
outros actores estiverem informados sobre esses processos
naturalmente que haverá uma
maior preparação social para
que as partes abrangidas (comunidades) pelo projecto não
saiam prejudicados”, entende
a fonte para quem o conceito
de transparência resume-se na

integração de outros actores
e na diversidade de opiniões.
“Trazer diversos actores desde as comunidades
abrangidas pelos projectos,
o governo, sector privado e a
sociedade civil são uma alternativa inclusiva sob ponto de
vista que o projecto não só tem
impacto ao nível de investimentos que é muito bom para
o país, como também nas comunidades abrangidas” disse.

Salientou ainda que os
grandes investimentos que
se assistem no país precisam
de estratégias de gestão neste sector para que não se tornem maldição, como sucedeu
em alguns países de África.
“As comunidades abrangidas pelos projectos de extracção mineira têm sofrido a problemática dos reassentamentos,
o que significa que precisamos
discutir sobre a partilha de receitas, debatermos e opinar de que
formas podemos ter um desenvolvimento sustentável a partir
desses recursos”, sublinhou.
Questionado sobre a existência de factores que impeçam a participação activa da
sociedade nos debates sobre
indústria extractiva, Camilo
Nhacale disse que a cimeira
alternativa sobre o gás, é alternativa porque integra todos
extractos da sociedade desde o
governo, sociedade civil, sector
privado e comunidades abrangidas. Diferente, segundo ele,
da cimeira do governo que no
seu entendimento é mais de
negócio e de sector privado
ou seja elitista e exclusionista.
“Precisamos discutir investimentos de negócios. Mas
queremos recordar ao governo
e aos investidores que há outros aspectos em sociedade que
podem trazer mais-valia nesse
contexto de investimento”, disse acrescentando ser urgente
evitar que uma empresa invista
e depois se depare com proble-

mas num local de investimento,
porque o processo participativo não foi bem conduzido. É
preciso que a mensagem chegue as comunidades logo que
o investimento é efectivado
e incluir a sociedade no geral
na participação dos debates.
Por exemplo, Camilo Nhacale diz que o país pretende
estabelecer um fundo soberano
que ainda trás muitas dúvidas
a sociedade. O fundo soberano deve ser debatido por todos, não devendo se limitar
ao governo e parceiros. Todo
moçambicano deve participar
nesse debate, não só como o
do estabelecimento a alta autoridade da indústria extractiva como será o processo dessa entidade, estará tutelada a
que entidade, são essas questões que são importantes num
contexto democrático, precisamos de trazer isso a lume.
Por último, a fonte fez
saber que sob ponto de vista
de investimentos, o país terá
um grande bolo, o que significa que a preparação social das comunidades deve
acompanhar todas dinâmicas.
Refira-se que a cidade
de Maputo acolheu a cimeira alternativa da sociedade
civil sobre o gás, um evento que juntou o governo e
as comunidades envolvidas
nas zonas de ocorrência dos
recursos naturais sob lema
“Nossos recursos, nossa riqueza e nossa inclusão”.
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Reassentamentos em Cassoca, Tete

O fardo para um distr

Elton da Graça
Marrara é um distrito da província de Tete que foi elevado
ao estatuto de vila distrital em 2014. Em tempos, a nova circunscrição administrativa que se ressente de muitos desafios desde
a construção de infra-estruturas públicas e carrega o fardo dos
reassentamentos das comunidades de Cassoca abrangidas pela
exploração do carvão que vem sendo desencadeado por uma firma indiana pertencia ao distrito de Changara.

O

s sinais de seca
e o calor intenso
que se faz sentir
naquela unidade
administrativa
criam embaraços aos camponeses que até esta parte procuram
descobrir técnicas para o plantio
de culturas que se adaptem àquele tipo de clima e solos pedregosos. Enquanto os camponeses e
os Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) estudam técnicas de como implantar

culturas resilientes ao clima de
Marrara, o gado caprino vai ocupando posições de destaque ao
nível daquela província carbonífera. Este ano, segundo revelou
um membro do governo distrital,
Marrara procura certificar a qualidade da carne de cabrito para
que possa ser ao nível nacional
considerado o maior produtor.
O problema da seca coloca
os camponeses numa situação de
incerteza face ao cumprimento
da segunda campanha agrária,

ora iniciada, considerando que
os ventos fortes associados às
altas temperaturas que se têm
abatido sobre aquele distrito poderão dificultar a colheita. As
represas, que por muito tempo
foram vistas como alternativas
para a irrigação dos solos, andam sem água e a chuva quase
míngua.
Com um universo de 74,659
habitantes, segundo os dados
do último censo, a população
do distrito de Marrara dedica-se a agricultura, pastorícia e
comércio, embora as condições
de infra-estruturas do próprio
mercado estejam a quem das desejadas. Contudo, o movimento
que se verifica as terças, quintas-feiras e sábados em virtude das
feiras comerciais é notório. Gente ida de distritos circunvizinhos
e de outras províncias encontram
em Marrara um local ideal para

a aquisição de quantidades inumeráveis de cabritos, embora actualmente haja diversificação de
outros produtos.
As queimadas descontroladas para a produção de carvão
e a caça do rato são tidos como
factores para a destruição da
floresta. Medidas de sensibilização às comunidades para o abate sustentável das árvores vão
sendo implementados. Segundo
revelou um membro do SDAE
havia muitos madeireiros concessionados para exploração de
madeiras de espécie Chanato.
Contudo, com a operação tronco havida nos anos anteriores,
muitos madeireiros desistiram
da actividade de exploração. Actualmente, existe um estaleiro
onde a madeira é preparada para
seguir ao destino conforme emanam algumas medidas do sector
de florestas que determinam o

não transporte de algumas espécies de madeiras em touro.
Desafios de Reassentamentos
A empresa indiana Jindal
iniciou projecto de exploração
do carvão mineral no período de
2012 na localidade de Chirodzi,
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rito em consolidação
no distrito de Marrara. Nesse
contexto, cerca de 289 famílias
haviam sido abrangidas para o
processo de reassentamentos.
Porém, só no princípio deste
ano, depois de tanta demora e
pressão da sociedade civil, é que
a empresa jindal e o governo
iniciaram o processo gradual de
reassentamento das famílias. Até
esta parte foram reassentadas
cerca de 164 famílias na zona de
Nhamatua, há cerca de 17 quilómetros da vila sede de Marrara.
A zona de reassentamento já
levanta muitas lamentações. As
famílias ora reassentadas queixam-se da falta de condições dos
solos para a prática da actividade
de agricultura. Segundo Carlos
Njanje, membro da plataforma
da sociedade civil em Marrara, a
zona onde foram implantadas as
residências para as comunidades
é onde existem terras férteis para
agricultura e no lugar em que as
comunidades devem praticar a
agricultura os solos não são férteis ou seja houve uma inversão.
Para o efeito, ainda segundo Carlos Ndjandje, o governo e a Jindal já contrataram um consultor
para fazer um estudo de modo
a se encontrar uma solução que
possa dar alento as comunidades
que ainda mantêm a sua esperança na prática da agricultura. Relativamente as 125 famílias que
restam, a fonte da sociedade civil é da opinião que o reassentamento está a decorrer e as comunidades estão a ser transferidas
para Nhamatua, embora estejam
preocupadas com a situação dos
solos, porque, segundo ele, são
comunidades que vinham desde
os tempos praticando a agricultura embora com as condições
péssimas de temperatura. “Eles
não têm outra actividade se não

a agricultura e o reassentamento
não quer dizer que é obrigação
para mudanças dos meus hábitos
e costumes”, assegurou a fonte.
Por que a demora no reassentamento? Várias vezes tem sido
questionado porque o processo
de reassentamento da comunidade de Cassoca arrastar-se até
esta parte. Segundo um membro do governo que não quis ser
identificado, o levantamento das
famílias iniciou quando Marrara
ainda era um posto administrativo adstrito em Changara. Todavia, quando este posto foi elevado a categoria de distrito muitos
processos atinentes a esta matéria acabou ficando na antiga sede
distrital, e o novo distrito teve o
desafio de reassumir o fardo do
levantamento da lista de famílias
abrangidas e encontrar soluções
para o problema o que não foi
fácil. Muitos processos sobre o
conteúdo local e responsabilidade social quando as organizações da sociedade civil requerem
os relatórios para avaliar o cumprimento das acções da empresa
Jindal, o governo alega que não
tem e orienta-os requerentes a
empresa que, vezes sem conta,
recusa-se em fornecer vários dados alegando que já forneceu as
entidades competentes.
Relativamente ao conteúdo
local, as famílias agudizam as
lamentações. Benjamim Carlos
entende que os trabalhos desempenhados pelas comunidades na
Jindal tem sido sazonais ou seja
os jovens quando contratados
pela empresa é para ocuparem
vagas de pedreiros, o que, segundo ele, não garante desenvolvimento nenhum, porque terminado o contrato regressam para
suas residências e continuam
desocupados. É preciso inverter

este quadro de trabalho temporário através da criação de oportunidades para os jovens nativos
em assuntos relacionados com a
indústria extractiva.
Há acções para benefício
comunitário-SP Marrara
O secretário permanente do
distrito de Marrara, João Vicente, entende que a sociedade civil
está fazer um trabalho visível
com as comunidades através
de seminários e capacitações.
João Vicente entende que a exploração dos recursos minerais
naquele distrito, embora com
menor intensidade, traz desafios
ao governo e as comunidades
afectadas, porque são processos
que acontecem em abordagens
diferentes considerando os instrumentos legais que o governo
vai aprovando. Como sendo um
distrito novo e que assume este
fardo em virtude de haver uma
área de exploração mineral urge
envolver todos elementos abrangidos pelo processo. Questionado sobre algumas actividades
em curso da empresa Jindal para
o benefício das comunidades
de Marrara, João Vicente explicou que a firma tem uma clínica
onde as comunidades quando se
sentem incomodados dirigem-se
para o atendimento que é gratuito. Por outro lado, ainda segundo
o executivo de Marrara, a Jindal
tem ainda promovido torneios
e para este ano apoiou na aber-

tura de um pequeno sistema de
abastecimento de água que, segundo a comunidade, se trata
de amortecimento de impacto
considerando que a empresa é a
principal responsável pela poluição do rio Nhassanga resultante
da lavagem de carvão.
Monitoria deve ser permanente
Capacitando as comunidades
afectadas, o oficial de monitoria
da Kuwuka JDA, Germano Brujane, explicou que o processo
de reassentamento das comunidades não termina apenas na
transferência destas zonas de
reassentamento. É preciso fazer
o acompanhamento daquilo que
são as actividades da empresa
no capítulo da canalização de
receitas ao governo e a eficiente
aplicação dessas mesmas comunidades afectadas pela indústria
extractiva. Por exemplo, segundo Brujane, este ano, finalmente a percentagem relativa aos

