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Para pôr fim à confrontação armada

MDM propõe revisão urgente da 
Constituição da República

Beira (Canalmoz) – O presiden-
te do Movimento Democrático 
do Moçambique, Daviz Simango, 
considera urgente o agendamen-
to de um debate para a revisão da 
Constituição da República para 
responder às questões que sus-
citaram a confrontação armada.

Daviz Simango quer que sejam 
debatidas: a possibilidade da elei-
ção dos governadores provinciais; 
a “apartidarização” do Estado; a 
descentralização efectiva em todo 
o território nacional. As duas pri-
meiras questões já estiveram no 
parlamento como projectos-de-
-lei, mas a Frelimo reprovou-os.

Daviz Simango considera que a 
qualidade da democracia no país 

precisa de ser melhorada. Propõe 
que, no processo de revisão cons-
titucional, sejam reduzidos os ex-
cessivos poderes constitucionais do 
Presidente da República. “Muitos 
dos problemas de governação têm 
as suas razões na estrutura consti-
tucional vigente e nos amplos po-
deres concentrados nas mãos de 
uma única pessoa, o Presidente da 
República. Urge, para o bom fun-
cionamento da Justiça moçambi-
cana, libertar os diferentes juízes 
e a procuradoria da interferência 
do poder político, devendo os res-
pectivos cargos serem ocupados 
por gente profissionalmente com-
petente e dentro das providências 
internas”, disse Daviz Simango, 

que considera que é urgente trans-
formar o Conselho Constitucio-
nal em Tribunal Constitucional.

“Se as sementes da actual dis-
córdia residem nas governações 
provinciais, mostremos ao mundo 
e aos nossos concidadãos que so-
mos capazes de solucionar os pro-
blemas, sem o retrocesso à luta ar-
mada. Moçambique pode, sim, ser 
um Estado dinâmico e moderno, 
rico em recursos, em cultura e so-
bretudo em madurez democrática, 
saindo do estigma dos Estados be-
licistas, que afugentam os investi-
mentos, que atrasam o crescimento 
e desenvolvimento económico e 
social, com consequências cruéis 
para todo o nosso povo”. (José Jeco)

Anuncie no

Contacte-nos:
canalipdfs@gmail.com ou graficocanalmoz@gmail.com

Telefone: (+258) 82 36 72 025| (+258) 82 30 53 185 |  (+258) 84 31 35 996

Publicidade



ano 8 | número 1662 | 10 de Março de 20162

www.facebook.com/canalmoz

Publicidade

Maputo (Canalmoz) – Enquanto as 
Nações Unidas e outras agências in-
ternacionais dizem que há deterio-
ração da situação humanitária e um 
número crescente de moçambica-
nos que se refugiam no Malawi, de-
vido ao conflito armado, o Governo 
da República de Moçambique diz 
que ainda não tem um plano con-
creto para responder à situação pre-
cária em que se encontram milhares 
de moçambicanos que fogem para 
o Malawi devido aos confrontos mi-
litares que estão a ocorrer no país.

Na terça-feira o Conselho de Mi-
nistros anunciou, em comunicado 
de imprensa, que o Governo ainda 
está a trabalhar na fase de coorde-
nação com instituições especializa-
das nacionais e internacionais para 
garantir a assistência humanitária 
aos moçambicanos no Malawi e as-
segurar o seu regresso e alojamento 
no país. Não foram indicados pra-
zos do processo de coordenação em 
curso, nem o nível de coordenação.

Relatos de agências especiali-
zadas indicam que, só neste ano, 

cerca de 11.000 moçambicanos 
refugiram-se naquele país vizinho, 
maioritariamente mulheres e crian-
ças. Sem indicar nomes, o Gover-
no diz apenas que está a trabalhar 
com instituições especializadas.

Sobre a referência a alegadas 
violações dos Direitos Humanos, 
reportadas por alguns órgãos de 
comunicação social e agências in-
ternacionais especializadas que se 
encontram a actuar nos campos dos 
refugiados, o Governo moçambica-
no “reitera o seu compromisso em 
continuar a trabalhar com todos os 
segmentos da sociedade para com-
preender em que consistem tais vio-
lações dos direitos humanos e tomar 
medidas apropriadas à luz da lei”. 

Aparentemente, as autoridades 
ainda não assumem a situação 
como real e preocupante, pelo que, 
até ao momento, não apresenta-
rem resultados concretos sobre a 
situação em que se encontram os 
refugiados moçambicanos no Ma-
lawi, um país que se encontra mer-
gulhado numa crise económica e 

humanitária agravada pela seca que 
afecta a região da África Austral.

