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“Não vão trazer 
nenhum alívio...”

Presidente da Renamo sobre o 
pacote de medidas para aliviar 
o custo de vida anunciado 
recentemente pelo PR.
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PRM e EDM apreendem material eléctrico 
avaliado em mais de 800 mil meticais

A operação culminou com a 
detenção de 12 indivíduos 
entre vendedores do mate-

rial, fabricantes e revendedores de pa-
nelas de alumínio, tendo se apreendi-
do na posse destes, grande quantidade 
de utensílios domésticos e cabos eléc-
tricos cujo prejuízo é de 843.125.00 
meticais. 

Trata-se de 529 panelas de alumí-
nio, 31 frigideiras e seis conchas que se 
supõem serem fabricadas com base no 
material eléctrico roubado em diver-
sos bairros de Nampula, assim como 

118.5 quilogramas de cabos eléctricos 
de cobre que se presume serem fruto 
da vandalização da rede eléctrica.

Segundo o Chefe do Departamen-
to de Relações Públicas no Comando 
Provincial da Polícia da República de 
Moçambique em Nampula, Dércio 
Samuel, a detenção dos indivíduos e 
a apreensão do material, foi graças 
a um trabalho coordenado entre a 
PRM, a EDM e o SERNIC, denomi-
nado “Operação Cabo Eléctrico”, no 
âmbito de combate à sabotagem das 
infra-estruturas eléctricas.

“A PRM em coordenação com o 
SERNIC, ainda continuará a realizar 
estas operações com vista ao desman-
telamento de todos os que vandalizam 
as infra-estruturas da EDM, sendo que 
para estes 12 indivíduos já detidos, es-

tão a decorrer trâmites legais para a 
sua responsabilização criminal” disse 
Samuel. Para Enina Tsinine, porta-voz 
do SERNIC em Nampula, o facto de 
a vandalização de infra-estruturas ser 
recorrente, houve a necessidade de 
juntar esforços com vista a encontrar 
os focos de comercialização do mate-
rial de modo a desencorajar a vanda-
lização. 

Os indiciados negam o seu envol-
vimento no roubo de cabos eléctricos 
e vandalização de Postos de Transfor-
mação, alegando que o material que 
usam, não é da EDM e sim, foi com-
prado em diversas lojas na cidade de 
Nampula.

“Eu sou fabricante de panelas de 
alumínio em Muatala. Eles vieram à 
minha casa ontem às 21 horas, vascu-

ANTÓNIO CINTURA

Parte do material roubado apreendido

lharam e encontraram a matéria-pri-
ma que eu uso para o meu trabalho 
que são latas de refresco e cerveja, 
mas para o meu espanto não vejo ali 
essas latas. Vejo cabos eléctricos, algo 
que eles nem encontraram na minha 
casa e estão a usar para nos incrimi-
nar”, disse um dos indiciados.

“Eu compro cabos e outro mate-
rial nas lojas dos somalianos, mas a 
polícia veio no meu sector dizendo 
que estou a vender cabos da EDM e 
eu nunca vendi esse material” refutou 
outro suspeito.

O Chefe do Departamento de Ma-
nutenção de redes na empresa EDM 
em Nampula, agradeceu o trabalho 
árduo que está a decorrer entre a em-
presa, a PRM e SERNIC no combate 
as vandalizações das infra-estruturas 
eléctricas em vários pontos da provín-
cia para o fábrico de panelas, frigidei-
ras e conchas.

“No material vandalizado temos 
cabos condutores para a alimentação 
dos Postos de Transformação e as re-
sidências. Isso causa grandes prejuí-
zos a nós como empresa e acaba im-
pactando naquilo que são as nossas 
metas estratégicas de garantir o aces-
so universal de energia para todo o 
país”, disse o representante.

Importa referir que para o mate-
rial apreendido, apenas os cabos é 
que ainda podem ser reaproveitados 
sendo que para produtos já fabricados 
(panelas e outros utensílios), não ha-
verá reaproveitamento, o que significa 
uma grande perda para a EDM.

SOCIEDADE

A polícia da República de 
Moçambique (PRM) em 
coordenação com o Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) e a 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), levaram a cabo no 
último final de semana, uma 
operação denominada “Cabos 
Eléctricos”, que culminou com 
a detenção de 12 indivíduos 
dentre eles vendedores 
do material, fabricantes e 
revendedores de panelas de 
alumínio, tendo apreendido 
na posse destes, grande 
quantidade de panelas e cabos 
eléctricos cujo prejuízo é de 
843.125.00 meticais.

Bairro de Namicopo em Nampula volta 
a viver dias de terror
A criminalidade caracteriza-

da por assaltos à residên-
cias com recurso a instru-

mentos contundentes que muitas vezes 
terminam em crimes hediondos, está 
de volta e fora do controlo das auto-
ridades em Nampula, um tempo de-
pois de uma calmia, na sequência das 
acções operativas levadas a cabo pela 
Policia da República de Moçambique 
(PRM).

O cenário preocupante regista-se 
um pouco por todos os bairros, sendo 
o de Namicopo, o mais populoso da 
provínciax, o epicentro das incursões 
dos malfeitores, onde dia após dia há 
relatos de casos relacionados com es-
pancamentos, invasão de residências e 

assaltos a pessoas indefesas na via pú-
blica. Geralmente, os autores são qua-
drilhas compostas por mais de cinco 
integrantes, animadas pelo deficiente 
patrulhamento das autoridades. 

Alguns cidadãos contactaram NGA-
NI dizendo que até conhecem muitos 
dos bandidos que aterrorizam as suas 
vidas, mas temem denunciar às autori-
dades, pois não há certeza de que terão 
proteção da policia. Nas últimas duas 
semanas pelo menos dois cidadãos fo-
ram mortos a facadas no bairro de Na-
micopo e já nem se contam os números 
de assaltos e agressões físicas na via pú-
blica. Na noite da passada terça-feira, 
um guarda de uma serração localizada 
no mesmo bairro foi brutalmente espan-

cado por criminosos até à morte. Os fa-
miliares do finado relatam que os assas-
sinos se fizeram ao local por volta das 
23 horas e exigiram a vítima a mostrar 
o local onde o proprietário guardava o 
dinheiro das receitas diárias. O guarda 
respondeu que o patrão levava consigo 
os valores. Enfurecidos por não terem 
logrado os seus intentos, os agressores 
desferiram golpes que culminaram com 
a morte do vigilante. A seguir fugiram e 
sumiram sem deixar rastos. 

Além dos familiares da vitima, a po-
pulação em geral lamenta o silêncio das 
autoridades perante o avanço dos margi-
nais. Dizem que muitas vezes a polícia 
não dá seguimento aos casos apresenta-
das pelos cidadãos, o que cria a falta de 

confiança para com os homens da lei 
e ordem, chegando-se a suspeitar que 
haja conivência da policia nos assal-
tos. No bairro de Namicopo existem 
duas subunidades policiais separadas 
num raio de menos de cinco quilóme-
tros, mas os índices de criminalidade 
não param de aumentar.

Uma semana atrás, o Presidente do 
Conselho Autárquico de Nampula la-
mentou sobre o aumento da criminali-
dade, sobretudo roubos, na zona. Paulo 
Vahanle ameaçou publicamente lançar 
uma operação que consistirá em revis-
tar todas as casas do bairro, em busca 
do material de construção de estradas 
que tem sido constantemente roubado 
pelos residentes do bairro.

JÚLIO PAULINO
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JÚLIO PAULINO

ANÚNCIO



No dia 08 de Agosto de 
2022, foi veiculado pelo 
vosso órgão de comunica-

ção social – JORNAL NGANI, uma 
informação/artigo/notícia com o título 
“Director da Escola Mártir Cipriano 
de Nacuxa acusado de assédio sexual 
e corrupção”.

A referida informação foi publicada 
pelo vosso órgão de comunicação, em 
formato físico e digital, inserida no 
cabeçalho – primeira página e desen-
volvida na página 3, acompanhado de 
uma fotografia ilustrando a antiga placa 
identificativa do Instituto Politécnico 
de Nacuxa “Mártir Cipriano” Diocese 
de Nacala – Ministério de Educação.

Por discordarmos por completo 
dessa notícia, ao abrigo do disposto 
nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de 
Imprensa, aproado pela Lei nº18/91, 
de 10 de Agosto, vimos manifestar o 
nosso direito de resposta, nos seguin-
tes termos:

1.  Em primeiro lugar informamos 
que é falso que a pessoa que é 
acusada pela notícia seja o Direc-
tor da instituição. A pessoa cita-
da é um formador com algumas 
funções organizativas. Notou-se 
que o vosso artigo pretendeu 
elevar o nível da acusação para 
desprestigiar todo o trabalho 
da Instituição e do colectivo de 
formadores. 

2. Também é errado o número de 
alunos que se indica assim como 
as fontes de financiamento, pois 
recebemos cada ano mais de mil 
alunos e o nosso maior sustenta-
dor é o Governo de Moçambique, 
os encarregados de educação, 
doações privadas, junto com as 
Agências de Cooperação Inter-
nacional. Sendo estatutariamen-
te uma entidade sem animo de 
lucro.

