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Maputo  – O Obser-
vatório do Meio Rural diz que a 
informação apresentada no “Re-
latório de Segurança Alimentar 
Pós-Colheita de 2022”, pelo mi-
nistro da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, Celso Correia, está 
incompleta e não permite confir-
mar a fiabilidade dos resultados.

No passado dia 15 de Mar-
ço, na Catembe, Celso Cor-
reia, apresentou os resultados 
do “Relatório de Segurança Ali-
mentar Pós-Colheita de 2022”.

O documento tinha como ob-
jectivo avaliar o ponto da situa-
ção da segurança alimentar nos 
agregados familiares nas áreas 

urbanas e rurais do país, no pe-
ríodo pós-colheita em 2022.

O relatório refere que cerca de 
90% da população moçambicana 
teve uma dieta aceitável para sa-
tisfazer as suas necessidades ali-
mentares diárias no período após 
acolheita. O relatório diz que, em 
Moçambique, 38% da população 

Maputo  – O Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, dis-
se que a Unidade de Intervenção 
Rápida atacou os manifestantes 
que, no passado dia 18 de Mar-
ço, organizaram e convocaram 
uma marcha à escala nacional em 
homenagem ao músico Azagaia, 

falecido em 9 de Março, porque 
havia infiltrados que pretendiam 
causar distúrbios contra a ordem, 
segurança e tranquilidade públicas.

Filipe Nyusi falava ontem, 23 de 
Março, à margem da XVIII ceri-
mónia de graduação da Academia 
de Ciências Policiais. Disse que a 

Polícia tinha informações de que 
havia infiltrados e elementos estra-
nhos que queriam aproveitar-se das 
manifestações para criar distúrbios 
e agressões. Filipe Nyusi assumia, 
assim, publicamente a invenção po-
licial que dizia que os jovens pre-
tendiam arrancar armas à Polícia 

O Presidente da República nem sequer mencionou que os jovens cumpriram todos os 
requisitos legais para marchar. O Presidente da República também omitiu que o Comando 

da PRM e o SISE foram informados pelos jovens, para garantirem a segurança.
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A versão do Presidente da República

Nyusi subscreve ficção policial do golpe de Estado 
para justificar repressão brutal do dia 18 de Março

Segurança alimentar

Observatório do Meio Rural desmente Celso Correia 
e diz que estudo não é credível
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consegue satisfazer as suas ne-
cessidades alimentares mínimas e 
que apenas de 10% da população 
moçambicana está em inseguran-
ça alimentar aguda em níveis de 
crise e emergência (IPC Fase 3).

O estudo diz que, no referido 
período, registou-se uma redu-
ção na proporção de pessoas que 
enfrentaram níveis de insegu-
rança alimentar aguda de 13%, 
em 2022, para 10%, em 2023.

Não é possível avaliar a evolução 
da insegurança alimentar aguda no 
período pós-colheita em 2021/22 
e 2022/23, uma vez que os  estu-
dos apresentam uma cobertura de 
amostra e universos populacionais 

e promover um golpe de Estado.
“A Direcção da Polícia veio a 

público explicar que os seus Ser-
viços de Informação estavam na 
posse de dados que criaram receio 
de que entre os jovens havia infil-
trados e elementos estranhos que 
queriam aproveitar-se das manifes-
tações para criar distúrbios e agres-
sões contra a ordem pública”, disse.

Acrescentou que existem ví-
deos produzidos e difundidos pe-
los próprios jovens a incitar à vio-
lência, desvirtuando a intenção 
inicial da camada juvenil, que 
não politizou o pedido de mani-
festação feita com conhecimen-
to das autoridades autárquicas.

Papel da PRM
O Presidente da República des-

creveu o papel da Polícia da Repú-
blica de Moçambique como sendo 
o do dever da PRM de garantir a 
ordem, tranquilidade e segurança 
públicas em todo o país. Por isso, 
não devia haver qualquer derroga-
ção desta função, e a segurança e 
defesa dos cidadãos devia ser sem-
pre a principal preocupação de 
qualquer membro das Forças de 
Defesa e Segurança, mesmo perante 
aqueles que pretendem distraí-los.

