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Abastecimento de água em Niassa

Obras condicionadas ao desembolso
de fundos por parte do Estado
PEDRO FABIÃO

A

falta de desembolso de
fundos para as obras
de abastecimento de
água por parte do Estado tem
vindo a comprometer o trabalho
dos empreiteiros, facto que coloca as populações da província do
Niassa numa situação bastante
crítica, desde 2020. A maior parte dos contratos estão vencidos,
colocando os projectos ao deus-dará. Dentre vários, destacam-se
obras previamente definidas para
a cidade de Lichinga, sobretudo
a barragem de Locomuè, e nos
distritos de Cuamba, Majune e
Mecula.
Em Mepica (Cuamba) o Estado deve aos empreiteiros mais
de 7 milhões de meticais e cerca
de 683 mil para fiscalização. Em
Malilan (Mecula) os homens da
construção civil ainda tem por
receber cerca de 10 milhões e outros 966 mil meticais referentes
a fiscalização. Já para Gomba
(Majune), a dívida é de 15 milhões de meticais e dois milhões
de inspeção.
O chefe do Departamento de
Obras Hidráulicas na Direcção
Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (DNGRH), Eduardo
Jossefa, explicou ao ministro do
pelouro, ontem, 22 de Maio, que
até aos dias que correm, a cidade
de Lichinga é abastecida através do rio Lucheringo, uma fonte tida como pouco fiável. Este
facto fez com que se passasse a
usar a barragem de Locomuè que
conta com uma capacidade para
fornecer o precioso líquido a 5
mil pessoas, mas devido ao aumento da população, foi lançado
um concurso para contratação de
um consultor visando, sobretudo,
a reactivação da infra-estrutura,
mas por causa de questões técnicas apurou-se que não era possível lavar a diante o processo.
Segundo Jossefa, do estudo
já feito, ficou apurado que a infra-estrutura em destaque teria
custos avaliados em cerca de 20

Carlos Mesquita na barragem de Locomuè em Lichinga

milhões de dólares norte-americanos (USD). Aquele responsável salientou que, devido a má
orçamentação, o empreiteiro cotou a obra em cerca de oito milhões dólares, valor considerado
insuficiente para a construção da
mesma, tendo se solicitado a rescisão do contrato, após se cumprir apenas 34 por cento. Aliado
à má orçamentação da empreitada, está também falta de capacidade financeira do empreiteiro
e o não pagamento das facturas
por parte do Estado.
As obras de abastecimento de
água em Mepica, encontram-se
paralisadas por falta de fundos,
apesar de já terem avançado até
65 por ccento de execução. Durante todo o precesso, o empreiteiro usou fundos próprios. A
obra, sob a responsabilidade da
AC Construções, teve início em
Março de 2021 e o prazo de conclusão era de nove meses.
O Director Provincial das
Obras Públicas em Niassa, João
Ricotso, fez saber ao ministro
no local que esta fonte está projectada para abastecer cinco mil
pessoas de Mepica, numa primeira fase. A profundidade varia de
50 a 60 metros, num projecto de
raiz, com raio de cobertura calculado em 2 a 3 quilómetros.
Ricotso disse também que
projectos desta natureza em Malila e Gomba também enfrentam
os mesmos problemas. Todavia,

todos os empreiteiros garantem
que, quando receberem fundos
que o Estado deve, irão termminar os projectos num prazo de
um mês e meio.
Por sua vez, o Ministro das
Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, disse estar a acompanhar
e verificar os diversos tipos de
infra-estruturas públicas, dentre
as de sistemas de abastecimento
de água, e de projectos de habitação que contribuem consideravelmente para o desenvolvimento
da população no país.
No que tange à barragem de
Locomuè, em Lichinga, o ministro afirmou que há a necessidade
de ampliação da capacidade devido ao crescente avanço do índice da população. Mesquita disse
estar também preocupado, com
o fenómeno de estiagem, sobre-

tudo na última época chuvosa,
em que pouca água foi captada,
podendo implicar na redução do
número de horas de fornecimento do precioso líquido às comunidades.
Em referência especifica à
nova barragem já abandonada
pelo empreiteiro, Carlos Mesquita frisou que a melhor forma
de contornar a situação é o lançamento de um novo concurso
“Não quer dizer que abandonamos a obra. Estamos a fazer
contactos junto ao Ministério da
Economia e Finanças para apresentarmos um modelo diferente
e constatamos que há parceiros
interessados”, realçou o ministro.
Sobre a obra de abastecimento de água em Mepica, o ministro reconhece que a construção
está já numa fase conclusiva,
uma infra-estrutura que, segundo
disse, trará algum impacto positivo aos cidadãos locais que, até
agora, recorrem ao consumo de
água dos rios mais próximos.
Nas obras de Mepica, Carlos
Mesquita disse que os problemas
não se devem à falta de fundos,
mas sim uma falha de procedimento, mas com a descentralização em curso no país certamente
vai ficar ultrapassado e decorrem
conversações junto ao empreiteiro para sua retomada porque os
pagamentos também serão feitos
dentro de 20 dias.
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Lei de prevenção e combate ao terrorismo

FRELIMO intimida fontes oficiais
MANGAVA DOS SANTOS

O

parlamento moçambicano
aprovou na última semana uma lei de prevenção
e combate ao terrorismo, que mais
uma vez mostra que o partido FRELIMO procura decapitar as liberdades
de imprensa e de expressão no país.
Trata-se da lei nº 5/2018 de 2 de
Agosto que estabelece o regime jurídico específico aplicável a prevenção,
repressão e combate ao terrorismo e
acções conexas aos actos e organizações terroristas.
Quando a lei foi aprovada na
generalidade, a mesma indicava no
seu artigo 19 que “aquele que divulgar, por qualquer meio, informação
classificada é punido com uma pena
de prisão de 12 a 16”. Antes que a
lei fosse aprovada na especialidade,
jornalistas e organizações da sociedade civil moçambicana alertaram para
o perigo que esta criaria para os escribas e os cidadãos no geral.
A instituição que deu rosto e criticou a lei foi o Instituto para Comunicação Social da África Austral,
capitulo para Moçambique (MISA
Moçambique), ao afirmar que a
mesma choca com a legislação
moçambicana ao coarctar as liberdades de expressão. De acordo com
aquela organização da sociedade civil,
o texto constitui um retrocesso aos
ganhos alcançados na aprovação da lei
de Direito a Informação e o seu regulamento.
Um novo texto foi escrito e publicado como resposta ao burburinho
que se criou após se conhecer a lei
aprovada pelo parlamento moçambicano.
“Aquele que por dever legal, tiver
custodia ou sendo funcionário ou
agente do Estado aceder a informação classificada por qualquer meio,

Parlamento moçambicano

divulgar, no âmbito da presente Lei, é
punido com penas de 12 a 16 anos”.O
novo texto passa a penalizar exclusivamente a funcionários e agentes do
Estado moçambicano que supostamente possam vazar informação classificada relacionada ao terrorismo e
não mais a qualquer cidadão ou jornalistas.
De acordo com a mesma Lei, o
número 2 dizia que aquele que intencionalmente difundir informação
segundo a qual um acto terrorista
foi ou é susceptível de ser cometido,
sabendo que a informação é falsa, é
punido por pena de prisão de 8 a 12
anos de prisão.
O remendo diz assim: aquele que
sendo moçambicano, estrangeiro ou
apátrida, residente ou encontrando-se
em Moçambique, fizer ou reproduzir
publicamente, afirmações relativas a
actos terroristas, que sabe serem falsas
ou grosseiramente deformadas, com
intenção de criar pânico, distúrbios
ou insegurança e desordem públicas,
é punido com dois ou oito anos de
prisão.

Isto significa que a intimidação foi
também transferida para os cidadãos
que ao usarem as redes sociais e difundirem informação ligadas ao terrorismo podem ser condenados. A lei
pretende matar vários coelhos numa
cajadada, com pretexto de combate e
prevenção do terrorismo em Moçambique. A lei está agora nas mãos do
Presidente da República, e caberá a si
a promulgação do mesmo instrumento
jurídico.
Mais uma tentativa de bloqueio de
acesso à informação
A lei de prevenção e combate ao
terrorismo está a ser usado para mais
uma vez fechar o país e suas instituições ao escrutínio e ao debate público,
a não ser quando se trata de informação oficial, ou seja de propaganda. Se
na primeira versão se criminalizava
a qualquer cidadão e jornalista pela
difusão de informação relacionada ao
terrorismo, agora se apertou o cerco de
onde a informação de interesse público poderia surgir: dos próprios funcio-

nários e agentes de Estado.
A ideia é que os jornalistas não
façam o seu trabalho, que é a divulgação de matéria que é de interesse público, independentemente de
a informação sair por via de fontes
oficiais, isto é funcionários ou agentes
do Estado ou não.
Ainda que qualquer cidadão esteja contra o terrorismo e lavagem de
dinheiro em todo o mundo, por estes
resultarem de crimes de tráfico de
armas, sequestros e outros delitos,
estas leis, ao que tudo indica estão a
ser usadas por expedientes securocratas que acham que só eles devem dar
informação sobre o que se passa no
país. As leis nascem num contexto em
que o Estado moçambicano procura
fazer com que os cidadãos nacionais e
não só desconheçam a situação real do
que se passa na província nortenha de
Cabo Delgado.
A martirizada província se debate
com problemas de terrorismo desde 5
de Outubro de 2017, tendo se tornado principalmente até há um ano,
uma zona proibida para jornalistas ou
divulgação do que quer que seja.
A finalidade desta lei é, sem dúvidas, combater a imprensa livre que
está na região a mostrar o drama
humanitário de mais de 800 mil
pessoas. Aliás, foi nesse contexto que
desapareceu, das mãos das Forças
de Defesa e Segurança, em Cabo
Delgado o jornalista moçambicano,
Ibrahimo Mbaruco, quando relatava o
momento mais dramático das populações.
A mesma paranóia securitária
foi a que determinou a expulsão do
jornalista britânico e editor do portal
Zitamar, que se notabilizou por reportagens no terreno sobre o que de facto
se passava no, por vezes citando fontes
militares e especializadas na matéria.