3. O Instituto Politécnico de Nacu-
xa recebe a contribuição de 
pessoas que desejam criar um 
ambiente saudável e optimista, 
na formação de jovens competen-
tes e responsáveis, respondendo 
aos desafios da sociedade e da 
proposta de trabalhar para ser 
Centro de Referência Nacional 
em Processamento de Alimentos. 
Queremos ser “referência” em 
todas as dimensões do trabalho 
formativo.  

4. A Direcção do Instituto sempre 
responde as chamadas recebi-
das, portanto, é falso que tenha 
sido contactada para dar alguma 
explicação sobre o tema em crise. 
Para além de endereço físico, a 

instituição dispõe de uma pági-
na web, facilmente localizável 
no internet, onde aparecem os 
números de telefones e e-mail, e 
nenhum desses contactos recebeu 
algum pedido de esclarecimento.

5. O nosso Instituto preza pelos 
valores éticos e morais, preservan-
do a dignidade humana em todas 
as dimensões. Para tal, possui 
uma Comissão de Salvaguarda 
Social que se ocupa de receber, 
analisar todas as informações 
que chegam sobre possíveis casos 
de corrupção, assédio, abusos de 
diversa índole bem como tomar as 
medidas correctivas adequadas e 
abrir os expedientes disciplinares 
exigíveis ou tramitar para outras 
instâncias que se mostrarem 
competentes.

6. No mês de Abril recebemos 
um documento anónimo que 
denuncia abusos sexuais a seis 
(6) alunas do Instituto. Depois 
dessa denúncia, foi activado 
o procedimento de pesquisa e 
suspensão do formador denun-
ciado para garantir a liberdade 
de expressão dos alunos. O grupo 
de inquérito criado foi traba-
lhando, tendo, numa primeira 
fase, feito um inquérito anónimo 
de 100 amostras de alunos de 
diferentes níveis que poderiam 
ter tomado conhecimento dos 
factos e também contactou a cada 
uma das alunas citadas. Como 
resultado, não se apurou como 
“verdadeira” nenhuma matéria 
exposta na denúncia recebida.

7. O mecanismo de Salvaguarda 
obriga a comunicar a outras 
entidades externas as denúncias 
recebidas e o tratamento das 
mesmas. Assim foi feito, enca-
minhando-as para as entidades 
provinciais – Serviços Provinciais 
de Assuntos Sociais e nacionais 
que nos supervisionam.

8. Os Serviços Provinciais de Assun-
tos Sociais mandataram uma 
equipa para fazer o seu inqué-
rito e entrevistaram as meninas 
supostamente prejudicadas e 
outras pessoas da instituição. 
Não encontraram matéria que 
confirme as alegações da denún-
cia anónima. 

9. Outrossim, remetemos a denún-
cia ao Ministério Público Local, 
que acreditamos estar a fazer o 
seu trabalho.

10. As alunas citadas e os seus 
encarregados de educação negam 
qualquer abuso por parte do 

formador.  Mais ainda, afirmam 
que foram tratados com todo o 
respeito e tem sentido um bom 
acompanhamento profissional 
do formador referido sobre sua 
caminhada educativa, a qual lhes 
fez crescer e consolidar-se como 
técnicas bem formadas. 

11. Isto é, desde que tomamos 
conhecimento, sempre demons-
tramos a nossa disponibilidade 
à quaisquer entidades relevantes 
para o assunto para fornecer 
informação necessária que este-
ja em nosso poder, bem como 
prestar qualquer tipo de colabo-
ração, garantindo a liberdade de 
expressão dos alunos suposta-
mente prejudicados, e inclusive 
apresentarmos as nossas suspeitas 
sobre os autores destas denúncias 
anónimas difamatórias. Actual-
mente, continuamos abertos para 
receber informações concretas 
que possam complementar as 
análises e quiçá o encerramento 
definitivo desta situação.

12. Quanto ao formador, a direc-
ção do Instituto pode confirmar 
que o formador em causa é um 
dos seus melhores elementos 
pela sua meritória dedicação às 
tarefas confiadas, caracterizan-
do-se como conhecedor do nome 
e das circunstâncias da grande 
maioria dos alunos, ajudando os 
mesmos a crescer em dedicação, 
empenho e sabedoria técnica nas 
tarefas vinculadas à produção 
e aprendizagem. Certamente 
que não se consegue alcançar a 
assimilação das competências 
profissionais sem demostrar que 
tem sido realizada pessoalmente.

13. Por isso, reafirmamos que o 
formador em causa, até prova 
em contrario, é honesto, idóneo, 
e dedicado ao trabalho. Há 

Director da Escola Mártir Cipriano de Nacuxa 
acusado de assédio sexual e corrupção
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milhares de alunos que podem 
confirmar seu empenho peda-
gógico ao longo dos últimos 
quinze anos.

14. Instituto Politécnico “Mártir 
Cipriano” e as Autoridades 
Distritais de Educação tem uma 
longa caminhada de trabalho 
para evitar e bloquear qualquer 
abuso no comportamento dos 
funcionários e tem tomado diver-
sas medidas disciplinares para 
travar todo tipo de desvios. 

15. Por isso, consideramos que 
o autor da notícia não apresenta 
fundamentos para as acusações, 
simplesmente porque não exis-
tem, sendo certo que o nosso 
formador não só é integro, como 
é probo e não é corrupto.

16. Repudiamos e condenamos 
com veemência o referido artigo, 
que simplesmente visa colocar 
em causa a honestidade, bom 
nome, reputação e integridade 
de gente séria.

17. O artigo em causa constitui 
uma afronta aos princípios do 
jornalismo responsável, viola a 
lei de Imprensa e para além disso, 
é um verdadeiro manifesto de 
difamação aos visados. 

18. Importa aqui lembrar que o 
art. 28 da Lei de Imprensa, proí-
be a produção de informações 
incompletas, falsas e caluniosas. 
E o vosso jornal e jornalista, 
agiram em arrepio a essa Lei.

19. Pelo que, exigimos um pedi-
do de desculpas do jornal e do 
autor do referido artigo, sob 
pena de se instaurar o compe-
tente procedimento criminal

Nacuxa, 12 de Agosto de 2022
A DIRECÇÃO do Instituto 

Politécnico “Mártir Cipriano” 
de Nacuxa 
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População percorre 10 km a pé para encontrar 
unidades sanitárias em Mitande

A população do Posto 
Administrativo de Mitande, 
distrito de Mandimba, 
ao sul da província de 
Niassa, percorre cerca de 10 
quilómetros a pé a fim de 
encontrar a unidade sanitária 
mais próxima para receber 
tratamentos.

PEDRO FABIÃO

O Chefe do Posto Administrativo 
de Mitande, Mussa Gunde, 
em entrevista exclusiva há 

dias ao NGANI, mencionou que se trata 
de pessoas residentes ou provenientes 
dos povoados de Congerenge, Torosso, 
todos eles se dirigindo ao Centro de 
Saúde de Mitande-sede; de Munhehere 
para Mezito; Munhomar para Mississi 
ou para Musserepa.

Gunde reconhece existir ressentimentos 
populações face ao drama, mas o Governo 
local tem encorajado as comunidades 
com promessas de que dentro das 
possibilidades, serão feitas construções 
de infra-estruturas de raiz, sobretudo 
virados aos cuidados de saúde, para se 
minimizar as longas distâncias, mas 
isso depende fundamentalmente da 
disposição de recursos financeiros nos 
cofres do Estado.

Gunde explicou também que em 
Mitande existem três centros de saúde 
que incluem maternidades, localizados 
na sede, em Mezito e em Mississi, 
enquanto a quarta está em construção 
e já prestes a ser entregue no povoado 
de Musserepa. A fonte deu a conhecer 
que o sector de Saúde ainda se depara 
com a insuficiência de parteiras e conta 
apenas com três para atendimento às 
maternidades, sendo uma em Mitande-
sede e duas em Mississi.

“O número ainda se torna insignificante 
na medida em que houve momento em 
que, alternativamente, um profissional 
de sexo masculino prestava cuidados 
sanitários às mulheres no processo 

de parto, algo que não é adequado”, 
informou Gunde.

Nos últimos dias, Mitande tem vindo 
a registar maior procura dos serviços 
de saúde devido ao elevado registo de 
doenças como a malária e diarreias, 
causadas pelo uso incorrecto de redes 
mosquiteiras e pela falta de higiene devido 
a escassez de água potável. A população 
local recorre ao consumo aos poços de 
curta profundidade para ter acesso ao 
liquido precioso.

Sector de educação
Num outro desenvolvimento, o Chefe 

do Posto Administrativo falou sobre o 
sector da educação tendo dito que Mitande 
possui dois mil alunos distribuídos 
em 30 estabelecimentos de ensino em 
quatro Zonas de Influência Pedagógica 
(ZIP), nomeadamente, de Mitande-

sede, Mississi, Chitinge e Capunda. O 
sector está a enfrentar o problema de 
exiguidade de professores e de salas de 
aulas de construções convencionais há 
algum tempo. Gunde especificou que o 
Posto Administrativo de Mitande tem 
cerca de 300 professores e precisa de 
50 outros profissionais.

Já sobre a questão de salas de aulas 
de construções convencionais para 
albergar os alunos locais, numa altura 
em que cada vez mais se regista um 
crescimento na adesão de educandos para 
o Processo de Ensino e Aprendizagem 
(PEA), neste momento, encontram-se 
apenas em Mitande-sede, Congerenge, 
Mezito, Chipa, Chitinge e Namicoio 
sem, no entanto, albergar todos, no 
mínimo, sendo precisas mais de dez 
salas de aulas.