Sem referir factos, o Governo diz, 
no seu comunicado: “Em colabo-
ração com os órgãos da Adminis-
tração da Justiça, está a reforçar as 
medidas visando a consolidação 
do Estado de Direito, para garantir 
o respeito contínuo pelos direitos 
e liberdades fundamentais do cida-
dão na República de Moçambique”.

Confirmação dos ataques 
pela Renamo

No mesmo comunicado, o Go-
verno diz que os ataques a civis e 
a posições das Forças de Defesa e 
Segurança que ocorrem em várias 
zonas do país são confirmadamen-
te praticados pelos homens arma-
dos da Renamo. “Mais uma vez, o 
Governo condena veementemente 
os ataques protagonizados pelos 
homens armados, confirmados, da 
Renamo, contra pessoas indefe-
sas e seus bens e contra Unidades 
da Polícia da República de Mo-

Governo ainda sem plano para responder 
à situação dos refugiados no Malawi
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çambique”, lê-se no comunicado.
O Governo insiste no seu apelo 

à Renamo para entregar volun-
tariamente as armas às Forças de 
Defesa e Segurança. O Governo 
ainda não apresentou estatísticas 
das vítimas humanas provocadas 
pelo conflito militar em curso.

Como forma de garantia da cria-
ção de um ambiente de diálogo 
entre os vários intervenientes na 
sociedade moçambicana, o Go-
verno lembra que criou condições 
logísticas e de segurança para 
restabelecer o diálogo com a Re-
namo, sem pré-condições, tendo 

sido constituída uma comissão 
para preparar o encontro entre Fi-
lipe Jacinto Nyusi e o presidente 
da Renamo. Não foi dada qual-
quer informação sobre as con-
dições logísticas e de segurança 
tendo em vista o restabelecimento 
do diálogo. (Eugénio da Câmara)

Nampula (Canalmoz) – Tem iní-
cio hoje, quinta-feira, na cidade 
de Nampula, um seminário de dois 
dias para divulgação dos resultados 
da investigação agrária no Corredor 
de Nacala,  que vinha sendo reali-
zada desde 2011 pelo Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambi-
que, no âmbito da implementação 
do Projecto de Melhoria da Capa-
cidade de Investigação e Transfe-
rência de Tecnologias  – Prosavana

Com o apoio do Governo japo-
nês, através da Agência Japone-
sa de Cooperação Internacional, 
da empresa brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e com a 
coordenação da Agência Brasilei-
ra de Cooperação, o projecto de-
verá terminar neste mês de Março. 

O mesmo visa partilhar resul-
tados e experiências de investi-
gação com o objectivo de me-
lhorar a produtividade agrária e 
segurança alimentar na região. O 

Prosavana é amplamente critica-
do por organizações não-governa-
mentais, que o acusam de querer 
usurpar terras aos camponeses.

O seminário vai abordar os seguin-
tes assuntos: o processo de constru-
ção e gestão do Laboratório de Aná-
lise de solos com plantas, proposta 
para as orientações de gestão de um 
Centro de Investigação do IIAM,  le-
vantamento da fertilidade de solos 
ao longo do Corredor de Nacala, 
plano de uso de terra para o IIAM,  
resultados dos levantamentos socio-
-económicos em Nampula e Nias-
sa,  tecnologias de melhoramento 
do solo e aplicação de adubos or-
gânicos e inorgânicos e rotação de 
culturas em Nampula e Lichinga.

Serão igualmente apresentados: 
o efeito de vinte diferentes níveis 
de fósforo e potássio na cultura do 
feijão nhemba,  variedade guariba 
nas condições agro-ecológicas de 
Muriasse, Nampula, posto admi-

nistrativo de Anchilo;  tecnologias 
de controlo de erosão em Nam-
pula e Lichinga,  experiências na 
adaptação de culturas provenien-
tes do Brasil (Embrapa) no Corre-
dor de Nacala;  inoculantes para 
o cultivo da soja e aplicação de 
microrrizas para o cultivo da soja.

Amanhã, sexta-feira,  serão apre-
sentados os resultados da avaliação 
do sistema de irrigação por gotas 
para cultivo de pequena escala, 
consociação do milho e soja, mo-
delos de tomada de decisão do 
produtor,  actividades de transfe-
rência de tecnologias e o resumo 
do que as autoridades chamam 
“lições aprendidas no projecto 
Prosavana durante os últimos cin-
co anos (pontos fortes e fracos).