2.5% foram alocadas ao distrito
e Marrara para o financiamento
das actividades que as comunidades consideram prioridades.
São cerca de três milhões e cem
mil meticais, valores estes que
estão sendo aplicados na abertura de furos de água, construção
de salas de aulas, entre outras
prioridades que as comunidades
desenharam. Germano Brujane
alerta ainda para não se fazer
confusão entre a receita canalizada do governo para as comunidades abrangidas pela indústria
e a solidariedade da empresa.
É que muitas vezes as comunidades acabam vendo acções do
governo e não sabem se a receita
ora aplicada é resultante do orçamento do estado ou resulta da
transferência da percentagem de
2,75% para o desenvolvimento
das comunidades ou é proveniente da solidariedade da empresa. É preciso maior controlo e
detalhar as informações nas placas de obras para evitar dúvidas.

18 |

zambeze

| NACIONAL|

Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019

Segundo activista social, Farida Gulamo

Novo governo deve ser de reconciliação nacional
DÁVIO DAVID
A activista social e membro activo da Associação dos Deficientes Moçambicanos (ADEMO) Farida Gulamo disse que o
próximo governo de Filipe Nyusi deve incluir pessoas preparadas de outros partidos concorrentes como forma de cultivar
a cultura de paz e de reconciliação nacional.

F

arida Gulamo começa por lamentar
que maioria dos
partidos políticos
moçambicanos que
participaram no recente processo eleitoral não tenha incorporado a questão da deficiência
nos seus manifestos eleitorais.
Para a nossa entrevistada, as autoridades eleitorais
(STAE/CNE) não observaram
as recomendações deixadas nas
eleições Autárquicas de 2014,
segundo as quais acessibilidade das pessoas com deficiência
ao processo de votação continua sendo uma dor de cabeça.
Segundo Gulamo, o processo eleitoral, no geral, foi
um processo difícil, a campanha foi muito movimentada,
entretanto, para a indignação
pública, há partidos moçambicanos que receberam fundos
públicos, mas que não foram
vistos a fazer a campanha.

“Embora tenham beneficiado de fundos que foram
atribuídos pelo governo, não
se viu a sua aplicação na realidade, sobretudo, na questão
dos spots que foram passados
na televisão. Mas em termos
concretos pouca informação
se viu”, lamentou Gulamo.
Gestores eleitorais não
cumprem
recomendações
Por outro lado, sobre a
questão da situação da pessoa
portadora de deficiência no
processo eleitoral, a nossa entrevistada explica que as observações feitas junto do STAE
e da CNE, em muitos aspectos, continuam a manter-se.
“Nas eleições Autárquicas,
nós fizemos observações que
mesmo agora fazemos. Por
exemplo, as cabines de votos
continuavam altas e a ser estreitas sem dar a possibilidade
de uma pessoa com cadeiras
de rodas possa votar sozinha

e devidamente (..) onde estava a caneta e local para ele
se apoiar e poder riscar estava num plano bastante alto”,
justificou Farida Gulamo.
Em suma, continua difícil a
acessibilidade aos espaços como é
de sempre e não havia e intérpretes da língua de sinais para atender as pessoas com deficiência
auditiva, para além de que para
as pessoas cegas não foi contem-

plado o boletim em Braile, contou
apenas com o apoio de uma terceira pessoa que pode ter votado
na pessoa que ele indicou ou não.
“A acessibilidade continua um problema e não foram
criadas condições para atender
essas pessoas”, disse Gulamo.
Aliás, para a nossa interlocutora, a maior parte dos
partidos políticos que participaram neste processo eleitoral

não incorporaram a questão da
deficiência no seu manifesto.
Questionada sobre sua expectativa em torno do próximo
governo moçambicano, Farida
Gulamo explicou ao Zambeze que a sua expectativa é que
o próximo governo seja mais
inclusivo, onde “todos aqueles que concorreram, aqueles
partidos que tenham pessoas
preparadas, também deviam
fazer parte deste governo, porque estamos num processo de
transição e temos que cultivar a
cultura de paz e de reconciliação
com todos os moçambicanos”.
E sobre a participação da
mulher nos centros de poder,
vulgo equidade de género, Gulamo defende que “deveria haver um maior número de mulheres no próximo executivo”.
“Temos muitas mulheres
formadas e conforme a recomendação das Nações Unidas da conferência de Beijing,
deve-se enriquecer a participação da mulher. Acho que no
parlamento estava por volta de
30%, este número deveria crescer para pelo menos 40 ou 50%
na minha opinião para haver de
facto uma equidade de género
de 50/50”, sentenciou Gulamo.

Recolha de dados de empregos

MITESS e parceiros acertam agulhas
O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
(MITESS) reuniu, a 7 de Novembro último em Maputo, com
diversas fontes chave de informação do mercado de trabalho,
com o objectivo de promover uma maior coesão e visão dos
actores relevantes na análise e acompanhamento das dinâmicas do mercado de trabalho, em matérias de competências e
oportunidades de emprego e trabalho.

A

reunião serviu
para a divulgação da Plataforma de Gestão do
Sistema de Informação do Mercado de Trabalho (SIMT) e harmonização
das metodologias de recolha e
processamento de dados, bem
como partilha de experiências
sobre as boas práticas na produção de estatísticas de trabalho.
Assa Guambe, directora nacional de Observação do Mercado de Trabalho, que orientou
o encontro, referiu que “estamos a colher subsídios para enriquecer os modelos de recolha
de dados de empregos. Os uti-

lizadores no geral têm acesso à
plataforma por ser pública para
obter informação sobre o mercado do trabalho”.
Referiu ainda que esta plataforma tem a particularidade
de permitir a realização de análises de informação quantitativa e qualitativa de diferentes
fontes e constitui uma componente importante no desenvolvimento das actividades da Direcção Nacional de Observação
do Mercado de Trabalho, que
se resumem em informar a comunicar melhor sobre o mercado de trabalho.
Por sua vez, Lino Mondlane, vice-presidente do Pelouro
de Política Laboral e Acção

Social na Confederação das
Associações Económicas de
Moçambique (CTA), disse que
o evento foi importante para a
sua instituição, na medida em
que o mesmo serviu de catalisador na troca de experiências
com os parceiros do MITESS.
“É importante que se actualize a informação, no sentido
de que o empregador e a fonte
possam ter uma interacção em
tempo útil, de quantas pessoas
foram admitidas em vários sectores, quer público ou privado
e isso permite uma informação
fiável”, referiu Lino Mondlane.
Carlos da Maia, economista
do Banco Mundial em Moçambique, para a Área da Pobreza
e Desigualdade, parceiro do
Instituto Nacional de Estatística (INE), disse ter sido um
encontro frutífero e bastante
importante, porque o sistema
integrado do mercado de trabalho está bem feito, faltando a
actualização de dados do sector

informal na plataforma.
“Foi um workshop bastante
informativo. Esta plataforma
é sem dúvida uma fonte bastante importante para informar

o empregador ou investidor.
Estamos satisfeitos. Há uma
recomendação a deixar que é
o enfoque no sector informal”,
recomendou Carlos da Maia.
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Portugal

Casal disputa custódia da cadela
- Lei diz que bem-estar do animal “vem sempre no fim”

Um casal está a disputar a custódia total de uma cadela em
tribunal. Segundo a lei actual, o bem-estar do animal é sempre
o último critério a ser considerado. O casal separou-se ao fim
de 12 anos de relação e, durante metade desses anos, partilharam a custódia de Kiara, a cadela pitbull. Agora estão em
tribunal, pois ambos requerem a custódia total do animal de
estimação. Nesta história, o que menos interessa é o bem-estar
do animal, de acordo com a lei.