A função da PRM é garantir a lei 
e ordem pública, garantir a salva-
guarda das pessoas e seus bens, 
garantir a tranquilidade pública, 

o respeito pelo Estado de Direi-
to e democrático e o cumprimen-
to estrito dos direitos e liberda-
des fundamentais dos cidadãos.

Aproveitamento da morte
 de Azagaia

Filipe Nyusi disse que deu orien-
tações ao Ministério do Interior 
para proceder a uma averigua-
ção sobre as razões que levaram 
a Polícia a adoptar a postura de 
confronto físico contra os jovens.

O Presidente da República dis-
se que deu orientações à Polícia 
para identificar aqueles que se 
aproveitar-se do esforço individual 
do jovem “rapper” Azagaia para 
atingirem os seus intentos. Lamen-
tou o sucedido e prometeu tomar 
as devidas medidas para esclare-
cer o caso e para impedir que es-
tas situações voltem a acontecer.

Filipe Nyusi disse que, na maior 
das cidades, a Polícia foi capaz de 
dialogar com os manifestantes, de 
modo a dissuadir os organizadores 
de prosseguirem com a iniciativa das 
marchas de homenagem a Azagaia.

“Lamento registar que, no caso 
da cidade de Maputo, a dissua-
são da Polícia não produziu efei-
tos, tendo levado a Polícia ao 
uso da força, considerada violen-
ta e desproporcional”, afirmou.

Nyusi disse que a situação colo-
cou à prova o limite entre a actua-

ção institucional e o exercício dos 
direitos e liberdades fundamentais 
dos cidadãos, facto que obriga ao 
reforço do diálogo como meca-
nismo para busca de pontos de 
convergência na salvaguarda des-
tes imperativos constitucionais.

O Governo aproximou-se da 
família de Azagaia

Filipe Nyusi disse que o Gover-
no de Moçambique expressou 
as suas condolências e o seu pe-
sar durante as exéquias do “ra-
pper” Azagaia, através da minis-
tra da Cultura e Turismo, tal como 
se verifica em situações similares.

“Durante vários quilómetros, a Po-
lícia acompanhou o cortejo e ajudou 
que o desfile de pessoas e viaturas 
decorresse de forma fluida e ordei-
ra, depois do diálogo que se obser-
vou durante a caminhada”, disse.

Acrescentou que a Polícia de-
sempenhou o seu mandato, que 
era proteger os que choravam 
pela perda de um ente querido, 
“cantor acarinhado que perten-
cia ao grupo de cantores jovens”.

Filipe Nyusi disse que, desde o 
início do mandato, o apelo tem sido 
constante de que a repressão deve 
ser usada para os inimigos da demo-
cracia, e a violência do Estado deve 
ser dirigida contra os que pretendem 
usar vias não democráticas para al-
cançar o poder. (Neuton Langa)
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Maputo  – Adriano 
Nuvunga, activista e professor 
universitário, é o novo presiden-
te da Rede de Defensores de Di-
reitos Humanos da África Austral 
(“Southern Defenders”) em subs-
tituição do zimbabweano Arnold 
Tsunga. O director executivo do 
Centro para Democracia e Desen-
volvimento e presidente da Rede 
Moçambicana de Defensores de 
Direitos Humanos foi eleito, on-
tem, quinta-feira, 23 de Março, em 
Johannesburg, na África do Sul.

“Adriano Nuvunga, director 

do CDD, acaba de ser eleito, 
hoje, em Johannesburg, África 
do Sul, Presidente da Southern 
Defenders”, lê-se num texto pu-
blicado na página oficial do 
CDD na rede social “Facebook”.

A “Southern Defenders” assume 
um compromisso inflexível de pro-
teger os defensores dos Direitos 
Humanos na região diante de ata-
ques e da redução do espaço cívico.

Adriano Nuvunga é um dos mais 
destacados activistas sociais. Por 
causa da sua postura que inco-
moda o regime, Adriano Nuvunga 

sofreu ameaça velada de morte no 
ano passado. Encontrou no quintal 
da sua residência duas munições 
envolvidas em papéis com algu-
ma escrita, e havia uma bem legí-
vel que dizia “cuidado Nuvunga”.