De acordo com o nosso interlocutor, 
as escolas precárias existentes na região, 
são construídas a partir de pau a pique 
anteriormente tidas como anexas e tendo 
passado para o escalão de independente 
em que os pais, encarregados de educação 
e alunos, de forma organizada, juntam-
se para erguer e, poucas vezes, de blocos 
queimados feitos por eles.

Segundo a fonte, com vista a acomodar 
os alunos que têm diariamente assistido 
às aulas sentados ao relento, esforços 
estão em curso, numa primeira fase, 
para a construção de salas de aula 
convencionais nas Escolas Primárias 
de Nacaca, no limite com o distrito de 
Cuamba; e em Munhomare, enquanto 
que em Munhehere, os trabalhos já estão 
prestes ao fim.

Chefe do Posto Administrativo de Mitande

Uma outra barreira sobre a Educação 
citada pelo nosso entrevistado, prende-
se com as longas distâncias percorridas 
pelos alunos para encontrar uma escola, 
sobretudo do ensino primário, que em 
média distam a cinco quilómetros, 
provocando reclamações dos pais, mas, 
neste contexto, o Governo, em resposta, 
tem priorizado a instalação de salas 
de aula anexas de modo a encurtar a 
distância.

“Tem havido crianças de cinco anos, 
iniciantes na primeira classe, que precisam 
ser acompanhadas pelos pais e vimos que 
nem sempre tem tido a oportunidade de 
acompanhá-las. Por isso, construímos 
as salas anexas e criamos umas salas 
de aula de modo a aproximarmos cada 
vez mais as crianças porque a nossa 
responsabilidade é de ver toda criança 
educada”, disse aquele responsável.

Já para o Ensino Secundário, o 
Posto Administrativo de Mitande tem 
apenas a Escola Secundária Aberta de 
Moçambique (ESAM) localizada na sua 
sede, perspectivando-se o aumento de 
salas de aula. No entanto, no povoado 
de Mississi estão fixadas algumas salas 
anexas do Programa de Ensino à Distância 
(PESD) para acomodar os alunos locais 
que frequentam o respectivo primeiro 
ciclo, que vai da 8ª à 10ª classes.

O Posto Administrativo de Mitande 
conta actualmente com cerca de 54 
mil habitantes, distribuídos em cinco 
povoados tais como Mitande-sede, 
Mississi, Congerenge, Mezito e Chipa.

Aumento de conflitos Homem e animal 
apoquenta Governo de Marrupa 

A actual tendência de aumento 
em grande escala de conflitos 
Homem Fauna Bravia no 

distrito de Marrupa, província de Niassa, 
ao norte do país, ao longo dos primeiros 
sete meses do corrente ano, está a deixar o 
Governo local preocupado com a situação.

O director dos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas (SDAE) em 
Marrupa, Radjú Momade, disse que 
no período em alusão foi reportado um 
cumulativo de 37 casos deste tipo de 
conflitos contra 21 do ano passado. Os 
elefantes que emigram de alguns locais para 
outros chegando até as áreas de produção, 
são apontados como os principais sujeitos 
na acção contra as comunidades daquela 
divisão administrativa de Niassa.

Segundo o director de SDAE de 
Marrupa, os registos começaram no 
mês de Maio e ao nível do distrito, o 
Posto Administrativo de Marrupa-sede, 
precisamente nos povoados de Mputu, 
Mucuaiaia Um e Dois, Teleue e Mecutine, 
localizados num corredor extenso em 

direcção à Marrangira, são considerados 
como sendo os pontos que frequentemente 
se reportam casos desses conflitos, por 
causa do crescimento da manada, procura 
de pastos e de água ou outros recursos para 
alimentação das comunidades, facilitando 
o cruzamento entre pessoas e animais.

Momade informou que em consequência 
do conflito Homem Fauna Bravia, um total 
27 hectares dos camponeses abrangidos 
foram destruídos ao longo da última 
campanha agrícola no distrito, o que 
poderá culminar com o incumprimento 
de meta da produção e produtibilidade 
projectada para este ano.

De uns tempos para cá, os SDAE de 
Marrupa já vinham trabalhando com os 
produtores aconselhando a fazerem a 
colheita antecipada, assim que as culturas 
atingissem a fase de maturação, para que que 
em caso de os animais começarem a chegar 
podessem encontrar produtos já recolhidos 
pelos donos, sem excluir a necessidade da 
implementação da produção em blocos de 
família, muito mais nos novos programas 

agrários como o SUSTENTA, com vista 
a facilitar o processo de assistência.

O director avançou ainda que, para 
além do trabalho que consiste em dar uma 
resposta rápida por parte da equipa de 
fiscalização, ao nível das comunidades , 
existem Comités de Gestão de Recursos 
Naturais que também dão o seu apoio na 
mediação dos conflitos, usando os meios 
existentes. Em que algumas comunidades 
os residentes receberam cerca de 50 
foguetes para afugentar os animais.

Para minimizar a situação, o Estado 
em parceria com a Reserva Especial do 
Niassa (REN) tem envidado a fazer 
esforços para mediar os cpnflitps e já 
começam a surgir bons resultados. 

“Temos tido uma resposta rápida  em 
termos de afugentar os animais porque 
a primeira coisa que fazemos quando 
somos comunicados é enviar uma equipa 
ao terreno, visando espantar os animais 
para zonas onde  não causam perigo à 
população - PF
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OPINIÃO

Decorreu a III Conferência 
Nacional sobre a Des-
centralização, a 10 de 

Agosto, na província de Nampu-
la, sob lema “Descentralização co-
mo alicerce para consolidação da 
paz e desenvolvimento local”. O 
evento contou com várias figuras 
nacionais (membros do governo, 
deputados da assembleia da repú-
blica, organizações da sociedade 
civil, a comunidade académica, 
entre outros) e internacionais (re-
presentantes da união africana e 
da comunidade internacional). Na 
sua interlocução, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, reiterou 
o apelo para as forças políticas, 
organizações da sociedade civil e 
academia, para que sem precon-
ceitos, nem ideias fixas e com base 
na experiência dos dois anos de 
governação descentralizada (pro-
vincial), aprofundemos a viabi-
lidade das eleições distritais em 
2024.

A reflexão proposta pelo chefe 
do Estado, já tinha sido apresen-
tada dentro de uma reunião polí-
tica e partidária, na qualidade de 
Presidente do Partido Frelimo, em 
Maio de 2022, e o debate volta 
a ser relançado na presente con-
ferência, o que nos leva a reflec-
tir sobre a mensagem que se pre-
tende transmitir pelo Presidente 
da República (PR), em torno do 
processo da descentralização e o 
aprofundamento da democracia 
em Moçambique.Iniciando pela 
principal variável proposta pelo 
PR, que tem a ver com a viabili-
dade, definida neste texto como 
a existência de recursos materiais 
e imateriais para se alcançar um 
determinado propósito. 

Por outro lado, para a materiali-
zação do propósito (eleições distri-
tais) previamente planificados, os 
Estados agem quando há vontade, 
necessidade e capacidade. A pre-
sença dos primeiros dois elemen-
tos é crucial para que em casos de 

escassez de recursos, se possa gerar 
a capacidade. E o que se pode in-
ferir no discurso do chefe do Esta-
do é sintomático de uma ausência 
de vontade da parte do Governo 
por ele liderado, em avançar para 
as próximas eleições distritais em 
2024.

O facto de o Presidente da Repú-
blica não ter instruído o Governo 
a reflectir, sobretudo o Ministério 
da Administração Estatal e Função 
Pública, liderado pela Dra. Ana 
Comoane, evidencia a ausência da 
vontade da parte do executivo, para 
se encerrar com a descentralização 
a nível do distrito. A ausência da 
vontade da parte do Presidente da 
República, contraria o seu discurso 
na conferência sobre a descentrali-
zação, onde deixou ficar claro que 
a “descentralização constitui um 
compromisso nacional, processo 
inacabado e irreversível”, sendo 
que em termos Constitucionais, de 
forma programática, está prevista 
a realização das eleições distritais 
em 2024.

Ainda no debate sobre a des-
centralização, o PR peca em não 
propor uma reflexão sobre a figura 
do Secretário do Estado, que no 
discurso de Filipe Nyusi, a criação 
da figura na província, visa asse-
gurar a realização de funções não 
transferíveis (relativas ao exercício 

da soberania, que podem ser con-
sultadas no Artigo 139 da Cons-
tituição da República de Moçam-
bique), no entanto, no terreno se 
pode verificar uma realidade inversa, 
assistindo-se de forma frequente a 
usurpação dos poderes do Gover-
nador provincial que é democrati-
camente eleito.

E é com base nos dois anos de 
governação descentralizada, que o 
debate deverá ser refletido. Partin-
do do pressuposto de que é a figura 
do Secretário do Estado, nomea-
do pelo Presidente da Republica, 
e cuja as funções adicionais lhe 
foram atribuídas pela Ministra da 
Administração Estatal e Função 
Pública, durante esse período de 
dois anos, está a ser a razão para 
um modelo de descentralização e 
desconcentração pouco eficiente na 
realização das funções pelas quais 
foi elaborado. Por outro lado, re-
duz a capacidade de autoridades 
localmente eleitas em prover solu-
ções locais, de acordo com o seu 
programa de governação.