O

caso da guarda
total do animal
está a ser julgado pelo Juízo de
Família e Menores de Mafra. O homem e a
mulher pedem, ambos, a possibilidade de ficarem a tempo
inteiro com Kiara. A mulher
afirma que a cadela lhe pertence já que o boletim de vacinas,
a licença e o chip estão em seu
nome, para além de ter sido,
alegadamente, uma prenda oferecida pelo então namorado.
Já o homem diz que o animal
de estimação foi adquirido em
conjunto.
A verdade é que, quando
apresentou o recurso em tribunal, o homem pedia apenas a
possibilidade de guarda partilhada, mas com o avançar do
julgamento acabou por pedir a
guarda total: sentia ter esse direito pois o animal habitou em
sua casa durante dois anos, enquanto o casal vivia junto. Já a
mulher diz que não morava definitivamente na Amadora, dormindo por vezes em casa dos
seus pais, segundo declarações
citadas pelo jornal Público.
Foi consultada uma veterinária para analisar o comportamento do cão e avaliar tanto o
animal como os donos. No final
da perícia, a especialista concluiu que o animal é obediente
e equilibrado a nível emocional
e comportamental e que ambos

os donos não teriam problema
em abdicar do seu próprio bem-estar em prol do animal. Mas
teve ainda outra conclusão: que
neste caso, os donos estão a
pensar mais no seu próprio ego
do que no bem-estar de Kiara.
A advogada Sónia Henriques Cristóvão, especialista em
direito animal, explicou ao Sábado que, de acordo com a lei
em vigor, este ponto do bem-estar animal é o último critério
quando se avalia uma contenda
relativa a animais. “No que toca
aos menores o critério é sempre
o melhor interesse do mesmo.
Mas, neste caso, a lei civil não
tem como orientador esse princípio. Esse critério existe, mas
é o último”, explica.
O Código Civil, no artigo
1793.º-A, afirma que em casos de divórcio, “os animais
de companhia são confiados
a um ou a ambos os cônjuges,
considerando, nomeadamente,
os interesses de cada um dos
cônjuges e dos filhos do casal
e também o bem-estar do animal”. Como mostra o artigo, o
bem-estar dos animais de companhia vem em último lugar,
atrás do interesse dos cônjuges
e dos filhos do casal.
“O bem-estar do animal
é muito difícil de definir. Nos
menores o tribunal privilegia o
diálogo com as próprias crianças. No animal é difícil aferir
esse bem-estar porque eles não

falam”, explica a causídica,
afirmando que as avaliações
são feitas à alimentação, as idas
ao veterinário, a quem passeia,
ou não, o animal ou quem é
mais atencioso com ele.
Mas por que não seguir para
o regime de guarda partilhada?
Em primeiro lugar, não é do interesse dos donos continuarem
a ter contacto e, em segundo lugar, porque, segundo a médica
veterinária consultada pelo tribunal, “um cão é um animal de
rotinas e estar a ser submetido a
mudanças de 15 em 15 dias não
lhe faz bem”.
Nas primeiras audições para
o caso, o juiz tentou que o casal
chegasse a um acordo. Como
tal não ocorreu, o caso seguiu
para julgamento e, temporaria-

mente, a guarda de Kiara foi
partilhada pelo casal, alternando de sete em sete dias, refere o
diário. O juiz vai agora decidir
nos próximos dias de quem é a
propriedade da cadela.
Falta de jurisprudência
Sónia Henriques Cristóvão
considera que nestes casos ainda não há muita jurisprudência
produzida. A advogada explica
que em maior parte dos casos
de divórcio os animais acabam
por nem entrar na equação.
“Que eu tenha conhecimento, não há muitos casos destes que cheguem em tribunal,
em maior parte dos casos as
pessoas separam-se e decidem
logo com quem querem deixar

o animal” e, quando o divórcio
é por mútuo consentimento, as
partes declaram, aquando das
partilhas, que não há animais,
“para que estes fiquem fora do
acordo”.
Depois dá-se o “problema”
de que, em maior parte destes
casos, os casais aceitam as decisões dos tribunais de primeira instância, não sendo produzida nova jurisprudência, pelo
menos no que ao direito civil
diz respeito. “Há uns dois ou
três casos apenas”, diz a advogada.
O mesmo não se passa no
direito penal, em que começam muitas vezes a surgirem
recursos relacionados com
casos de animais em tribunais
superiores.

SMS do Dia dos Namorados enviadas com
oito meses de atraso a milhares de clientes

Mais de 160 mil pessoas
receberam na semana passada
mensagens de texto no telemóvel relativa ao do Dia dos Namorados, nos Estados Unidos.
As SMS chegaram oito meses
depois e causaram alguns constrangimentos.
Receber, em Novembro,
uma mensagem de um ex-namorado (a) ou de um familiar
que já faleceu a desejar um
bom Dia dos Namorados é um
acontecimento insólito e estranho. Tudo não passou afinal
de uma anomalia de um servidor de telecomunicações da
Syniverse, que presta serviço

para várias operadoras móveis
norte-americanas, e que terá
enviado várias mensagens com
atraso de oito meses.
“Acabei de receber uma
mensagem de telemóvel da
minha melhor amiga, o único
problema é que ela está morta
desde Fevereiro”, disse uma
cliente no Twitter, citada pela
BBC. Outras pessoas queixam-se que a mensagem de texto
que receberam não era sequer
deste ano, mas sim de há dois
anos.
E há quem diga que nunca
enviou qualquer SMS do Dia
dos Namorados, mas foi no

entanto confrontado com mensagens da sua autoria enviadas
a outras pessoas. Os telemóveis
que receberam estes conteúdos
têm sistemas operativos da Apple e da Android e fazem parte
de operadoras como T-Mobile,
AT&T, Sprint e Verizon.
A Syniverse, responsável
pelo envio das mensagens, já
veio pedir desculpa aos utilizadores, explicando que um servidor avariou nesse dia e só agora
foi reiniciado, motivando o envio
das mensagens que tinham ficado gravadas como não enviadas.
Cerca de 168 mil clientes foram
afetadas por esta anomalia.
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Bruno Nhavene brilha no primeiro
Future do Standard Bank Open 2019
Terminou, no domingo, 10 de Novembro, nos Courts do Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, o primeiro Future da nona
edição do Standard Bank Open, a maior prova de ténis e a única competição internacional organizada no país, que teve como
principal marco a presença de um atleta moçambicano numa
final. Trata-se de Bruno Nhavene que disputou a categoria de
pares, em masculinos, ao lado do australiano Jake Delaney.

A

pesar do esforço
e da cumplicidade demonstrados em campo,
a dupla ocupou
a segunda posição, depois de
perder, no sábado, 9 de Novembro, o jogo para os irmãos
Benjamin e Courtney Lock, do
Zimbábuè, por 6-4 6-3, numa
partida bastante disputada.
A presença de Bruno Nhavene, de 17 anos de idade e que
se encontra a evoluir num centro de alto rendimento no Marrocos, para o Standard Bank
é o resultado do investimento
que tem sido feito no ténis, que
consiste na descoberta de talentos e na organização desta
competição, que proporciona,
aos tenistas moçambicanos,
a oportunidade de jogarem e
trocarem experiência com atletas de gabarito internacional.

“Para nós, é mais uma prova de que vale a pena investir
no ténis em Moçambique. Lançámos uma semente que germinou. Vimos um jogo bem disputado e uma qualidade enorme
de um atleta moçambicano. Vamos continuar a investir para
que, ao invés de um, tenhamos
vários moçambicanos a competir a nível internacional”, disse
Alfredo Mucavela, director de
Marketing e Comunicação do
Standard Bank, que manifestou
a vontade de ver, no futuro, um
atleta nacional a vencer a prova.
Ainda a propósito deste feito, o presidente da Federação
Moçambicana de Ténis (FMT),
Valige Tauabo, mostrou-se orgulhoso, principalmente pelo
facto de Bruno Nhavene provir das camadas de formação,
bem como por ter competido
nas categorias de massifica-

ção do Standard Bank Open.
“Nas anteriores edições da
prova, ele participou na massificação e hoje teve este resultado, que resume o nosso
objectivo: descobrir talentos
e trazê-los à ribalta. É motivo
para estarmos orgulhosos como
País e como duas instituições
que organizam esta competição, nomeadamente a FMT e o
Standard Bank”, frisou Valige
Tauabo, que fez um balanço
positivo do primeiro Future,
tendo realçado a grande adesão à prova e a competitividade que caracterizou os jogos.
Interpelado após o jogo,

Bruno Nhavene atribuiu o mérito à dupla adversária, que tem
participado na prova e ocupado, regularmente, o pódio do
Standard Bank Open. Por isso,
prometeu esforçar-se ainda
mais no segundo Future, que
inicia na terça-feira, dia 12.
“Foi uma boa final, mas
podíamos ter feito melhor.
Eles são excelentes tenistas
e faz anos que jogam juntos.
Falhámos nos pontos mais importantes. Estou feliz e espero
melhorar o desempenho em
singulares e pares”, sublinhou
o jogador revelação da nona
edição do Standard Bank Open.

Entretanto, em singulares
masculinos, o espanhol David
Perez (número 561 no ranking
da ATP) sagrou-se vencedor do
primeiro Future, ao derrotar, na
final, o zimbabueano Takanyi
Garanganga (número 525 no
ranking da ATP) por 7-5 6-3.
Na ocasião, David Perez,
que participa na prova pela
primeira vez, mostrou-se feliz
pela proeza, principalmente por
ter disputado o troféu com um
jogador com enorme potencial.
“Conheço o Takanyi Garanganga, com quem já joguei por
duas vezes. O jogo foi intenso
e posso dizer que fui feliz nos
pormenores”, afirmou o atleta,
que louvou o facto de o País
organizar, com qualidade, uma
competição desta dimensão.
Importa realçar que, para
além do segundo Future, inicia,
na terça-feira, 12 de Novembro, o campeonato nacional,
que abarca provas em singulares homens e senhoras, pares
homens e ainda as categorias
de juniores sub-14 rapazes e
raparigas, sub-18 rapazes e raparigas, veteranos com mais
de 35 anos, veteranos com
mais de 45 e pares veteranos.

