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Vida do trabalhador cada vez mais difícil

O custo de vida do trabalha-
dor em Moçambique está 
cada vez mais caro, seja 

motivado pela invasão da Rússia à 
Ucrânia, a alta do crude no mercado 
internacional ou ainda como resulta-
do da pandemia da COVID-19, que 
assolou o mundo nos últimos dois 
anos.

Uma das principais formas de me-
dição do custo de vida é o combustí-
vel, que conheceu recentemente um 
incremento do seu preço em cerca de 
dez meticais. Os principais produtos 
petrolíferos usados no país tiveram 
incremento nos seguintes números: 
gasolina saiu de 69,97 MT para 77,39 
MT, gasóleo de 61,71 MT para 70,97 
MT, e o gás de cozinha de 71,2 MT 
para 80,49.

 “Com a tendência de não abran-
damento dos preços a nível do merca-
do internacional, ficamos numa si-
tuação não muito confortável para as 
importações”, disse a 15 de Março, o 
Presidente da Autoridade Reguladora 
de Energia, Paulo da Graça.

Um mês mais tarde, as gasolineiras 
vieram a terreiro com outro pedido: 
querem mais um aumento do preço 
do combustível, ou então ficava-se 
numa situação de o país parar por 
falta dos derivados do ouro negro. A 
Associação das Empresas Petrolíferas 
(AMEPETROL) disse estar a ficar 
sem capacidade para importar com-
bustíveis devido aos preços praticados 
no país.

Mas mais do que isso, está tam-
bém em causa uma enorme dívida 
que o Estado tem com a agremiação, 
avaliada em cerca de 120 milhões de 
dólares. De acordo com a associação, 
um reajuste de preço evitaria que o 
país ficasse sem combustível nos pró-
ximos 30 dias. Ou seja, a locomoção 
dos moçambicanos está ameaçada.

Moçambique é o país onde me-
nos combustível se paga por litro, em 
comparação aos países com que faz 
fronteira, nomeadamente: Tanzânia, 
África do Sul, Zâmbia, Zimbabwe, 
E-Swathini e o Quénia, um país da 
costa oriental mais a norte de Áfri-
ca. “A viatura que abastecer gasóleo 
em Ressano Garcia (maior frontei-
ra terrestre do país, na província de 
Maputo) e atravessar Komatipoort 
(República da África do Sul) está a 
pagar 19,80 meticais a menos”, disse 
Michel Amade, presidente da AME-
PETROL. “O preço em Moçambique 
está desajustado para aquilo que deve-
ria ser o preço internacional”, finali-
zou.

A realidade é que com alguns dos 
países de comparação, como a África 

do Sul e o Quénia, tem salários mí-
nimos bem mais altos em relação a 
Moçambique. Aliás, o salário mínimo 
nacional dos moçambicanos conhe-
ceu um incremento entre 3,6 a 76%, 
não ultrapassando os 5 mil meticais. 

O valor está longe do ideal, de 
acordo com a Organização dos Traba-
lhadores de Moçambique, que estima 
serem necessários pelo menos 30 mil 
meticais para a cesta básica no país.

O preço do pão 
Se por um lado, o trabalhador mo-

çambicano se vê apertado por conta 
do preço do combustível, que ameaça 
fazer disparar em cadeia o custo dos 
produtos de primeira necessidade, 
como óleo, feijão, arroz, amendoim 
entre outros, por outro, existe um bem 
imediato que não falta e se apresenta 
às primeiras horas nas mesas das fa-
mílias moçambicanas: o pão. O pão 
conheceu um aumento de 10 a 12 

meticais, assim como a redução não 
declarada do peso do mesmo. 

Estes preços já são praticados na 
zona do grande Maputo, embora 
ainda careça de oficialização do Go-
verno. As panificadoras acreditam 
que seja necessário que se oficialize 
os preços, pois a invasão à Ucrânia 
por parte do regime de Vladmir Pu-
tin, Presidente da Rússia, encareceu 
a importação do trigo. “A Rússia e a 
Ucrânia juntas são dois dos maiores 
produtores daquela matéria-prima, 
mas agora estão em guerra, o que difi-
culta a exportação”, justificam.

A Associação Moçambicana de 
Panificadoras (AMOPAO) e o Gover-
no têm mantido encontros de forma a 
encontrar uma saída airosa. A subida 
do preço do pão em Moçambique é 
um tabu e traz má memória ao re-
gime da FRELIMO, pois, há alguns 
anos, foi motivo de levantamento 
popular, durante a administração do 

MANGAVA DOS SANTOS

Subida do preço do combustível e do pão

A triste sina do trabalhador moçambicano cada vez mais sufocado pelo custo de vida 
insuportável

presidente Armando Guebuza. O 
presidente da AMOPAO, Victor Mi-
guel, diz que a subida de preços já 
devia ter acontecido no mês de Mar-
ço, mas aguarda-se o final da discus-
são do salário mínimo, que terminou 
na semana passada. Tal como nos 
combustíveis, o stock de trigo que 
Moçambique dispõe, deve aguentar o 
país por mais 30 dias.

Uma vez que o trigo estará mais 
caro no mercado exterior, há que co-
locar os novos preços na prática para 
que o negócio continue sustentável. 
“A nossa indústria já está sufocada 
com os custos e é urgente o reajus-
te do preço do pão, senão algumas 
padarias vão ter mesmo que parar 
por não ter capacidade financeira de 
repor as matérias-primas”, disse Mi-
guel.

O debate sobre o preço do pão 
está a ser reacendido após interrup-
ção em 2020. O governo e as panifi-
cadoras chegaram a um acordo que 
implicava concessão de um subsídio 
para a redução do preço. Moçambi-
que necessita de 350 mil sacos de 50 
quilogramas de trigo por mês, para 
alimentar as famílias. O preço de 
cada saco de trigo em Março deste 
ano foi de 1900 meticais. A mesma 
quantidade sofreu um agravamento 
para 2250 meticais.

Moçambique produz trigo, mas 
em fraca quantidade (apenas 17 mil 
toneladas), o que obriga o país a 
importar a matéria-prima de países 
como a Singapura, Japão, EUA, Emi-
rados Árabes Unidos e Portugal. A 
China, Índia e Rússia são os maiores 
produtores do cereal no mundo, pro-
duzindo entre 73 a 131 milhões de 
toneladas.

.



O drama da desnutrição 
continua a ser um desa-
fio para o governo e par-

ceiros, facto que leva a conjugação 
de esforços conjuntos para imple-
mentação de mais projectos que vi-
sam melhorar a qualidade da ali-
mentação e nutrição da população 
moçambicana.

Estudos sobre factos relevantes 
da nutrição e alimentação em Mo-
çambique com mais de 29 milhões 
da população total, indicam que 
25% das pessoas tem um nível infe-
rior mínimo de consumo de energia 
dietético; 40% dos agregados fami-
liares não reportam qualquer con-
sumo de alimentos ricos em ferro 
durante sete dias. Igualmente, 30% 
das crianças de 6 a 24 meses estão 
com diversidade dietética mínima; 
44% das mulheres em idade repro-
dutiva são anêmicas; 69% de crian-
ças dos 6 a 24 meses tem deficiên-
cia de Vitamina A; 23% de adultos 
estão com peso acima do normal e 
5% dos crescidos são obesos.

Com o intuito de melhorar es-
tes dados, o Governo de Nampula 
em parceria com a Global Allian-
ce for Improved Nutrition (GAIN), 
lançou na semana finda, o Projec-
to Melhorando o Consumo de Ali-
mentos de Origem Animal.

O programa visa incentivar o 
aumento da disponibilidade e con-
sumo de produtos alimentares nas 
províncias de Cabo Delgado, Nam-
pula, Zambézia, Tete, Sofala e Ma-
nica, nos corredores da Beira e 
Nacala, este último com maior en-

foque, pois a taxa a pobreza é mais 
gritante e pouco mais da metade 
das crianças menores de 5 anos so-
frem de desnutrição crónica, com 
os números a rondarem os 53%.

Orçado em 14.5 milhões de dó-
lares norte-americanos e uma du-
ração de cinco anos a contar a par-
tir de 2022, o projecto vai trabalhar 
com os produtores para abastece-
rem os consumidores da base da pi-
râmide e os mercados rurais; apoiar 
parceiros multissectoriais para au-
mentar a disponibilidade, seguran-
ça e acessibilidade de peixes, aves e 
ovos para cerca de 1.5 milhões de 
consumidores da base da pirâmi-
de; promover uma actualização do 
quadro legal da cadeia de valor dos 
alimentos de origem animal; e au-
mentar a demanda e consumo des-
tes mantimentos nutritivos e segu-
ros.