No ano passado, a “New Afri-
can”, uma revista africana, divul-
gou na sua publicação de Dezem-
bro a lista das cem personalidades 
africanas mais influentes de 2022, 
em diversos domínios.  A revis-
ta considerou Adriano Nuvunga 
“um guerreiro infatigável contra 
a corrupção”. (André Mulungo)

Adriano Nuvunga eleito presidente da Rede de 
Defensores de Direitos Humanos da África Austral
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diferentes e, portanto, os seus re-
sultados não são comparáveis.

O Observatório do Meio Rural diz 
que 50% da população moçambi-
cana pode ser considerada em si-
tuação de insegurança alimentar 
aguda. Aponta que cerca de 40% 
da população encontra-se numa 
situação de insegurança alimentar 
aguda de “stress”, e 10% da po-
pulação apresenta níveis elevados 

de insegurança alimentar aguda.
O Observatório do Meio Rural 

diz que que a análise de outros 
indicadores utilizados para a clas-
sificação do Índice do Preço do 
Consumidor corrobora estes resul-
tados: cerca de 40% dos agregados 
familiares tiveram um consumo 
alimentar mínimo ou pobre, 22% 
dos agregados familiares sofreram 
fome moderada ou severa, 36% 

dos agregados familiares adopta-
ram estratégias de consumo ali-
mentar de “stress” e 10% de cri-
se ou de emergência. Além disso, 
verificou-se também que mais de 
metade dos agregados familiares 
não possui reservas alimentares 
ou que estas duram pouco tempo 
(menos de um mês para o caso dos 
cereais e menos de três meses para 
o caso do feijão).  (Cláudio Saúte)

Maputo  – A classe em-
presarial moçambicana considera 
que, para promover o aumento do 

comércio intra-africano, que é o 
principal mote do acordo que cria 
a Zona de Comércio Livre Conti-

nental, há elementos essenciais que 
precisam de ser tomados em conta, 
para que não haja desequilíbrios 

Zona de Comércio Livre Continental

Empresários apontam elementos que criam 
desequilíbrios de oportunidades entre os países
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de oportunidades entre os países.
Prakash Prehlad, vice-presidente 

da Confederação das Associações 
Económicas, disse que a melhoria 
nas infraestruturas, a facilidade de 
acesso ao financiamento, o cum-
primento das leis, a redução das 
barreiras não tarifárias e a criação 
de um ambiente facilitador de ne-
gócios são alguns determinantes 
que o empresariado nacional con-
sidera que precisam de ser tidos 
em conta e acautelados para que 
o sector empresarial parta em pé 
de igualdade em todos os países.

Prakash Prehlad fez estas de-
clarações ontem, 23 de Março, 
durante um encontro com fun-
cionários de Governo e membros 
da União Europeia, no qual se 
pretendia debater as oportunida-
des que o empresariado nacional 
pode obter com o projecto da Zona 
de Comércio Livre Continental.

“Estes são outros aspectos que 
realçam a necessidade de estreitar 
o diálogo intersectorial, para que 
a estratégia nacional venha res-
ponder aos desafios que o empre-
sariado nacional tem e encontrar 

as melhores formas de potenciá-
-lo, para que tire melhor proveito 
do mercado continental”, afirmou.

Disse também que, como sec-
tor privado, os empresários con-
sideram que, apesar dos avanços 
que se registam na implementação 
efectiva do acordo que cria a Zona 
de Comércio Livre Continental, há 
ainda a necessidade de mais diálo-
go e comunicação a nível interno 
para que estejam alinhados com os 
processos relevantes relacionados 
com a estratégia nacional deste im-
portante acordo. (Cláudio Saúte)

Maputo  – O De-
partamento de Oftalmologia do 
Hospital Central da Beira vai 
submeter a cirurgia 1.060 pes-
soas diagnosticadas com glau-
coma, no presente ano de 2023.