ADV-CMC ergue troféu da Taça de veteranos
As bancadas centrais do
Campo Municipal de Zimpeto
ficaram pequenas para albergar os adeptos, sócios e simpatizantes da ADV-CMC que se
vestiram de gala para testemunhar a conquista do troféu da
Taça de Veteranos de Maputo.
Camisetes que com escritas “Força ADV” e com um
desenho da Taça coloriam o
ambiente que prometia ser de
festa. Os artistas da bola não
se fizeram de rogados. Não
podiam fazer desfeita aos
adeptos pela terceira vez. As
duas equipas ainda faziam o
reconhecimento do terreno
quando Betinho ao 7 minutos inaugurou o marcador fazendo antever um jogo fácil.
Mas Xipane Pane mostrou
que tinha ido ao Campo de
Municipal para discutir o jogo
de igual para igual. Imprimiu
mais velocidade ao jogo, com
um Nené a jogar limitado fisicamente, o adversário se apos-

sou do meio campo e sempre
que a bola chegava próximo
à baliza do Mexito os adeptos
da ADV-CMC ficavam com
“o coração nas mãos”. Cedo
a equipa técnica se apercebeu das limitações do maestro Nené que cedeu lugar ao
Edgar. Mas a primeira parte
terminou com o resultado tangente a favor da ADV-CMC.
A segunda parte começou
da melhor forma para ADV,
que pressionou o adversário,
fruto desta toada, Pondja endiabrado percorre a ala direita cruza com precisão para a
cabeça do Lalas que cabeceia
como mandam as regras fazendo o 2-0 aos 52 minutos.
Tudo parecia encaminhado para ADV, eis que numa
jogada inofensiva, Garrafão
permite a antecipação do adversário que ganha a bola, faz
um remate fraquíssimo mas
Mexito engoliu, ficando mal
na fotografia e a pressão vol-

tou para ADV e seus adeptos.
Foram necessários 27 minutos
para ADV “arrumar” o jogo e
tranquilizar os seus adeptos.
Lalas fez o 3-1 aos 79 minutos, mas o árbitro deu mais
5 minutos de compensação,
tempo suficiente para Sulila
rematar para o ferro e na recarga Edgar faz o 4-1 e de seguida o árbitro disse que já viu
tudo e disse “ADV-CMC pode
levantar o canecão” que brilhava convidativo na tribuna.
No fim do jogo Sulila, capitão da ADV-CMC começou
por agradecer a massa associativa da equipa e sublinhou que
a ADV é uma grande família.
“Há oito anos que ADV
tem estado a investir e era suposto termos visto alguns frutos no ano passado mas foi o
que se viu. Futebol é isto. É
festa acima de tudo, não foi no
ano passado mas este tinha de
ser. O 4-1 justifica a nossa produção, aquilo que foi o nosso

investimento ao longo do ano.
Sabíamos que o campeonato
está muito difícil, há muitos desafios, investimos tudo na taça
e fomos felizes”, disse Sulila.
Por sua vez, o jogador do
finalista derrotado, Jerónimo,
disse que o jogo foi muito
equilibrado uma vez que Xipane Pane tentou fazer um jogo
aberto mas no segundo tempo
a ADV esteve com pontaria
afinada. “Parabenizamos o
adversário, acima de tudo foi
um jogo bonito. Tentaremos
melhorar na próxima época.”
Para o presidente da
equipa vencedora, Sidónio Chavisse, ganhar a Taça
de Veteranos de Maputo
é uma grande satisfação.
“Primeiro uma grande
emoção mas esta vitória é
dos membros por tudo quanto tempo feito para erguermos
o troféu. Foi um momento
muito difícil. No ano passado
fomos a final e fracassamos,

mas graças a Deus este ano
conseguimos sair vitoriosos.
Não há palavras para exprimir a minha satisfação. De
agora em diante vamos nos
focar no campeonato. Penso
que temos uma palavra a dizer”, disse Sidónio Chavisse,
presidente da ADV-CMC.
No
próximo
fim-de-semana as atenções estarão
viradas para o Campeonato
de Veteranos de Maputo. A
trigésima terceira jornada da
prova liderada pelo Jardim
que tem 77 pontos mais quatro que o segundo classificado, ADV-CMC vai englobar
os seguintes jogos: Mafalala
x Munnas,Inhagoia x Luis
Cabral,Amigos Matola x Kongolote, Leões Bravos x Xipane pane,Jardim x Amigos de
Khongolote,Circulo x Tsalala,
Veteranos Unidos x Choupal,
ADV CMC x Madgumb’s,
Matendene x
Sustenta e
Eleven Main fica de fora.
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Mambas iniciam esta noite a
caminhada para Camarões 2021

De grão em grão a galinha enche o papo! É o que também
espera-se, a partir da noite desta quinta-feira, 14 de Novembro, para que a selecção moçambicana possa estar entre
a elite do futebol africano. “O salão de festas” é nova catedral do futebol moçambicano, o Estádio Nacional do Zimpeto, arredores da capital da República de Moçambique.

Q

uando
forem
18 horas de
hoje, o “onze
de gala” que
carrega
mais
de 29 milhões de moçambicanos, em cinco corres, verde, branco, preto, amarelo e
vermelho, que representam a
bandeira nacional, ao som da
Pátria Amada, o hino nacional, vai iniciar a longa epopeia
de qualificação para o Campeonato Africano das Nações
(CAN-2021) a realizar-se nos
Camarões, diante do Ruanda.
Esta será a luta da selecção de todos nós para a sua
presente no quinto CAN da
história. A primeira aparição
de um combinado nacional
nestas lides africanas aconteceu no longínquo ano de 1986,
no Egipto e a última foi em
2010, em Angola. Pelo meio,
os Mambas estiveram presen-

tes na África do Sul em 1996,
e em Burquina Faso em 1998.
Para o jogo desta noite a
palavra de ordem é uma e única: ganhar! Aliás, tal como
disse o seleccionador nacional,
Luís Gonçalves, o factor casa
é fundamental e é preciso tirar o maior proveito possível.
“Estamos a jogar na nossa casa, perante o nosso público, queremos ganhar e não
vamos ter medo de assumir o
jogo. Claro que, se nós pressionarmos o adversário, o
adversário recua a bola principalmente no meio campo ofensivo”, explicou Luís Gonçalves.
Para o seleccionador nacional o adversário desta noite
é uma equipa que tem qualidade com jogadores rápidos
e fortes, mas isso não diminui as ambições dos Mambas.
“Nós queremos ganhar este
jogo. Estou confiante que va-

mos vencer, mas temos de provar dentro do campo”, avisou.
Noite de estreia e de sonhos
A estreia do combinado
nacional nas qualificações para
o CAN 2020 marca também a
estreia de novos equipamentos
desenhados por estilistas moçambicanos inspirado pela nossa cultura, mas produzida pela
marca portuguesa Lacatoni.
A apresentação dos novos
equipamentos aconteceu na passada segunda-feira em Maputo

e contou, para além dos responsáveis da Federação Moçambicana de Futebol, com o capitão
da selecção nacional de Futebol, Elias Gaspar Pelembe, de
quem se espera mais nesta noite.
Na ocasião, o Presidente da
Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Alberto Simango
Júnior, começou por justificar
a necessidade de se alterar os
equipamentos da selecção nacional de futebol, dando conta que “há cinco anos que os
Mambas não mudavam a sua
imagem. Tivemos que ser cria-

tivos, trazer a nossa moçambicanidade, trazendo os nossos
gostos e costumes. Fomos buscar alguns aspectos da nossa
identidade moçambicana, de
modo que qualquer atleta que
envergar esta camisola represente o povo moçambicano”.
Filipe Azevedo, representante da Lacatoni, disse no acto
da apresentação destes novos
equipamentos que a sua concepção “foi fruto de um desafio colocado a dois jovens
criativos moçambicanos, da
Xiguiane 258 que desenharam
a nova marca dos Mambas, tendo inserido motivos nacionais
nestes equipamentos, de modo
a que os jogadores possam levar Moçambique no coração
em todos jogos que realizam”.
Onze provável dos Mambas
Tendo em conta os últimos
jogos da selecção nacional, a
equipa titular desta noite não vai
estar muito longe da seguinte:
Franque,
Infren,
Mexer,
Zainadine,
Reinildo,
Kambala,
Kito,
Dominguez, Witi, Clésio, Reginaldo
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RDC: Exército mata líder de milícia Hutu
As forças congolesas mataram
o líder da ramificação de uma
milícia Hutu no leste do país,
disse o exército neste domingo,
dois meses depois de matar o
líder da facção principal.
A Reuters escreve que Juvenal
Musabimana liderou um grupo
dissidente das Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda
(FDLR), fundado por oficiais
hutus que fugiram de Ruanda
depois de orquestrar o genocídio
de 1994.
O seu assassinato é o mais recente golpe contra as FDLR,
fragilizados, nos últimos anos,
por prisões de vários dos seus
líderes e pressão militar das

forças armadas da República
Democrática do Congo e outras
milícias.
O exército “neutralizou outro líder radical da FDLR no sábado,
9 de Novembro, às 14:00”, disse
Guillaume Njike, seu porta-voz.
Musabimana, que também era
conhecido pelo nome de guerra
Jean-Michel África, foi morto
ao lado de quatro guarda-costas,
após um intenso tiroteio em
Binza, Kivu do Norte, perto da
fronteira com o Uganda, acrescentou Njike.
As forças congolesas mataram
o líder do ramo principal das
FDLR, Sylvestre Mudacumura,
a 18 de Setembro.

Angola com maiores progressos na livre
circulação de pessoas

Mais de metade dos países de
África já não impõe vistos de
entrada aos visitantes africanos,
revela um índice do BAD e da
União Africana, em que Angola
integra o grupo de países com
maiores progressos em 2019.
A edição deste ano do Índice de Abertura de Vistos para
África mostra que Angola subiu 15 posições no índice desde
2016, para a 34ª posição, em
consequência da introdução
do visa electrónico e da decisão do Governo de Luanda em
2018 de permitir que 61 países
recebessem vistos à chegada,
incluindo 13 países africanos.
O texto, divulgado esta segunda-feira pela Comissão da
União Africana (CUA) e do
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) à margem do
Fórum de Investimento em
África, que se prolonga até
quarta-feira em Joanesburgo,
na África do Sul, sublinha o
sucesso da mudança, que é
“parte de planos governamentais mais amplos” para impulsionar o desenvolvimento económico e o turismo, sector em

que Luanda fixou o objectiv0
de criar um milhão de empregos em todo o país até 2020.
São Tomé e Príncipe é também destacado no trabalho subiu nove lugares desde 2016
e ocupa agora a 43.ª posição –,
que assinala como positiva a introdução da plataforma e Visa
para visitantes internacionais, a
ratificação da Zona de Comércio Livre Continental Africana
– até agora, o único dos PALOP - e a assinatura do Protocolo sobre Livre Circulação de
Pessoas, a que Angola e Moçambique também aderiram.
Angola e São Tomé ocupam,
no entanto, no conjunto dos países africanos lusófonos, os últimos dois lugares entre os mais
restritivos à livre circulação
de pessoas. Guiné-Bissau (5.ª
posição no índice), Cabo Verde (8.ª) e Moçambique (10.ª)
estão entre o “TOP 20” dos
países africanos mais abertos.
O progresso na abertura de
vistos em África segue-se a um
“impulso crescente para uma
maior integração entre países
e a sinais de que os decisores