População ainda percorre mais de 30 quilómetros para
obter cuidados de saúde

U

m número considerável da
população da província de
Nampula ainda percorre entre
vinte e trinta quilómetros à procura de
cuidados de saúde, situação derivada ao
défice de infraestruturas sanitárias com
que o governo desta circunscrição geográfica se debate. A subcarga na provisão dos
serviços de saúde às comunidades agravou com o aumento da densidade populacional decorrente dos deslocados de
guerra de alguns distritos de Cabo Delgado.
Esta informação foi confirmada na
passada sexta-feira pelo Director Provincial de Saúde em Nampula, Fernando Mitano, durante a apresentação do
Programa Potenciar, que visa mapear
e financiar organizações da sociedade

JÚLIO PAULINO

civil que trabalham na área de saúde neste
ponto do país. Mitano disse que a província de Nampula possui cerca de quarenta
parceiros e poucos destinam os seus investimentos para o sector de infra-estruturas
sanitárias. Nampula dispõe apenas 244
unidades sanitárias, 234 das quais viradas
aos cuidados primários de saúde, número
ainda a quem das necessidades, daí que
o director pediu ajuda às organizações
parceiras para a necessidade de colocarem
a componente de construção de infraestruturas como prioridade dos seus planos.
“Das quarenta organizações da sociedade civil que constam no nosso banco de
dados, grande número faz intervenção nas
áreas de HIV/SIDA e Desnutrição crónica,
mesmo assim o nível de satisfação ainda é

menor. Reconhecemos que essas áreas são
prioritárias, mas gostaríamos que olhassem
também a componente de infra-estruturas
sanitárias”, sublinhou a fonte, tendo acrescentado que o orçamento do Estado alocado ao sector na província é exíguo e está
longe de responder as necessidades actuais.
O nosso interlocutor apelou igualmente a necessidade de partilha da revisão dos
mecanismos de troca de informações periódicas, uma vez que ainda existem distritos
que não estão cobertos pelas organizações
da sociedade civil e outros registam um
fluxo muito elevado em áreas semelhantes,
propiciando de certa forma a dispersão de
recursos. Falando na ocasião, a responsável do Programa Potenciar, Aquilcilia
Joaquim, disse que o apoio do programa

na criação da base de dados visa garantir
maior abrangência das áreas temáticas,
sobretudo nas com pouca intervenção
como é o caso da Saúde Materno Infantil, rever os mecanismos periódicos de
coordenação e troca de informação, entre
outros.
No banco de dados criado, dos 23
distritos da província, Angoche, Nacala-Porto e Mogovolas, são os mais
privilegiados em termos de apoios e intervenções das organizações não-governamentais que operam em diversas áreas
temáticas de saúde chegando até a duplicar recursos, contrariamente a Lalaua,
Larde e Mogincual, por sinal os mais
pobres e que necessitam de maior intervenção.
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Homero Lobo

A pátria dos ringues
O

PUBLICIDADE

s índices de euforia foram
afrouxando, na justa medida
em que se começou a despertar
para certos detalhes mais realistas. E tudo
isto graça a alguns “experts” na matéria,
que nos vieram forçar a assentar os pés na
terra: Moçambique é SIM, Vice-Campeão
Mundial e Medalha de Bronze, em boxe
feminino – graças às briosas prestações das
atletas Alcinda Panguana e Rady Gramane,
respectivamente.
Porém, apesar dessa pomposa e, de
todo, meritória designação (Campeonato
Mundial de Boxe), por seu uma competição
de carácter amador, aquele certame está
longe de ser o mais cotado, no que ao boxe
feminino internacional diz respeito.
Em quinhentas: não é em Campeonatos
Mundiais, como este que teve lugar em
Istambul, na Turquia, onde “boxeiam” as
atletas mais cotadas do planeta. Há sim
outros eventos – nomeadamente os da WBA
(World Boxing Assoiation), WBC (World
Boxing Council) e IBF (International
Boxing Federation) – que chamam a si as
maiores do “ranking”, lutadoras essas que,
competem a nível profissional.
Não obstante, isso não tira qualquer
mérito à conquista inédita das nossas
gloriosas atletas, e ao trabalho impecável do
seu técnico, o grande Lucas Sinónia.
Impele-nos, isso sim, a colocarmos os
devidos freios nalgumas atitudes incontidas.
É que, assim que se soube das classificações
de Alcina e Rady no pódio final, não foram
poucos os compatriotas emocionados,
cuja melhor forma que encontraram para
celebrar tais conquistas foi (pasme-se!)
sugerir a… extinção do futebol de alta
competição!
Motivo? Justamente porque, na sua
visão, o futebol (ou a FMF) “suga” dos
nossos impostos e, em contrapartida, os
Mambas não trazem resultados que nos
orgulhem, qual Panguana e Gramane.
Nesse contexto, para esses, “iluminados”
o estado deveria extinguir essa disciplina,
sem apelo nem agravo, e canalizar todos os
fundos a ela destinada a modalidades como
o boxe, o voleibol de praia, o xadrez, o salto
à corda, a ntxuva, e… sabe-se lá mais o quê!
E como que a dar razão a esses radicais,
tudo calhou numa semana em que a FMF
voltou a cometer mais uma “burrada”: foi
recusada a entrada, em território nacional,

do Selecionador Nacional Adjunto Tiago
Machado, por falta de Visto de Trabalho.
Consequência: o homem ficou retido por
cerca de 30 horas, nos inóspitos bancos do
Aeroporto Internacional de Maputo, antes
de ser deportado às origens. Ele que – à
semelhança do Técnico Principal, Chiquinho
Conde – tem residência fixa em Portugal.
Situação idêntica já havia acontecido,
algumas semanas antes, com dois
atletas internacionais moçambicanos
na Mauritânia, aquando da estadia dos
Mambas naquele país: também eles, por
falta de Visto, estiveram retidos horas a
fio no aeroporto, antes de ser devolvidos à
procedência.
Ora, esse tipo de sucedâneos inenarráveis
demonstra simplesmente um gravíssimo
problema de (des)organização a nível da
actual estrutura federativa, o qual urge
corrigir. Porém, não pode nem deve implicar
que se decrete a extinção, pura e simples,
da modalidade em si – que, para o nosso
caso chega até a ser uma “questão cultural”.
Como é possível “extinguir-se” o futebol?
Tudo bem que Panguana e Gramane
nos trouxeram um novo alento com estas
conquistas, a nível do boxe, mas vamos lá
separar as águas.
Aliás, para os mais distraídos, vale
lembrar que, apesar de esta ter sido a
primeira vez que subimos ao pódio de
Campeonatos Mundiais, Moçambique é
tradicionalmente um “país dos ringues”.
E muito graças às excelentes relações que
temos com Cuba (potencia na modalidade),
país para onde foram estudar milhares de
jovens moçambicanos de uma determinada
geração.
A nível regional somos seguramente os
mais cotados. Em termos continentais já
tivemos conquistas de vulto, e idem aspas,
no que ao espaço lusófono diz respeito.
Nomes sonantes como o do próprio
Seleccionador Nacional, o campeoníssimo
Lucas Sinoia, Paulo Jorje, Alberto
Mandlaze, Archer Fausto, Nelson
Benjamim, Hernani Rajá Viana, entre
outros – maioritariamente oriundos da zona
centro: Beira e arredores – pontificaram num
passado bem recente.
E mesmo da geração anterior a essa, já
conhecíamos grandes homens dos ringues,
tais como Cambeua, Binha, Mapepa,
Machaze, entre outros. Porém, não é só o

boxe que chama a si a boa reputação deste
país a nível dos ringues. Na mesma semana
em que Alcinda e Randy conquistavam o
mundo, passamos a conhecer, intramuros,
outras… figuras dos ringues.
Só que, desta feita, numa categoria
relativamente dissemelhante e ligada às artes
marciais.
Graças a aparições bombásticas nas
televisões, conhecemos o Mestre Sitoe, mais
conhecido por New Chang (ou Chung),
por sinal o Instrutor das nossas forças
policiais (PRM). Pese embora a aparente
natureza sigilosa da sua missão, ele não se
coibiu de “showofar” tudo e mais alguma
sobre si: autointitulou-se o maior “mestre
kung-fu de shaolim” de Moçambique, sem
rival a nível de todo o território nacional.
Ele cujas “acções na bolsa” – realce-se –
dispararam basrante, a partir do momento
em que foi divulgado que namora a (também
autointitulada) “rainha do pandza”, Matilde
Conjo.
E como que a provar que estamos
efectivamente numa pátria de homens
do ringue, quem não gostou nada desses
posicionamentos de New Chung – no que
tange a essa “ousadia” de vir gabar-se
publicamente que não existe adversário à
sua altura em todo Moçambique – foi outro
mestre: Leonel Manjate, também conhecido
nas hostes por Van Damme.
Sem qualquer intenção de levar desaforo
para casa, Van Damme, por sua vez,
apareceu no mesmo canal de TV, alguns
dias depois, a desafiar New Chang para
um “mortal combat”. O lutador fazia-se
acompanhar de dois empresários seus, os
quais não se coibiram de abrir os cordões
à bolsa, prometendo ao vivo e a cores,
oferecerem 100 mil meticais ao vencedor da
contenda.
Resta saber se New Chung aceitará ou
não o desafio. E ainda nessa mesma semana,
em que os ringues foram palco de eleição
dos moçambicanos, mais uma novidade
inesperada: o famigerado Manuel ParteCôco também deu o ar da sua graça – solto e
convalescido – posando à saída do HCB.
Este por acaso (ainda) não desafiou
ninguém. Provavelmente pretende aguardar
pelo vencedor do despique entre New Chung
e Van Damme…

