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Agrado ao chefe pelo job na UEM: Nyusi recebe 
Honoris Causa pela defesa do meio-ambiente

No discurso de ocasião, o 
chefe de Estado moçam-
bicano apontou como 

sendo prioritário mudar atitudes face 
ao meio-ambiente e “influenciar as 
novas gerações” para preservar o pla-
neta. 

“Os desafios impostos pelas al-
terações climáticas exigem de todos 
nós uma mudança de atitude na for-
ma como tratamos o meio-ambiente 
e extraímos recursos naturais. Não 
pode ser a todo o custo”, referiu o 
chefe de Estado, em Maputo.

Nyusi disse que o título “é refle-
xo da participação e entrega do povo 
moçambicano pela causa ambien-
tal”, dedicando-lhe a distinção. Na 
ocasião, considerou necessário “in-
fluenciar as novas gerações” para a 
“importância da preservação da bio-
diversidade, da adaptação e resiliên-
cia perante as mudanças climáticas e 
por uma gestão sustentável dos recur-
sos naturais”.

O título foi justificado pela UEM 
com a atenção dada por Nyusi, desde 
2015, à redução da vulnerabilidade 
climática, criação de resiliência nas 
comunidades e a medidas de con-
servação. Os resultados são visíveis, 
entre outras, junto de “comunidades 
que se encontram em regiões mais 
propensas ao impacto das mudanças 
climáticas e outros fenómenos natu-
rais”, disse a directora da Faculdade 
de Veterinária, Cesaltina Tchamo.

De acordo com a UEM, Nyusi 
liderou advocacia entre os decisores 
nacionais e internacionais para a im-
plementação de medidas efectivas 
nos programas de conservação e na 
mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas. 

Pesam ainda para a atribuição do 
título a Filipe Nyusi, de acordo com 
a UEM, a liderança de um Governo 
comprometido com a busca de par-
cerias para combater a poluição dos 
oceanos e mares e assegurar uma 
economia azul sustentável; a imple-
mentação de reformas legais que im-
pulsionaram a conservação da biodi-

versidade em várias áreas protegidas 
do país.  A preocupação e os feitos do 
Presidente Filipe Nyusi com a preser-
vação da natureza nas diferentes fren-
tes sócio-económicas, tal como no 
turismo, onde promoveu oportunida-
des de investimento e parcerias nas 
áreas de conservação, entre outros 
concorrem para justificar o galardão. 
Trata-se de um título que chega em 
menos de cinco meses após a esco-
lha do novo reitor, Manuel Guilher-
me Júnior. em substituição à Orlando 
Quilambo. 

O expediente foi movimentado 
por Manuel Guilherme Júnior, como 
agradecimento pela sua promoção ao 
mais alto cargo da mais antiga insti-
tuição de ensino superior do país.  O 
novo reitor chegou ao cargo na lógi-
ca do job for the boys, na tentativa de 
dar benefícios aos membros do reno-
vado G40, uma equipa que abocanha 
os espaços da rádio e televisão para 
cantar hossanas ao chefe de Estado. 
Aquando da sua indicação, houve 
contestação no seio académico, não 
por causa da falta de requisitos, mas 
sim, por ser conhecido como homem 
muito próximo ao poder do dia.

O agora reitor da prestigiada uni-
versidade, era visto nas televisões 
como comentador alinhado ao par-
tido Frelimo. Manuel Guilherme Ju-
nior iniciou a movimentação do ex-
pediente em finais de Agosto, através 
do Conselho Académico da UEM, 
sob proposta das faculdades de agro-
nomia e engenharia florestal, ciências 
e de veterinária. 

Através da Resolução 7/CA/2022 
do Boletim da República publicado a 
02 de Setembro, o país foi assim in-
formado sobre a distinção.  Não é a 
primeira vez que Nyusi recebe uma 

distinção sobre questões ambientais.  
Este ano, em Fevereiro, o presidente 
recebeu o título de campeão de África 
na Gestão de Risco de Desastre pela 
União Africana. Em 2016, ganhou 
um prémio de mérito, pela Interna-
tional Conservation Caucus Foundation, 
nos Estados Unidos da América.  É a 

MANGAVA DOS SANTOS

Momento de entrega do título ao Presidente da República

segunda vez que a UEM atribui um 
título à um chefe de Estado moçam-
bicano, o que sempre cria polémica 
devido a carga da politização que o 
galardão acarreta. 