Colhendo um pouco da percep-
ção dos partidos políticos da opo-
sição, estes para além da vontade, 
olham com extrema necessidade 
a realização das eleições a nível 
do distrito, para a eleição dos ad-
ministradores distritais. O que vai 
lhes permitir alcançar o poder lo-

cal e acomodar os interesses dos 
seus militantes. A academia e as 
organizações da sociedade civil, 
estão interessadas em modelos de 
governação funcionais, instituições 
fortes e independentes de pressões 
externas e que permitam a partici-
pação e inclusão das comunidades 
no processo de governação. Por essa 
razão, que elementos como a des-
centralização e desconcentração, 
são uma reflexão presente e inaca-
bada na academia, que resume o 
processo moçambicano como uma 
ferramenta para “Descentralizar o 
Centralizado”. 

Contudo, quando se discute so-
bre a expansão ou manutenção dos 
municípios até aqui existentes, o 
mesmo Governo, não trás este as-
sunto em debate, visto que parte 
da sociedade suporta a premissa de 
haver a necessidade da manuten-
ção e consolidação das autarquias 
já existentes. Mas a nível do Minis-
tério da Administração Estatal, se 
levanta a hipótese de criação e/ou 
divisão das autarquias já existentes, 
cuja viabilidade da sua execução 
não esta a ser razão para debate.

Em suma, o discurso do Pr. Fi-
lipe Nyusi, demonstra a ausência 
da vontade em se avançar para os 
próximos pleitos eleitorais a nível 
do distrito, o que pode comprome-
ter a necessidade de se implementar 
um modelo de governação descen-
tralizada, baseada nos interesses 
das comunidades locais. 

Contudo, com base nos dois anos 
deste modelo de governação, a usur-
pação dos poderes do Governador 
provincial pelo Secretário do Esta-
do indicado pelo Pr., torna o pro-
cesso da descentralização inviável 
e nestes termos, digna de uma re-
flexão, cujo PR. (ele é que nomeia) 
e a Ministra da Administração Es-
tatal (ela é que atribui das compe-
tências), são partes do problema, 
que até então, não apresentaram o 
seu posicionamento.
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      Jaime Newton Z. Gode

Sobre a proposta do Presidente da República 
da viabilidade das Eleições Distritais em 2024

       Consultor e Activista de Direitos Humanos

Presidente da República



 

O que se passa em Moçambi-
que actualmente parece obra 
de Ficção Histórica para não 

dizer “da Carocinha”. Muito difícil de 
entender e mais ainda de explicar. Faz 
crer que o Destino dos Povos e Países 
podem ser comparados aos das pessoas, 
quando a Teoria é diferente na Prática.

Apesar dos problemas gerados pela 
Pandemia e pela Guerra, Moçambique 
poderia estar a viver anos melhores, 
não obstante as Dívidas Ocultas que 
se arrastam há vários anos sem solução 
à vista e o descalabro sucessivo em vá-
rias áreas, Pastas da Governação. O seu 
desempenho tem sido péssimo quando 
comparado com os restantes Países da 
Africa Austral, incluindo os PALOP´s. 

No Social, o Governo não tem am-
parando convenientemente grande parte 
da População que continua a viver no 
«Limiar da Pobleza», com uma Popu-
lação a rondar os cerca de 35 milhões 
de Moçambicanos a passar por sérias 
dificuldades, recorrendo às “estratégias” 
mais variadas para evitar a FOME nos 
lares menos favorecidos. 

O desemprego continua “gritante” e 
não há Horizontes para a maioria dos 
Jovens Moçambicanos que acabam o 
12º Ano, os seus Cursos Médio ou Su-
perior, agravando-se, por isso mesmo, 
a sua situação cada vez mais de ano-
-após-ano. E o Ministério da Educação 
parece “adormecido”... ou distraído.

A Província de Cabo Delgado conti-
nua problemática e a invasão dos “in-
surgentes” continua a inflamar toda 
a região com a Guerra Sangrenta — 
fomentada (e mantida) sabe-se lá por 
quem —,  já com um número elevado 
de centenas de mortes perpetrado, in-
discriminadamente, contra inocentes 

da População Civil, envolvendo mulhe-
res, crianças e velhos como principal 
alvo —, para além de incêndios a habi-
tações e estabelecimentos comerciais, 
raptos, violações, sem fim à vista, que 
têm transformado e mantido o Norte 
do País num verdadeiro espaço de ter-
ror e Calvário. 

Por outro lado, sabemos que dimi-
nuíram muito as Greves, independen-
temente do Desemprego que continua 
a crescer, a “olhos vistos”; Greves que 
tanto prejudicaram a população como 
aos próprios trabalhadores, pois Gre-
ves políticas ou não justificadas, conve-
nhamos, como aconteceu no Passado 
(2010) e mais recentemente aflorada, 
só vêm inibir a actual Geração de Jo-
vens quanto a empregos e oportunida-
des e os demais cidadãos.

A nossa Economia têm sido um fe-
nómeno. Com saldo negativo nas mais 
dvariadas áreas profissionais, Moçam-
bique prossegue a sua «Travessia no 
Deserto», com as Dívidas Ocultas “à 
cabeça da Lista”, cada vez mais nu-
bladas, uma vez que os seus principais 
responsáveis continuam à solta.

Temos de referir, a título de exem-
plo, na presente Lista, o ex-Presidente 
da República, Armando Guebuza, o 
ex-Governador do Banco de Moçam-
bique, Ernesto Gouve, Maria Isaltina 
Lucas, antiga Directora Nacional do 
Tesouro e do ex-Ministro das Finan-
ças, Manuel Lang, que continua preso 
na vizinha África do Sul — considera-
do o principal “cabecilha” (digamos 
assim) desta “embrulhada”, pois se 
Chang “botar a boca no trombone” 
zangar-se-ão as Comadres e Desco-
brirar-se-à as Verdades... 

Um caso complexo, em suma, que 

se arrasta desde 2015 —  a caminho 
de 7 anos —, além do actual Presiden-
te da República, Filipe Nyusi — , ao 
qual teremos de acrescentar o “com-
portamento surrealista” do Tribunal 
Administrativo de Maputo, que con-
tinua “mudo e surdo” desde Março 
de 2018 a esta parte...

O Crescimento que ocorre em Mo-
çambique actualmente parece obra de 
Ficção Histórica (para não dizer da 
“carochinha” (repetimos). Muito difícil 
de entender e mais ainda de explicar. 
Faz crer que o Destino dos Povos e de 
Países como Moçambique podem ser 
comparados ao das Pessoas, quando 
a Teoria é diferente na Prática — vol-
tamos a recordar.

Apesar dos problemas gerados pela 
Pandemia, pela Guerra, pela Corrup-
ção e pela Ladroagem, Moçambique 
poderia estar a viver anos dourados. O 
seu desempenho poderia ter sido su-
perior ao dos demais Países Africanos 
de Expressão Portuguesa e equipara-
do mesmo — porque não? — a outras 
Nações Europeias mais desenvolvidas 
do Mundo.

Contudo... a sua Economia é um 
fenómeno. Vai de mal a pior. O câm-
bio do METICAL está desvalorizado 
este ano em mais de 20% face ao Dólar 
USD, ao EURO e à LIBRA. E um não 
crescimento que está abaixo do previs-
to pelo Banco Mundial e o FMI.

Mas há sempre um outro lado da 
moeda. Moçambique vive o pesade-
lo de um Presidente da República que 
pensa “apático” no geral e formou uma 
Equipe de Ministros sofríveis, com 
honrosas excepções, claro, como será 
o caso do Primeiro-Ministro. Por isso 
tem à sua volta gente de má qualida-

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

de intelectual e de educação. Gente 
que tem-lhe causado problemas, in-
clusivamente, por causa deste tipo de 
amizades. E uma postura pessoal que 
ignora a Liturgia Natural do cargo que 
ocupa. Mais parece “um macaco em 
casa de louças” — desculpar-me-ão a 
comparação —, tal é a capacidade do 
Presidente “gerar” atritos e polémi-
cas, com prejuízo a boas iniciativas que 
acabam sendo barradas nos Tribunais 
e sempre sob severa crítica da genera-
lidade dos “media” moçambicanos, e 
da População anónima, em geral —, 
que muitas vezes acaba por hostilizar 
de maneira agressiva e inoportuna — 
há que reconhecer. 

Filipe Nyusi nunca esboçou, no en-
tanto, o menor gesto de conciliação, 
não sabe o que é habilidade e não quer 
colaboradores independentes, mas sub-
servientes. Isolado pela População e 
por alguns “parceiros” do seu próprio 
Partido Político, tem diálogo, ao que 
se sabe, muito reduzido e com uns tan-
tos militantes e Membros do Actual 
Governo.

Na invasão da Ucrânia, por parte da 
Rússia, Nyusi teve uma postura dúbia, 
contrariando os diplomatas e as tradi-
ções históricas de Moçambique. Foi um 
dos poucos Países Africanos a NÃO 
reconhecer a condenação russa pela 
Guerra por este desplotada.  