SOCIEDADE

NGANI, 23 de Maio de 2022 - P5

Narcotráfico no país

Nampula continua a destacar-se como
principal corredor de drogas
JÚLIO PAULINO e SAIDE SANDAR

A

cidade de Nampula é o corredor preferencial de entrada
e saída de drogas pesadas,
que são transportadas por viaturas de
luxo, mas por cidadãos pacatos. A droga entra no território por via marítima.
Aliá, diga-se que a província continua
a ser privilegiada pelos traficantes, concretamente os distritos costeiros da
Ilha de Moçambique, Nacala-Porto,
e Angoche, a avaliar pela fragilidade
da fiscalização pela polícia marítima.
Posteriormente, segue via terrestre em
viaturas camufladas em simples mercadoria.
Ao longo do primeiro trimestre
o Serviço Nacional de Investigação
Criminal em Nampula (SERNIC), apresentou publicamente, mais de três redes
envolvidas no tráfico de droga, e que
tinha este ponto do país, como corredor.
Um dos casos foi uma mega-operação
empreendida na praia de Naherengue,
na cidade portuária de Nacala, onde foi
apreendida quantidade considerável de
metanfetamina, assim como, uma viatura de luxo.
Face a esta situação, o SERNIC em
Nampula tem vindo a desdobrar-se com
vista a estancar este mal, pese embora
esteja fora do seu controlo. Aliás, das
operações em curso, ainda na semana
passada foi neutralizado mais um integrante de uma rede de traficantes.
De acordo com a porta-voz do SERNIC em Nampula, Enina Tsinene, o
transportador da droga, que ainda se
encontra a monte, teria sido mandado
parar no posto de controlo da vila-sede
do distrito de Monapo, uma vez que o
mesmo vinha em alta velocidade e não
tendo obedecido, houve a perseguição.
Apercebendo-se da presença policial,
este frouxou a marcha, tendo abandonado a viatura no local. Já no processo
de vasculha, foram encontradas no interior da NISSAN Champion, perto
de 400 quilogramas de uma substância
estranha e feitas análises laboratoriais,
confirmou se tratar de droga.
Tsinene assegurou que a droga vinha
do distrito costeiro da Ilha de Moçambique, e o individuo agora a contas com
as autoridades, foi neutralizado quando
tentava recuperar a droga apreendida, através de suborno aos agentes da
corporação em Monapo, com um montante de 200 mil meticais.
A nossa interlocutora assegurou
que presentemente decorrem esforços
visando capturar outros integrantes da
rede de traficantes desta droga. Entretanto, o indiciado cuja identidade não
foi possível apurar, tem 35 de idade, é
natural da província de Cabo Delgado
e alegou que apenas estava a negociar

Droga recentemente apreendida em Nampula
uma eventual recuperação da viatura,
Janeiro a esta parte, pelo menos 261
justificando, contudo, que não tinha
pacientes encontram-se a beneficiar de
conhecimento que a mercadoria que a
tratamentos intensivos no Centro de
mesma transportava se tratava de droSaúde Mental em Nampula, por estagas pesadas. Aliás, nas negociações,
rem a viver com transtornos mentais
tentou sem sucesso envolver o comandante distrital da Polícia da República
de Moçambique do distrito de Monapo.
“Fui negociar a recuperação da
viatura a mando do meu patrão com
quem trabalho há bastante tempo, e eu
não sabia o que a mesma transportava,
ários cidadãos de Nampula
entrei em contacto telefónico com o
mostram-se agastados com
comandante, e ele sugeriu-me para que
a empresa Electricidade de
lhe encontrasse no posto de controlo,
Moçambique (EDM) por esta contrariar
e chegado ao local fui preso e encamio plasmado no projecto “Energia Para
nhado às celas de Nampula”, disse o
Todos”, preconizava o acesso à enerindiciado.
gia com a isenção da taxa da ligação da
Ainda semana passada o Gabinecorrente eléctrica às comunidades. Os
te Provincial de Combate a Droga em
revoltados queixam-se de ser vitimas
Nampula organizou um encontro de
de cobranças coercivas protagonizadas
reflexão envolvendo líderes religiosos,
pelos técnicos da EDM, em troca da ligachefes dos postos administrativos e
ção da energia elétrica às suas casas.
autoridades comunitárias sobre os maDados em nosso poder indicam
lefícios e as consequências conexas do
que, desde a introdução do projecto em
consumo e tráfico de drogas.
2020, poucos cidadãos beneficiaram da
Para o efeito, Isabel Sanfins, diretora isenção da taxa da corrente elétrica, pardo mencionado gabinete, manifestou
ticularmente os que residem nas zonas
preocupação quanto à situação de circu- suburbanas, porque sempre foram colação de drogas na província, sobretudo brados valores monetários, contrariando
os princípios da concepção da iniciativa
a metanfetamina e heroína, e disse que
o seu combate requer um trabalho coor- “Energia para todos”.
Sabe-se ainda que, os técnicos codenado para fazer face.
bram valores monetários que variam
De acordo com Sanfins, a circulação de drogas na província é propiciada entre 2000 a 3500 meticais para se ter
pela corrupção nas diferentes fronteiras. energia elétrica nas residências. O valor
cobrado, segundo os nossos entrevista“Preocupa-nos a crescente onda de cirdos, serve igualmente para facilitação
culação de drogas na nossa província,
na obtenção do contrato. Ricardo Saonde grandes quantidades têm como
muel foi uma das vitimas dos técnicos
a proveniência o continente asiático,
da EDM que só conseguiu ter energia na
como é o caso de heroína que sai de
sua casa, situada no posto administrativo
Afeganistão para África do Sul e Eude Natikiri em Nampula, depois de dar
ropa. Infelizmente a nossa província é
“refresco” aos funcionários da empresa.
tida como corredor preferencial do nar“Paguei três mil meticais. Os técnicotráfico por isso que queremos lutar
cos quando se apercebem que não tens
para travar este mal”, afirmou.
dinheiro, nada fazem para além de vir
Sanfins revelou igualmente que de
arrumar na sua casa e depois vão se em-

decorrentes do consumo de drogas.
A nossa interlocutora adiantou que
a problemática de drogas tende a ganhar raízes e há grande necessidade
de uma intervenção activa de todos
estratos sociais, tendo em conta que
este fenómeno propicia a prática de
actividade criminosa, violência, raptos,
corrupção, branqueamento de capitais,
lavagem de dinheiro, entre outros males.
Paralelamente, os líderes comunitários bem como os religiosos dizem
que sempre desempenharam o seu papel, mas a proliferação de fábricas de
bebidas alcoólicas produção de estupefacientes faz com que seja difícil o seu
combate.
“Há muitas fábricas em funcionamento que nem se sabe o que se faz lá
dentro, outras são fábricas de bebidas
que podem também estar associadas
a produção de drogas, isto preocupamos bastante”, concluiu Sheik Ahame
Omar, um dos convidados no encontro.

Técnicos da EDM acusados
de cobranças ilícitas

V

bora sem satisfações. É uma autêntica
roubalheira porque foi anunciado pelo
presidente da república Filipe Nyusi que
a taxa da ligação da corrente elétrica é
gratuita”, precisou Samuel. “Gostaria
de aproveitar este espaço para pedir as
estruturas centrais de modo a repor a
legalidade, porque nós estamos sendo
cobrados para ter energia nas nossas casas”, acrescentou.
Entretanto, o secretário da unidade comunal 6º congresso C, bairro de
Natikiri, Domingos Muaho, diz que a
situação também preocupa de certa maneira as estruturas locais, acrescentando
que já denunciou às autoridades policiais, mas ainda aguarda por respostas.
“É uma situação preocupante, porque
no meio disto pode existir oportunistas ou ladrões que se fazem passar por
agentes da EDM. E vão roubando os cidadãos que querem aderir os serviços da
empresa. Devemos ter cautelas, porque
corremos o risco de sermos vítimas”,
apelou
Abordado há dias pela imprensa,
o Delegado da EDM em Nampula,
Eduardo Pinto, disse que o assunto sobre as cobranças no acto da ligação da
corrente elétrica, continua a merecer
averiguações, acrescentando que até
então já foram desmanteladas redes de
criminosos que se fazem passar por funcionários da EDM, particularmente os
que recolhiam dinheiro da população.
AGOSTINHO MIGUEL
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AD LITTERAM

Afonso Almeida Brandão

Temos de estar atentos e em alerta…

D

esde que a Ucrânia
foi invadida pelos
russos, em 24 de fevereiro, tem-se intensificado o
apoio financeiro e militar dos
Estados Unidos da América e
de vários países da Comunidade Europeia. PROVAVELMENTE, SEM ESSE APOIO
a Ucrânia já teria soçobrado
como nação soberana e independente ao ataque do exército
de Putin, o novo czar que pretende integrar este território —
ou parte dele — na órbita de
Moscovo.
Na presente ajuda que se
está prestando à Ucrânia foi
criado, no meio do comando
norte-americano na Europa
(Eurocom), um centro de coordenação e controlo das ajudas
militares. Este organismo, agora
criado, agrupa só os Estados
Unidos, mas também alguns
países asiáticos, africanos e da

