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Cabo Delgado: Novo relatório destaca esperanças e 
medos de crianças deslocadas pelo conflito 
 o relatório intitulado "Ouvindo a Voz 

das Crianças em Cabo Delgado” deta-
lha os grandes desafios e receios en-
frentados diariamente pelas crianças 
deslocadas. Muitas destas crianças tes-
temunharam violência horrível no con-
flito armado que deslocou quase um 
terço da população da província. 

 

Meninas e meninos disseram à 
Save the Children que ter perdido os 
seus documentos de identidade quando 
fugiam para salvar suas vidas,  era uma 
 

 

das suas maiores preocupações. "Eu 
gostaria de poder ter minha certidão de 
nascimento e BI novamente. Perdi to-
dos eles", disse uma menina de 16 a-
nos do distrito de Metuge. Os docu-
mentos de identificação das crianças 
são particularmente importantes por-
que possuem informações críticas para 
que elas acessem serviços públicos, in-
cluindo educação, saúde e protecção 
social. 

Outras crianças estão preocu-
padas com os membros de suas famí-
lias   que  perderam  na  violência.  Um 

 

 Maputo (O Autarca) – Certi-
dões de nascimento perdidos, pais de-
saparecidos e discriminação nas esco-
las, necessidades básicas não atendi-
das, fazem parte dos medos e receios 
mais prementes que afectam crianças 
deslocadas em Cabo Delgado, de acor-
do com um novo relatório lançado hoje 
pela Save the Children. 

 

Em uma das análises mais a-
brangentes até a data sobre a vida das 
crianças deslocadas em Cabo  Delgado, 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

71.95 73.39 EUR UE 

58.96 60.14 USD EUA 

4.19 4.28 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se 
eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na 
prisão – Nelson Mandela 
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de nós não estamos com os nossos pais 
neste centro [trânsito] e não estamos 
em contacto com eles; nós não sabe-
mos onde estão". Pelo menos 384 
crianças foram separadas de seus pais 
nos ataques registados nos finais de 
março no distrito de Palma, Cabo Del-
gado. 

A falta de oportunidades de 
frequentar a escola é algo que particu-
larmente preocupa várias crianças, cu-
jos desafios, incluem a falta de escolas, 
de material escolar básico, incluindo li-
vros. "Há escolas aqui, mas alguns de 
nós não vão, porque faltam materiais 
escolares e uniformes, e não há escolas 
secundárias", disse uma menina de 16 
anos no distrito de Meconta. 

Um menino de 14 anos em 
Chiúre nos disse: "Temos ido para a 
escola, mas nossos nomes não constam 
nas listas de alunos matriculados". 

A saúde e a exposição à doen-
ças também foi uma preocupação para 
as crianças, muitas das quais se preo-
cupam com a possibilidade de ficar 
doentes enquanto deslocadas. "A água 
do tanque é salgada, por isso bebemos 
água a partir da fonte natural de água 
[poços], embora tenhamos sido infor-
mados para não beber por causa da có-
lera", disse um menino de 17 anos de i-
dade.  

Entre janeiro e março deste a-
no, um total de 3.334 casos de cólera e 
179.967 casos de malária foram regis-
tados em Cabo Delgado, com a malária 
a registar um aumento de 30,3% em re-
lação ao mesmo período do ano passa-
do. 

As crianças deslocadas identi-
ficaram alguns aspectos positivos de 
suas vidas actuais, incluindo uma forte 
esperança de retornar para casa, grati- 
dão ao receber serviços de saúde e  ali- 
 

 

proporcionalmente neste conflito e pre-
cisam de atenção especial. Chamamos 
a comunidade de doadores para garan-
tir que o financiamento para as neces-
sidades das crianças seja priorizado. Is-
so inclui fundos para protecção, saúde, 
educação e garantir que as crianças ob-
tenham a saúde mental e o cuidado psi-
cossocial e o apoio que precisam. Cri-
ticamente, precisamos que os doadores 
entendam que a educação desempenha 
um papel, não apenas em fornecer às 
crianças habilidades para o seu futuro, 
mas também dá às crianças uma sensa-
ção de "normalidade", e ajuda a prote-
gê-las de coisas como uniões prematu-
ras". 

Pelo menos 731.000 pessoas 
estão deslocadas nas províncias de Ca-
bo Delgado, Nampula, Niassa, Sofala e 
Zambézia como resultado da violência 
e insegurança em Cabo Delgado.  

Estima-se que pelo menos 
2.811 pessoas tenham morrido no con-
flito, incluindo 1.379 civis, embora es-
se número seja apenas de casos repor-
tados, é possível que verdadeiro núme-
ro seja muito maior. 