Finalmente, a gravidade deste qua-
dro de desgaste do Presidente da Re-
pública é que a sua falta de preparação 
não o deixa ver que não está a altura do 
cargo que exerce e talvez por esta razão 
pretende, agora, recorrer à hipótese de 
um terceiro mandato no “poleiro”... 
Será por esta razão?! Resta-nos esperar 
para ver até onde chega a ousadia... 
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Cabo Delgado continua a 
“Ferro e Fogo”
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Guia prático para Roubar

Todo mudo que lê jornais, ou 
notícias online ou que assiste 
a televisão ou escuta o progra-

ma de notícias na rádio, já ouviu estas 
palavras por parte do porta-voz da PRM 
ou de qualquer testemunha entrevistado 
no local do acidente. Estas podem ser 
as causas visíveis, e acrescento a esta 
lista, a irresponsabilidade e indiscipli-
na de alguns automobilistas, falta de 
condução defensiva, falta de cedência 
e a pressa, entre outros. Entretanto, 
ninguém fala sobre a qualidade da es-
trada, dos buracos na estrada, ninguém 
fala do tamanho ou largura (se assim 
podermos chamar) da estrada, da falta 
de sinalização e iluminação horizontal 
da estrada. 

Não vamos negar que o Governo 
através da ANE ou outra entidade tem 
feito esforços para melhorar a visibilidade 
na EN1, e assim minimizar acidentes, 
mas quando o podre tende a prevale-

cer é notável. Ora vejamos, apesar do 
esforço notável do Governo, estamos 
aquém do essencial. Para justificar a 
minha afirmação eu traria algumas evi-
dências. Usarei somente a província de 
Maputo, o troço Marracuene-Xinava-
ne. Há bem pouco tempo o Governo, 
através de uma entidade responsável na 
construção de estradas veio a público 
dizer que trabalhos de requalificação, 
sinalização e iluminação vertico-hori-
zontal estão a ser feitos. 

É  verdade e é de louvar, mas como 
dizia, há muito a fazer. No referido troço,  
iniciaram obras de reabilitação,  recons-
trução de alguns pontos criticos, com 
espaços suficientes, mas a largura útil 
da estrada é de 5 metros, no máximo. 
Com isto quero dizer que, para cada 
faixa/sentido são  2.5 metros, incluindo  
a faixa amarela, aliás,  até  as tais  zonas 
reconstruídas,  deram-se por concluídas 
e a linha amarela foi esquecida. 

Na minha humilde opinião, esta fai-

xa foi, das duas uma, de propósito e 
deliberadamente deixada, para assim 
esconder a vergonha de não se ter deixa-
do espaço útil  depois da linha amarela, 
ou, foi simplesmente esquecido como 
meio de sinalização. Mas não é isto 
que importa. 

E dizia que algumas zonas recons-
truídas, têm terra suficiente para fazer 
quatro faixas, mas na hora de colocar 
o alcatrão, foram somente usadas duas 
faixas e até em espaços apertados como 
curvas, sem a devida iluminação e a 
possibilidade de um automobilista sair 
da estrada e cair logo para os precipí-
cios é maior, principalmente nas noites, 
quando alguns condutores circulam com 
os máximos em todo trajecto.

Nem vou falar da qualidade das tais 
zonas reconstruídas, pois aqui traria 
outros factores e não é sobre isto que 
estamos a tratar. Nada dura para sem-
pre. Mas a EN1 é o exemplo de maior 
fluxo. Toda pessoa que tenha chegado a 

Manhiça,  Chókwe, Chibuto, Xai-Xai, 
Inhambane,  tenha ido além da Beira, 
entre outros, e que tenha saído de Ma-
puto, ou que tenha destino à cidade de 
Maputo, passou da EN1. Portanto, não 
tem como resistir a tanto. 

Precisamos criar alternativas à EN1. 
A primeira alternativa seria um desvio 
para quem vêm da África do Sul. Depois 
da portagem de Moamba,  existe um 
troço que vai dar a Magude, Xinavane,  
como também pode ir dar a Chókwe e 
continuar para Chibuto, Manjacaze ou 
mais adentro para Funhalouro, Mabote 
e interligar a província de Manica. A 
outra alternativa partiria de Vilancu-
los ligando Inhassoro, nova Mambone, 
atravessava para Machanga indo a Búzi 
até Beira. 

Portanto, o tráfego/fluxo registado 
na EN1 encontraria um alívio e a es-
trada duraria mais. Com mais pontos 
de circulação, tanto as pontes como as 
estradas, teriam mais durabilidade. 

CARTA DO LEITOR
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Onze cidadãos estrangeiros detidos em Pemba

Onze cidadãos, todos de 
nacionalidade estrangei-
ra e sem vistos de entrada 

no território nacional, estão detidos 
na terceira esquadra localizada no 
bairro de Wimbe, cidade de Pemba, 
província de Cabo Delgado, desde 
quarta-feira finda.

A informação foi avançada ao 
NGANI pelo Porta-voz do Serviço 
Nacional de Migração (SERNAMI), 
Delegação de Cabo Delgado, Ivo Sam-
panha que disse entre os estrangeiros 
oito são burundeses, dois nigerianos 
e um senegalês. 

A fonte revelou que as autorida-
des migratórias da província têm um 
grande desafio de travar as entradas 
não autorizadas nesta parcela do país..

Sampanha informou que os burun-
deses usaram uma via clandestina 
no distrito de Mueda, dispensando 
o posto de travessia de Negomano, 
legalmente declarado para travessia, 
através de facilidades de entrada cria-
das por um compatriota com domicílio 
na vizinha província de Nampula na 
condição de refugiado e que apenas 
possui um documento emitido pelo 
Instituto Nacional de Apoio aos Re-
fugiados (INAR), não lhe cabendo a 
responsabilidade de acolher outros 
estrangeiros ou facilitar a sua vinda 
ao nosso solo pátrio.

“A causa do acidente foi sem dúvidas o excesso de velocidade, fadiga e ultrapassagem irregular”

SOCIEDADE

O burundês que organizou a vinda  
dos seus conterrâneos corre riscos 
de receber multas porque o uso de 
documentos alheios é um crime no 
quadro jurídico nacional. O porta-
-voz do SERNAMI disse que, caso 
se confirme que os cidadãos não reú-
nem condições de estadia no país, 
serão todos repatriados para a terra 
de origem.

Mais adiante, o nosso interlocu-
tor disse que o SERNAMI deteve 
também três nigerianos, ambos que 
se dedicavam à venda de pneus e vi-
viam na província com documentos 
fora do prazo, sendo que um tinha 
Direito de Residência (DIRE) tem-
porário e outro possui um passaporte 

estampado com visto de 30 dias e 
vive em Cabo Delgado há dois anos 
e seis meses. No bairro de Gingone, 
na cidade de Pemba, as autoridades 
migratórias detiveram um cidadão 
senegalês também  viver ilegalmente 
no país.

Ivo Sampanha afastou a possibi-
lidade de os cidadãos estrangeiros 
que entram no país estarem ligados 
ao terrorismo que assola a província 
desde 2017, tendo afirmado que a 
imigração irregular decorre em todo 
o mundo. 

“O Homem sai sempre da sua ter-
ra de origem para outra a procura 
de melhores condições de vida dai 
a entrada dos estrangeiros em Mo-

çambique. No geral, não tem a ver 
com isso”, disse o porta-voz.

A província de Cabo Delgado tem 
um total de nove postos fronteiriços, 
mas devido a insegurança dos últimos 
anos, elas cinco estão temporaria-
mente encerrados e, neste momento, 
só funcionam quatro, localizadas 
no Porto de Pemba, Aeroportos de 
Moçambique, Negoamno e Ngapa. 
Dentro em breve, segundo o porta 
voz do SERNAMI, Mocímboa da 
Praia irá entrar em funcionamento 
depois da aprovação de reabertura 
das autoridades competentes depois 
de confirmada a melhoria de segu-
rança e o retorno de muitos serviços 
básicos.

Nos últimos seis meses, o SER-
NAMI realizou 181 fiscalizações 
envolvendo 3641 pessoas que en-
traram neste período na província 
sendo 363 são ilegais. 

As fiscalizações fixas em Mue-
pane, no distrito de Metuge, e Lúrio 
entre Cabo Delgado e Nampula são 
postos onde a migração faz as suas 
operações para neutralizar as entra-
das ilegais. Há dias um cidadão de 
nacionalidade malawianaque esta-
va a residir irregularmente em Cabo 
Delgado foi repatriado à sua terra 
de origem.

Ivo Sampanha

JACKSON BASILIO

ANANIAS CHOMOLA



AGOSTINHO MIGUEL

Falando a jornalistas na semana 
finda em Nampula, o político 
disse que as medidas anun-

ciadas recentemente pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, para fazer 
face ao elevado custo de vida, não vão 
satisfazer cabalmente as preocupações 
da população, senão ajudar os membros 
do partido no poder a encherem os seus 
bolsos, como é comum.