Oceânia. Esta iniciativa, como se
compreende, ultrapassa não só o
âmbito Europeu como a própria
OTAN, configurando uma espécie de coligação mundial liderada pelos Estados Unidos, a favor
da Ucrânia e, consequentemente,
contra a Rússia. O centro de coordenação referido anteriormente abrange não só o armamento,
o equipamento e as Centrais de
Inteligência, como fornece formação e treino aos combatentes
ucranianos. Este empenhamento dos Estados Unidos na ajuda
ao governo de Kiev foi reforçado
e solidificado no campo político,
ao mais alto nível, com as recentes visitas a Kiev do Secretário de
Estado Antony Blinken, do Secretário de Defesa Lloyd Austin,
e com a visita de uma Delegação
do Congresso e da sua Presidente,
Nancy Pelosi.
Certamente que Vladimir
Putin tem observado estas mo-

encetassem perseguições e lançassem “as garras” para anexarem países. Passaram os anos
e agora, no Séc. XXI, ano de
2022, desponta o russismo e o
bode expiatório desta “nova
ideologia” que é o Povo Ucraniano. Visando combater o nazismo, o russismo tem como
O RUSSISMO
No Século passado, após a Pri- “modus operandi” métodos e
práticas de guerra que eram atrimeira Guerra Mundial, e no esbuíveis ao nazismo. Ou seja, o
paço de pouco mais de 20 anos,
russismo de Vladimir Putin não
emergiram as ideologias do Nase deu conta que é similar ao
zismo e do Fascismo que conFascismo e ao Nazismo (distraíduziram à Segunda Guerra
Mundial. Estas ideologias encon- do que anda). Putin quer “omtraram terreno fértil para medra- brear” com os loucos que foram
rem. Muito desemprego, inflação Mussolini, Hitler e Estaline.
No íntimo, Putin é bem capaz
incontrolável, instabilidade política, mal-estar social e definha- de querer “ombrear” mais com
Estaline que, no Séc. XX, nos
mento dos Poderes instituídos
contribuíram para a ascensão ao anos de 1932 e 1933, matou à
Poder de homens com perfis tem fome milhões de ucranianos.
Estejamos atentos aos novos
tendenciosamente autoritários e
capítulos que serão imprevisírepressivos. Não tardou que arveis.
ranjassem “bodes expiatórios”,
vimentações políticas. Serão
suficientes para refrear os seus ímpetos imperialistas e loucos? Ou
o que nos espera é uma qualquer
disruptiva insanidade de Putin,
que venha a colocar a Humanidade em risco?
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Animais bravios matam e destroem
culturas em Machaze
BENEDITO COBRISSUA

Q

uatro pessoas morreram
dos finais do ano passado
a esta parte, no distrito de
Machaze, ao sul da província de Manica, por conta do conflito homem fauna
bravia. As mortes foram reportadas
nas regiões de Mazvissanga, Mutefo e
Urima, onde igualmente houve registo de um ferido grave que escapou da
morte depois de transferido imediatamente para o hospital provincial de
Chimoio para se beneficiar dos cuidados médicos.
A informação foi dada a conhecer pela administradora do distrito de
Machaze, Joana Armando Guinda,
em entrevista telefónica ao Ngani, que
tinha em vista aferir os resultados alcançados na primeira época da campanha agrária em curso, 2021/22.
Guinda fez saber que as mortes
ocorreram quando as vítimas se encontravam nas bermas dos rios Save

e Zambareja, onde praticava as suas
actividades quotidianas. “As pessoas
foram atacadas por crocodilos nas
margens dos rios Save e Zambareja,
quando buscavam água para a irrigação dos campos, outras a lavar roupa,
tomar banho, para além daquelas pessoas que tem machambas nas zonas
baixas dos rios, o que constitui um perigo para as suas vidas”, disse.
Numa outra abordagem, a nossa
fonte fez saber ainda que os animais
bravios, com destaque para elefantes,
hipopótamos e búfalos devastaram
mais de 100 hectares de culturas diversas, durante a primeira época da presente campanha agrária, situação que
terá impacto na segurança alimentar
das famílias que habitam nas proximidades dos rios, que desenvolvem as
suas actividades agrícolas nas zonas
baixas.
“Se o pior não acontece é graças
a acção conjunta que temos levado a
cabo em parceria com os técnicos da

floresta e fauna bravia, SDAE (Serviço
Distrital das Actividades Económicas)
e membros do policiamento comunitário que diariamente afugentam os
animais bravios nas margens dos rios,
onde os produtores cultivaram cereais,
como mexoeira e mapira”, frisou.
Segundo a governante, a acção dos
paquidermes terá causado um prejuízo avaliado em quinhentas toneladas
de produtos diversos, o que poderá
impactar negativamente nos resultados da presente safra agrária. “E como
alternativa, recomendamos aos nossos produtores a aumentarem as suas
áreas de cultivo nesta segunda época
de modo a compensar os prejuízos que
os bravios nos causaram na primeira
época”, disse Guinda.
Quando questionada sobre a cultura de milho, tida como prioritária pelo
governo provincial, a timoneira do distrito meridional de Machaze, em Manica, salientou que a produção deste
cereal continua um fracasso ao nível

da sua zona de influencia, devido aos
factores climatéricos.
“Como sabe, o nosso distrito de
Machaze apresenta clima semi-árido, o
que o torna impróprio para a produção
da cultura do milho. E aqui em Machaze temos para além do velho problema
de falta de chuva, os solos não são propensos para a produção da cultura do
milho, mas alternamos este cereal base
para a maior parte da população da
nossa província e não só, com outros
tipos de cereais, como a mexoeira e a
mapira”, assegurou.
Com uma população estimada em
126 mil habitantes, o distrito de Machaze, que dista 325 quilómetros da cidade de Chimoio, é potencial produtor
de castanha de caju e de feijão, culturas
tidas como de rendimento pela população local em virtude de serem comercializados noutras regiões da província
e do país e exportados para a vizinha
república da África do Sul.
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A partir de Junho em Niassa

Governo promete destruir infra-estruturas
à berma das estradas
o afastamento de postes da EDM
encontrados dentro da via.
Sobre a EDM, o delegado realçou
o seguimento da prograque nos últimos tempos há já uma
mada acção de destruição
boa coordenação nos trabalhos com
de infra-estruturas localia tal instituição, de tal forma que
zadas à berma das estradas, a partir
aquando da implantação dos postes
do mês de Junho, à luz do Decreto
se têm mantido diálogos entre as duas
Número 109/2014, de 31 de Dezempartes para definição de locais aprobro, sobre Regulamento de Uso de
priados para o efeito o que, anteriorEstradas e suas zonas de Protecção,
mente, não existia.
até ao presente momento. Para o
A nossa fonte realçou ainda que já
efeito, a Administração Nacional de
houve casos na R727, Lichinga-MeEstradas (ANE já encaminou cerca de
ponda, na electrificação do último
15 notificações à Procuradoria-Geral
citado; na R733, Unango-Matchedje;
da República (PGR) em Niassa.
R730, Congerenge-Mitande; R734,
Trata-se de documentos de ordens
Metangula-Cóbuè, que foram encarjudiciais contra os responsáveis de
radas inúmeras dificuldades pordiversos edifícios, entre barracas,
Delegado Provincial da ANE em Niassa
que havia postes que estavam a ser
locais de estacionamento de indivíÉ tudo no cumprimento da Lei”, res- implantados dentro das áreas de reserSem quantificar o orçamento
duos que se dedicam a venda de carpondeu Oreste Zezela quando quespara este efeito no presente ano, o
vas das estradas.
vão vegetal, postes de electrificação
tionado acerca de avanços prévios dos
Delegado da ANE informou que se
“Houve situações crassas ao longo
nas novas linhas da empresa Electriprevê, primeiro, a contratação de uma possíveis prejuízos para o grupo-alvo. da reabilitação da N13, Lichingacidade de Moçambique (EDM), de
Zezela recordou que no ano pasempresa de nível central, enquanto
-Cuamba, de tal modo que existiram
redes de telefonia móvel ou outras
sado, 2021, com cerca de 14 notifipresentemente, aguardando-se pela
alguns pontos que passavam necescomunicações que se encontram ao
cações desta natureza foram feitas e
confirmação da mesma empresa no
sariamente por um trabalho com a
longo das Estradas Nacionais 13 e 14,
terreno para demolições, estão já ini- submetidas à PGR culminando com
EDM para afastamento de seus postes
respectivamente, Lichinga-Cuamba e
ciados os trabalhos preliminares atra- o embargo de algumas infra-estruque, de quando em vez, atrasavam as
Lichinga-Marrupa.
vés de empreiteiros que têm desenturas em algumas zonas do distrito
obras”, explicou o delegado.
Em entrevista ao nosso Jornal,
cadeado acções de rotina dentro de
de Majune, destruição no município
Não menos fundamental, aquele
o Delegado Provincial da Adminisvários troços na província de Niassa. de Lichinga, na R361, Lichinga-Me- responsável avançou estar preocupado
tração Nacional de Estradas (ANE)
“Nós não queremos criar prejuízo tangula; e Mandimba, sobretudo em com a situação de roubos de sinais,
em Niassa, Oreste Zezela, disse que
para a população. Nós queremos
Congerenge. Também, no mesmo
vandalização da própria sinalização,
a destruição é no âmbito do cumgarantir a segurança da própria popu- período foram confirmadas destruidos taludes, quebras de passeios de
primento da Lei supramencionada e
lação. Pelo trabalho que é feito ali,
ções de barracas na N360, em Meta- acesso às residências, e danificação de
sobejamente conhecida que há limiacreditamos que todos temos consrica; e em Congerenge, R730. De
pavimentos.
tes de áreas de reservas das rodovias
ciência que se está a infringir a Lei.
Cuamba-Etatara, R657, decorreu
cujas dimensões compreendem, respectivamente, 30 e 15 metros após à
berma, para as nacionais e secundárias ou terciárias, traduzidas como
espaços livres que se devem deixar
para futuros projectos de expansão
ou alargamento das mesmas vias de
acesso.
PEDRO FABIÃO
meticais. A terceira que será colopor exemplo, a de Utuculo conSegundo Zezela, a invasão da
cada em Morrupuela está depentém os carros que saem ou vem de
as três portagens previs- dente do término da Estrada Nacio- Lichinga à Mandimba, enquanto
população até aos limites das rodovias
especificamente é pela sua aposta em
tas para Niassa, neste
a de Congerenge será para os de
nal N13, Cuamba a Malema, um
práticas agrícolas o que, por um lado,
momento apenas duas é troço ainda não concluído.
Nampula, Cuamba a Majune ou
tem condicionado na criação de ero- que entrarão em funcionamento a
O delegado da ANE em Niassa Malawi, este último, a partir de
sões que com as chuvas incidem sobre partir do dia 1 de Junho próximo.
informou ainda que o projecto com- Mandimba. O objectivo é promoa plataforma das estradas facilitando Trata-se de infra-estruturas localiver a contribuição dos utentes na
preende a construção de um edifíconfirmações de danificações precoce- zadas em Utuculo e Congerenge,
manutenção das vias de acesso.
cio de segurança e outro adminismente.
nos distritos de Chimbonila e Man- trativo, componente de cobrança,
Entretanto, o Ministro MesCom vista a erradicar este hábito,
dimba, respectivamente.
e de abastecimento de água com
quita disse estar satisfeito com as
primeiramente, a ANE tem desenroDurante a visita do Ministro das um furo de cerca de 1 metro cúbico obras das portagenms, do ponto de
lado sérios trabalhos de conscienciaObras Públicas, Habitação e Recur- para os respectivos funcionários e a vista estrutural que, tal como está
lização ou sensibilizações aos envolsos Hídricos, Carlos Mesquita, o
aprovado pelo Conselho de Minispopulação circunvizinha.
vidos de modo que, eles próprios,
Zezela explicou que a preferên- tros, entrarão em vigor a partir de
destruam as construções, ou seja, para Delegado provincial da Administração Nacional de Estradas (ANE) cia por esses locais, particularmente 1 de Junho e que as mesmas trarão
que não dêem continuidade às suas
obras. “Optamos pela sensibilização. em Niassa, Oreste Zezela, inforreforços adicionais de fundos para
aos que já têm as portagens, está
mou que a primeira foi iniciada aos relacionada com a definição estra- manutenção adequada, utilização
Damos um prazo para que, por sua
própria vontade, faça a sua destruição 19 de Junho de 2021 e a segunda
eficiente e para benefício dos utentégica do Programa Auto Sustene recupere os seus bens que podem
em Março do ano findo, tendo sido tado de Manutenção de Estradas
tes destas vias.
ser levados para outras actividades”,
gastos, saídos do Fundo de Estra(PROASME) para poder albergar
explicou Zezela.
das, pouco mais de 76 milhões de
PEDRO FABIÃO