Segundo o Governador de Nam-
pula, Manuel Rodrigues, que fez o 
lançamento do projecto na provín-
cia mais populosa do nosso país, 
com mais de 6,3 milhões de habi-
tantes, as necessidades anuais de 
consumo da população rondam em 
cerca de 162.256 toneladas de car-
ne de frango e 32.451.360 dúzias 
de ovos, sendo que em 2019 (antes 
da pandemia da COVID-19) a pro-
dução desses produtos andava em 
3.760.000 dúzias de ovos e 16.456 
toneladas de carne de frango. 

No ano passado, a província 
produziu cerca de 3.678.000 dúzias 
de ovos, 15.881 toneladas de carne 
de frango e 74.174 toneladas de pei-
xe, quantidades insuficientes para 
fazer face à demanda e alimentar 

de forma adequada e equilibrada os 
nampulenses.

“Com isto, está claro que apesar 
de reunirmos condições para a pro-
dução da soja, do milho que são os 
principais componentes da ração, 
a nossa produção da carne de fran-
go e dos ovos estão aquém de satis-
fazer as nossas necessidades locais, 
sem ignorar a esperada obrigação 
de também abastecermos Cabo 
Delgado”, disse Rodrigues. “Ou-
trossim, temos que reconhecer que 
a nossa província faz parte da lis-
ta das que apresentam altos índi-
ces de desnutrição crónica estimada 
em 53%, e assim, estão evidentes a 
pertinência e a relevância deste pro-
jecto para nós e para a nossa popu-
lação, por ser uma das linhas en-
contradas pelo Governo com vista 
a suprir estes desafios associados 
a possibilidade do fortalecimento 
das pequenas e médias empresas”, 
acrescentou.

Para o governante, um dos as-
pectos que dificulta o aumento dos 
volumes de produção da carne de 
frango, dos ovos e do peixe, é o fi-
nanciamento por um lado, e por 
outro, é a fraca capacidade técni-
ca dos produtores, daí que, com o 
projecto que também estará centra-
do no financiamento às pequenas e 
médias empresas e a assistência téc-
nica das mesmas, estão reunidas as 
condições para dar um passo em 
frente.

“Desta feita, queremos encora-
jar a direcção da GAIN a acelerar 
o processo de avaliação das peque-
nas e médias empresas elegíveis ao 
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Metade das mulheres em idade reprodutiva 
no país são anêmicas
ANTÓNIO CINTURA

Desnutrição em Moçambique

financiamento, de modo que em 
tempo útil o projecto avance, uma 
vez que o mesmo já vem atrasado 
dada a sua pertinência. Enquanto 
isso, apelamos o maior envolvimen-
to e apropriação das direcções pro-
vinciais afins, nomeadamente a Di-
recção Provincial da Agricultura e 
Pescas e a Direcção Provincial da 
Indústria e Comércio” frisou o Go-
vernador.

O Director da GAIN em Mo-
çambique, Gaspar Guambe, disse 
que a iniciativa será implementa-
da com o apoio do reino dos Países 
Baixos em parceria com o Gover-
no de Moçambique, sector priva-
do, com maior destaque para CTA 
e a sociedade civil. O projecto es-
tará virado para as áreas de produ-
ção, distribuição e oferta do peixe 
de produção em cativeiros, frangos 
e ovos.

“Nesta senda, a GAIN propõe 
realizar intervenções através de um 
programa integrado que irá trazer 
resultados em três principais pila-
res, especificamente a criação de 
um ambiente favorável à produção 
e distribuição, o aumento de acesso 
e do consumo destes alimentos de 
origem animal” disse Guambe.

A GAIN é uma fundação com 
sede na Suíça, lançada nas Nações 
Unidas em 2002 e que trabalha 
com os governos, empresas e socie-
dade civil, com o objectivo de trans-
formar os sistemas alimentares para 
que forneçam alimentos mais nutri-
tivos e seguros para todos, especial-
mente os mais vulneráveis.

Governador da Província de Nampula, Manuel Rodrigues
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Homero Lobo

O Uganda, país que Sexa PR Filipe 
Jacinto Nyusi escalou, entre os dias 27 e 
29 de Abril último, em busca de apoios 

(sobretudo nos campos militar e diplomático) é, 
literalmente, uma “república das bananas”. Que 
não se entenda tal designação no sentido pejorativo, 
mas sim no seu sentido real. 

Porque, efectivamente, aquela nação da África 
Oriental conduzida, nos derradeiros 35 anos da 
sua história, pelo pulso férreo de Yoweri Kaguta 
Musseveni, é um país de bananas. São bananais a 
“dar com pau”: olha-se para a esquerda e, lá estão 
eles; para a direita, idem. Enfim, a banana faz 
parte da cultura ugandesa. É comida de manhã, 
de tarde e à noite, o que leva a que o próprio suor 
das pessoas já esteja impregnado do aroma exótico 
desse fruto, imprimindo assim ao meio ambiente 
uma atmosfera sedutora e, quiçá, excitante. 

A banana é, digamos, uma obsessão no dia-
a-dia dos ugandeses – assunto sobre o qual me 
referirei, em pormenor, mais abaixo… Para já é 
importante frisar que tenho o grato privilégio de 
ser um dos poucos moçambicanos que se pode 
orgulhar de conhecer com alguma profundidade 
aquele país, uma vez que o visitei por duas ocasiões, 
sendo que numa delas (a primeira) permaneci, 
involuntariamente, por uma temporada prolongada, 
sobre a qual hoje, à distância do tempo, afirmo sem 
qualquer margem para dúvidas, ter-se tratado de 
uma das mais ricas experiências da minha vida. 
Rumei pela primeira vez ao Uganda em 1991, 
era eu jovem repórter (22 anitos) da Sociedade 
“Noticias”. Fui como enviado especial do jornal 
“Desafio” para cobrir os Campeonatos Africanos 
de Atletismo da Zona V, nos quais Moçambique 
participava como convidado. 

Uma particularidade no nosso combinado 
nacional: era a primeira grande competição 
internacional em que a recém-descoberta 
“coqueluche”, Maria de Lurdes Mutola, tomava 
parte. Da comitiva faziam ainda parte os atletas 
Ludovina Oliveira, Domingos Mendes e Jaime 
Rodrigues – todos os eles muito batidos nestas 
andanças – o treinador Stélio Craveirinha, e o Chefe 
da Delegação Acácio Jaime, à época SG da FMA. 
Outra nuance: desde a nossa partida de Maputo 
para Entebbe, tinha ficado claro que só havia 
confirmação de regresso (o famoso “OK”), no voo 
da semana seguinte, para seis dos sete integrantes 
da delegação. Portanto o sétimo passageiro teria de 
(tentar) fazer a confirmação para esse mesmo voo, 
já em solo ugandês, ou então – caso tal não fosse 
possível – remarcar a passagem de regresso para 
uma data posterior. 

A Federação fez o (que julgou) óbvio: 
confirmou os regressos dos seus seis elementos (4 
atletas, treinador e chefe da delegação), e deixou 
em stand-by o sétimo integrante – o que ia na 
“carona”, ou seja, o puto jornalista. A competição 
decorreu normalmente, em Jinja – a segunda maior 
cidade do Uganda, que dista a cerca de meio milhar 
de quilómetros da capital – com a nossa comitiva 
a conseguir resultados satisfatórios. E claro está, 
com Lurdes Mutola a revelar-se uma verdadeira 
sensação africana. Durante a competição, além de 

ir enviando os meus despachos para Moçambique, 
tive também a “missão” de ser uma espécie de ‘focal 
point’ da comitiva moçambicana, uma vez que era o 
único que falava inglês com relativa fluência. 