Ossufo Momade referiu que, mesmo 
com a redução da taxa do imposto do 
valor acrescentado IVA, de 17% para 
16%, os preços dos produtos da primeira 
necessidade vão continuar a disparar nos 
principais mercados de referência do país, 
porque os investidores operam a reboque 
do partido no poder. “O nosso desejo 
é que o IVA não esteja acima dos 14%, 
porque depois disso, não podemos espe-
rar algo melhor a não ser o sofrimento 
da população”, acrescentou

O dirigente máximo da Renamo disse 
não fazer sentido que os produtos pro-
duzidos em Moçambique, cuja matéria-
-prima é adquirida localmente, continuem 
a disparar nos mercados nacionais, sob 
olhar impávido de quem deve repor a 
legalidade. E para solucionar o problema 
na óptica de Momade, o governo deveria 
reduzir alguns impostos  para metade, 
como forma de dar maior poder de com-
pra aos cidadãos. “Esta medida é crucial 
enquanto os salários continuarem a ser 
de fome e traria um impacto directo aos 
bolsos dos cidadãos”, frisou.

Momade acrescentou que as medidas 
divulgadas pelo estadista moçambicano, 
vão também beneficiar o empresariado 
estrangeiro que explora vários recursos 
para os seus países de origem, sem olhar 
as necessidades da população local, cujas 
implicações têm vindo a gerar conflitos.

“Estas supostas medidas não vão tra-
zer nenhum alívio do custo de vida hoje, 
pois fica claro que visam fazer promes-
sas enganosas e populistas, controlar as 
greves e manifestações que a qualquer 
momento podem explodir por causa 
da saturação do povo moçambicano”, 
argumentou

Mais adiante, criticou o Governo da 
Frelimo pela forma como gere iniciativas 
que visam melhorar a vida dos jovens, 
como é o caso do direito à habitação 
que muitas vezes, na óptica do dirigente, 
priorizam cores partidárias em que os 
jovens que militam no partido no poder 
são os mais beneficiados. 

“Não se pode prometer fomento à 
habitação sem reduzir os elevados cus-
tos dos varões, cimento, arames entre 
outros materiais de construção que estão 
a preços insustentáveis para os jovens 
em particular”, referiu o presidente, que 
também se mostrou desapontado com 
a medida anunciada dando conta que 
as esquadras e outros locais de justiça, 
passarão a autenticar documentos dos 
cidadãos. “A legitimidade das esquadras 
policiais para o reconhecimento dos 
documentos é suspeita sabendo-se que 

essas instituições, a PRM, o SENAM e 
o SERNIC, encabeçam a lista das mais 
corruptas no país”, disse.

Escândalos na educação
O presidente da Renamo disse tam-

bém que, a avaliar pela repercussão do 
escândalo no sector de educação, no que 
tange aos erros detectados nos manuais 
da 6ª classe, Filipe Nyusi, na qualidade 
de guardião da legalidade, deveria junto 
com a Ministra da Educação colocar 
o seu lugar à disposição por forma a 
resgatar e/ou limpar a imagem do país, 
já beliscada além-fronteiras.

“A própria ministra nem se quer 
participou no inquérito para apurar o 
que de facto aconteceu. O Presidente 
da República é conivente e podia jun-
tamente com a ministra que ele próprio 
nomeou, se demitir. As nossas crian-

ças correm o risco de passar assimilar 
as mentiras transcritas naqueles livros 
e isso pode comprometer o futuro do 
país”, precisou.

Terrorismo
Momade solidariza-se com as vítimas 

dos ataques terroristas de Cabo Delgado, 
com particular destaque os jovens mili-
tares que com bravura e determinação 
vem ganhado batalhas na luta contra os 
insurgentes. “Queremos manifestar o nosso 
apresso e admiração aos jovens que lutam 
incansavelmente contra o terrorismo, e 
encorajamos a vossa continuidade. Que-
remos também, nos solidarizar com os 
já falecidos em defesa dos interesses da 
pátria”, disse. 

Apoio à COVID-19
O presidente falou sobre o fundo de 

apoio à população vulnerável, no âmbito 
da prevenção e mitigação dos efeitos da 
COVID-19 e afirmou ter recebido inú-
meras queixas, particularmente na zona 
norte onde visitou recentemente. Na 
empobrecida província do Niassa, por 
exemplo, a população não sabe sobre o 
tal fundo e o apoio apenas beneficiou 
aos membros e simpatizantes do partido 
Frelimo.

“Por onde nós passamos em Niassa, a 
população nunca ouviu falar dos fundos 
da COVID-19. Em Nampula e Cabo Del-
gado, algumas pessoas receberam apenas 
a metade do valor e outra parte foi aos 
bolsos dos camaradas. Neste momento 
alguns deles estão a responder em tribu-
nal pelo roubo que lesou ao Estado em 
milhões de meticais”, revelou
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O elevado custo de vida que 
nos últimos dias tem vindo a 
sufocar os bolsos dos cidadãos, 
o escândalo das Dívidas Ocul-
tas, a corrupção na administra-
ção pública e na máquina judi-
cial, são os elementos chave 
que mancham a governação da 
Frelimo, segundo o Presidente 
da Renamo, o maior partido 
da oposição no país, Ossufo 
Momade.

AQUA apreende 65 Contentores de Madeira 
contrabandeada em Cabo Delgado

JACKSON BASILIO

Ossufo Momade

Agência Nacional para o controlo e 
Qualidade Ambiental (AQUA), Delega-
ção Provincial de Cabo Delgado, apreen-
deu na última semana, 65 contentores de 
madeira contrabandeada.

O Delegado-substituto no Serviço Pro-
vincial do Ambiente em Cabo Delgado, 
Mário Parina, disse ao NGANI que n 43 
contentores continham Pau-Preto, Chan-
futa e Umbila, apreendidos no distrito 
de Montepuez, ao norte da província, 
enquanto os outros 22 contentores foi 
no Porto de Pemba.

Aquele responsável avançou que ulti-
mamente a exportação ilegal de madeira 
está a ganhar contornos assustadores em 
Cabo Delgado. A madeira contrabandeada 
ilegalmente vai para China, prejudicando 
a população local que deveria se bene-
ficiar dos recursos, para suprir as suas 

necessidades do dia a dia. Parina informou 
que estas duas últimas apreensões foram 
possíveis graças as denúncias populares 
recebidas pela equipa de fiscalização e 
após trabalhos de investigação, concluiu-se 
que se tratava de madeira duvidosa, mas 
mesmo assim ainda decorrem acções de 
cubicagem para se apurar a veracidade 
dos factos.

O nosso entrevistado não avançou 
o nome da empresa infractora, nem as 
sanções a serem possivelmente aplicadas, 
mas sublinhou que a empresa encarregue 
na fiscalização destas e de outras acções 
ambientais na província, está a fazer todo 
o trabalho para apurar os factos e caso seja 
confirmada a ilegalidade da madeira, o 
infractor será processado e encaminhado 
às autoridades judiciais para passos sub-
sequentes. 

A AQUA tem feito trabalhos contínuos 
de fiscalização para reduzir o contrabando 

na província e este é o terceiro caso de 
apreensão durante o ano em curso. Há 
dias, no distrito de Balama, no norte de 
Cabo Delgado, a agência neutralizou 
um camião de corte de madeira com 39 
homens a caminho das matas.

Montepuez é o principal ponto de 
exportação de madeira na província e 
tem mais de 20 operadores licenciados 
para o corte e comercialização. Alguns 
contrabandistas aproveitam-se disso para 
aliciar famílias que não conhecem a lei 
de protecção de recursos naturais.

Recentemente, nas celebrações do Dia 
Mundial da Floresta, a população de Mirate, 
ainda em Montepuez, denunciou casos 
de corte ilegal de madeira por indivíduos 
desconhecidos. A PGR de Cabo Delgado 
fala de ter encontrado 2.032 metros cúbi-
cos de madeira em 2021, tendo também 
detido um cidadão chinês suspeito de 
fazer parte do processo de contrabando

“Estas supostas medidas não vão trazer 
nenhum alívio do custo de vida...”



Para a Directora Provincial de 
Desenvolvimento Territorial e Ambiente 
em Nampula Gessy Carangueza, o 
Plano de Estrutura Urbana entregue ao 
Município, está enquadrado no Plano 
Quinquenal da Província (PQP), onde 
se definiu como planificação até o fim 
do quinquénio, a elaboração de seis 
planos de estrutura urbana sendo um 

Na passada quinta-feira, o 
Presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de 

Nampula Paulo Vahanle, prometeu 
destruir todas as casas que se encontram 
em lugares impróprios para dar lugar 
a reestruturação da cidade e criar um 
ambiente urbano aceitável, seguindo-
se o Plano de Ordenamento Territorial 
previsto pela edilidade.

Segundo Paulo Vahanle, o Plano de 
Ordenamento Territorial do Município, 
é um instrumento que vai facilitar a 
edilidade a fazer os trabalhos concernentes 
a habitação, arruamentos e mais infra-
estruturas que são necessárias para o 
funcionamento eficaz da cidade, e que 
com a recepção do mesmo, a autarquia 
vai fazer a reabertura daquelas ruas que 
foram fechadas com as construções 
desordenadas e destruição das casas 
mal construídas.

O edil acredita ser algo difícil, mas 
acha que mesmo assim deve se avançar por 
serem regras da urbanização que devem 
ser obedecidas. Paulo Vahanle apelou 
aos munícipes para que deixem de fazer 
construções desordenadas em ruas e locais 
impróprios, porque a edilidade pretende 
tornar a cidade cada vez mais bonita e 
mudar a forma desorganizada em que 
actualmente se encontra, principalmente 
nas zonas suburbanas.