políticos em todo o continente
estão a promover reformas”,
tornando mais fácil as deslocações dentro do continente aos
empresários, investidores, estudantes e turistas, revela texto,
divulgado à margem do Fórum
de Investimento em África, que
começou esta segunda-feira em
Joanesburgo, na África do Sul,
e se prolonga até quarta-feira.
Os melhores desempenhos
na abertura de vistos em 2019
estão entre os melhores países
para investimento directo estrangeiro em África, e beneficiam de fortes níveis de crescimento, incluindo no turismo.
O Índice de Abertura de
Vistos, este ano na sua quarta
edição, mostra que 47 países
melhoraram ou mantiveram as
suas pontuações de abertura
de vistos, sendo que Seicheles
e Benim continuam a ser os
dois principais países em termos de abertura de vistos em
África, com uma política de
isenção de vistos para todos
os visitantes africanos. A Etiópia subiu um recorde de 32
lugares no Índice e entrou no
top 20 dos países com maior
abertura de vistos em África.
“Estão a ser feitos progressos, mas ainda há muito a fazer
[em matéria de livre circulação
de pessoas]. Para integrar África, devemos derrubar os muros.
A livre circulação de pessoas, e
especialmente a mobilidade laboral, são cruciais para promover os investimentos”, afirmou
o presidente do BAD, Akinwumi A. Adesina, citado num

comunicado da instituição.
Os visitantes africanos não
precisam de visto para viajar
para um quarto de outros países
africanos, isenção que apenas
cobria um quinto do continente
em 2016. Actualmente, 21 países africanos oferecem também
vistos electrónicos, número
que compara com 16 em 2018,
13 em 2017 e nove em 2016.
O índice inspirou reformas
em mais de 10 países africanos, incluindo Gana, Benim,
Tunísia, Etiópia e Quénia,

“desbloqueando o potencial de
promoção do turismo, comércio e investimentos intrarregionais”, sublinha o relatório.
Ainda assim, os progressos
estão ainda muito aquém das
exigências de integração regional decorrentes de iniciativas como a Área de Livre Comércio Continental Africana,
o Mercado Único Africano de
Transporte Aéreo e o Protocolo sobre a Livre Circulação de
Pessoas, acrescenta o texto.

Guiné Bissau
Falta de verbas impede
cobertura da campanha eleitoral
Os órgãos de comunicação
social públicos da Guiné-Bissau não estão a fazer campanha
eleitoral no interior do país por
falta de meios financeiros, segundo o secretário de Estado da
Comunicação Social guineense.
Segundo João Ferreira, alguns candidatos até já tinham
levado os jornalistas dos órgãos
de comunicação social públicos
(rádio, televisão, jornal ‘No
Pintcha’ e Agência Noticiosa da Guiné), mas o Governo
“não achou isso correcto”.
Neste momento, o Governo não consegue dar resposta
às necessidades apresentadas
em conjunto pelos quatro órgãos, para garantir uma cobertura integral da campanha
eleitoral, nomeadamente dinheiro para custear as deslo-

cações de jornalistas, equipamentos de reportagem e
viaturas, assinalou o governante.
“O Governo também acha indignos que sejam os candidatos
a levar à boleia os jornalistas,
sobretudo os dos órgãos públicos”, notou o secretário de Estado da Comunicação Social.
João Ferreira está, contudo,
confiante em “a situação se vai
resolver ainda esta semana”.
Com a intervenção do
primeiro-ministro,
Aristides Gomes, o Governo solicitou um apoio de urgência
junto da representação da
Comunidade Económica de
Estados da África Ocidental
(CEDEAO) em Bissau, com
vista a cobrir o orçamento
apresentado pelos quatro órgãos de comunicação estatais.
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México oferece asilo a Evo
Morales após a renúncia do cargo

O México ofereceu, domingo, asilo ao Presidente da
Bolívia, Evo Morales, depois
de este ter sido obrigado a renunciar ao cargo por pressão
das forças armadas bolivianas.
Morales renunciou ao
cargo na sequência dos protestos de rua contra a sua
reeleição, considerada pela
oposição como uma fraude.
A oferta mexicana, anun-

ciada pelo ministro das Relações Exteriores, Marcelo
Ebrard, na sua conta da rede social Twitter, surge na sequência
de ter recebido na embaixada
do México em La Paz funcionários e deputados bolivianos.
“O México, de acordo
com a sua tradição de asilo e
não intervenção, recebeu 20
personalidades do executivo e do legislativo da Bolívia

na residência oficial em La
Paz, e se assim o decidir também ofereceremos asilo a Evo
Morales”, escreveu o chefe da diplomacia mexicana.
O Presidente da República da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao cargo,
após quase 14 anos no poder,
numa declaração transmitida pela televisão do país.
Evo Morales, de 60 anos,
adiantou que vai enviar a
carta de demissão à Assembleia Legislativa da Bolívia.
Morales demitiu-se depois de os chefes das Forças
Armadas e da polícia da Bolívia terem exigido que o Presidente abandonasse o cargo
para que a estabilidade e a
paz possam regressar ao país.
A Bolívia atravessa uma crise social e política desde o dia
seguinte às eleições presidenciais realizadas a 20 de Outubro
Ainda no domingo, Evo
Morales havia já convocado
novas eleições após a Organi-

Nações Unidas reconhecem pela 1ª vez
provas de programa nuclear iraniano
Urânio produzido artificialmente foi encontrado num local
não especificado do Irão, segundo uma agência das Nações
Unidas, que pela primeira vez
reconheceu que as alegações
israelitas e norte-americanas da
existência de um programa nuclear iraniano têm fundamento.
A Agência Internacional
de Energia Atómica (AEIA)
detectou partículas de urânio
de “origem antropogénica”,
confirmando denúncias que são
feitas há vários anos por Israel e
pelos EUA, de que Teerão continua a desenvolver um programa nuclear, proibido pelo acordo nuclear celebrado em 2015.
A AEIA não identificou
o local, mas Israel e os EUA
dizem que o local se encontra nos arredores da capital
iraniana, que, segundo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, servirá de
“armazém atómico secreto”.
Israel tem alegado junto
da ONU que o material provém de um programa iraniano com objectivos militares,
mas esta é a primeira vez que
uma agência das Nações Uni-

das recolhe provas deste desrespeito pelos tratados internacionais por parte do Irão.
O Governo iraniano nega
qualquer
propósito
militar e diz que o seu programa de enriquecimento de
urânio tem fins pacíficos.
O relatório da agência
nuclear das Nações Unidas
também confirma que o Irão
intensificou o programa de
enriquecimento de urânio, tal
como o Governo iraniano tinha anunciado, como forma de
protesto contra as sanções eco-

nómicas impostas pelos EUA.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou em
2018 que os EUA abandonavam
o acordo nuclear com o Irão e iniciou um duro plano de sanções,
pelo desrespeito pelas regras
do tratado por parte de Teerão.
Nos últimos meses, ocorreu uma escalada de tensão
no Golfo, com ataques mútuos entre forças iranianas e
as tropas norte-americanas
na região, que foram reforçadas desde o início do ano com
o envio de um porta-aviões.

zação dos Estados Americanos (OEA) ter recomendado a
repetição do ato eleitoral por
suspeitas de irregularidades no
escrutínio de 20 de Outubro.
Dois ministros e o presidente da Assembleia Nacional, Victor Borda, tinham também já renunciado
domingo aos seus cargos.
Após as demissões no governo, também a presidente
do Tribunal Supremo Eleitoral, Maria Eugenia Choque Quispe, apresentou a
sua renúncia “irrevogável”

para ser “investigada”, na sequência do relatório da OEA.
O Ministério Público da Bolívia anunciou domingo que vai
processar os membros do Supremo Tribunal Eleitoral devido a irregularidades “muito graves” detectadas pela OEA, que
podem levar a “erros criminais
e eleitorais relacionados com o
cálculo dos resultados oficiais”
das eleições de 20 de Outubro.
Os Estados Unidos e a União
Europeia apoiaram domingo
a convocação de novas eleições presidenciais na Bolívia.

Jimmy Carter internado
para intervenção cirúrgica
O antigo Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter foi
hospitalizado na segunda-feira
e foi submetido, na terça-feira,
a uma cirurgia para aliviar a
pressão craniana causada por
hemorragias após recentes
quedas, anunciou a porta-voz.
O procedimento cirúrgico está programado para

hoje de manhã (hora local)
no Hospital Universitário de
Emory, indicou, em comunicado, Deanna Congileo.
O antigo inquilino da
Casa Branca, de 95 anos,
já caiu pelo menos três vezes este ano, sendo que o
primeiro incidente resultou
numa fractura do quadril.