Quando Armando Guebuza esta-
va no final do seu mandato, o Centro 
Cultural da UEM beneficiou de uma 
breve reabilitação para a cerimónia 
de atribuição de título Honoris Cau-
sa em Economia e Desenvolvimento 
ao então chefe de Estado, em 2014.

Guebuza recebeu a distinção das 
mãos de Orlando Quilambo, então 
reitor desta universidade, numa altu-
ra em que estava com a popularida-
de muito baixa.  Refira-se que na ce-
rimónia o Presidente moçambicano 
teve como padrinho o Presidente ces-
sante do Quénia, Uhuru Kenyatta.

Este foi o segundo título Honoris 
Causa atribuído a Filipe Nyusi em 
quatro anos.  O primeiro foi entregue 
em Fevereiro de 2018 pela Escola de 
Diplomacia e Relações Internacio-
nais de Genebra, Suíça, em reconhe-
cimento do seu trabalho em prol da 
paz em Moçambique

SOCIEDADE

O Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, recebeu na 
sexta-feira finda, o título 
de Doutor Honoris Causa 
na área de Conservação da 
Biodiversidade e Mudanças 
Climáticas da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM).

Ministro da Defesa de Moçambique e Josep Borell
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A situação não lhe permite 
prosseguir com as aulas, 
o que compromete o seu 

futuro. Informações fornecidas pelos 
familiares e confirmadas pela vítima, 
dão conta que o crime foi suposta-
mente protagonizado por uma mulher 
que responde pelo nome de A. Jurias-
se, professora de uma escola da cida-
de de Nampula e residente no bairro 
de Natiquiri, popularmente apelidada 
por quilómetro dois. Aliás, tratando-
-se de uma professora e quadro da fun-
ção pública, era suposto que pudesse 
ter uma postura contrária, a da justiça 
pelas próprias mãos.   

Segundo a vitima, ele se deslocou 
à cidade de Nampula a convite dos 
tios, a fim de passar férias com os pri-
mos. Em Nampula, o rapaz fez ami-
zade com um empregado doméstico 
de uma residência vizinha que tem a 
sua idade. Após a jornada laboral, os 
dois fechavam-se no interior da sala da 

casa da professora e assistiam filmes, 
acto que já era uma rotina. Num dos 
dias, por volta das 18 horas, o seu ami-
go lhe convidou para mais uma “ses-
são cinematográfica”, mas enquanto 
aguardava do lado de fora do portão 
que lhe daria acesso ao interior, che-
gou a proprietária da residência, que 
iniciou com uma série de interrogató-
rios e concluiu que o adolescente era 
um ladrão, mesmo com a intervenção 
do seu empregado que fez de tudo 
para defender o amigo, não foi possí-
vel conter a fúria da educadora. 

“Ela meteu-me no interior da re-
sidência, trancou o portão e foi pegar 
uma catana e começou a me atacar. Só 
acordei no hospital central”, contou o 
rapaz.

O tio da vítima acrescentou que na 
data em alusão se encontrava a des-
cansar na sua residência e foi colhido 
de surpresa pelos vizinhos, com a in-
formação que dava conta do estágio 
grave em que o sobrinho se encontra-
va. Imediatamente, o homem levou 
o adolescente ao hospital onde ficou 
internado para efeitos de cuidados in-
tensivos.  “Depois das torturas lança-
ram o miúdo para fora do quintal e foi 
lá onde o recuperamos já desmaiado. 

Encaminhamos ao posto de saúde e de 
imediato foi transferido para o Hospi-
tal Central de Nampula”, conta o tio. 
“Pedimos explicações a autora do cri-
me que por sinal é nossa vizinha, mas 
ela não quer dialogar. Exigimos que a 
justiça seja feita”, acrescentou

Quilénio Rafael, filho de pais cam-
poneses, já está fora do perigo e en-
contra-se com a familia, mas continua 
com algumas sequelas devido a gravi-
dade dos ferimentos contraídos, o que 
não lhe permite assistir às aulas e ao 
que tudo indica, ainda vai precisar de 
alguns exames médicos e psicológicos, 
para que volte ao seu estado normal. 