A Save the Children e  os  seus 
 
 

 

mentos, e novas amizades com crian-
ças que vivem nas comunidades anfi-
triãs. As crianças das comunidades an-
fitriãs também mostraram simpatia em 
relação às famílias deslocadas. Uma 
menina de 14 anos da comunidade an-
fitriã disse: "Eles sabem que brincamos 
com eles, nós os ajudamos com ali-
mentos que nossos pais vão lhes ofere-
cer no centro". 

O Director Geral da Save the 
Children em Moçambique, Chance 
Briggs, disse: "Esta pesquisa nos diz 
mais uma vez como é importante ouvir 
as crianças. Essas crianças são inteli-
gentes, elas são resilientes; elas têm es-
perança e, quando perguntadas, sabem 
o que é melhor para elas. Não é surpre-
sa ouvir as crianças deslocadas a temer 
pela sua educação e saúde. Todas elas 
fugiram de um conflito brutal que dei-
xou tantos mortos como feridos. O pró-
ximo passo agora é para doadores e go-
vernos; eles devem ouvir o que as 
crianças estão a dizer e agir para prote-
gê-las, apoiá-las e ajudá-las a sobrevi-
ver e a prosperar, apesar desse novo 
desafio”. 

"As crianças estão a sofrer des- 
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parceiros estão a responder em apoio 
às crianças deslocadas e suas famílias 
em Cabo Delgado. Atingimos mais de 
23.000 adultos e 9.000 crianças deslo-
cadas pelo conflito, com protecção da 
criança, educação e serviços de saúde 
(incluindo as medidas contra a covid-
19), segurança alimentar e a melhoria 
dos meios de subsistência, bem como 
intervenções na área de água e sanea-
mento. A Save the Children também 
forneceu serviços de saúde mental e a-
poio psicossocial para crianças separa-
das e desacompanhadas, vítimas  de  a- 

buso e aquelas com sinais de profun-
dos impactos traumáticos como resul-
tado do conflito. 

Entre 22 e 26 de março de 
2021, a Save the Children conduziu 
uma consulta com crianças com idade 
entre 12 e 17 anos sobre as famílias em 
situação de deslocadas pelo conflito em 
Cabo Delgado. O objectivo da con-
sulta foi garantir que as opiniões das 
crianças fossem ouvidas por líderes co-
munitários, governo, agências humani-
tárias e doadores, para garantir que as 
intervenções actuais e futuras projecta-
das para beneficiar essas  crianças  fos- 

sem influenciadas por seus pensamen-
tos, opiniões, preocupações e neces-
sidades. A consulta foi feita com crian-
ças em comunidades anfitriãs ou em 
centros de trânsito e de reassentamento 
em Marupa, distrito de Chiúre; 25 de 
Junho e Nangua, distrito de Metuge; e 
Corrane, distrito de Meconta, Nampu-
la. 

No total, 184 crianças partici-
param das sessões, incluindo 89 meni-
nas e 95 meninos. Destas, 131 eram 
crianças deslocadas e 53 eram crianças 
das comunidades anfitriãs.■ (Redac-
ção/StC) 

 

Comércio entre Moçambique e Reino Unido atingiu 
482 milhões de euros em 2020 
  Maputo (O Autarca) – O co-
mércio total (importações e exporta-
ções) entre o Reino Unido e Moçambi-
que atingiu 482 milhões em 2020, re-
presentando um aumento de 51,6% em 
relação a 2019. O dado foi revelado 
ontem, em Londres, no quadro da con-
versação que o Ministro moçambicano 
dos Recursos Minerais e Energia, Max 
Tonele, manteve com o Ministro para 
Investimento do Reino Unido, Lord 
Grimstone de Boscobel Kt, na qual as 
partes abordaram as perspectivas de 
colaboração no sector de energia. A a 
reunião permitiu reforçar ainda mais a 
parceria estratégica entre o Reino Uni-
do e Moçambique, e o país europeu de-
monstrou o seu compromisso contínuo 
de trabalhar em conjunto para ajudar a 
impulsionar o desenvolvimento econó-
mico sustentável. 

Moçambique e o Reino Unido 
tem um Acordo de Parceria Econômica 
(EPA), que garante e fortalice o rela-
cionamento comercial entre os dois 
países. 

O potencial do sector de ener-
gia em Moçambique com uma pers-
pectiva de transição de  crescimento  e- 

nergético limpo constituiu o principal 
ponto da reunião, que apresentou uma 
oportunidade para fortalecer a parceria 
estratégica entre o Reino Unido e Mo-
çambique em energia renovável, con-
teúdo local e um compromisso contí-
nuo para alcançar o acesso universal à 
energia para todos.  