Portanto, a delegação necessitava (transporte, 
marcação de treinos, refeições, etc.) era-me 
comunicado e eu repassava para a pessoa que serviu 
de nossa cicerone ao longo do evento: uma senhora 
belíssima, solícita e simpática chamada Monica 
Kakooza – antiga atleta ugandesa, mas nessa altura 
ocupava o posto de SG da Federação Ugandesa de 
Atletismo, para além de ser funcionária sénior do 
UNB – Ugandan National Bank, patrocinador do 
evento. Com ela acabei desenvolvendo uma sólida 
relação, que muito me valeria nos meses que se 
seguiram. Mas isso são contas de outro rosário…. 
Acontece que não foi possível conseguir uma 
confirmação de regresso nem no mesmo voo em que 
vinha o resto da comitiva nacional, nem no seguinte 
(que seria justamente daí a uma semana). Portanto, 
“OK” mesmo, só consegui para daí a 15 dias… Mas, 
como um azar nunca vem só, nesse, entretanto, 
rebentou a guerra no Golfo Pérsico, tendo o Uganda 
sido um dos países africanos que muito se ressentiu 
dessa crise. As ligações aéreas com os estrangeiros 
foram praticamente todas canceladas. Havia um 
voo de quando em vez, de e para Nairobi (Quénia) 
– que é de onde se fazem as conexões para o resto 
de mundo, ou seja: uma espécie de Joanesburgo 
daquela região. Quem poderia imaginar que muitos 
anos depois, se cogitaria a possibilidade de haverem 
voos directos entre Maputo e Entebbe… 

Enfim. A verdade é que com o precioso apoio, a 
todos os níveis, da já referida Srª Monica Kakooza 
– pude permanecer por quase quatro meses em solo 
ugandês, enquanto ia mantendo contacto esporádico 
com Moçambique (basicamente via telex, fax, e 
por uma e outra chamadas telefónicas). Foi aí que 
muito aprendi com aquelas gentes. A humildade, 
a simplicidade, a empatia, enfim… a verdadeira 
“África” conheci-a nesse país e nessa altura. Vivia-
se uma fase muito revolucionária: camarada 
(“comrade”) para cá, camarada para acolá. Não 
era para menos: Musseveni chegara ao poder havia 
pouco mais de 3 anos, depois das ditaduras, tanto 
de Idi Amin Dada, como de Milton Obote. O novo 
líder trazia uma nova réstia de esperança. Cada vez 
que eu me identificava como moçambicano, era 
olhado com admiração. Os ugandeses são muito 
gratos ao apoio prestado pelo nosso país (junto com 
as forças tanzanianas) no seu processo de libertação 
das garras do sanguinário Idi Amin. 

Ora bem, a banana é o pão nosso de cada dia, 
no Uganda. Importa distinguir, porém, que se trata 
de um tipo de banana que, aqui em Moçambique 
existe mais nas regiões centro e norte – e que é 
vulgarmente conhecida como banana-macaco. Os 
angolanos designam-na por bananas-pão. As suas 
principais características são o tamanho enorme 
(mais comprida e bem mais “gorda” que a banana 
normal) e o facto de não amadurecer totalmente 
(ou pelo menos não ficar amarela). No Uganda 
come-se nas diversas refeições, cozinhadas das mais 
diferentes formas. Ao pequeno-almoço, cozida, 
como se fosse uma mandioca, ela acompanha o chá. 

A “república das bananas”… 
Nas refeições principais ela é a base do prato 

nacional, o mathoke – a xima de lá, só que feita 
de banana (cozida e esmagada, transformada 
em purê) – o qual é acompanhado por uma 
diversidade de molhos, sendo os mais comuns, 
os à base de peixe seco, de água doce. Porém, 
mesmo naquelas iguarias mais elaboradas, como 
por exemplo os guisados de carne ou de franco, 
aparecerão sempre na panela cubos/rodelas de 
alguma substância mais esbranquiçada, que o 
estrangeiro mais distraído tenderá a pensar que 
trata de pedaços de batata. Qual quê!... É banana! 

Oito anos depois dessa minha bem-aventurada 
estadia no Uganda, em 1999 portanto, e eu já 
trabalhando como editor cultural de um jornal (o 
“Campeão” – RIP), um ex-colega de faculdade 
que também era director da Companhia de 
Teatro Mbêu, o Evaristo Abreu, deu-me a notícia 
de que o seu grupo havia sido convidado para 
participar na I edição de um festival de teatro, no 
âmbito de um movimento artístico internacional 
contra a corrupção (IATM – Internacional Anti-
Corruption Theatrical Movement), que teria lugar 
daí a umas semanas justamente em Kampala. 
Habituado a tomar parte em festivais na Europa, 
o Evaristo não se mostrava lá muito encantado 
com esse convite. Em conversa, não só lhe contei 
acerca dos inesquecíveis momentos que havia 
vivido naquele “país improvável”, como também 
manifestei o meu imenso interesse em regressar, 
ainda que por uns dias, àquela terra onde fora 
tão feliz. O Evaristo Abreu não se fez rogado e 
incluiu-me na comitiva como um dos membros 
do Mbêu – até porque todas as despesas com 
passagens/hospedagem/alimentação eram às 
expensas da organização do evento. O que eles 
precisavam era apenas do número e dos nomes 
dos integrantes. Foi nessa perspectiva que regressei 
ao Uganda, volvidos 8 anos. Porém, a realidade 
estava completamente transmutada – aquele povo 
feliz e esperançoso, já não tinha aquele sorriso 
afável e fácil. O “comrade” Kaguta Musseveni há 
muito havia deixado cair a sua máscara. Lembro-
me que num dos “meetings” que precedeu a 
nossa partida, eu contei ao pessoal do Mbêu 
sobre a “omnipresença” da banana no cardápio 
ugandês. Muitos dos actores julgaram que eu 
estava a exagerar. Só que ao fim de uma semana 
em Kampala, já não aguentavam mais com tanto 
mathoke (a tal upsua de banana). 

Foi aí que, num belo dia, já próximo do nosso 
regresso, duas das actrizes do grupo – a Yolanda 
Fumo e a Isabel Jorge – tiveram a brilhante 
ideia de comprar uns tantos pacotes de arroz 
num supermercado e deram instruções estritas à 
cozinheira para que confecionasse arroz branco 
para o jantar (até porque o “caril” servido esse 
dia, merecia). Qual não foi o nosso espanto, ao 
chegarmos ao refeitório: o arroz branco sabia 
positivamente a… banana. Incrível. Alguém então 
lembrou-se de ir à cozinha tirar satisfações e logo 
“matou a charada”. O que aconteceu foi que, 
como é hábito local, durante a confecção e na 
hora de “abafar” o arroz, os ugandeses cobrem a 
panela com uma folha de bananeira, logo…
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Suposto roubo de fundos deixa combatentes 
sem salários há seis meses
AGOSTINHO MIGUEL

Alguns combatentes da 
Luta de Libertação Na-
cional em Nampula não 

estão a receber devidamente os seus 
honorários há mais de seis meses, si-
tuação que agrava per si, a condição 
de vida miserável a que estão vota-
dos, apesar de terem libertado o país 
do jugo colonial. 

Os visados são combatentes que 
recebiam salários em regime pre-
sencial através da empresa Correios 
de Moçambique, adjudicada para 
o pagamento dos ordenados àquele 
grupo social. Ngani apurou que a 
situação é causada por um esque-
ma de desvio de fundos no processo 
que culminou com a mudança de 
pagamento de salários do sistema 
presencial para o eletrónico, uma 
situação que ainda não se efectivou 
há mais de três meses.

Filomena Artur tem 65 anos de 
idade e faz parte do grupo de 300 
combatentes com as tais restrições 
salariais. A mulher disse que o seu 
salário reduziu e tem vindo a receber 
pela metade, por via electrónica des-
de Novembro do ano passado, sem 
explicações por parte das entidades 
competentes, o que a deixa cada vez 
mais preocupada. 

“Estou a receber uma parte do 
salário via banco. Quando procu-
ro saber sobre as razões através da 
Direcção Provincial das Finanças 
em Nampula, sempre dão voltas e 
prometem regularizar, mas até hoje 
nada foi feito. Quero aproveitar este 
espaço para pedir a intervenção das 
estruturas centrais na resolução des-
te problema”, desabafou dona Artur.

Gustavo Saranga é outro comba-
tente que aufere 30% do seu salário 
e acusa a Direcção Provincial das 
Finanças de Nampula de orquestrar 
esquemas de desvio de dinheiro da-

queles que deram as suas vidas para 
o bem da pátria.