N

Duas das três portagens previamente definidas
entram em funcionamento em Niassa

D

maior número de veículos onde,
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Segundo vendedores em Nampula

Agentes da Polícia Municipal roubam
produtos da população
SAIDE SANDAR

O

s vendedores que exercem as suas actividades no
Mercado Central de Nampula afirmam que os seus rendimentos diários estão cada vez mais comprometidos em consequência dos
constantes roubos que vem sofrendo
naquele espaço de comércio. A situação em causa é do domínio das autoridades municipais que pouco ou
quase nada fazem para inverter o cenário.
Os vendedores sentem-se sufocados, uma vez que os produtos que
estes colocam ao dispor dos consumidores tem adquirido a título de
crédito. Os mais lesados são os que
vendem frangos vivos, que não dispõe de um espaço específico para deixar as aves após cada jornada de tra-

balho, uma vez que a quantidade de
vendas não corre a uma velocidade
desejada. Os comerciantes acusam os
agentes da Polícia Municipal de serem os protagonistas dos roubos, na
calada da noite. A acusação deve-se ao facto de os agentes da Polícia
Municipal serem os que asseguram a
guarnição e segurança do local.
De acordo com os queixosos, das
investigações levadas a cabo pelo grupo, constatou-se que os frangos ali
extraviados são posteriormente comercializados no mercado informal a preços relativamente baixos.
Os avicultores, bem como alguns revendedores de frango, afirmam que
perderam contas dos prejuízos, e sustentam que estão quase a cair na falência devido às incursões dos lartápios.
Paulino Albino, um dos vende-

dores que denunciou o facto ao nosso jornal, fez saber que das incursões
levadas a cabo, foi possível neutralizar um dos indivíduos usados para
a revenda dos aves, mas quando foi
encaminhado ao posto Policial Municipal instalado junto ao mercado,
o mesmo foi solto sem explicações
plausíveis. “Na semana passada, capturámos um indivíduo na posse de
frangos roubados aqui no mercado e
foi-nos aconselhado a deixar o ladrão
nas celas, e recuperámos os frangos.
Mas, para a nossa surpresa, quando
voltámos para esquadra foi-nos ditos
que não havia matéria porque já tínhamos levado os frangos”, contou
Albino agastado.
Anselmo Jacinto, avicultor há alguns anos, disse que perdeu a conta dos frangos que lhe foram surrupiados e, neste momento, já não tem

fundos para avançar com a sua actividade. “Os roubos acontecem todos
dias e o mais caricato é que temos
homens da Polícia Municipal que garantem a segurança das instalações, e
os roubos acontecem no período em
que os mesmos estão de serviço neste mercado, e apenas na área de frangos”, disse Jacinto acrescentando
que já não está a ser fácil praticar o
negócio nos últimos dias.
Confrontado a propósito desta situação, o chefe do Mercado Central
de Nampula, Branquinho Miguel,
confirmou a ocorrência de roubos,
tendo acrescentado que há esforços
em curso visando estancar o problema. “Para a resolução, pedimos a
colaboração dos vendedores porque
não basta apenas dizer que estão a
ser roubados”, disse.

Lixo inunda mercado 38 MM em Chimoio
BENEDITO COBRISSUA

C

ontinua o prolema de resíduos sólidos no maior mercado informal da cidade
planáltica de Chimoio, em Manica,
situação que preocupa os utentes que
diariamente frequentam aquele centro
comercial, quer vendedores por um
lado, assim bem como os clientes por
outro, que acorrem ao local para efectuarem as suas compras.
A cidade de Chimoio, capital provincial de Manica, conta com um universo de três mercados de referência,
nomeadamente, o mercado 25 de Junho vulgo Catanga, Feira e Francisco Manyanga, vulgarmente conhecido
por 38 mm. Este último tem mais de
três mil vendedores e perto de mil estabelecimentos comerciais, entre precários e convencionais, detém o estatuto de maior ao nível da província.
É no mercado 38 mm, onde para
além dos comerciantesda cidade de
Chimoio, outros são provenientes de
diversos pontos da província e quiçá
do país, com destaque para os distritos
de Macate, Vanduzi e Gondola, assim
como da cidade da Beira e distritos
circunvizinhos de Dondo, Gorongosa
e Nhamatanda em Sofala, para desenvolverem as suas actividades comerciais.
No entanto, a situação de saneamento do meio no mercado grossista 38 mm deixa a desejar, muito por
conta da imundície que ali se verifica.

A reportagem do Ngani, que na última semana escalou aquele centro comercial, se deparou com uma situação
que pode propiciar um atentado á saúde dos utentes. Charcos de água turva,
cascas e restos de frutas da época e outros produtos comercializados no local, exalando um cheiro nauseabundo,
é rápida descrição possível do cenário
sombrio a que os munícipes e outros
cidadãos vivem.
Ao nosso Jornal, Nhanzou Samuel, vendedor de esteiras no mercado grossista, falou da situação que
deixa muitos vendedores agastados.
“Eu não sei por que pagamos taxas ao
município, se não cumpre com o seu
dever. Todos os dias aqueles senhores de cobrança nos obrigam a pagar
20 meticais e nós pagamos, mas limpeza para vendermos num sítio limpo, não estamos a ver nada”, disse a
nossa fonte que diariamente se desloca do povoado de Ingomai, posto administrativo de Cafumpe, em Gondola, para vender esteiras, cestos e outros
produtos de fabrico artesanal.
A prática de fecalismo a céu aberto
é outro problema que Nhanzou condenou no mercado localizado no bairro Francisco Manyanga, na autarquia
de Chimoio. ‘“Aqui as pessoas defecam e urinam de qualquer maneira,
cheira mal e isso é mau para a nossa saúde. Gostaria que o município,
ou o próprio presidente viesse para
cá, que é para controlar esses homens

que fazem limpeza aqui, porque despacham muito, mas no final querem
o nosso dinheiro, querem que paguemos taxas”, rematou. Essita Marques
é estudante no Instituto Politécnico
Mutassa, no vizinho bairro da Soalpo, também falou ao nosso Jornal sobre as precárias condições de higiene
no famoso mercado 38. “Passei daqui
para comprar feijão, porque está muito barato, comparativamente aos outros, como o mercado da Curva por
exemplo, para nós que residimos no
bairro Agostinho Neto. Mas a situação de lixo nunca melhorou, talvez
por ser um mercado grande demais,
não é fácil controlar todas as bancas,
todas as barracas aqui existentes”, comentou estudante, que defende haver
necessidade de um redobrar de esforços das autoridades municipais para
estancar a imundície que afecta aquele
mercado informal.
Entretanto, o chefe do gabinete do
mercado Francisco Manyanga, que
responde pelo nome de João Arnança,
reconheceu a incapacidade das autoridades municipais na gestão de resíduos sólidos no mercado.
Arnança disse que como forma de
minimizar a problemática da sujeira
naquele mercado, foi criada uma comissão de gestão que trabalhara lado
a lado com os funcionários destacados
para garantir a limpeza naquele mercado informal.
Apelou a calma por parte dos ven-

dedores em particular e aos demais
que acorrem aquele local, porque segundo suas palavras, não é fácil gerir
um mercado da dimensão do 38 mm.
“Nós temos quase mil bancas, fora
de milhares outras pessoas que vendem no chão, ambulantes, então é difícil controlar todos esses. Como sabem, pessoas são complicadas, o
município construiu balneários onde
só com dois meticais podem fazer necessidades menores e com cinco meticais podem fazer necessidades maiores, mas nem com isso, recorrem as
esquinas, recorrem às bancas abandonadas para fazer as suas necessidades
e essas pessoas são nossos irmãos que
vendem aqui, são individuos que passam aqui a comprar ou a vender seus
produtos”, explica João Arnança, que
fez saber ainda que as taxas cobradas
não são altas, vão de acordo com os
bolsos dos vendedores.
Na mesma senda, o nosso entrevistado frisou que diariamente são escaladas duas equipas para zelar pela limpeza do mercado. “Temos dois turnos
do pessoal de limpeza, temos quase
vinte no período de manhã e vinte no
período da noite, mas por não serem
suficientes, para além dos funcionários do município, nos criamos uma
comissão para auxiliar os colegas que
vem do município, por que, como vê o
nosso mercado é grande”, disse a finalizar.
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Insegurança Alimentar no país