O facto foi dado a conhecer 
por Argentino Almeida, médico 
oftalmologista e especialista em 
saúde ocular, aquando do lança-
mento do programa de  rastreio 
antecipado, tratamento e con-
trolo do glaucoma em Sofala.

Argentino Almeida disse que, no 
ano passado, o sector diagnosti-
cou 602 casos da doença, tendo 
sido 146 em 2021, o que demons-
tra que as pessoas já estão cons-
ciencializadas sobre a importân-
cia da terapia precoce da doença.

“O glaucoma é uma doença si-
lenciosa e que não tem cura, mas 
o seu diagnóstico antecipado é 
importante para o seu controle, 
tal como acontece com outras 
doenças endémicas. A intenção 
desta semana é lembrar à popu-
lação que o glaucoma e as suas 
complicações podem ser evita-
dos com a simples realização de 
exames preventivos”, afirmou.

Argentino Almeida disse que 
esta doença provoca enfraque-
cimento do nervo óptico res-
ponsável por ligar o olho ao cé-
rebro, interrompendo, assim, a 
transmissão dos sinais entre esses 
dois órgãos e levando à cegueira.

Acrescentou que a doença aco-
mete pessoas principalmente aci-

ma dos 40 anos de idade. “As pes-
soas não levam a sério a doença, 
porque o glaucoma é silencioso 
e não dói, não coça, não arde, 
não incomoda. Mas por essa per-
versidade o glaucoma é tão gra-
ve, e quando alguém percebe já 
está numa fase adianta”, afirmou.

Por outro lado, Nunes  Sam-
paio, coordenador de programas 
da “Ligh For de Wold” (parceira 
do Governo no projecto de saúde 
ocular), disse que a iniciativa de 
apoiar o Ministério da Saúde surge 
através do empenho da “Ligh For de 
Wold” em contribuir para o diag-
nóstico, prevenção e tratamento 
daquelas doenças, principalmente 
no caso de pessoas desfavorecidas.

“Nós, como ‘Light For the Wold’, 

No presente ano

Cerca de mil pessoas com glaucoma vão 
beneficiar de cirurgia na Beira
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vamos continuar a apoiar o Mi-
nistério da Saúde em termos de 
equipamentos e instrumentos, 
medicamentos e formação dos 
técnicos e médicos para redu-
ção das doenças de saúde ocu-
lar em Moçambique”, afirmou.

Nunes  Sampaio disse tam-
bém que a “Light For The Wold”, 
ao apoiar, espera criar condi-
ções para reduzir as situações 
de carência dos utentes, ob-
jectivo principal do programa 
de saúde ocular da instituição.

“Esperamos ajudar a conce-
der aos pacientes serviços de as-
sistência oftalmológica, dentro 
daquilo que é a nossa respon-
sabilidade prevista para as ac-
ções do ano em curso. O que 
pretendemos com esta iniciativa 
é retardar a cegueira”, afirmou.

Por seu turno, a directora pro-
vincial de Saúde, Neusa Joel, 
enalteceu a prontidão da “Light 
For The Wold” em cooperar com 
o sector da Saúde através do pro-
grama de saúde ocular, oferecen-
do equipamento de diagnóstico 
e acompanhamento da doença.

Neusa Joel disse que este acto 
vem reforçar a posição privilegia-
da do Hospital Central da Beira, 
que possui capacidade de diag-
nóstico do glaucoma e que pro-
cura oferecer os melhores ser-
viços oftalmológicos na região 
centro. Acrescentou que o sec-
tor da Saúde em Sofala tudo faz 
para que os serviços sejam des-
centralizados para os distritos.

Neusa Joel disse que, segun-
do os dados dados apurados, em 
Sofala, 23,4% da população com 
mais de 50 anos de idade tem 
glaucoma, mas não sabem, por-
que a doença não se manifesta.

Disse também que o mais im-
portante é conseguir diagnosti-
car a doença numa fase inicial, 
porque o paciente não perderá a 
visão e terá um tratamento ade-
quado por parte da equipa de of-
talmologia. (José Jeco, na Beira)