“Sou também vítima desses 
ladrões. Eles alegam falhas de sis-
tema informático. Desde quando 
o sistema é selectivo? Por que eles 
também não sofrem os mesmos cor-
tes? Dos treze mil que tenho direito, 
apenas recebo três mil e novecentos 
meticais. Quem se beneficia do re-
manescente?”, quis saber Saranga 
exigindo uma solução imediata.

Mais adiante, o nosso interlo-
cutor desfiou o rosário das suas 
dificuldades referindo que a situação 

Cidade de Nampula

precária em que vive é ainda agrava-
da pelo elevado custo de vida que o 
país enfrenta. “Não consegui pagar 
mensalidade do meu filho que está 
a fazer o Curso de Enfermagem Ge-
ral no Instituto de Saúde, por falta 
de salário. Tenho dívida de 17 mil 
meticais por pagar, mas nem meta-
de do meu vencimento recebo. Esta 
situação está a comprometer a nossa 
vida”, lamentou. 

Falhas de sistema informático
Ngani tentou sem sucesso ouvir 

a Direcção Provincial das Finanças. 
Como ficamos a saber, o Director 
encontrava-se fora do gabinete, mas 
uma fonte da instituição que não 
quis ser identificada revelou que 
o problema surge na sequência de 
falhas do sistema central de infor-
matização e adiantou que imbróglio 
será resolvido a breve trecho.

“Estamos a registar falhas de 
sistema e isso é do domínio das 
estruturas máximas da província, in-
cluindo o Governador e o Secretário 
de Estado. Provavelmente a partir 
de Maio todos os problemas serão 
resolvidos, porque o nosso colega 
viajou para Maputo visando regula-
rizar a situação”, prometeu.

MIC defende agro-industrialização do Niassa 
como motor para desenvolvimento

PEDRO FABIÃO

Inspirado no potencial que 
Niassa ostenta em termos de 
produção agrícola de cerais 

e bens alimentares, o Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC) des-
taca a agro-industrialização como 
uma componente a ser levada a ca-
bo na província para execução das 
actividades do Programa Nacional 
de Industrialização (PRONAI), em 
curso no país.

De acordo com a Assessora Eco-
nómica no Ministério da Indústria 
e Comércio, Cerina Mussa, que 
falava na passada quarta-feira em 
Lichinga, o sucesso desta priori-
dade passa necessariamente, para 
além do Sector Privado, pela in-
clusão das instituições de Ensino 
Superior para o desenvolvimento 

da industrialização alimentar onde 
irá requerer uma maior pesquisa, 
no sentido de melhorar a produção 
de alimentos no país, circulação da 
economia e redução das perdas seja 
na agricultura, conservação ou na 
indústria e minimização dos custos 
de produção. 

A assessora disse ainda que é 
preciso promover o consumo de 
produtos e materiais nacionais, no 
qual as instituições públicas devem 
estar na vanguarda do processo. “As 
competências técnicas são funda-
mentais para poder desenvolver e 
assegurar que as Pequenas e Médias 
Empresas que são a maioria das 
operadoras na agro-indústria, pos-
sam criar escala e ganhar mais no 
mercado nacional”, considerou a 
fonte.

A nossa interlocutora avança 

que neste momento, o MIC tem 
estado a disseminar um programa 
para trazer consigo as responsabi-
lidades existentes do que é preciso 
fazer. Uma das acções nesse senti-
do tem a ver com capacitações às 
Direcções Provinciais da Indústria 
e Comércio; e dos Serviços de Acti-
vidades Económicas para que, com 
o Sector Privado, façam réplicas em 
cada um dos distritos em todo terri-
tório nacional.

De igual modo, a assesso-
ra informou que há mobilização 
de fundos para a elaboração de 
estudos de viabilidade para a pre-
paração de iniciativas, passando 
necessariamente pela maximiza-
ção dos recursos monetários para 
obtenção de projectos de banca 
e sustentáveis que irão contribuir 
para a industrialização e desen-

volvimento do país. Não menos 
importante, tal como citou Cerina 
Mussa, o Governo espera que o 
Sector Privado se aproprie do PRO-
NAI e tenha um papel fundamental 
na industrialização do país; iden-
tificar oportunidades prioritárias; 
intensificar o comércio local e pro-
dução agrícola, entre outros, tudo 
isso com apoio do Estado. O PRO-
NAI tem como parceiro financeiro 
o Banco Africano de Desenvolvi-
mento. Entretanto, a Governadora 
e o Secretário de Estado na pro-
víncia de Niassa, respectivamente, 
Elina Massengele e Dinis Vilancu-
lo, de forma unânime, qualificam 
o PRONAI como um instrumento 
bastante importante nesta parcela 
do país, pois contribui para o de-
senvolvimento. 

Combantes em dúvidas quanto ao pagamento dos seus ordenados mensais



  

Tempo é dinheiro. Por is-
so, ele fica fechado a sete 
chaves dentro do cofre 

no nosso Egoísmo. Vamos vivendo 
a nossa vidinha de portas e janelas 
fechadas e ai de quem se lembre de 
vir até nós para nos chamar. O Pro-
gresso tem de acontecer sem a nos-
sa participação! Os outros que vão 
e que façam... Empurrem o Mundo 
para a frente enquanto nós aplau-
dimos! Se for preciso, até podemos 
colaborar monetariamente, é só 
passar um cheque e já está!

Nós estamos demasiados can-
sados, temos de trabalhar todo os 
dias e aos fins-de-semana mal nos 
sobra tempo para irmos às com-
pras. É incrível como a despensa 
fica vazia tão depressa! E, se é ver-
dade que nem só de pão vive o Ho-
mem, também é certo que o estô-
mago reclama  mais atenção que o 
Espírito.

O Espírito pode esperar... A 
Cultura, por exemplo, é um LUXO 
a que só uns privilegiados se po-
dem dedicar. Nós, os que levamos 
uma Vida a sério, não podemos 
perder tempo com coisas secundá-
rias, temos os seguros e as hipote-
cas para pagar.

Vivam os Centros Comerciais 
com as suas fabulosas promoções! 
Os domingos têm de ser bem apro-
veitados, não obstante a População 
andar toda em regime de Confina-
mento por causa do COVID-19... 
Mas quando andamos com um 
carrinho de compras na mão nada 
nos preocupa, pois ficamos com 
a Alma dormente e com a cabeça 
vazia. Estamos tão cansados que só 
queremos esquecer a nossa própria 
Existência. Nesta regra do cada um 
por Si... as pessoas vão começar a 
esquecer-se de si mesmas. Receio 
que, por este andar, acabamos por 
perder o Caminho...

Afinal para que serve a Cultu-
ra? Na verdade, serve para pouca 
coisa, serve apenas para realizara a 
nossa Humanidade! Viver sem uma 
Identidade Cultural é o mesmo 
que ficar sem chão para os nossos 
Sonhos. Mas, atenção, a Cultura é 
uma Atitude Abrangente que não 
depende exclusivamente do nú-
mero de Livros que se lêem e que 
possamos ter na Biblioteca, da Co-
lecção de Arte que podemos reunir, 
nem dos Museus que se visitam... 

depende, sobretudo, da nossa relação 
com os outros, depende  do interes-
se que a Vida nos provoca. Às vezes, 
uma simples conversa pode valer 
mais do que mil enciclopédias lustra-
das. A Cultura tem de fazer parte do 
nosso Quotidiano, senão de nada vale 
pois é inútil, ou seja, «letra morta»...,

Gostaria que a ARTE saísse à rua 
para que as pessoas, mesmo as mais 
simples e desmotivadas, fossem atraí-

   Estar presente

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão
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                                 (Para o Poeta Heliodoro Baptista, Colega, 
                                                                        Amigo, com Saudade, esta breve Homenagem)

das para a Magia das Cores, dos 
Gestos, das Músicas, das Palavras... 
Talvez desta forma elas se LIBER-
TASSEM dos carrinhos de compras 
e se começassem a “abrir”. O que o 
Jornalista e Poeta Helidoro Baptis-
ta sabia sobre isso, não obstante as 
nossas coversas e cumplicidades? A 
verdade é que morreu com tantos 
sonhos por realizar e deixou Viúva e 
cinco filhos órfãos de pai. 

Ou mesmo qualquer um dos Li-
tores que nos esteja a ler...?

O Mundo continua à espera por 
nós, pela nossa Vontade de partici-
par no Futuro. A Alegria e o Pro-
gresso dependem da nossa disponi-
bilidade, da nossa Coragem de dizer 
aqui estou...  — o resto não passa 
de “balelas” e essas leva-as o Vento 
para Longe... como tu próprio di-
zias... 