Mais da metade da população de Cabo
Delgado sofre de desnutrição crónica
JACKSON BASILIO

A

alimentação desequilibrada para algumas pessoas
de Cabo Delgado cria problemas para a saúde. Mais de metade
da população da província, sofre de
desnutrição crónica, segundo Magido
Sabuni Director Provincial da Saúde,
devido a taxa do baixo peso e o crescimento a nascença. O dirigente aponta
Balama e Namuno como os distritos
mais críticos Balama, mesmo sendo
celeiros em termos de produção de alimentos. Para além desses dois pontos,
Mecufi e Quissanga, completam o pódio.
Para reverter a situação, Sabuni
deu a conhecer que o sector da saúde
sensibiliza as famílias para a produção
e consumo dos produtos de uma maneira adequada. Recentemente, fez-se
o lançamento de um projecto do fortalecimento sustentável de alimentos
para travar a má nutrição nas famílias.
Segundo o Director do Projecto,
PaRazaqui Quive, a iniciativa pretende apoiar a província para a produção
e disponibilidade de alimentos nutritivos, redução e desnutrição crónica.
Assim, segundo Quive, para potenciar
esse desiderato serão financiados ao
nível da província, cerca de 30 pequenos projectos comerciais. Igualmente serão erguidos dois mercados sendo
um grossista em Pemba e outro retalhista que na vila autárquica de Chiúre

da vida da população, também apoia
a agência da Nações Unidas que garante alimentação às famílias deslocadas devido ao terrorismo que assola a
província a mais de 4 anos. Também
apoia as áreasda saúde, educação e
agricultura.
O sector privado olha ao projecto como uma alavanca da economia
de Cabo Delgado. Mamudo Hirach,
Presidente do Conselho Provincial
Empresarial, aponta a pandemia da
COVID 19 e o terrorismo como condiconantes do funcionamento de várias actividades, facto que originou o
encerramento das empresas devido a
falta de condições financeiras. Hirach
disse ainda que a província pretende
Momentos da Cerimónia do lançamento do Projecto Fortalecendo sistemas
trabalhar sem depender da ajuda exalimentares sustentáveis em Cabo Delgado
terna.
Numa outra abordagem, a fonChiúre e Montepuez. Segundo o DiA Global Alliance Improved Nute sublinhou que a população da pro- rector Geral da GAIN, Gaspar Cuamtrition trabalha no país a mais de 11
víncia e do país em geral, se alimenta be, devido o alto índice de desnutrição
anos apoiando a diversas acções hucom produtos a sua volta sem prestar crónica que metade da população enmanitárias.
cuidado com a nutrição. Dai, este pro- frenta, mais de 50.000 comunidades
O projecto vai ser implementajecto veio reforçar as famílias para que terão o apoio da iniciativa incluindo
do na zona sul da província porque é
500 vendedores dos mercados que sese alimentem com produtos de boa
a que possui maior número de desloqualidade. A Global Alliance Impro- rão identificados para o fornecimento
cados. As zonas centro e norte são as
ved Nutrition (GAIN) é um projecto
de produtos nutritivos a serem vendimais propensas às acções dos terrorisque tem sua sede na Suíça e em finan- dos.
tas.
ciado pelo Governo Norueguês que
O Embaixador da Noruega em
Enquanto isso, o governo de Cabo
está orçado em 35 milhões de coroas Moçambique, Hokkan Johanssen, gaDelgado, almeja que o país esteja liNorueguês, cerca de 250 milhões de
rantiu, nu manter a parceria que os
vre de problemas de má nutrição, pois
meticais. O projecto irá durar 3 anos, dois países vem dando a mais de 45
mais de 70% da População moçambide 2022 a 2024 e abrange os distrianos, Johanssen fez saber ainda que
cana tem problemas de má nutrição,
tos da zona sul da província nomeao governo Norueguês, para além de
segundo o Censo de 2017.
apoiar este projecto para a melhoria
damente: Pemba, Ancuabe, Metuge,

Cadastrado perigoso escapa da polícia durante
a legalização da sua prisão
SAIDE SANDAR

A

cada dia que passa o registo de crimes hediondos na
província de Nampula tende
a subir, colocando em risco a segurança dos cidadãos e em maior número dos
casos, os criminosos não ficam por muito tempo nas celas, supondo-se que actuam em conivência com as autoridades
policiais. O caso mais recente deu-se semana passada, na primeira esquadra na
cidade de Nampula, onde um individuo
que nos meandros do crime foi batizado por C4- Pedro de Namicopo escapuliu das autoridades policias no acto da
legalização da sua prisão. Aliás, por se
tratar de um cadastrado perigoso e reincidente, foi apresentado publicamente
no populoso bairro de Namicopo, para
a denúncia em casos deste se encontrar
fora dos calabouços.

Trata-se de alguém que já esteve detido mais de dez vezes e a sua última
prisão que culminou com a fuga foi por
falsificação de moeda nacional. Em virtude a este infortúnio, o porta-voz do
comando provincial da PRM em Nampula, Zacarias Nacute, informou que
neste momento decorrem trabalhos
para encontrar os criminosos e deu o
prazo de três dias para que o mesmo
possa se apresentar nas mãos das autoridades policiais, e quanto aos policiais
que estiveram no dia da legalização do
processo, afirmou que terão tratamento
adequado.
Ainda assim a fonte fez saber que
num trabalho coordenado entre a PRM
e o SERNIC desta circunscrição geográfica, neutralizou uma quadrilha vulgarmente apelidada por “grupo quinze”, que nas suas incursões criminais
aterrorizavam o bairro de Namicopo

sendo que o oitavo elemento foi alvejado mortalmente, quando tentava sem
sucesso, se escapulir das mãos das autoridades. Na posse dos indiciados, a
polícia recuperou vários bens roubados
em diversas residências. Entre os detidos existem também compradores dos
bens roubados, neutralizados na zona
da quinta esquadra, numa operação em
que os e proprietários foram alvos de
golpes aplicados com recurso a catanas
e facas.
Os indiciados têm versões diferentes sobre a sua detenção, outros dizem
não saber os motivos que levaram policia a detê-los. J. Américo por exemplo, disse que foi surpreendido em sua
residência, e apenas foi dito que deveria seguir os membros da corporação
sem esclarecimento. Na altura, Américo se encontrava a consumir bebidas al-

coólicas de fabrico caseiro, na zona de
Namiepe, bairro de Namicopo.“Estou
aqui há três dias, e não sei porque, na
vida nunca me envolvi em crimes e só
fiquei preso uma vez, por não uso de
máscara facial”, defendeu-se o suspeito. M, dos Santos, outro indiciado disse que foi recolhido por causa do seu
irmão, e na altura que a polícia chegou
o mesmo não estava.
“Não consigo perceber porque estou aqui dizem que sou ladrão, mas
não há evidência do meu envolvimento em roubos e nunca o fiz”, revelou.
Ainda em Nampula onze cidadãos
de nacionalidade estrangeira entre malianos e burundeses foram impedidos
de permanecer no solo pátrio. Com
este número perfaz um total de quinze
cidadãos impedidos de permanecer no
país de forma ilegal.
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Em Niassa e Nampula

Lançado Projecto Iniciativas para Promoção
da Descentralização
PEDRO FABIÃO

O

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou, em Lichinga, o projecto Iniciativas para
Promoção da Descentralização de
Niassa e Nampula, previsto para uma
duração de dois anos. O projecto conta
com o financiamento do Governo suíço.
O Representante do PNUD em
Moçambique, Cristino Lopes Pedraza, na ocasião, salientou que a PNUD
vem o processo de descentralização
como uma oportunidade de dotar as
Instituições Públicas aos níveis central
e provincial de capacidades para que
possam estar mais próximas dos cidadãos e, consequentemente, garantir
uma melhor provisão de serviços, acreditando-se que, mercê da exactidão,
uma das maiores expectativas é fazer
com que o país venha a concorrer para
que esteja um pouco mais perto de alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Tal como destacou, de facto, um
estudo do Departamento das Nações
Unidas para Assuntos Económicos
e Sociais (UNDESA) de 2020 refere que mais de 60 por cento dos ODS
deveriam ser atingidos a partir do nível local. Por conseguinte, a descentralização é uma das formas com vista a aproximar-se desta finalidade, cuja
prossecução das prioridades definidas
pelo Governo de Moçambique nesta
temática da descentralização amplamente discutidas entre os técnicos do
PNUD, MAEFP e MEF e está adaptada ao contexto actual e aos desafios
que o país enfrenta.
“Acreditando que o desenvolvimento começa a nível local, a abordagem
territorial adoptada pelo programa pretende promover o desenvolvimento local empoderando os Órgãos de Representação do Estado na Província e os
de Governação Descentralizada Provincial para que estejam no cerne da
solução e resposta aos desafios apresentados por este processo da descentralização, ao mesmo tempo garantir a
participação dos cidadãos na tomada
de decisões que concorram para uma
plena democracia local. O objectivo
deste programa é, portanto, contribuir
para os esforços de todos os actores nacionais e locais envolvidos no processo
de paz, isto é, a descentralização como
um veículo de paz”, disse o representante do PNUD.
Pedraza frisou que abertura de espaço para construção de diálogo, definição de sinergias, estabelecimento de
parcerias quer com o Governo assim
como com os sector privado, agências
das Nações Unidas, parceiros bilate-