O projecto Prosavana abrange as 
províncias de Niassa, Nampula e 
Zambézia, no âmbito do Corredor 
de Desenvolvimento de Nacala. 
(Bernardo Álvaro, em Nampula)

No âmbito do projecto Prosavana

Começa hoje divulgação dos resultados da 
investigação agrária no Corredor de Nacala

Publicidade



ano 8 | número 1662 | 10 de Março de 20164

www.facebook.com/canalmoz

Maputo (Canalmoz) – O Gover-
no dos Estados Unidos da Amé-
rica, através da sua Agência para 
o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) e do Plano de Emergência 
do Presidente dos EUA para o Alívio 
da SIDA, lança hoje, 10 de Março, 
em Maputo, o “Guia de Boas Prá-
ticas” sobre a violência baseada 
no género, produzido pela IREX.

O projecto está ligado à resposta 
a uma pesquisa global que mostrou 
haver ligações fortes entre a violên-
cia baseada no género e a infecção 
do VIH. O evento terá a presença do 
embaixador dos EUA, Dean Pittman, 
e de jornalistas recentemente forma-
dos pelo programa de fortalecimento 
dos órgãos de comunicação social.

Segundo uma nota da embaixada 
dos EUA em Maputo, o “Guia de 
Boas Práticas” surgiu para fornecer 
aos jornalistas os conhecimentos 
necessários para entender e reportar 
sobre as questões da violência ba-
seada no género. A IREX produziu o 
“Guia” como parte do seu programa 

de fortalecimento dos órgãos de co-
municação social, que visa apoiar 
a liberdade da imprensa e me-
lhorar a qualidade do jornalismo, 
para que os cidadãos estejam mais 
bem informados sobre os assun-
tos que influenciam as suas vidas.

Este “Guia” constitui um ele-
mento dos esforços da IREX para 
fortalecer o jornalismo sobre a vio-
lência baseada no género, graças 
ao financiamento da Iniciativa dos 
Estados Unidos da América con-
tra a violência baseada no género, 
no valor de 55 milhões de dólares. 

Em Moçambique, cerca de 
950.000 pessoas já beneficia-
ram desta iniciativa. As activida-
des realizaram-se nas dez pro-
víncias e na cidade de Maputo.

 A violência baseada no género 
é uma violação dos Direitos Hu-
manos, um problema para a saú-
de pública e uma barreira à par-
ticipação cívica, social e política. 
As estatísticas divulgam que uma 
em cada três mulheres no mundo 

é vítima de violência física, sexual 
ou psicológica durante a sua vida.

Segundo o Inquérito Demográfico 
de Saúde de 2011, em Moçambi-
que quase um terço das mulheres 
moçambicanas (31,5%) reporta ter 
sido vítima de violência domésti-
ca. Este número mostra que o pro-
blema da violência baseada no gé-
nero necessita de atenção urgente.

Os Estados Unidos dizem que 
estão empenhados numa forte 
parceria com Moçambique.  Afir-
mam ser o maior doador bilateral 
de Moçambique e continuam em-
penhados em investir num futuro 
melhor para os moçambicanos.

 Além do embaixador Pittman, 
estarão presentes o director da 
USAID, Alex Dickie, o represen-
tante do Instituto de Patrocínio e 
Assistência Jurídica do Ministério 
da Justiça e Lurdes Mabunda, da 
Polícia de Investigação Criminal, 
juntamente com membros de or-
ganizações não-governamentais 
e doadores. (Eugénio da Câmara)

Capacitação de jornalistas

Governo dos EUA apoia boas práticas sobre 
violência baseada no género em Moçambique
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Missão da RM e TVM foram, mas a primeira imagem já existia.

Kapise finta PM e engasga o Governo

Beira (Canalmoz) – Terá começado 
com “pronunciamentos” defensivos de 
autoridades locais desmentindo a exis-
tência de refugiados moçambicanos no 
Malawi em consequência das escara-
muças em alguns locais de Tete. Depois 
foi aquilo que ouvimos do PR em Adis 
Ababa alinhando pelo mesmo diapasão.

Quando parecia que a onda estava 
travada e contida, vieram as vozes da 
imprensa internacional e do Alto Co-
missariado das Nações Unidas para 
os Refugiados apresentar informações 
completamente diferentes das ofere-
cidas pelo Governo moçambicano.

Afinal havia refugiados que fugiam 
das atrocidades cometidas pelas forças 
de defesa e segurança moçambicanas. 
As pessoas não fugiam da Renamo.

Alguns ilustres comentaristas apa-
receram nas câmaras de televisão 
nacionais pintando o quadro com 
as cores que o Governo queria.

Aqui não é “teoria de conspiração”, 
como alguns gostam de dizer, sempre que 
não encontram explicação ou defesa para 
o que entendem que é a única verdade 
que os moçambicanos precisam de saber.