Heliodoro Baptista foi uma Voz Incómoda para a FRELIMO, após a Independência de Moçambique, a partir de 1975 a 2009
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PEDRO FABIÃO

A praia de Chiuanga, um 
dos cartões de visita da 
província do Niassa, 

situada na vila de Metangula, distrito 
do Lago, já não existe nos moldes em 
que a conhecíamos, devido a erosão 
dos solos provocada pelas mudanças 
climáticas e a mão humana, que des-
trói as defesas naturais a sua volta. 

Na sexta-feira finda, Ngani visitou 
o local e testemunhou o cenário de 
destruição total. A água percorreu a 
duna da praia, derrubando árvores e 
infraestruturas turísticas, tendo alte-
rado a anterior paisagem espectacular 
e pitoresca. Segundo testemunhas, 
trata-se de um fenómeno anormal que 
está a surpreender a população resi-
dente e os turistas que visitam o lugar. 

“Este ano está pior e nós não sabe-
mos o que fazer. Perdemos quase 
tudo o que tínhamos. As casas são 
aquelas que nós confiávamos, não 
sabemos onde ir parar. Desde que isto 
começou não tivemos mais clientes, 
acreditamos que estão com medo”, 
lamentou Inácio Sefo, mandatário do 
Centro Turístico Katawala, situado na 
praia. Sefo acrescentou que as águas 
galgaram 20 metros para o continente 
destruindo quatro casas, seis árvores e 
outros bens próximos. 

Fátima Zeca, representante do 
Centro Turístico Carlitos Wambir, 
disse estar com medo do futuro. O 
fenómeno retraiu clientes, provo-
cando prejuízos no seu estabeleci-
mento e a redução de receitas finan-
ceiras. “Estou a me sentir mal porque 
agora não estamos a ter clientes. O 
problema já vem há uma semana e 
não há sinais de retoma à normali-
dade, apesar dos muitos profissionais 
de diversas áreas do Estado, sobre-
tudo da transmarítima, que vem cá 
fazer trabalhos de campo. Estamos 
todos mal e com medo”, disse a 
mulher. 

Os operadores turísticos pedem 
apoio às autoridades governamen-
tais e outros parceiros de cooperação 
nacionais ou internacionais, para 
solucionar o problema. O portu-
guês Carlos Pereira, um dos poucos 
turistas que encontramos no local 
e que visitava a praia pela primeira 
vez, disse ter ficado assustado com 
o fenómeno, que obviamente irá 
afectar o turismo na região. “Na 
verdade, a praia é bastante especial. 
Tem estes montes incríveis com esta 
vista bonita, mas sofre com a erosão 
dos solos. Alguns edifícios já caíram 
e outros podem cair. Isso afecta o 
turismo porque não há possibilidade 
de receber mais turistas e pode ser um 

problema sério”, disse.
Pereira instou as autoridades 

governamentais a optarem por um 
planeamento urbanístico cauteloso e 
sério, incentivando construções acima 
do nível das águas do lago e obede-
cendo uma distância de 100 a 500 
metros.

Por seu turno, a presidente do 
Conselho Municipal da Vila de 
Metangula (CMVM), Sara Mustafa, 
confirmou o facto e disse que neste 
momento decorrem sensibilizações 
aos munícipes para que evitem cor-
tar árvores, retirar areia e pedras nas 
proximidades da praia, pois esses 
elementos ajudam a proteger o local. 
“Sendo uma área sob a jurisdição do 
município, fui visitar a praia e o que 
eu vi é muito triste. A água do lago 
está a vir com muita força. No prin-
cípio até dizíamos que é por causa do 
corte das árvores. Mas aquilo não é 
resultado de corte de árvores. O nosso 
lago está cheio, é provável que seja 
porque choveu muito, não sei”, con-
tou a edil visivelmente triste. 

A presidente do Conselho Munici-
pal da Vila de Metangula realçou que 
caso a praia desapareça, a edilidade 
prevê localizar um outro espaço ligei-
ramente distante das águas do lago, 
para a implantação das infraestrutu-
ras com fins turísticos e não só. A vila 
de Metangula colecta acima de dois 
milhões de meticais através de activi-
dades turísticas e a praia de Chiuanga 
é um dos maiores activos nesse sen-
tido. 

O Lago Niassa é o terceiro maior e 
mais profundo no continente africano. 
A sua biodiversidade ascende a 700 
mil espécies diferentes e possui belas 
praia, que o tornam uma referência 

mundial na região. O lago é um ecos-
sistema importante para o desenvol-
vimento e o sustento da população de 
Niassa. Actualmente é a maior fonte 
de proteína animal para a maioria da 

Praia de Chiunga actualmente...

Erosão coloca em risco cartão de visita da província do Niassa

Era uma vez a praia de Chiuanga...

população na província e constitui 
um potencial inquestionável de recei-
tas para o Estado e de emprego atra-
vés do desenvolvimento da actividade 
de pesca artesanal e turismo.

Mudanças climáticas e acção humana
O docente de Filosofia (Ética) do 

Ambiente na Universidade Rovuma 
em Niassa, Salvador Ângelo, explica 
que por um lado o fenómeno é causado 
por mudanças climáticas e por causa 
do vento norte que sopra nas águas do 
lago, gerando uma força natural. Por 
outro, há 70 por cento de probabilidade 
de ter sido causado pela mão humana 
porque houve abate das árvores que 
protegiam o local. 

“A praia vai desaparecer. Para evi-
tar isso é preciso ter um programa de 
plantio de mangal de águas doces ou 
casuarinas. Criando essas condições, 
é possível minimizar o problema. As 
casuarinas são como aquelas que exis-
tem ou existiam na praia da Costa de 
Sol em Maputo. Pode se plantar ali e 
vão crescer”, sugeriu o docente.

Além das casuarinas e mangais 
de água doce, o estudioso do meio 

ambiente, sugeriu o plantio de acácias 
ao longo das margens do lago, pois elas 
não demoram crescer e tem uma raiz 
mais ou menos resistente à pressão das 
águas. 

“Se você visitar a vila de Metangula 
notará que tem muitas acácias que pro-
tegem o solo da erosão das águas das 
chuvas, pois sempre que chove a terra 
escava-se, mas as acácias que estão lá 
nas casas e ao longo do lago protegem 
de certa maneira”, disse o académico. 
“Essas plantas poderiam ajudar a mini-
mizar o impacto causado pelas mudan-
ças climáticas. Igualmente, é preciso 
sensibilizar a população informando 
que aquelas árvores não estão lá só 
para embelezar a praia, mas também 
para proteger as areias”, acrescentou. 
Segundo o nosso interlocutor, se nada 
for feito, a praia pode desaparecer com-
pletamente dentro de dez anos. 
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o uso correcto da rede mosquiteira, 
limpeza em redor das residências, evi-
tar tomar banho com água dos char-
cos e o tratamento depois do diagnos-
tico.

Para a Directora dos Serviços Pro-
vinciais de Saúde em Cabo Delgado, 
Anastácia Lidimba, o sector tem dado 
o seu máximo para reduzir a doen-
ça, mas devido a vários factores nas 
comunidades, a malária ainda preva-
lece sobretudo na época chuvosa. A 
dirigente enalteceu o esforço que os 
profissionais de saúde têm feito nas 
comunidades, apesar de as famílias ig-
norarem as medidas de prevenção.

Durante o período em referência, 
para além da entrega de redes mos-
quiteiras às mães e crianças de 0 a 5 
anos de idade, o sector fez a pulveri-
zação inter domiciliária nas residên-
cias dos distritos mais críticos, através 
de campanhas porta a porta, difun-
dindo as mensagens de boas práti-
cas. A campanha de vacinação assim 
como as palestras que o sector realiza 
incluem os centros de reassentamento 
de deslocados onde foram montados 
postos móveis e fixos. Lidimba mos-
trou-se preocupada com a persintên-
cia da província no topo da lista das 
que apresentam maior número de ca-

A província de Cabo Delga-
do continua no topo da lis-
ta das zonas com maior 

índice de prevalência da Malária a 
mais de 5 anos. As autoridades locais 
de Saúde estão cada vez mais a redo-
brar esforços com o objectivo de redu-
zir os casos. Nos primeiros três meses 
de 2021 morreram 39 pessoas e nes-
te ano, no mesmo período, o número 
subiu para 42 em 247.341 casos ras-
treados. Durante a apresentação des-
ses dados, o Secretário de Estado em 
Cabo Delgado, António Supeia, afir-
mou que de acordo com os resultados 
dos testes, em todas as unidades sa-
nitárias da província, as pessoas mais 
vulneráveis são mulheres grávidas e 
criaças de 0 a 5 anos de idade.