aos projectos provinciais em resposta
as necessidades dos respectivos Planos
Estratégicos aliados aos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Peculiarmente a volta desta iniciativa para Niassa e Nampula, o representante do MAEFP defendeu que se
abrem desafios, dentre demais, a continua simplificação de procedimentos
para que a assistência alcance aos cidadãos de forma célere e eficaz, cujo segredo para o sucesso pela melhoria reside fundamentalmente na necessidade
de unificação de esforços, estratégias e
trabalho em conjunto.
A governadora de Niassa, Elina
Massengele, ao final da cerimónia, assumiu tudo fazer para actualização do
Plano Económico e Social (PEN), um
instrumento que inclui qualquer activiRepresentante do PNUD Moçambique, Cristino Pedraza
dade de desenvolvimento da província,
rais, de cooperação e de desenvolvibleias Provinciais cujo papel primormento para a implementação de inidial consiste na fiscalização e controlo com vista, essencialmente, atingir ao
ciativas estratégicas nas diversas aéreas da observância de princípios e normas mais baixo ciclo de governação às coquer de género, direitos humanos, jus- estabelecidas pela Constituição da Re- munidades precisando, no entanto, de
tiça, ambientais, estado de direito, boa pública. Em 2018, a emenda legal que apoios de todos os intervenientes para
viabilização.
governação, transparência assim como se operou na mesma Constituição da
Por sua vez, o Secretário de Estaconsolidação do desenvolvimento sus- República estabeleceu o comando para
tentável e alcance da Agenda 2030,
introdução do novo paradigma de Des- do em Niassa, Dinis Vilanculo, vincou
que a governação no seio dos Conseconstituem como principais contribui- centralização o que culminou com a
lhos de Serviços de Representação de
ções deste Programa para o processo
eleição dos governadores provinciais
Estado (CSPRE) e do Executivo Prode Planificação Estratégica.
em 2019.
vincial (CEP) ainda prevalece de forma
Ciente que os desafios e reformas
O Representante do PNUD em Moilícita uma vez que, segundo ele, não
çambique, o quadro da Agenda 2030
do Estado moçambicano com vista a
houve limitação territorial para cada
dos ODS, aprovado pela Assembleia
melhoria cada vez mais da provisão
Geral das Nações Unidas em 2015, é
de bens e serviços públicos não come- uma destas novas entidades. Portanto,
propiciador para um forte impulso ao ça e nem terminam com a Descentra- a promoção do processo de Descentradesenvolvimento local e à descentrali- lização; e ainda com a existência dum lização no país e na província de Niaszação, em salvaguarda do princípio de enorme e árduo percurso à trilhar para sa, em especial, constitui uma ferrasubsidiariedade. O envolvimento de to- o alcance da plenitude da moderniza- menta fundamental para participação
do cidadão no desenvolvimento econódos os actores locais na implementação e profissionalização da Adminismico e sustentável.
ção dos ODS, num quadro de descen- tração Pública no combate à CorrupVilanculo enfatiza que o evento testralização, é essencial para se chegar
ção, entre outros desafios, Leopoldo
temunha a compreensão de grande
a resultados duradouros. Para isso um Lemia sublinhou que com o projecto
projecto que e de como será implemenforte engajamento das províncias, dis- já lançado espera-se ver uma contritritos e autarquias locais na localização buição para melhoria das capacidades tado na província, através dum entendos ODS através da mobilização das
dos órgãos de Governação Descentra- dimento comum.
suas comunidades é imprescindível.
lizada, assim como o apoio financeiro
Para ele, é importante que os ODS,
como prioridades globais, sejam integrados nos planos nacionais e locais de
desenvolvimento, concretizados e alcançados a nível local em cidades, territórios e comunidades para que haja
assim equilíbrios e sinergias entre o
económico, social e ambiental, entre
centro e periferia, e entre público e privado. Este projecto tem exactamente
este objectivo.
Entretanto, o mandatário do Ministério da Administração Estatal e
Função Pública (MAEFP), Leopoldo
Lemia, defendeu que a história e o percurso da Descentralização no país fundam-se com o advento em 1998 com as
primeiras autarquias locais com implementação gradual a partir de 33 cidades e vilas e actualmente com cerca de
53 autarquias. Em 2019, o Estado moMandatário do MAEFP, Leopoldo Lemia
çambicano institucionalizou as Assem-
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Biografia da pintora Leonor Veiga
lançada em Portugal
as presença do nosso Colega,
Afonso Almeida Brandão e da
Jornalista AfonArtista Leonor Veiga.
so Almeida BranA edição, com uma tiragem
dão, nosso prezado
de cinco mil exemplares, a carColaborador desde a primeira go da Distribuidora «Papel &
hora e Director da extinta TeLetras», encontra-se à venda
levisão RTK (1995/1996I) e
em Portugal, através das Lida «Magazine TROPICAL»
vrarias Bertrand, FNAC e Tex(2008/2010), em Maputo, aca- to Editora, além de Inglaterba de lançar na «Galeria de
ra, Holanda, Irlanda, Angola,
Arte do Museu João Mário»,
Cabo Verde e Moçambique, a
em Alenquer (Portugal), o seu partir de meados de Junho próúltimo Livro alusivo à «Vida & ximo.
Obra» da conhecida e consaO Prefácio é de autoria do
grada Artista-Plástica, Leonor Prof. Dr. Joaquim Saial, Mestre
Veiga, através da Editora Sele- em História de Arte, que realprinter, SA., sediada na cidade ça as qualidades Técnica e Vido Cacém.
suais da conhecida pintora e a
O lançamento da Biograescrita fluente e conhecedora
fia ocorreu, em simultâneo,
do Jornalista e Escritor, Afoncom a inauguração individual so Almeida Brandão. O preço
de 16 Telas s/Acrílico, com as de CAPA da Biografia, com o
Dimensões de Médio e GranTítulo «Uma Expressividade
de Formato, seguida de Sessão “Minimal Art” Renovadora»,
de Autógrafo, que contou com é de 20 Euros.
REDACÇÃO

O

Lançadas no BCI duas obras jurídicas
sobre Direito e Contrato
REDACÇÃO

O

académico moçambicano Faizal Abreu lançou,
na quarta-feira (18), duas
obras científicas, designadamente O
banquete contratual e Um tour rasante à realidade jurídica. A primeira versa sobre a maior fonte das obrigações, o contrato, tendo em vista
um olhar académico, crítico e dinâmico sobre esta realidade de capital
importância para o comércio jurídico hodierno. A segunda aborda aspectos introdutórios sobre o universo
do Direito, tendo em vista apresentar
as bases fundadoras de um conhecimento concreto e sólido acerca desta
área científica.
Segundo uma nota do autor, “falar sobre o contrato é procurar compreender a sua origem, os caminhos
trilhados e, quiçá, os caminhos a trilhar, sendo certo que esta tarefa é
inacabável”. Refere ainda que “no

Académico Faizal Abreu
presente banquete, vislumbra-se uma Abre indica que “ao se embarcar no
oportunidade prática de olhar para
presente tour, possível será vislumos aspectos mais candentes da reabrar quão belo e importante é o Dilidade contratual, configuradas em
reito, não sendo possível dissociá-lo
exemplos e exercícios que ajudam
da existência humana, devido à sua
na ilustração e na compreensão des- inerente sociabilidade”. E acrescenta tão importante figura jurídica”.
tou: “Saber sobre a origem do DireiEm relação ao segundo livro, Faizal to, dos seus alicerces, suas fontes e

sua sistemática, conduz à busca da
essência existencial da sociedade humana e das suas inerentes interacções”. Em representação do Banco,
Duarte Dlhalane Director Central
Adjunto da Direcção de Serviços Jurídicos do BCI, reiterou o compromisso do BCI no apoio à cultura, salientando, em particular, que os dois
livros ora lançados “revelam ser de
grande pertinência, sobretudo no
processo de desenvolvimento de Moçambique. Não temos dúvidas que
serão obras de referência para todos aqueles que pretendem estudar e
aprofundar os seus conhecimentos,
em particular na esfera jurídica”.
Refira-se que a apresentação dos
livros foi assegurada pelo Juiz Augusto Paulino, e pelo actual Reitor
da Universidade Eduardo Mondlane,
Manuel Guilherme Júnior, que dissertaram sobre O banquete contratual e sobre Um tour rasante à realidade jurídica, respectivamente.
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Efeitos da COVID-19