Chegados a esta fase em que 
se procura gerir o “Dossier Kapi-
se”, talvez seja a altura de levantar 
o véu e ver o que se estará passar.

O governador de Tete, numa autêntica 
azáfama de defender o regime e defender-
-se de falhanços que se verificavam em 
atacar e conquistar as bases das forças re-
siduais da Renamo, mentiu sobre os refu-
giados e com a sua mentira arrastou o PR.

Filipe Nyusi, PR, mais uma 
vez saiu mal na fotografia por 
causa de colaboradores seus.

Oldemiro Balói, ministro dos Negócios 
Estrangeiros, praticamente engasgou-se ao 
explicar os factos no Parlamento. Cabe-lhe 
o mérito de se ter referido à existência de 
“refugiados” moçambicanos no Malawi. 

Com curvas e ginástica verbal, lá ficámos 
a saber da sua boca que havia compa-
triotas vivendo em condições deploráveis 
em campos de refugiados no Malawi.

O governador de Tete é um caso à 
parte, numa província que tem tudo 
para se dar bem. Quer brilhar e man-
ter-se num cargo que aparentemente 
jamais lhe deveria ter sido entregue.

Na senda da lavagem de imagem e de 
deturpação da verdade dos factos, o jor-
nal “Domingo” foi tardiamente ao Malawi 
efectuar entrevistas “convenientes”, mas 
já não vai a tempo de enganar a ninguém.

Obviamente que as pessoas acreditam 
mais no que a BBC disse do que nas pa-
lavras do governador de Tete ou na en-
trevista encomendada do “Domingo”.

Está ficando evidente que o discurso 
característico do passado monopartidário 
recupera e ganha espaço todos os dias.

Existe uma máquina montada e lu-
brificada para emitir mensagens ten-
denciosas e descabidas de verdade. 
Tudo está sendo feito para que a cri-
se actual seja utilizada como cava-
lo de batalha para cimentar posições.

Pelo discurso oficial, o diálogo ou con-
vite para o diálogo com Afonso Dlahkama 
será utilizado para arrefecer os ânimos, 
mas somente isso. É bom não imaginar 
que tudo ficará resolvido num face a face 
entre FJN e AMMD.

A dimensão dos interesses em presença 
joga contra a paz.

Kapise pode estar escondendo uma 
acção directamente relacionada com as 
eleições de Outubro de 2014, se nos lem-
brarmos qu  e em Tsangano houve con-
fusão e acusações de enchimento gorado 
de urnas. Acções punitivas têm sido fre-
quentes no país.

Ora aprova-se legislação que não cum-
pre, se o beneficiário é a oposição, e 
noutros casos se atrasam fundos previa-
mente alocados. Aos que votam consis-

tentemente na oposição propõe-se redu-
ção de território ou coloca-se uma dupla 
administração para o mesmo espaço. 
Escolas e centros de saúde, assim como 
transportes públicos urbanos, já deveriam 
ter sido entregues em Nampula, Queli-
mane e Beira, mas, até aqui, aguarda-
-se. Em Sofala, existe uma estratégia que 
procura alavancar Dondo em detrimento 
da Beira como centro urbano em que se 
celebram datas nacionais ou importantes 
actos governamentais, como se a Beira já 
não fosse a capital provincial.

Não nos enganemos quanto a Kapise. 
Alguém instruiu para que aldeias fossem 
arrasadas porque os seus habitantes eram 
maioritariamente apoiantes da Renamo.

O que a STV sobre Nkondezi mostrou 
não deixa dúvidas de que houve uma 
acção premeditada, planificada e exe-
cutada por uma força organizada. Pu-
nir para aterrorizar e para que “apren-
dessem” a “votar bem” nas próximas 
vezes é o que parece ter acontecido.

Uma afirmação infeliz de Mety Gon-
dola da OJM da Frelimo de que “nós 
moçambicanos estamos dispostos a 
perdoar os jovens instrumentralizados 
pela Renamo” é semelhante ao que o 
governador de Tete disse sobre os refu-
giados serem familiares dos guerrilhei-
ros da Renamo e não moçambicanos 
com os seus plenos direitos políticos.

Quando não se está preparado para 
compartilhar, a reconciliação não aconte-
ce e os diálogos tornaram-se em impasses 
programados.

Os que abocanharam Moçambique es-
tão com medo de que os seus impérios 
desabem, e por isso abominam um diálo-
go franco e produtivo.

Sem que se aprenda que não há ta-
bus e que estes não devem aprisionar 
o país a uma agenda que o destrói a 
cada dia que passa, não iremos longe. 
(Noé Nhantumbo)

por Noé Nhantumbo
Canal de Opinião