De Janeiro a Março deste ano, 
o sector da saúde na província dis-
tribuiu 429.110 redes mosquiteiras 
tratadas com insecticidas em todas 
unidades sanitárias e centros de aco-
modação das famílias deslocadas de-
vido ao terrorismo que assola a região 
desde 2017. Reconhecendo o impacto 
negativo que a doença tem nas comu-
nidades, Supeia referiu que o suces-
so da luta contra a doença, requer um 
envolvimento de todas esferas sociais, 

sos. Para reforçar a mensagem de pre-
venção da doença, os responsáveis da 
saúde reuniram com alguns órgãos 
de comunicação social da província e 
reafirmaram o compromisso de con-
tinuar a trabalhar com a comunica-
ção social no combate a enfermidade. 
Em resposta, alguns jornalistas deram 
as suas opiniões sobre como travar o 
avanço da doença. 

Luísa Sacala, jornalista da TVM, 
disse que as mensagens de sensibili-
zação difundidas pelos profissionais 
de saúde não são abrangentes e mui-
tas brigadas móveis, assim como fi-
xas não alcançam todos os locais in-
dicados. Sacala acrescentou ainda que 
para além da comunidade que não 
é bem informada, os jornalistas são 
pouco envolvidos nas actividades de 
sensibilização. Por seu turno, o jorna-
lista da TV Sucesso em Cabo Delga-
do, Rui Minja, reforçou a ideia de que 
o sector da saúde deve levar as mensa-
gens de prevenção até a última comu-
nidade, através da imprensa. Aque-
le profissional foi mais longe ao dizer 
que não basta se concentrar apenas na 
zona urbana.

Para além dos pontos levanta-
dos pelos jornalistas, outros presen-
tes mencionaram o facto de as popu-

JACKSON BASILIO

Malária continua a ceifar vidas em 
Cabo Delgado

lações usarem a rede mosquiteira não 
para a proteção contra a doença, mas 
sim para a pesca e construção de ce-
leiros, atrasando dessa forma os es-
forços de combate do mal. 

Vacina contra pólio
Ainda na última semana, decor-

reu a campanha de vacinação contra 
a pólio que abrangeu crianças de 0 a 
5 anos de idade em todos os 17 dis-
tritos da província. A cidade de Pem-
ba tinha como meta vacinar 66.198 
crianças em 13 bairros da cidade.

Segundo a administradora do dis-
trito de Pemba, Joaquina Nordino, a 
primeira fase de vacinação contra pó-
lio pretendia alcançar 59.080 pessoas, 
mas o número subiu e atingiu 66.198 
graças a boa divulgação do evento e o 
envolvimento de algumas figuras in-
fluentes no processo. 

Presente no terreno a acompanhar 
o processo, Ngani entrevistou a pri-
meira mãe que levou o bebé para re-
ceber a vacina. A mulher disse es-
tar satisfeita ao ver o filho a servir de 
exemplo como primeira criança a ser 
vacinada na cidade de Pemba. A jo-
vem mãe encorajou as outras a leva-
rem os rebentos a tomar a vacina que 
é muto importante para a saúde.

Operadores da indústria madeireira exigem 
aplicação do preço de exportação 

AGOSTINHO MIGUEL

Os actores florestais, par-
ticularmente da área de 
exportação da madeira 

exigem ao governo, a aplicação do 
preço de exportação desta matéria-
-prima, visando evitar a prolifera-
ção de operadores ilegais no país.

A exigência surge na sequên-
cia da existência de vários madei-
reiros que actuam no sector ilegal-
mente, os quais, aproveitando-se da 
falta de domínio da lei florestal por 
parte das comunidades, têm vindo 
a devastar florestas de forma irra-
cional, gerando conflitos de terra. 
“Tal como acontece noutros ramos 
de actividades, pedimos ao gover-
no que estipule um preço para evi-
tar o abate desenfreado de árvores 
por parte dos madeireiros, porque o 
algodão, castanha, gergelim, amen-
doim também têm preços”. disse o 

Vice-presidente da Associação Mo-
çambicana de Operadores de Ma-
deira, António da Silva.

O dirigente apresentou o seu po-
sicionamento na reunião de auscul-
tação pública de anteprojeto da lei 
florestal havida na semana finda na 
cidade de Nampula, dossier aprova-
do em plenária pela Assembleia da 
República em meados de 2020. Por 
seu turno, Mety Gôndola, Secretá-
rio de Estado de Nampula, garantiu 
que o problema levantado pelos ope-
radores florestais, sobretudo a apli-
cação do preço de exportação, será 
resolvido num futuro breve.

Na ocasião, o dirigente pediu as 
partes envolvidas, nomeadamente, 
o sector público, privado e a comu-
nidade a terem maior responsabi-
lidade, estabelecendo o espírito de 
cordialidade de modo que não haja 
conflitos de terra.

“Cada um de nós é chamado à 

responsabilidade porque as conse-
quências são visíveis. Estamos a fa-
lar dos ciclones e outros fenómenos 
atmosféricos que assolam frequen-
temente a nossa província. Enfim, 
devemos conservar as nossas flores-
tas porque vivemos delas”, exortou 
Gôndola. 

Dados em posse do Ngani indi-
cam que, a província de Nampula 
conta com cerca de 49 operadores 
florestais, 15 dos quais em regime 
concessionário e os restantes com li-
cenças simples, todos eles operando 
em 1,2 milhões de hectares de flo-
restas. 

Mais adiante, Gôndola advertiu a 
todos operadores florestais a procu-
rarem sinergias com o intuito de ala-
vancar a economia nacional, através 
da arrecadação de receitas, melho-
rando desta forma o índice de pro-
duto interno bruto (PIB) dos actuais 
2% para 4%. O dirigente fez saber 

que a exploração de áreas florestais 
tem vindo a gerar anualmente mais 
de 15 milhões de meticais de recei-
tas para os cofres do Estado. 

“Para o alcance deste objecti-
vo pedimos mais uma vez a união 
entre as instituições quer públicas, 
quer privadas. A nossa relação tem 
de ser consolidada para o desenvol-
vimento da nossa província”, ape-
lou. 

O Governador da Província de 
Nampula, Manuel Rodrigues, exor-
tou aos investidores presentes no 
encontro, a centrarem as suas aten-
ções também para as áreas do turis-
mo. 

“Na província temos cinco re-
servas que se encontram nos distri-
tos de Mecuburi, Ribaué e Memba. 
Pedimos a todos interessados em 
investir nessas áreas para que o fa-
çam, porque queremos desenvolver 
a nossa província”, exortou.
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Exclusão de jovens dificulta advocacia para 
solução dos seus problemas

Nos órgãos de tomada de decisão

A exclusão de jovens nos 
Órgãos de tomada de de-
cisão como é o caso das 

Assembleias Municipais, Provinciais 
e da República, dificulta uma advo-
cacia efectiva para a solução dos pro-
blemas que apoquentam essa camada 
social, concorrendo para que sejam 
aliciados para aderirem a agendade 
obscuras como é o caso do extremis-
mo violento em Cabo Delgado.

Segundo o Instituto para a De-
mocracia Multipartidária (IMD) há 
necessidade de inclusão dos jovens, 
para que possam fazer uma advoca-
cia presente e de quem sente de facto 
o que se passa com o grupo.   

Dados de um estudo apresentado 
pelo instituto indicam que apesar de 
os jovens representarem uma parte 
significativa, perto de 50% da popu-
lação moçambicana, os mesmos es-
tão pouco representados ao nível dos 
órgãos políticos e de tomada de deci-
sões formais em Moçambique.

Ainda segundo o estudo, a provín-
cia de Nampula que é o maior círcu-
lo eleitoral do país com cerca de 20% 
da população e com os jovens a ocu-
parem 26%, neste mandato só fez 
eleger um único jovem para a Assem-
bleia da República e em bom rigor, 
pode se dizer, que o eleito já não está 
mais na faixa etária da juventude.