“Por falta desse projecto no município, 
até ao momento, ainda não tínhamos 
definido as áreas para implementarmos 
diferentes acções. Com a recepção 
deste instrumento que já define o que 
exactamente tem que se fazer e como se 
pode organizar a cidade em termos de 
ordenamento, temos tudo para incorporar 
no orçamento para o próximo ano”, disse 
o edil. “É verdade que encontramos 
algumas zonas suburbanas que temos 
que fazer alguma coisa construindo 
vias de acesso, melhorando o tipo de 
construção e muitas outras acções que 
faremos com a ajuda deste instrumento, 
como podemos ver, em algumas zonas, 
em caso de um pequeno incêndio, pode 
ser fatal por falta de arruamentos, o que 
dificultaria a chegada dos serviços de 
salvação pública”, acrescentou.

deles o da autarquia de Nampula, o qual 
o governo espera que seja aprovado, uma 
vez que a entrega do mesmo, não é o fim 
para que comece a ser implementado, 
devendo depois ser enviado ao Ministério 
da Administração Estatal para a sua 
ractificação.

 “Esperamos que a implementação 
seja exactamente aquilo que se prevê 

ANTÓNIO CINTURA

Vahanle promete destruir residências mal 
construídas na cidade de Nampula

nos documentos que foram entregues 
hoje. É importante seguir à risca todas as 
recomendações feitas pelos consultores” 
apelou Carangueza.

Por sua vez, a directora da Austral 
Consultores, Cloé Ribas, uma das 
empresas de consultoria envolvidas 
na elaboração do plano, garantiu que 
o mesmo é de carácter completamente 
consultivo, onde teve a participação dos 
munícipes de todos os bairros e dos 
representantes do Conselho Municipal. 
Ribas disse esperar que a edilidade faça 
um bom uso do mesmo para que nos 
próximos dez anos consiga estruturar e 
minimizar os problemas de estruturação 
urbana.

“Este plano serve também para 
direccionar os recursos que vão estar 
disponíveis, saber o que fazer, quando 
fazer e aonde e porque deve ser feito, ou 
seja prevê-se um desenvolvimento para 
uma determinada área. O importante é 
que temos esse planeamento, e as infra-
estrutura já com antecedência planeadas” 
disse Ribas.
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A construção desordenada de 
casas e outros edifícios na cidade 
de Nampula é uma situação 
que está a ganhar contornos 
alarmantes nos últimos dias, 
uma vez que em alguns bairros, 
há zonas residenciais sem 
arruamentos, uma situação que 
estraga a postura e ordenamento 
territorial na autarquia.

Paulo Vahanle

Engajar comunidades na governação 
local continua um desafio

O Presidente do Conselho de 
Direcção da Organização 
para a Promoção da Paz 

e Desenvolvimento Humanitário 
(ORPHAD) Ismael Abraham, disse 
nesta quinta-feira em Nampula que a 
participação comunitária na governação 
local, continua um desafio, uma vez 
que ainda existem cidadãos que 
não conhecem os seus direitos na 
administração da cidade em que vivem.

Falando durante o Seminário 
Regional Norte de Engajamento da 
Sociedade Civil sobre direitos e garantias 
de participação activa e pluralista na 
governação local, inserido no Programa 
de Engajamento Comunitário na 
Participação Activa e Pluralista da 
Governação Local (AWONA), Abraham 
disse que para além da auto-exclusão do 
cidadão, existem casos em que alguns 
governantes consideram a participação 
dos cidadãos na governação como uma 
forma de controlo.

 “Temos ainda comunidades que 
não acreditaram que a sua participação 
na governação deve ser efectiva, mas 
a governação não pode ser vista como 
algo dos outros, é preciso que todos 

participem”, disse a fonte. “Esse é um 
desafio não só para engajar a comunidade 
para participar, mas também precisamos 
de perceber que os próprios governantes, 
alguns ainda receiam a participação 
dos cidadãos porque interpretam isso 
como um controlo, mas pouco a pouco 
temos informado e já estamos a ter bons 
resultados. É claro que há um caminho 
ainda por percorrer, mas pensamos que 
estamos a caminhar melhor”, acrescento.

O Programa AWONA está a ser 
implementado em seis municípios 
nas três províncias do Norte do país, 
concretamente nas autarquias de 
Cuamba no Niassa, Montepuez em Cabo 
Delgado, Malema, Ribaué e Angoche 
em Nampula, com o objectivo de engajar 
as comunidades através da Sociedade 
Civil nos programas de governação local.

Uma vez que os governos municipais 
são eleitos com base na apresentação de 
manifestos que depois se transformam em 
programas de governação que impactam 
na vida das pessoas, o cidadão deve estar 
ciente sobre o que está a ser feito em 
seu benefício. Mas também, segundo o 
nosso interlocutor, há que garantir que o 
que é feito apresenta melhorias na vida 
das pessoas, daí que esse cidadão deve 
fazer a monitoria e o acompanhamento 
das actividades.

“Até aqui estamos satisfeitos 
porque podemos não só testemunhar 
a participação de vários intervenientes 
a nível dos municípios abrangidos, 
mas também o nosso programa tem 
influenciado na melhoria de alguns 
serviços. É claro que se trata de um 
processo que não se pode esgotar de hoje 
para hoje, mas os resultados já estão 
a ser visíveis”, concluiu o presidente.

Para alguns participantes do 
seminário, o engajamento das 
comunidades na governação local ainda 
não é suficiente porque é essencial que 
o cidadão seja engajado, e ele por si, 
sinta-se o dono dos serviços a serem 
desenvolvidos pela autarquia.

“Ainda há falha na participação 
do cidadão. Muitos não conhecem 
o orçamento para o funcionamento 
da autarquia, não conhecem o plano 
quinquenal, o programa de governação e 
as actividades que o município prometeu 
e se comprometeu realizar durante o 
quinquénio, mas esses documentos 
estão na posse da edilidade. O mais 
grave é que alguns funcionários e até 
vereadores não tem informação sobre 
quais são os passos que o município 
está a tomar para prestar os melhores 
serviços aos munícipes”, disse um dos 
intervenientes.

ANTÓNIO CINTURA
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Ary The King pretende consolidar união entre 
músicos através do álbum “Nunca Desista” 

Com 16 faixas, o artista 
através das suas músicas 
do estilo rap, interpreta o 

quotidiano daqueles que passam por 
momentos atípicos na vida e tenta 
encorajar a não se deixarem levar 
pelo fracasso e a continuarem a lutar 
para superar as adversidades.

Ary The King, que olha para a música 
como um elemento aglutinador de 
povos, pretende através das suas obras, 
convidar os cantores da nova geração 
a se unirem em prol do bem-estar da 
arte musical no país. “Esta ocasião 
serve também para consolidarmos a 
união entre os músicos, porque há 
muito que precisamos. Este momento 
serve igualmente para medir o quanto 
anda a nossa música com particular 
destaque a da região norte do país”, 
frisou The King.

O cantor mostrou-se satisfeito com 
o seu recente trabalho discográfico, 
assegurando que os próximos dias, 
estarão reservados para a gravação 
de vídeos comboa qualidade para 
não decepcionar os seus admiradores. 

“Esta é sem dúvidas uma conquista 

e marca o arranque de muitas 
realizações”, disse.  Questionado 
se em Moçambique, os cantores 
podem viver da música, Ary The 
King afirmou que sim, desde que os 
trabalhos sejam de qualidades para 
satisfazer as expectativas do público. 
“É possível viver da música. Só que 
deves pautar pelo dinamismo. Ser um 
cantor criativo. Pensar sempre alto. 
Com estes itens pode se viver sim 
da música no nosso país”, realçou. 

Presentes no lançamento do álbum 

“Não Desista” os músicos da nova 
geração, louvaram a iniciativa e 
acreditam que impulsionará o estágio 
actual da música moçambicana. 

Hélio Albano, apresentador e 
cantor, disse que Ary The King é fonte 
de inspiração de muitos jovens, pois ele 
não espera da ajuda das autoridades 
governamentais para produzir os seus 
trabalhos.

“Este é um dos poucos jovens 
dinâmicos que temos na actualidade 
ao nível da região norte do país. Ele 

é muito criativo e não depende de 
ajuda das autoridades governamentais. 
As suas músicas inspiram a muitos 
de nós e acredito que o álbum vai 
ter boa aceitação na comunidade”, 
revelou.

Sasa Dance outro cantor abordado 
por NGANI, afirmou que, o álbum 
trouxe múltiplas vantagens, porque 
tem músicas bastantes educativas, 
sobretudo para a mudança de 
comportamento das pessoas na 
sociedade.

“Só para se ter uma ideia, “Não 
Desista” veio para nos encorajar a 
continuarmos a trabalhar porque os 
melhores dias virão. Este álbum  serve 
para dar moral aqueles que viram 
seus sonhos defraudados por vários 
motivos. Enfim, precisamos deste tipo 
de músicas educativas para o bem da 
nossa sociedade”, sublinhou. 

O álbum “Não Desista” pode ser 
adquirido a preço de 500 meticais.