Arte Maconde sem mercado em
Nampula
ta que grande parte dos escultores não tem outra actividade para
om o relaxamento das
garantir as suas rendas. “As conmedidas de prevenção
dições de vida agudizaram-se e
da COVID-19 e abertuquase que a vida dos artistas na
ra das fronteiras, 20 escultores tiprovíncia de Nampula parou”, conham expectativas que o problema
mentou tendo acrescentado que “a
de falta de clientela para os seus
situação está cada vez a piorar visprodutos melhoraria, mas de uns
to que este é o trabalho que sabetempos para cá a situação está basmos fazer, desde criança”.
tante complicada para este grupo
O nosso interlocutor informou
de profissionais.
que os principais clientes que viTrata-se de produtos que em
sitam as galerias de arte maconde
tempos antes da pandemia eram
são maritalmente estrangeiros, e
bastante procurados pelos nacioos cidadãos nacionais que se intenais assim como internacionais e,
ressam com arte apenas compram
neste momento, os escultores dibrindes e outros produtos de pouzem estar totalmente desmotivados
co valor. “Os que compravam na
devido à falta de clientela.
altura era para recordação da pasArte Maconde sem compradores em Nampula
Face a esta realidade, Elias Misagem a esta província, sobreturais que, na sua óptica, permitiriam melhorar, mais nada disso está a
guel, um dos representantes de
do quando se promoviam alguns
a venda constante dos seus produ- acontecer”, disse.
Associação dos Escultores 16 de
eventos, mas isso já não se verifiComo forma de contornar esta ca”, comentou e afirmou que esJunho, hospedada no Museu Na- tos. “A principal dificuldade tem a
ver com ausência total dos clientes realidade, Miguel pediu ao Minis- pera que a situação melhor a partir
cional de Etnologia na cidade de
Nampula, pediu a valorização de e as vendas reduziram drasticamen- tério da Cultura e Turismo a cria- do mês de Setembro se forem proarte maconde por parte dos nacio- te. Pensávamos que com o relaxa- ção de condições favoráveis para a movidos grandes eventos culturais
nais e promoção de eventos cultu- mento das medidas a situação iria valorização da arte, tendo em con- a nível da província.
SAIDE SANDAR

C

BCI premeia clientes
REDACÇÃO

T

eve lugar, na quinta-feira,
19 de Maio, no Edifício
sede do BCI, em Maputo, a entrega dos prémios referente à Campanha de Dinamização
Comercial do Cartão de Débito
BCI Empresas – Serviço Universal. Campanha, em que foram
apurados três vencedores: Istambul Turismo Soc Unipessoal Lda
(1º lugar); Luana Internat. Transportation Co, Lda (2º lugar); e ao
cliente Silviya Comercial E.I., localizado em Nampula, coube o terceiro prémio, a ser entregue ulteriormente.
Este concurso tinha em vista incentivar e alargar o uso do Cartão
de Débito BCI Empresas, uma solução de pagamento que permite
ao utente total segurança e comodidade no pagamento de despesas
e representação da sua empresa,
para a generalidade das opera-

Clientes premeiados

ções do dia-a-dia, de forma cómoda e segura, através das seguintes
opções: pagamentos online, levantamento de dinheiro, consultas de
saldo e movimentos e pagamento
de serviços.
A representante do BCI, Aida

Muholove, congratulou os vencedores, agradecendo-lhes a preferência pelos produtos e serviços
do BCI, em particular o Cartão de
Débito BCI Empresas – Serviço
Universal que “garante uma gestão
eficaz no pagamento de bens e ser-

viços e outras despesas das empresas, com maior segurança e controlo corporativo”, e incentivou à
continuidade do uso preferencial
deste meio de pagamento.
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Terrorismo no país

Tropas ugandensas em Cabo Delgado
podem agravar o conflito
MANGAVA DOS SANTOS

A

poiar uma milícia local que
compreende em grande parte o grupo étnico maconde
dominante pode agravar a dimensão étnica do conflito, escreve na sua análise
sobre Moçambique, o Instituto de Estudos de Segurança (ISS), uma ONG especializada em matéria de paz e segurança.
“Embora o apoio de Uganda possa reforçar o fornecido pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e Ruanda, o facto de ser
voltado exclusivamente para veteranos
da luta de libertação pode alimentar o
conflito”, lê-se na análise da organização.
O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, anunciou recentemente a
sua intenção de prestar apoio militar e
económico a Moçambique para ajudar
a combater o extremismo violento na
província de Cabo Delgado, norte do
país.
O apoio destina-se a veteranos da
luta de libertação de Moçambique que
treinaram Museveni e membros da rebelde Frente de Salvação Nacional
em Cabo Delgado na década de 1970.
Uganda já está a fornecer apoio logístico militar a Moçambique, e o Presidente Filipe Nyusi visitou recentemente
Kampala para discutir mais assistência.
Quando os ataques terroristas se espalharam pelo interior e as forças do
governo não conseguiram proteger a
população das incursões, os veteranos
estabeleceram uma milícia para defender suas comunidades e propriedades.
Os primeiros desses grupos foram
vistos no distrito de Mueda em 201920, antes do destacamento das forças
ruandesas e da SADC em 2021. Conhecidos como “força local” , são compostos predominantemente por veteranos de guerra e seus filhos da etnia
maconde dominante.
A milícia actua principalmente no
interior, onde tenta impedir a expansão
da insurgência a partir das áreas costeiras. Os ataques terroristas de Cabo Delgado começaram no distrito costeiro
de Mocímboa da Praia e, nos primeiros
dois anos, alastraram-se às zonas costeiras de Macomia e Palma.
A expansão para o interior fez com
que os ataques chegassem aos distritos
de Nangande, Muidumbe e Mueda. Os
distritos costeiros são habitados principalmente por grupos étnicos Kimwani
e Makua, que seguem o Islã, enquanto os Makonde, que são cristãos, vivem
no interior.
Embora a dimensão étnica do conflito não tenha sido estudada em profundidade, alguns estudiosos acreditam
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tratar-se de uma rebelião mwani “contra o que eles veem como uma invasão
do povo maconde e dos interesses de
sua terra”, assim o diz o reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Ngoenha.
A insurgência é contra “problemas
étnicos e discrepâncias sociais que a
FRELIMO [Frente de Libertação de
Moçambique] não conseguiu corrigir”
em quase cinco décadas de governo,
acrescenta o reitor citado pela organização.
De facto, os alvos dos atacantes revelam uma dimensão étnica em muitos
casos. Jornalistas no terreno relatam
que durante os ataques às aldeias habitadas por Kimwani e Makonde, “as casas que eles incendiaram pertenciam a
membros predominantemente cristãos
do grupo étnico Makonde”, explica o
texto do ISS.
E enquanto aos extremistas violentos tiveram algum apoio de moradores
nas áreas costeiras e por vezes descritos
como filhos de Mocímboa, encontraram resistência dos habitantes maioritariamente macondes do interior.
“Quando a população local se recusou a se juntar à insurgência nessas
áreas, houve uma onda de violência e
muita brutalidade e até com um massacre”, recorda.
Assim, a criação da milícia local é
vista como uma tentativa maconde de
impedir que os ataques se espalhem
pelo interior – essencialmente uma resposta maconde à rebelião dos Kimwani. As milícias Makonde não são novas. Eles existiram durante a Guerra
Civil Moçambicana de 1976-1992 e
ajudaram as forças do governo a combater os rebeldes do Movimento Nacional de Resistência Moçambicano, principalmente da etnia Makwa, do sul de

Cabo Delgado.
Os Makonde representam cerca de
20% dos dois milhões de habitantes da
província e são a elite militar, política e
económica do país. São também membros proeminentes da FRELIMO, que
detém o poder desde a independência
em 1975. Muitos generais das forças de
defesa, juntamente com Filipe Nyusi e
pelo menos três ex-ministros da defesa,
são macondes de Cabo Delgado.
Não há lei que permita a actuação
da força local em Moçambique, e há
quem a veja como uma imposição de
poderosos generais macondes. No início, as acções dos membros eram desorganizadas e houve incidentes de
fogo amigo com as forças governamentais. Recentemente o Governo começou a ajudar a reorganizar o grupo e
anunciou sua intenção de legalizar a
milícia.
Pesquisas em outras regiões africanas que enfrentam extremismo violento mostram que as milícias locais exacerbaram as tensões étnicas. Em todo o
norte da Nigéria, esses grupos armados
contribuíram para a crise, independentemente de seu papel na ajuda às forças de segurança. No noroeste do país,
bandidos justificam parcialmente seus
ataques como represálias contra as actividades das milícias Yan Sakai. No
nordeste, alguns membros da Força-Tarefa Conjunta Combinada, usam o
apoio do Estado para cometer estupros,
assaltos à mão armada e assassinatos
extrajudiciais.
Uganda tem uma experiência considerável no combate ao terrorismo na
África, com milhares dos seus soldados
destacados para a Somália e a República Democrática do Congo (RDC).
Embora a sua intervenção no leste da RDC seja frequentemente vis-

ta como controversa – soldados foram
acusados de apoiar certos grupos rebeldes e permitir a exportação ilegal
de minerais – o apoio de Uganda pode
ajudar a estabilizar Cabo Delgado.
Uganda também tem interesse em
estabilizar Cabo Delgado. Os ugandenses estavam entre os insurgentes presos
em Moçambique, e o país luta, em seu
próprio solo, contra as Forças Democráticas Aliadas – um grupo afiliado ao
Estado Islâmico, como a al-Sunnah em
Moçambique.
O Uganda vai também em breve
iniciar projectos de desenvolvimento
agro-industrial em Cabo Delgado para
apoiar os veteranos Makonde, e de
acordo com fontes militares ugandenses, as tropas vão proteger esses empreendimentos.
“No entanto, o apoio de Uganda
deve ser canalizado para o governo de
Moçambique e suas forças armadas –
não uma milícia etnicamente tendenciosa. A ajuda militar deverá também
ser coordenada com as restantes tropas
já em Cabo Delgado e com a União
Africana (UA)”, recomenda.
Vale lembrar que os presidentes de
Ruanda e Uganda só recentemente
consertaram suas diferenças, que chegaram ao ponto de fechar a fronteira
entre seus países por muitos meses.
“Ao apoiar a força local, o Uganda pode perpetuar involuntariamente a instabilidade ao contribuir para o
conflito étnico entre os Makonde dominantes de Moçambique e os Makwa
e Kimwani maioritários de Cabo Delgado. Para evitar isso, a SADC e a UA
devem coordenar o apoio prometido com os governos de Moçambique e
Uganda” finaliza.
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