“O mesmo acontece com a pro-
víncia de Niassa, que somente tem 
dois jovens e Cabo Delgado que tam-
bém tem um. Na situação de Nam-
pula isso nos preocupa porque pode 
colocar em causa o debate da agen-
da política do jovem ao nível des-
ses espaços que são decisórios em 
Moçambique”, disse Dércio Alfaze-
ma, Director de Programas no IMD. 
“Olhando para essas províncias e 
particularmente a zona norte onde 
temos a situação do extremismo vio-
lento, verificamos que esta camada 
é a mais afectada no acesso a educa-
ção, oportunidade de emprego e rea-
lização dos seus pequenos negócios 
para a geração de renda”.

Falando no Café Político Regio-
nal Norte que teve lugar na sexta-fei-
ra, com o propósito de falar sobre a 
situação dos jovens face ao contex-
to do extremismo violento que tem 
afectado a província de Cabo Del-
gado, Alfazema defendeu também 
a necessidade de se incluir os jovens 
dentro daquilo que é o plano de re-
construção de Cabo Delgado, sen-

ANTÓNIO CINTURA

do preciso dotar os mesmos de capa-
cidade e conhecimentos necessários 
para que sejam mais resilientes a ce-
nários de possíveis aliciamentos para 
causas que colocam pem causa o de-
senvolvimento do país.

“É preciso continuar a reduzir o 
nível de vulnerabilidade dos jovens 
para que não sejam facilmente mobi-
lizados para agendas como estas que 
tem a ver com o extremismo violen-
to. Há estudos que indicam que os 
jovens são facilmente mobilizados 
para estes grupos com valores mui-
to baixos que se tivessem emprego, 

oportunidades de formação e educa-
ção ou se fossem beneficiados por es-
ses projectos estruturantes no sector 
extrativo que ocorrem aqui na zona 
norte, não adeririam ao terrorismo”, 
frisou.

Tomé Chakuchacha, representan-
te do Secretário do Estado de Nam-
pula na reunião, disse que o Gover-
no se preocupa com o envolvimento 
da juventude nas acções para a pro-
moção da paz efectiva, o que pas-
sa necessariamente pelo combate ao 
extremismo violento, mobilizando e 

sensibilizando-os para se absterem de 
aderir a grupos que promovem ptá-
ticas estranhas e contrárias a do Go-
verno.

Para alguns jovens presentes no 
encontro, é necessário o seu envol-
vimento para que se possa ver quais 
são os caminhos, passos e activida-
des a realizar para que eles tenham 
um poder de decisão sobre aquilo 
que é preciso para o seu bem-estar de 
modo que não sejam vulneráveis aos 
recrutamentos dos extremistas e ou-
tras organizações do mal.  

“Há uma necessidade de nós 
como jovens fazermos advocacia 
para termos espaço nos órgãos de to-
mada de decisão, porque quando se 
discutes assuntos relacionados a jo-
vens, estes devem estar lá e fazer par-
te, porque não faz sentido discutir 
sobre a vida deles sem a sua presen-
ça, pois eles é que sabem quais são 
as suas prioridades” disse Reginaldo 
da Graça, jovem de Cabo Delgado e 
participante da reunião.

Sobre o extremismo violento que 
está a assolar a província de Cabo 
Delgado, o apelo destes jovens é de 
que se criem condições para ocupar 
essa camada com projectos concretos 
de empreendedorismo.

 

Dércio Alfazema

Fundação MOTSEPE doa 500 mil dólares 
para crianças vítimas do terrorismo

O Presidente da Confederação 
Africana de Futebol (CAF), 
o sul-africano de 59 anos de 

idade, Patrice Motsepe, visitou na úl-
tima semana a província de Cabo Del-
gado para solidarizar-se com as crian-
ças vítimas do terrorismo. Motsepe 
tranquilizou aos petizes apelando para 
não se sentirem sozinhas por causa da 
insurgência que afecta a zona há qua-
tro anos. Na ocasião, o dirigente anun-
ciou que vai doar 500 mil dólares nor-
te-americanos através da fundação que 
leva o seu nome, para aliviar o sofri-
mento das flores que nunca murcham. 

Motsepe deu a garantia do apoio no 
Complexo Desportivo de Pemba, que 
acolheu a cerimónia da sua recepção. 
Além dos 500 mil dólares, ele ofere-
ceu bolas às crianças e disse que o acto 
é um gesto que visa devolver a sua ale-
gria e lembrar que elas não estão sozi-
nhas nestes tempos difíceis.

“As crianças vítimas do terrorismo 
não podem se sentir isoladas porque 
Moçambique é africa. Africa é Mo-

çambique. Sempre que for possível vol-
tarei para cá. Estamos juntos”, disse 
Motsepe no memento da despedida.

 A visita do presidente da CAF à pro-
víncia, acompanhado pela esposa, fez-
-se através de um voo privado e durou 
apenas uma hora. Depois de Cabo Del-
gado, o empresário seguiu para Maputo 
onde foi se reunir com o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, e participou na 
cerimónia do lançamento dos jogos des-
portivos escolares pan-africanos.  

Para além das crianças vítimas do 
terrorismo, o presidebnte da CAF ofe-
receu cinco bolas cada às 35 equipas da 
província de Cabo Delgado, que irão 
servir de um balão de oxigénio nesses 
clubes que atravessam crises financeiras 
crónicas, agravaradas com a pandemia 
da COVID-19 que paralisou a prática da 
modalidade durante mais de dois anos. 

Ngani ouviu alguns beneficiários da 
benfeitoria do empresário Motsepe, que 
se mostraram bastante satisfeitos com 
o gesto. Ágata Cazete e Edminson Nel-
son, alunos da 8ª e 9ª classes deslocados 

de guerra, que neste momento estudam 
na Escola Secundária de Gingone não 
esconderam a sua alegria com a ofer-
ta. Cada um com uma bola, os meninos 
disseram que vão jogar com os colegas 
nas aulas de Educação Física, disciplina 
que já retornou ao curriculum escolar, 
depois da paragem motivada pela CO-
VID-19. 

Falando em representação dos clu-
bes, o Secretário Técnico da Associação 
Provincial de Futebol, Amade António, 
mais conhecido por Chainho nos mean-
dros do futebol, louvou a iniciativa do 
presidente da CAF e frisou que as bolas 
vão ajudar bastante os clubes.

Presente na cerimónia, o Presidente 
do Conselho Municipal de Pemba, Flo-
rete Motarua, pediu a Motsepe o apoio 
para a conclusão do Complexo Despor-
tivo de Pemba cujas obras de construção 
estão paralisadas há mais de dez anos, 
devido a falta de condições financeiras e 
neste momento serve de centro transitó-
rio dos deslocados do terrorismo.

Por JACKSON BASILIO
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O etnomusicólogo e activis-
ta social Moreira Chon-
guiça escalou na manhã 

desta quinta-feira (28/04) a Onco-
logia do Hospital Central de Mapu-
to (HCM), numa iniciativa que se 
enquadra no Dia Internacional do 
Jazz, que se celebrou a 30 de Abril.

No HCM, o saxofonista foi rece-
bido pelo Director Geral, Mouzinho 
Saide, que na ocasião se fazia acom-
panhar pelo Médico Oncologista res-
ponsável por aquele Serviço, Satish 
Tulsidás e quadros da sua institui-
ção.

Munido do seu instrumento de 
trabalho, o dono de vários clássicos 
com créditos mundialmente firma-
dos, percorreu sala a sala do edifício 
da Oncologia, onde, diante dos pa-
cientes e seus familiares, expressou o 
seu sentimento de carinho e solida-
riedade através da música.

A música, é bem conhecida pela 
sua capacidade de afectar o nosso 
humor, reduzir a ansiedade e melho-
rar o bem-estar. E não foi por acaso, 
que Mouzinho Saide, na sua breve 
intervenção, sublinhou que o gesto 
de Chonguiça, faz parte de uma te-
rapia que tem contribuído para a hu-
manização e cura dos pacientes.

Antes de entoar a sua serenata 

sob o olhar incrédulo dos presentes 
que absorveram a magia e o poder 
do saxofone, o inconfundível guru 
da música clássica, endereçou pala-
vras de conforto aos pacientes e seus 
familiares ao mesmo tempo que en-
corajou aos profissionais de saúde 
para continuarem na desafiante mis-
são de devolver a esperança daqueles 
que tanto precisam.