É possível viver da música - Ary The King

“Nunca Desista” é o título do 
álbum do cantor e compositor, 
Aristóteles da Costa Santos, 
mais conhecido por Ary The 
King, lançado recentemente 
numa das casas de pasto da 
cidade de Nampula.

AGOSTINHO MIGUEL

Jovens da RENAMO marcham contra o desemprego 
e falta de habitação em Chimoio

POLÍTICA

Com vista a exigir ao 
Estado moçambicano 
mais postos de trabalho e 

habitação, a Liga da Juventude da 
Resistência Nacional Moçambicana 
(RENAMO) protagonizou, há 
dias, uma marcha nas principais 
artérias da cidade de Chimoio, 
capital provincial de Manica, no 
centro do país.

Na ocasião, o presidente da Liga 
da Juventude da maior força política 

da oposição em Moçambique, Ivan 
Mazanga, afirmou durante a marcha, 
que esteve inserida nas celebrações 
do Dia Internacional da Juventude, 
anualmente assinalado aos 12 de 
Agosto, que para solucionar o drama 
de falta de emprego, é necessário criar 
pacotes de formação para os jovens 
tendo em conta as potencialidades 
do país.

Mazanga afirmou ainda que 
há igualmente necessidade de 
introdução de técnicas modernas 
na componente agrícola, sobretudo 

mecanizada, de modo que a 
juventude, a chamada seiva da 
nação, seja motivada a produzir 
diversos produtos alimentares e de 
rendimento.

“Se achamos que temos que 
desenvolver através da agricultura, 
a juventude deve ser formada. 
Necessitamos de uma agricultura 
mecanizada, uma agricultura 
orientada ao mercado, uma 
agricultura orientada para a 
exportação. É isto que vai trazer o 
verdadeiro desenvolvimento. É isto 

que vai fazer com que a juventude 
esteja integrada no processo de 
desenvolvimento do nosso país”, 
explicou.

Durante os cinco dias da visita 
que o Presidente da Liga da 
Juventude da RENAMO, efectuou 
à província central de Manica, 
orientou vários encontros com os 
quadros do partido da Perdiz, para 
além de visitar os locais históricos 
do movimento político liderado 
por Ossufo Momade.

BENEDITO COBRISSUA
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Crise de salários sufoca equipas de futebol 
da província de Cabo Delgado 

dois técnicos, os membros fundadores 
também foram embora, tendo ficado 
apenas o presidente do clube, Alfredo 
Culamba. 

A maior parte dos atletas do 
Sporting Clube de Montepuez são 
estudantes e muitos deles não têm 
contrato. O mesmo acontece com 
os funcionários, por isso várias 
vezes os atletas faltam aos treinos 
e em algumas partidas. Apesar das 
dificuldades, Culamba disse que está 
satisfeito com a participação da equipa 
no campeonato provincial. Para o 
próximo ano, o dirigente perspectiva 
reforçar o conjunto com mais atletas 
sendo dois de Montepuez, um da 
União Desportiva e outro do Atlético 
Clube. 

“No próximo ano vamos apostar 
em atletas mais jovens e alimentar 
as equipas grandes para conseguir 
mais investimentos para a formação 
da nossa equipa”, disse o dirigente. 

Entretanto, a crise dos vencimentos 
nas equipas de Cabo Delgado não 
afecta apenas os Leões. As 11 Estrelas 
de Chiúre e Baía de Pemba FC também 
não pagam salários aos jogadores e 
funcionários. No caso das 11 Estrelas 
sempre se apresentam com poucos 
jogadores e sem nenhum suplente, 
mesmo quando jogam em casa. 
Boa parte da equipa já abandonou 
o clube e a maioria dos jogadores que 
também são estudantes, precisando 
de dinheiro para pagar os estudos, 
decidiram pular fora para se dedicar a 
formação, porque a carreira de jogador 
no país, não compensa. Além dos 
atletas, a direcção também desistiu e 
neste momento a equipa é orientada 
pelo nigeriano Anthony Pelé. 

No caso do Baía de Pemba os 
jogadores queixam-se de atrasos 
salariais há quatro meses. Mas eles 

têm sido autênticos heróis e desde o 
início da competição estão na luta 
pelo título sonhando representar a 
equipa no Moçambola de 2023, prova 
muito cobiçada pelos amantes do 
futebol da província. A última vez 
que uma equipa local representou a 
província no Campeonato Nacional 
de Futebol foi em 2019 através do 
próprio Baia.

Neste momento, a equipa é a 
segunda classificada do campeonato 
provincial e está a três pontos do 
primeiro. Já quase no fim da primeira 
volta do campeonato, a Associação 
Desportiva de Pemba é campeã 
da primeira volta, após vencer o 

FC de Pemba por três bolas sem 
concorrência. O Pembinha soma 32  
pontos fruto de 8 vitórias, 2 empates 
0 derrotas,  26 golos marcados 3 
sofridos, em 11 desafios.

Por causa do cenário desportivo 
em que se vive na província, receia-se 
que as equipas desistam de participar 
a segunda volta do campeonato, mas 
Alfredo Culamba garantiu que a sua 
equipa não vai desistir da prova, 
apesar de ser difícil se manter nela. 
Na segunda volta da prova as duas 
equipas em crise terão mais saídas, 
dai que correm riscos não cumprir 
com o calendário.Sporting Clube de Montepuez

Fundado há pouco menos de 
10 anos, o Sporting Clube de 
Montepuez começou por jogar 
nos torneios entre bairros 
e aldeias, mas depois, os 
proprietários decidiram filiar a 
equipa na alta roda do futebol 
provincial de Cabo Delgado, 
edição 2022. No inicio, o seu 
plantel era composto por 38 
atletas que competiam nos 
distritos de Montepuez, Pemba e 
Chiúre.

Desde o inicio do 
campeonato provincial 
de futebol, a equipa já 

disputou 22 jogos e faltam outras 
11 partidas. Mas pelo que se tem 
visto, os Leões da segunda maior 
cidade de Cabo Delgado não têm 
capacidade para continuar com a 
prova.

Com 11 jornadas disputadas, o 
Sporting Clube de Montepuez soma 
apenas 3 pontos fruto de uma e única 
vitória, 29 golos sofridos, 8 marcados 
e 9 derrotas. Actualmente há um 
braço de ferro entre os jogadores e 
a direcção do clube. Os atletas não 
recebem os salários desde o começo 
da época e estão revoltados com a 
situação.

Em entrevista ao NGANI, o 
treinador do colectivo disse que a 
equipa técnica era constituída por 
três treinadores, mas a crise que 
abalou o clube desmotivou aos outros 
dois que acabaram por abandonar o 
barco. Carlitos como é conhecido nos 
meandros desportivos, acrescentou 
que neste momento não tem contrato 
de trabalho e está filiado ao clube 
por amor à camisola. Para além dos 

JACKSON BASILIO

Desportivo de Pemba pretende 
ocupar lugares cimeiros no Nacional 
de Andebol

O Clube Desportivo de Pemba, 
único representante da 
província de Cabo Delgado 

no Campeonato Nacional de Andebol, 
em ambos sexos, a ter lugar a partir 
desta segunda-feira (15) até próximo 
dia 26 do mês de Agosto corrente na 
cidade de Tete, província com o mesmo 
nome, diz que pretende ocupar os três 
primeiros lugares do torneio.

A equipa técnica chefiada por Pinto 
Lourenço, mostrou-se satisfeita com 
as condições que a direcção do clube 
disponibilizou para que as duas equipas 
compitam da melhor forma possível e 
está seguro que os seus atletas vão fazer 
um bom campeonato. O presidente do 
clube, Moisés Zacarias, garantiu que as 
duas equipas receberam condições para 
ombrear em pé de igualdade com todos 
os seus adversários e que os jogadores 
vão fazer o seu melhor como tem sido 
apanágio quando os seus atletas vão 
à competição.

A delegação de Cabo Delgado é 
composta por 26 elementos, sendo 24 
atletas e dois técnicos que vão participar 
na prova máxima da modalidade no país. 
O Presidente da Associação Provincial 
de Andebol, António Tuzine, apelou 
aos atletas a respeitarem as pessoas 

que encontrarem durante o processo 
competitivo. 

Por seu turno, a Directora Provincial 
da Juventude, Emprego e Desporto, 
Maria Carrilho, em representação do 
Governador da Província, instou os atletas 
a terem Fair Play na competição. “Meninos 
nos representem bem, respeitando as 
normas desportivas. Vão atrás das 
medalhas, mas também se não ganharem 
continuarão a ser filhos mais queridos 
desta casa. Mostrem que Cabo Delgado 
é uma província de jovens resilientes, 
decididos e fortes, apesar de tudo que 
a província enfrenta nos últimos anos”, 
disse a directora. 

Na hora do adeus, Cremildo José, 
atleta sénior masculino do Desportivo, 
disse ao NGANI que a sua equipa não 
vai à Tete para um passeio turístico, mas 
sim para competir em pé de igualdade 
com todos oponentes. Sãozinha Casimiro, 
atleta do mesmo clube em femininos, 
disse que as meninas estão ansiosas em 
dar o seu melhor na prova e prometeu 
trazer troféus para Cabo Delgado. Para 
além do Desportivo de Pemba, a zona 
norte será representada também pelas 
províncias de Nampula e Niassa. A 
competição contará com seis províncias 
de Moçambique.
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