China

Ataque com químico
corrosivo em infantário
deixa 54 feridos
Um total de 51 crianças e três
educadores ficaram feridos,
entre os quais dois em estado
grave, após um ataque com
soda cáustica num infantário
em Kaiyuan, no sul da China,
O ataque ocorreu na segunda-feira à tarde, quando um homem de 23 anos identificado
como Kong entrou nas instalações e pulverizou as vítimas com
aquele químico corrosivo, que
armazenou em latas de spray.
O
suspeito
foi
detido uma hora depois, segundo a imprensa local.
A polícia revelou que o homem
estava desempregado e sofria
de “problemas psicológicos”,
devido ao divórcio dos pais,
que levaram a “uma mentalidade pessimista e vingativa”.
Trata-se do mais recente ataque do género na China, onde
estes incidentes são normalmente protagonizados por

pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos para com a sociedade.
Embora a China seja, no geral,
um país seguro, estes ataques em
locais públicos, sobretudo escolas, são relativamente comuns.
Em abril passado, um professor
de um jardim-de-infância na
província de Henan, centro da
China, foi preso por envenenamento deliberado de 23 crianças entre os 4 e 5 anos de idade, das quais uma teve que ser
hospitalizada em estado grave.
No mesmo mês houve também
um ataque com faca numa escola da província de Hunan,
que resultou em duas crianças
mortas e outras duas feridas.
A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas
de fogo, pelo que os ataques
são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.
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Como ajudar a curar o
cancro com um computador

Sabiam que todos nós podemos ajudar a curar o cancro
e outras doenças como Parkinson, Alzheimer ou doença de
Huntington? A verdade é que
podemos mesmo fazer a diferença através do projecto Folding at Home, um software que
faz com que disponibilizemos o
poder computacional dos nossos computadores pessoais para
ajudar em cálculos complexos
em simulações no âmbito da
pesquisa científica para encontrar a cura para essas doenças.
Antigamente a investigação científica fazia-se com
base no método de tentativa-erro. Hoje em dia, a investigação encontra-se cada vez mais
computadorizada, recorrendo
a simulações virtuais que, pela

sua complexidade, necessitam
de um poder computacional
tão grande que só os computadores das universidades já não
chegam. E a maioria de nós
tem em casa ou no trabalho
computadores com capacidade
para ajudar — e literalmente
todos os computadores ajudam.
Basta ir a foldingathome.
org, fazer download do software e instalá-lo no vosso pc, mac
ou linux. O software é totalmente gratuito e seguro. A partir do
momento em que o descarregamos, estamos a disponibilizar
parte do poder de computação
do nosso computador pessoal
e isto faz toda a diferença. O
nosso computador passa a fazer
cálculos sobre os dados científicos e depois disso envia os re-

WhatsApp está a banir e eliminar
grupos com nomes “suspeitos”

Alguns utilizadores do
WhatsApp estão a recorrer a
uma comunidade no Reddit
para se queixarem de terem
sido banidos da app de mensagens. Uma das histórias dá
conta do nome de um grupo
de mensagens de uma universidade ter sido alterado para
um nome “suspeito” e indicador de abuso sexual infantil.
Como nota o The Next
Web, a política do WhatsApp
de combate ao assédio sexual infantil faz uso de análise
a elementos como nomes de

grupos para eliminar grupos
e banir utilizadores. “Dependemos de tecnologia avançada de ‘machine learning’
para avaliar informação de
grupos para identificar e banir membros de grupos suspeitos de partilhar imagens de
abuso sexual infantil”, pode
ler-se no blog da empresa.
O nome do grupo em questão parece ter sido alterado por
um utilizador comum pertencente à conversa, pelo que se recomenda que limite este privilégio apenas aos administradores.

sultados para os investigadores,
ajudando muito a comunidade
científica e desta forma contribuindo decisivamente no caminho para a cura destas doenças.
Este projecto foi criado no
laboratório Pande, liderado
pelo cientista Vijay Pande, da
Universidade de Stanford, há
quase 20 anos e neste momento
conta com centenas de milhares
de utilizadores em todo o mundo. No entanto, todos somos
poucos e a ajuda de cada um de
vós pode ser fulcral no esforço
conjunto voluntário para a descoberta da cura destas doenças.
Eu conheci e juntei-me a
este projecto, disponibilizando o poder computacional do
meu macbook porque uma das
caras do mesmo é um português chamado Pedro Valadas, criador da comunidade
PCMR (entusiastas de PC).
O Pedro faz parte da direcção
de comunicação do projecto,
juntamente com representantes da Ubisoft, Universidade
de Stanford e do IKEA, e tem
como objectivo melhorá-lo,
de forma a aumentar o número de utilizadores (estão neste momento a tentar chegar
ao milhão de utilizadores) e
torná-lo cada vez mais eficaz.

Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019

NASA partilhou vídeo de
Mercúrio em trânsito solar
Se por algum motivo perdeu oportunidade de admirar
o trânsito solar de Mercúrio que pôde ser observado
durante esta segunda-feira,
dia 11, a NASA garantiu a
oportunidade de assistir ao
fenómeno
detalhadamente.
No vídeo acima poderá ver
as imagens captadas pelo Solar Dynamics Observatory da
NASA. “O nosso observatório,

a orbitar em torno da Terra,
mantém um olhar constante no
Sol para vigiar e estudar as mudanças do Sol, o que o coloca
na linha da frente para muitos
dos eclipses e trânsitos solares”,
pode ler-se no site da NASA.
A próxima vez que Mercúrio estará em trânsito solar será
em 2032, pelo que até lá pode
muito bem admirar o vídeo acima para saber o que esperar.

Elon Musk traça plano para
construir cidade em Marte
É bem conhecido o objectivo
do fundador e CEO da SpaceX,
Elon Musk, de vir a criar uma
colónia em Marte, o que exigirá
necessariamente aumentar a frequência de lançamentos de foguetões e torná-los mais baratos.
Pois bem, como aponta Musk a meta actual é que o
lançamento de um foguetão
Starship venha a custar apenas
1% do que a NASA gasta por
lançamento. Com a reutilização
de foguetões e à medida que a
SpaceX continua a tornar os
seus processos mais eficazes, é
possível que venha a conseguir
reduzir drasticamente os custos.
Como conta a Futurism, o
custo médio de um lançamento
da NASA é de 152 milhões de
dólares, o que significa que se
trata de um desafio no que diz
respeito a logística para a agência aeronáutica de Musk. “A
economia tem de ser algo semelhante para construir uma cidade
sustentável em Marte”, escreveu
Musk na sua página de Twitter.

Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019
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Vamos ter um fundo soberano transparente
- governador do Banco de Moçambique

O governador do Banco de Moçambique disse, há dias, que
pretende criar um Fundo Soberano que seja transparente e
que “o povo se aproprie” dele e que por isso há lições a aprender com outros países, como por exemplo Angola.

R

ogério
Zandamela,
que
participava
na
apresentação
do Relatório do
Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre as Perspectivas Económicas Regionais da
África Subsaariana, disse que o

país tem muito a aprender com
Angola, salientando que Moçambique está num período de
grandes transformações e ainda com “muito mais para vir”.
“É um país que está a entrar
no clube pequeno de grandes
produtores mundiais de gás,
entre os maiores do mundo. En-

tão isso implica transformações
profundas na nossa estrutura
produtiva, de exportações, de
receitas do Governo”, referiu.
Rogério Zandamela sublinhou que de um momento para
o outro, o país vai ter muitos
recursos, que vai “ter de aprender a gerir e isso requer desafios enormes, queremos que as
coisas dêem certo para o nosso
país, como disse o Presidente
da República. Para que dê certo temos que trabalhar de uma

maneira inteligente, capaz e
aí temos de aprender com os
nossos irmãos para não cometer os erros que foram cometidos na gestão e na mobilização desses recursos”, frisou.
O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, prosseguiu
o responsável, deu a responsabilidade ao Banco Central
de reflectir sobre o Fundo Soberano, “que tenha regras de
governação transparentes, em
que esses recursos que vêm
do gás possam ser usados
para o benefício de todos”.
“Que possam ser usados
para criar infra-estruturas suficientes, estradas, pontes para
criar empregos bons, de qualidade, para investir em áreas como
a agricultura, onde a maioria da
nossa população vive, na pesca, no turismo, em outros setores que não seja o gás”, disse.
“Então temos que investir num fundo soberano que
seja transparente, que o povo
se aproprie do fundo soberano, que se sinta dono, que
se sinta orgulhoso”, referiu.
Rogério Zandamela disse
que nesta altura estão equipas
moçambicanas no Alasca (Estados Unidos da América), em
Trinidad e Tobago, na Noruega, no Chile e em Timor-Leste,
onde há “lições a aprender,

também do que não fazer”.
Moçambique pretende criar
um fundo soberano com as receitas dos recursos energéticos,
nomeadamente gás natural.
Dúvidas em torno da
transparência
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defende que Moçambique deve
começar a preparar a criação
de um Fundo Soberano para
gerir as receitas da exploração de recursos energéticos,
mas vozes críticas alertam
que se for mal gerido, o mesmo irá beneficiar apenas as
elites do partido no poder.
O vice-presidente do BAD,
Sheirf Khaled, afirmou que a
exploração de gás natural pode
melhorar as condições económicas das populações, fazer
com que Moçambique tenha
mais receitas e contribuir para
um nível mais alto de excedente orçamental, “e nesse ponto,
o país pode pensar na criação de um Fundo Soberano”.
Há cerca de dois meses,
o ministro moçambicano da
Economia e Finanças, Adriano
Maleiane, afirmou que o país
vai criar um Fundo Soberano,
com receitas do gás, cujo montante ainda não foi definido.

Inhambane rejeita novo projecto da Sasol

M

ultinacional
sul-africana
pretende
explorar
petróleo na
região sul de Moçambique,
mas habitantes e operadores
turísticos de Inhambane dizem que o projecto vai destruir o ecossistema. Decisão
ficará nas mãos do Governo.
A multinacional Sasol
apresentou um projecto para
explorar petróleo num bloco
que abrange as províncias de
Inhambane e de Sofala. Mas a
ideia está a ser contestada pelas comunidades abrangidas.
Durante o processo do estudo de impacto ambiental,
foram realizadas consultas
públicas pela empresa Golden Associados Moçambique
Limitada. Entretanto, vários
operadores turísticos e a população reprovaram o projecto.