Não fosse a visita anunciada, este 
dia, teria passado como tantos ou-
tros na Enfermaria de Oncologia 
da maior unidade sanitária do país, 
mas, quis o destino, que tal fosse 
completamente diferente.

E a alegria nos rostos não passa-

va despercebida, pois, o sorriso de-
nunciava uma manifestação dos lá-
bios que demonstrava que os olhos 
encontraram o que o coração tanto 
procurava, facto que poderá ter es-
pantado momentaneamente a dor 
nos pacientes.

Mas, não foram apenas as men-
sagens de carinho e música que ca-
racterizaram o dia, pois Moreira 
Chonguiça, em parceria com a em-
presa Água Vengo, ofereceu algumas 
unidades deste precioso líquido aos 
doentes e seus familiares.

E, segundo um velho ditado, é 
dando que se recebe, por isso, o mú-

sico recebeu das mãos do Director 
do HCM, um certificado de reco-
nhecimento, que também o confere 
o título de Amigo do Hospital, pelas 
actividades culturais e filantrópicas 
que tem desenvolvido em prol desta 
unidade sanitária.

A iniciativa, que já vai no seu sex-
to ano, terminou com a realização 
de uma exibição emocionante e con-
vincente no Anfiteatro da Ortopedia, 
onde o saxofonista junto com a sua 
banda “More Jazz Big Band” conta-
giou os presentes que, ficaram hip-
notizados ao som dos instrumentos 
que de lés a lés, invadia a sala. 

Saúde & Jazz partilham palco

REDACÇÃO E DCI-HCM

“More Jazz Big Band” actuando no anfiteatro da Ortopedia
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Os interessantes amigos de Nyusi e um 
possível terceiro mandato

Combate ao terrorismo no país

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, tornou-se 
campeão diplomático, na 

procura de apoios para acabar com 
a guerra na província de Cabo Del-
gado, movida por grupos terroristas 
que desestabilizam a região desde 
2017.

Depois de estar na União Eu-
ropeia, onde recebeu promessas e 
apoio adicional de mais 45 milhões 
de euros, Nyusi escalou na sema-
na passada a República do Ugan-
da, numa visita realizada a convite 
do seu homólogo Yoweri Museveni. 
Numa visita que iniciou na quarta-
-feira e terminou nesta sexta-feira, os 
dois estadistas passaram em revista 
alguns acordos bilaterais assinados 
pelas nações.

O acordo de segurança é a maior 
preocupação para Nyusi, que quer 
garantir a pacificação de Cabo Del-
gado e a retoma do projecto de ex-
ploração de gás natural pela TotalE-
nergies. Este é o trunfo que Nyusi 
queria levar ao Congresso que se avi-
zinha, que lhe poderá abrir as portas 
para mais um provável mandato.

Entretanto as últimas notícias in-
dicam que a TotalEnergies só volta 
a avaliar a situação de segurança em 
Dezembro. A multinacional francesa 
não quer saber de um cordão de se-
gurança. Quer estabilidade em toda 
a província e com populações a re-
gressar. Por isso mais tropas são ne-
cessárias na região.

Um dos maiores ganhos que 
Nyusi teve em Kampala, foi o anún-
cio por Museveni, de disponibilida-
de de tropas ugandesas para com-
bater em Cabo Delgado. “O que 
decidimos fazer, por enquanto, é o 
envio de material (logístico). Disse-
ram-me que o problema da insurgên-
cia está sendo resolvido. Mas se não 
for resolvido, por algum motivo, ire-
mos enviar uma grande força militar 
lá (em Moçambique)”, disse Muse-
veni. “Soldados são para lutar (guer-
ras), não para sentar. Se alguém vem 
para a nossa região, lutamos”, acres-
centou.

Museveni e Moçambique têm 
uma ligação histórica que remonta a 
época da luta de libertação colonial. 
Em 1978, Idi Amin Dada, então pre-
sidente ugandês, tentou conquistar a 
região de Kangera, norte da Tanzâ-

nia. Mas a operação não teve suces-
so graças a intervenção das tropas 
moçambicanas e tanzanianas que 
apoiaram os rebeldes ugandeses, re-
moveram Idi Amin Dada do poder e 
tomaram Kampala.

Desde então, Museveni é presi-
dente de Uganda, sendo por isso gra-
to as tropas moçambicanas e tan-
zanianas que o treinaram nos dois 
países. Aliás, é por essa razão que 
sugeriu em 2018 a criação de uma 
associação dos antigos filhos dos 
combatentes locais, como forma de 
agradecer a ajuda. A ideia não foi 
abandonada, mas está tremida por 
conta da insegurança na região.

Mais ainda: Musseveni pretende 
condecorar 800 combatentes nacio-
nais como forma de gratidão na que-
da de Idi Amin Dada, um dos dés-
potas mais sanguinários da história 
africana. História a parte, Uganda 
não pode enviar tropas ao país por 
razões de sobrecarga: o país desta-
cou seis mil soldados para Somália 
e quatro mil soldados para Congo. 
Esta é razão pela qual só há apoio 
logístico a Moçambique.

Filipe Nyusi mostrou-se mara-
vilhado com o que viu no Uganda, 
que se transformou de uma base re-
belde para um centro económico. 
“Uma vantagem é que esta terra que 
foi no passado o nascimento da li-
bertação é agora de desenvolvimen-
to, por isso é importante dizer que 
capacitaremos o nosso povo”, disse 

Nyusi.De acordo com um comuni-
cado da Presidência moçambicana, 
o país irá enviar equipas a Uganda 
para adquirir conhecimentos sobre a 
instalação e o funcionamento de par-
ques industriais.

O padrinho de Nyusi em Kampala
No domingo, dois dias antes 

de Nyusi colocar os pés em Ugan-
da, Paul Kagamé esteve em Kiga-
li, numa rara visita, onde foi rece-
bido por Muhoozi Kainerugaba, o 
filho mais velho do presidente Yowe-
ri Museveni. De acordo com uma 
publicação na rede social Facebook, 
o objectivo da visita de Kagamé à 
Uganda, visava a participação na 
festa de aniversário do General Kai-
nerugaba, um provável sucessor do 
pai, que completou 48 anos recente-
mente.

O Ruanda e Uganda são dois paí-
ses vizinhos que andaram desavin-
dos nos últimos anos, devido a acu-
sação mútua de espionagem e abrigo 
de forças rebeldes. As tensões chega-
ram a tal ponto de se fechar as fron-
teiras terrestres, situação que foi ul-
trapassada no início do ano em 
curso.

Kainerugaba foi crucial na reuni-
ficação dos velhos amigos dos anos 
80 e 90 – que se perpetuam no po-
der desde o início das décadas de 80 
e 90. Aliás, Kagamé cresceu num 
campo de refugiados no Uganda, ra-
zão pela qual mandou alterar o idio-

MANGAVA DOS SANTOS

ma francês para o inglês na sua ter-
ra. Ele é proficiente em inglês. É 
uma relação de passado.

Analistas fazem notar que esta 
iniciativa de reaproximar as partes 
tem a província de Cabo Delgado 
como epicentro de conversa. Uganda 
reaproxima-se de Kagamé por este 
ser actualmente um dos presidentes 
com uma imagem melhor projecta-
da a nível do continente, apesar dos 
problemas ligados aos direitos hu-
manos e a democracia no seu país.

O terceiro mandato
Os dois Presidente têm algo em 

comum: pontapearam os manda-
tos presidenciais, eleições ou poderes 
alternativos. É bem provável que o 
Presidente Nyusi esteja a beber algu-
mas experiências de como se perpe-
tuar no poder por mais anos a fio.

O debate do terceiro mandato é 
reacendido por causa do julgamento 
das dívidas ocultas, da retoma de fi-
nanciamento do orçamento por par-
te do FMI e a guerra de Cabo Del-
gado – em que Nyusi é um claro 
vencedor. Aliás, o debate sobre mais 
um mandato foi reacendido na últi-
ma reunião da Associação dos Com-
batentes de Luta de Libertação Na-
cional (ACLLN). Curiosamente o 
secretário-geral da ACLLN, Fernan-
do Faustino, a mais forte agremia-
ção do partido FRELIMO, recebeu 
um terceiro mandato.

Presidente Filipe Nyusi e Presidente Yoweri Museveni
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O Jornal NGANI deseja EID MUBARAK aos 
estimados leitores que professam a Religião 

Muçulmana