NGANI soube que o Hospital Cen-
tral de Nampula emitiu uma guia de 
apresentação do adolescente de forma 
periódica para fins de controlo, mas os 
pais do miúdo duvidam que o calen-
dário poderá ser cumprido na íntegra, 
alegadamente por falta de condições 
financeiras para custear o transporte 
de Murrupula à Nampula. 

Policia “caça” autora do crime
NGANI contactou a Policia da Re-

pública de Moçambique em Nampu-
la e soube que o caso já deu entrada 
numa das subunidades da corporação 
através do auto com o número 62/
PRM/2022, e decorrem diligências 
com vista a neutralização e posterior 
responsabilização da autora do crime. 

Professora espanca adolescente com recurso 
a catana em Nampula

JÚLIO PAULINO

Um adolescente que responde 
pelo nome de Quilénio 
Rafael, de 16 anos de idade, 
que reside com os pais 
na vila-sede do distrito 
de Murrupula, a oitenta 
quilómetros da cidade de 
Nampula, está a passar por 
maus momentos, devido 
a uma agressão física que 
culminou com fortes golpes 
na cabeça, nos membros 
inferiores e superiores com 
recurso a uma catana.

O adolescente Quilénio no leito do Hospital depois de ser brutalmente espancado por uma professora 
na cidade de Nampula

Menor albina de sete anos violada sexualmente 
na cidade de Pemba
Uma criança de sete anos de 

idade com problemas de pig-
mentação da pele, aluna na 

Escola Comunitária de Mulapane, no 
Bairro de Cariacó, foi violada por um 
homem, por sinal seu vizinho, na unida-
de D, denominado Chibuabuar, no Bair-
ro Municipal da cidade de Pemba, pro-
víncia de Cabo Delgado.

Segundo Cristina Sele, tia da menor, 
o suposto violador satisfez os seus inten-
tos na ausência dos pais da criança e a 
família só descobriu devido a alteração 
do estado normal de saúde da menor. 
Questionada insistentemente ela acabou 
revelando que foi vitima de uma viola-
ção sexual. Sele disse ainda que após a 

criança ter revelado o sucedido, a família 
levou ao Hospital Provincial da Pemba, a 
maior unidade sanitária de Cabo Delga-
do, onde foi confirmado o crime depois 
dos exames médicos. “Foi num domin-
go. Eu recebi a informação com a minha 
irmã que aquele vizinho violou a menor. 
Levamos ao hospital ela ficou internada 
um dia porque o médico estava ocupado. 
No dia seguinte fez o exame e fomos con-
firmados de que ela foi violada”, contou 
dona Sele. 

O assunto foi remetido à Procuradoria 
da Cidade de Pemba, mas até então ainda 
não houve progressos porque o violador 
anda fugitivo. A tia da vitima pede justiça 
a quem de direito e teme que a menor pas-

se por discriminação. Após a miúda fazer 
exames médicos, a mãe disse que os fami-
liares tentaram entrar em contacto com o 
violador que sempre frequentou a casa da 
vitima, mas este anda com o telefone des-
ligado. Entretanto, o chefe do quarteirão 
onde aconteceu o incidente, confirma ter 
recebido a notificação da família da crian-
ça para entregar o acusado, mas o respon-
sável das dez casas, nunca encontrou o 
suspeito na sua residência. Jerónimo João, 
mais conhecido por Jeque disse ainda que 
a informação chocou a sua comunidade e 
caso o suposto infractor volte ao convívio 
na comunidade será neutralizado. 