O Reino Unido é possuidor de 
uma vasta experiência e capacidade no 
sector de energia renovável, em finan-
ciamento verde, armazenamento de e-
nergia, conhecimento técnico e energia 
eólica offshore. Enquanto o Reino Uni-
do se prepara para sediar a Conferência 
sobre Mudanças Climáticas COP26, 
em Glasgow em novembro, Lord 
Grimstone reafirmou ao Ministro To-
nela o firme compromisso do Governo 
do Reino Unido em trabalhar com o 
Governo de Moçambique na sua am-
biciosa visão para uma transição ener-
gética com maior foco na energia lim-
pa. Os investimentos do Reino Unido 
em energia solar e eólica oferecem so-
luções dentro e fora da rede para Mo-
çambique quando o país se prepara pa-
ra diversificar a sua economia vindo 
das receitas de gás que irão  desempen- 

 
har um papel crucial para aumentar a 
capacidade de adaptação e resiliência 
às mudanças climáticas, melhorar o a-
cesso à energia, e elevar as comunida-
des locais para construir uma economia 
verde inclusiva. Os Ministros também 
discutiram a situação da segurança no 
norte de Moçambique, com Lord 
Grimstone afirmando o compromisso 
do Reino Unido em trabalhar com o 
Governo de Moçambique para resolver 
o conflito e suas causas subjacentes. 
 Antes da sua ida à Londres, 
Max Tonele integrou a missão liderada 
pelo Presidente Filipe Nyusi à França, 
onde o projecto de gás do Rovuma es-
teve no centro da atenção.■ (R) 
 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 

20 de Maio de 1929 … Marcelino dos Santos 
 

 
 

 
 

 

Marcelino dos Santos, falecido em 11 de fevereiro 
de 2020, foi o sexto dirigente da província de Sofala, entre 
1983 e 1986. Substituiu Armado Emílio Guebuza, na altura 
ministro residente, e foi substituído pelo governador Francis-
co Masquil. Marcelino dos Santos é conhecido como tendo 
sido um dirigente de mão-dura, numa época em que pratica-
mente faltava tudo no mercado. Na altura, o mercado era 
predominado por lojas do povo, cooperativas de abasteci-
mento e a famosa loja-franca (interfranca). Foi um dos pe-
ríodos mais críticos da guerra movida pela Renamo contra o 
regime da Frelimo, e 1983 é o ano considerado de maior fo-
me em Sofala. Foi na época das guias de marcha, candon-
gueiros, milicianos e de recrutamento compulsivo e intensi-
vo de jovens para as fileiras das Forças Populares de Liber-
tação de Moçambique (FPLM). É citado como tendo dito 
num tom desafiador aos jovens, que aquele que conseguisse 
escaper da incorporação casaria com a sua filha. Marcelino 
dos Santos é ainda recordado pela sua iniciativa “marcha 
corrida”, que envolveu cidadãos de todas as idades, sexo e 
independentemente do estrato social, num cenário que foi 
considerado bastante constrangedor e humilhante acima de 
tudo. 

Natural de Lumbo, perto da Ilha de Moçambique, 
Marcelino dos Santos foi um político e poeta moçambicano 
e membro fundador da Frente de Libertação de Moçambi-
que, tendo chegado a vice-presidente da FRELIMO. Depois 
da independência de Moçambique, Marcelino dos Santos foi 
o primeiro Ministro da Planificação e Desenvolvimento, car-
go que deixou em 1977 com a constituição do primeiro par-
lamento do país (nessa altura designado “Assembleia Popu-
lar”), do qual foi presidente até à realização das primeiras e-
leições multipartidárias, em 1994. 

Com os pseudónimos Kalungano e Lilinho Micaia 
tem poemas seus publicados no Brado  Africano  e  em  duas 

 

 
duas antologias publicadas pela Casa dos Estudantes do Im-
pério, em Lisboa. Com o seu nome oficial, tem um único li-
vro publicado pela Associação dos Escritores Moçambica-
nos, em 1987, intitulado “Canto do Amor Natural". 

Marcelino dos Santos, se fosse vivo, completaria ho-
je 92 anos de idade.■ 
 

FORNECIMENTO DE ÁGUA COM FORTES RESTRIÇÕES NA BEIRA 
 Beira (O Autarca) – Há dias que o fornecimento de água à cidade da Beira está a ser feito com fortes restrições, a-
gravando a qualidade de vida dos beirenses. Foi anunciada uma rotura na conduta principal que transporta o preciso líquido 
em Dondo. Esperava-se que o problema fosse resolvido ontem, mas até esta manhã o fornecimento não está nornalizado.■ (R) 
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