Gabriel Cossa, um dos operadores turísticos de Vilankulo, na província de Inhambane,
diz que o projecto de exploração de petróleo só vai causar
destruição e pobreza, porque
poucas pessoas terão emprego.
“O povo trabalhador na
área do turismo e pesca diz
não a este projecto no arquipélago de Bazaruto”, afirma.
“Se forem destruí-lo,
Vilankulo e Inhassoro não
vão existir mais. Vai ficar
uma pobreza absurda e os
senhores da Sasol não vão
empregar nem metade dos
trabalhadores que foram empregados pelo turismo e a pesca”, argumenta este operador.
“Projecto odioso”
Paul Seal, outro operador
turístico, afirma que a área
em que se pretende imple-

mentar o projecto é muito
importante para o desenvolvimento do turismo, por ser
único ao nível nacional. Por
isso, defende que o Governo não pode aceitar qualquer
justificação dos consultores.
“Esta área é muito importante para o desenvolvimento sustentável da população. Por isso, o Governo
deve retirar o seu apoio neste
projecto odioso para muitos
cidadãos
estrangeiros e nacionais”, defende.
Cipriano Neto, residente
em Vilankulo, acredita que os
turistas não vão querer visitar
uma zona onde haverá poluição marinha: “Este projecto
vai danificar as espécies marinhas, subverter o turismo. Se
não conquistamos o turista,
ele vai para outro sítio - sem
vibrações, sem óleo, sem
derrame de combustível”.

A Sasol não comentou a
contestação de operadores
turísticos e da população durante as consultas públicas.
Decisão nas mãos do Governo
Januário Mucavele, representante da Sasol, diz que

a aprovação do projecto vai
depender do Governo, depois de receber o relatório
final das consultas públicas
elaborado pela empresa contratada, até Dezembro próximo. O relatório deveria ter
chegado às mãos do Executivo em Setembro. (Lusa)
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Limpopo desguarnecido:

Barragem de Mapai é salvação das
Infra-estruturas da Cidade de Xai-Xai

A cidade de Xai-Xai foi concebida na baixa, sendo abraçada
pelo rio Limpopo, o que consequentemente coloca na incerteza
os munícipes quando se avizinha os tempos chuvosos. A cintura verde composta por planícies que se notam logo a sua entrada anunciam ser uma zona com um enorme potencial agrícola,
mas também propenso a inundações.
As marcas de água na estrutura de alguns edifícios da era
colonial, onde em parte deles
funcionam os serviços do governo, mostram de forma clarividente que é um lugar que se
foi desenvolvendo tendo a sua
originalidade que é a zona baixa. Contudo, por conta da dinâmica de crescimento da urbe
há uma avalanche de ocupação
e construção de residências,
e parte dos serviços públicos
vão sendo movimentados para
a zona alta. É só olhar para o
bairro de Chinunguine no posto administrativo da Praia onde
majestosas construções vão
emergindo, num esforço de
contrariar as estatísticas que
vezes sem conta carimbam a
província de Gaza como a mais
pobre de Moçambique. As chuvas de 1977 que inundaram os
bairros de Denguene, Matsengane e Chivuquane na zona baixa movimentaram populações
para os bairros de Inhamissa e
Chinunguine, não obstante depois das cheias as populações
tenham regressado as zonas

de risco. O planeamento urbanístico que é a base para o assentamento das populações não
foi assumido com seriedade.
As mudanças climáticas
são um facto e a cidade de Xai-Xai é propensa aos eventos extremos é só recordar as chuvas
que se abateram sobre aquela
cidade, no primeiro trimestre do
ano em curso, destruindo residências e infra-estruturas públicas, o que obrigou o município
a tomar medidas de apoio as famílias afectadas e recuperação
das infra-estruturas destruídas.
A qualquer momento podemos ter chuvas, vaticinou
Emidio Xavier, autarca de
Xai-Xai que dentre várias alternativas para evitar o desaparecimento de residências e
infra-estruturas naquela urbe,
olha para a construção da barragem de Mapai como uma
solução inadiável para a gestão
das águas do rio Limpopo que
se encontram desguarnecidas.
A dimensão da autarquia,
segundo Emidio Xavier, não
oferece um plano B para gerir

o leito do rio Limpopo que em
tempos de chuva fica saturado e
por via disso as águas invadem
a cidade em busca de passagens.
O autarca reitera que a barragem de Mapai, a ser efectivada poderia regular águas do rio
Limpopo e evitar o transbordo
e a destruição de vários investimentos que foram concebidos ao longo dos últimos anos.
“O nosso DIC de proteção,
uma infraestrutura de barreira
a água ficou afectado em 2013,
o que significa que em caso de
cheias, as águas poderão transbordar de maneira folgada a cidade”, explicou Xavier, considerando que normalmente as águas
invadem a cidade depois de
romper as paredes de proteção.

ta desta situação”, sublinhou,
Emidio Xavier entende que
há esforços que vão sendo feitos um deles têm que ver com o
depósito de lixo em algumas crateras. Contudo, as mesmas continuam abertas. Outra solução
prende-se ao facto de, quando o
munícipe requer licença para a
construção de uma residência,

a fiscalização tem feito algumas
exigências de modo a que se possa minimizar os impactos da erosão, considerando que se trata de
um fenómeno não só da competência do município, como também envolver a todos munícipes
daquela urbe. O autarca não pára
de sonhar e por via disso olha
para a implementação do capim
vet V como uma alternativa que
vai sendo estudada para o combate à erosão naquela autarquia,
embora neste momento esteja
na fase de estudo o solo daquela urbe para se avaliar as condições de adaptabilidade do capim.
Num outro desenvolvimento, o autarca que temos vindo
a citar entende que o plano de
estrutura urbana de Xai-Xai clama por actualização, pois não
foi seguido na sua íntegra e por
conta disso deve ser rectificado.
“O território deve ser aproveitado: queremos expandir os
espaços turísticos, reservar os
espaços desportivos. Há bairros sem campo. Temos que sonhar com o desenvolvimento do
nosso município”, disse a fonte
referindo que há um estudo técnico que está sendo feito pelo
ministério da Juventude e Desportos para avaliar a zona que
será o futuro Estádio Municipal
de Xai-Xai se há condições arquitectónicas para o efeito, também aferir as condições de concentração de águas das chuvas.

Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia

Capim Vet V
Contrariamente as cheias, a
autarquia de Xai-Xai é afectada
pela erosão. É uma situação endémica, reconheceu Emidio Xavier, afirmando que em cerca de
11 bairros são visíveis as marcas
da erosão o que consequentemente desgasta o município na medida em que deve alocar as verbas
que devia ser para outras áreas
para mitigação dos seus efeitos.
“Há zonas em que o transporte não chega, porque as ruas
estão interrompidas por con-

Faleceu
A Empresa Novo media, Proprietária e editora do Jornal
Zambeze comunica com profunda dor e consternação o
falecimento de Anselmo Joaquim João Rungo, em vida
colaborador do Jornal Zambeze, ocorrido na madrugada da última terça-feira, 12 de Novembro de 2019, cujo
funeral realiza-se hoje, quinta-feira, no cemitério de Michafutene, pelas 10hrs. À família enlutada endereçamos
as mais sentidas condolências.

Paz à sua alma
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Comemorações culturais a três níveis

A juventude dos 132 anos de Maputo, o
encanto do jazz e o contributo da Puma

Â. Munguambe e J. Matlhombe
Maputo completou 132 anos da sua existência como cidade. Para celebrar a efeméride, tiveram lugar várias actividades comemorativas, iniciadas quarta-feira, dia 6 de
Novembro. O ponto mais alto foi a actuação do consagrado
músico Moreira Chonguiça, que deliciou com a sua classe os
presentes na sala nobre do Conselho Municipal da Cidade de
Maputo, num momento que serviu também para reavivar as
celebrações do dia mundial do Jazz, e também dos primeiros
cinco anos da fundação da More Jazz Band composta de 40
elementos. Para além de Moreira, a cerimónia também foi
marcada pela presença da Puma Energy, para assinalar a
passagem da década da sua implantação em Moçambique. Foram assim por dizer três consagrações num festim apenas…
“Juntos e Coesos Vamos Txunar
Maputo”
-Dr. Eneas Comiche
“É com grande satisfação
e alegria que temos a honra de
receber tão ilustres signatários
neste Salão Nobre para juntos
celebramos três importantes
acontecimentos, nomeadamente as celebrações dos 132 ano
da nossa bela Cidade, a Cidade das Acácias e Jacarandás; o
Dia Mundial do Saxofone e os
dez anos de um estimado parceiro, a Puma Energy. Neste
contexto, tenho o privilégio de
saudar a todos os saxofonis-

tas pela passagem desta data e
aos parceiros da Puma Energy
pelos seus dez anos”disse Comiche para em seguida afirmar
que. “O nosso lema das comemorações dos 132 anos da nossa cidade é (Juntos e Coesos
Vamos Txunar Maputo). Este
lema tem por objectivo agregar
não só valor cultural às nossas
actividades de celebração deste
dia, através da comemoração
do Dia Mundial do Saxofonista
que hoje se assinala e se celebra
em todo mundo, como também
unir, numa só força, todas as
valências de modo a criarmos
condições para a elevação,

cada vez mais, da qualidade de
vida dos nossos munícipes.
Comprometidos com o desenvolvimento cultural
- Dr. Ivanilson Machado
O DG da Puma Energy,
Ivanilson Machado ao tomar da

palavra começou por agradecer
a todos pela colaboração durante os 10 anos da sua implantação em Moçambique, para depois acrescentar que; “a Puma
Energy emprega mais de mil
trabalhadores maioritariamente
moçambicanos”, disse, sustentando de seguida que esta com-

panhia virou a sua acção para
as zonas norte e centro do país
e depois, para a capital Maputo. “Juntamo-nos a dois grandes acontecimentos, nomeadamente à festa dos 132 anos da
bela Cidade das Acácias e a
do Dia Internacional do Saxofone, para celebrar também os
nossos dez anos de operação
em Moçambique, e pelo facto sentimo-nos honrados. Dez
anos é crescimento, é conquista
de sonhos, é foco na construção
de um futuro sólido. Podem até
traduzir uma história de sucesso, mas somente vivenciando é
que conseguimos mensurar o
trabalho envolvido, porque iniciar um negócio provavelmente seja mais fácil do que fazer
o mesmo crescer e prosperar.
Sabemos, todavia, que nada se
constrói sozinho: é preciso parceria com o próximo, sinergia e
espírito colectivo.
Hoje vemos aqui distintas
personalidades, nomeadamente
governantes, clientes, parceiros, fornecedores, amigos para
celebrar os dez anos da Puma
Energy Moçambique, uma empresa a operar nos ramos de
Mid & Down Stream. Agradecemos com maior primazia,
a vossa presença neste acto!
Actualmente operamos em cinco continentes, 47 países dos
quais 18 estão no nosso continente, o continente africano.
A marca Puma foi fundada na Argentina, no longínquo
ano de 1929 pela Companhia
Geral de Combustíveis (CGC),
que na altura transportava e
comercializava Petróleo e seus
derivados pelo país. No fim
da década, a CGC introduziu
ao seu negócio o segmento de
Retalho, com mais de 180 Postos de Combustível designados
PUMA. A sua ascensão era
notória e em 1994 expandiu-se
para além-fronteiras. Em 1997,
os direitos da marca Puma foram adquiridos pela Trafigura,
iniciando, desta forma, uma
nova fase de desenvolvimento
da marca. Em 2002, a Puma
Energy chegou a outros continentes.
Em Moçambique desde 2009
Estabelecemo-nos no nosso
país em 2009, e no ano seguinte em parceria com a empresa
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Petróleo de Moçambique, Petromoc S.A, construímos uma
instalação de armazenamento
de combustível designada PetroBeira, com uma capacidade
inicial de 84 mil m3. Em 2013,
esta instalação foi expandida
com capacidade adicional de
36 mil m3, tornando, assim, a
PetroBeira no maior terminal
de armazenamento de combustível no Porto da Beira, com
uma capacidade de 120 mil m3.
Sempre focados no progresso, em 2015, após a conclusão do terminal de betume,
iniciamos a construção de um
terminal de armazenamento de
produtos petrolíferos nas proximidades, com uma capacidade
inicial de 115 mil m3. No ano
seguinte, avançamos com a
distribuição de Lubrificantes da
marca Puma e, em 2018, iniciamos uma parceria com a Petromoc S.A no ramo da Aviação

do projecto.
Neste momento temos nas
nossas unidades de produção
mais de 100 trabalhadores, somos uma empresa em expansão pelo território moçambicano. Dispomos de 30 Postos
de Combustível dos quais 12
na região sul, 6 no centro, e 12
no norte. Contamos ainda mais
com 13 lojas de conveniência.
Todos segmentos de negócio
permitiram-nos
conquistar
13% do mercado local, do qual
pretendemos ainda incrementar
tendo em conta os mais investimentos projectados para Moçambique.
A Puma Energy Moçambique está comprometida com o
desenvolvimento económico,
social e cultural dos moçambicanos. Acompanhamos e
associamo-nos às políticas públicas do Governo, com acções
práticas desde a mitigação de
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na energização das nossas comunidades e investimos em
programas de formação, flores-

a todos, pelo vosso carinho e
confiança”.
Dia Internacional do Saxofone

Civil, onde somos responsáveis
pela gestão comercial e a Petromoc S.A pela parte operacional

desastres naturais até à promoção de projectos sociais e de
desenvolvimento. Avançamos

cendo cada vez mais iniciativas
sociais e ambientais. Na verdade, a Puma Energy Moçambique é amiga do ambiente e do
bem-estar das pessoas, por isso
em todas nas nossas acções estimulamos a cultura de higiene
e segurança no trabalho, e observamos com rigor aspectos
ligados à preservação da saúde
pública e segurança rodoviária.
A Puma Energy é, de facto,
uma empresa de sucesso, e chegamos aos dez anos graças ao
trabalho colectivo abnegado,
de espírito de equipa. É essa
filosofia, esse espírito que tem
feito da Puma Energy o que ela
é hoje; uma empresa voltada
para a construção de relações
maduras e duradoiras com os
seus clientes e parceiros, relações baseadas na confiança, no
respeito e na excelência profissional. O futuro aí está. E nossa
tarefa é estar permanentemente
preparados para as promessas e
os desafios que ele nos coloca.
Agradecemos profundamente

A efeméride é celebrada
anualmente a 6 de Novembro.
O inventor deste instrumento
musical, foi o belga Adolphe
Sax, nascido neste dia no longínquo ano de 1814.
O More Jazz Big Band, e
o renomado professor Orlando
da Conceição, anualmente, “fazem de tudo para que a data não
passe despercebida e segundo Comiche, “continuaremos
a fazer tudo para que o nosso
município célebre sempre as
datas das diversas manifestações culturais, pois o Plano de
Desenvolvimento Municipal
2019-2023 tem como um dos
objectivos estratégicos a valorização da nossa cultura e dos
fazedores da cultura”, disse
comiche para depois acrescentar que “aproveitamos o ensejo
para dar os parabéns pelos dez
anos da existência e actividade

| 29

da multinacional Puma, que
apoiou esta iniciativa e que tem
multiplicado esforços para garantir a materialização de muitas acções de responsabilidade
social, tanto a nível nacional,
como do nosso município”.
Moreira e seu agrupamento e convidados fizeram furor
da música Jazz. Aliás, segundo Chonguiça, os seus alunos
não são músicos, mas sim estudantes, e para eles a música
é complementar para os seus
objectivos, por isso que segundo este, o grupo da More Jazz
Band nunca está completo, porque os constituintes tem outras
actividades primordiais. Para
além de Moreira Chonguiça,
actuaram outros músicos como
o professor Orlando da Conceição. O apogeu das comemorações teve lugar nos dias 9 e 10
com a realização do desfile das
mamanas, do mega espectáculo
na Praça da Independência e do
Festival Marrabenta, cujo acesso era livre, para além da final
do Festival do Batuque.
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Para libertar presos políticos

Nova Democracia pede intervenção
de instituições de direitos humanos

O partido Nova Democracia (ND), sem assentos parlamentares, entregou terça-feira, uma petição a três instituições ligadas aos direitos humanos em Moçambique pedindo uma intervenção para libertação dos 18 membros daquela força política
detidos no dia votação em Gaza, sul do país.

T

rata-se três documentos entregues
ao provedor de
Justiça, à Comissão Nacional dos
Direitos Humanos, à Ordem
dos Advogados e da Provedoria de Justiça, pedindo a intervenção destas instituições
junto das autoridades para a
libertação dos membros daquele partido detidos alegadamente por falsificação de
credenciais a 15 de Outubro.
A acção insistente da ND,
de acordo Quitéria Guirengane, mandatária nacional do

partido visa essencialmente a
reposição da legalidade, para
além de grave violação dos direitos humanos que caracteriza
todo o processo de detenção,
numa altura em que já passam
trinta dias sem no entanto estar disponível o processo de
que os detidos são acusados.
“Além das petições, temos,
em anexo, elementos de prova, entre documentos e testemunhas, que mostram que as
detenções não fazem sentido.
Vemos que a polícia está para
injustiçar, por exemplo, já metemos vários recursos eleito-

rais, eleitores a protagonizar
fraudes mas não vemos nenhum desses eleitores presos”,
disse Quitéria Guirengane.
Os 18 membros do partido, 17 dos quais delegados de
candidatura e um mandatário distrital, foram detidos no
dia do escrutínio das sextas
eleições gerais em Moçambique, em postos de votação
distribuídos pelo distrito de
Chokwé, província de Gaza.
Entre os detidos, parte considerável são jovens em idade
escolar, que, segundo a mandatária da ND, poderão perder os
exames finais e, consequentemente, o ano lectivo.Na petição,
acrescenta a mandatária nacional da ND, há também denúncias de maus tratos que parte do
grupo está a sofrer na Cadeia
de Guijá, também em Gaza.

“Temos seis mulheres
que estão presas numa cela
em condições desumanas:
obrigadas a fazer necessidades no mesmo local em
que comem e dormem”, afirmou Quitéria Guirengane.
Além destas três entidades,
o ND submeteu no dia 01 de
Novembro um recurso junto
do Conselho Constitucional
exigindo a libertação dos seus
membros, após um primeiro documento ter sido rejeitado pelo
Tribunal Distrital de Chokwé.
A ND é um partido composto maioritariamente por
jovens e que concorreu, pela
primeira vez este ano, apenas
para as eleições legislativas.
Foi na província de Gaza
que a Frente de Libertação de
Moçambique (Frelimo), partido no poder, teve a vitória mais

expressiva nas eleições gerais e
provinciais de 15 de Outubro.
O candidato à presidência, Filipe Nyusi, arrecadou
94,74% dos votos e a Frelimo
chegou a 94% nas eleições para
a Assembleia da República e
ficou com 81 dos 82 mandatos da assembleia provincial.
A quase duplicação do número de eleitores recenseados
em Gaza, bastião da Frelimo,
foi questionada pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE)
e por missões de observação,
entre elas a União Europeia
e EUA, mas tal não interferiu na validação dos resultados pelos órgãos eleitorais.
Na
mesma
província,
Anastácio Matavel, um dos
dirigentes locais de observação eleitoral, foi abatido
a tiro uma semana antes das
eleições por um grupo de polícias que está agora a ser investigado pelas autoridades.
A nível nacional, os resultados eleitorais anunciados pela
CNE deram larga vantagem à
Frelimo, cujo candidato foi reeleito à primeira volta para um
segundo mandato como Presidente, com 73% dos votos.
Para o parlamento, a
Frelimo
conseguiu
eleger 184 dos 250 deputados.
A
Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo)
contestou os resultados e
apresentou um recurso junto do Conselho Constitucional (equivalente ao Tribunal
Constitucional),
apontando
alegadas irregularidades no
processo eleitoral, mas alguns
dos recursos foram rejeitados.
Também o MDM, terceira
força política parlamentar, declarou não aceitar os resultados, alegando fraude generalizada e exigindo, através de um
documento a Procuradoria Geral, uma investigação aos ilícitos registados.Redacção/Lusa