Jeque foi mais longe dizendo que o 
caso se agrava mais porque as pessoas por-

tadoras de albinismo são protegidas por 
lei, depois de muitos raptos de que foram 
vitimas. “Ninguém sabe o que terá feito, 
mas depois da violação é provável que 
tenha cortado o cabelo dela, uma vez 
que muita agente acredita que a pessoa 
albina tem um enorme valor económico, 
o que não constitui a verdade”, finalizou 
Jeque. A informação também foi rece-
bida com desagrado pela Associação de 
Portadores do Albinismo de Cabo Del-
gado. Júlia Aguacheiro, presidente da 
agremiação lamentou o facto e disse que 
após a confirmação de que a menor foi 
de facto violada decorrem esforços para 
que o homem que se encontra a monte 
seja localizado e responsabilizado.

JACKSON BASILIO



NGANI -   Segunda-feira, 19 de Setembro de 2022                                                                                                                                                               P.04

SOCIEDADE

SENAMI em Niassa neutraliza onze trabalhadoras 
de sexo de nacionalidade malawiana

O Chefe do Departamento 
de Relações Públicas no 
SENAMI em Niassa, Al-

meida Metenge, disse na manhã de 
terça-feira passada que o acto surge 
no âmbito do cumprimento do plano 
de fiscalização de estrangeiros na ci-
dade de Lichinga e em todos os pos-
tos de travessia, ocorrido no anterior 
final de semana tendo se interpelado 
cerca de 16 cidadãos de nacionalidade 
malawiana por migração clandestina. 
Desse número, 11 cidadãs estão reti-
das e aguardam pelos procedimentos 
subsequentes, enquanto que os restan-
tes cinco foram repatriados a partir de 
Mandimba.

Metenge sublinhou que as fiscali-

PEDRO FABIÃO

Cerca de 11 mulheres 
estrangeiras tidas como 
trabalhadoras de sexo 
oriundas do vizinho Malawi 
estão retidas pelo Serviço 
Nacional de Migração 
(SENAMI), Direcção 
Provincial de Niassa, após 
diligências que confirmam 
que entrarem de forma ilegal 
no nosso país. 

zações de mulheres trabalhadoras de 
sexo são feitas diariamente, incluindo 
aos fins-de-semana, em todos os locais 
de hospedagem de cidadãos, nas em-
presas públicas e privadas e também 
nas bombas de abastecimento de com-
bustíveis. A fonte acrescentou que nos 
últimos três meses há uma tendência 
de crescimento deste tipo de casos, so-
bretudo envolvendo cidadãos do Ma-
lawi, que alegam que o seu país não 
está em boas condições para sua so-
brevivência.

Por outro lado, o Chefe do Depar-
tamento de Relações Públicas no SE-

NAMI em Niassa, informou que cerca 
de 837 cidadãos nacionais e estran-
geiros foram atendidos nas fronteiras 
de Niassa, contra 801 do igual perío-
do da semana anterior e destacou as 
fronteiras de Mandimba, distrito com 
o mesmo nome e Entre-lagos, em Me-
canhelas, todas elas ao sul desta divi-
são administrativa nacional, com 377 
e 217 registos, cada um.

A fonte apelou aos concidadãos 
nacionais ou estrangeiros para, sem-
pre que pretendam entrar ou sair do 
território nacional, façam a partir dos 
postos oficialmente estabelecidos vi-

sando evitar a onda de irregularida-
des. “Aproveitando, apelamos aos 
transportadores semi-colectivos de 
passageiros e cargas para que antes 
de partirem observem os seus passa-
geiros. Caso haja os de nacionalidade 
estrangeira, que observem a legalida-
de dos mesmos. Caso contrário, se o 
cidadão for ilegal, a migração faz com 
que se interpele o cidadão e se retenha 
a viatura até que o processo do cida-
dão estrangeiro esteja regularizado”, 
informou Metenge.

A versão das trabalhadoras de sexo 
Falando em entrevistada exclusiva 

ao Jornal NGANI na manhã de úl-
tima terça-feira em Lichinga, quatro 
dias após a sua neutralização pelo SE-
NAMI Niassa, uma das vítimas, de 30 
anos de idade, confessou que se tem 
dedicado ao trabalho de sexo com vis-
ta a obter dinheiro para sustentar os 
filhos. Ela explicou que veio para Li-
chinga casada com um moçambicano 
com quem viveu três anos, desde 2018, 
mas agora estão separados e têm dois 
filhos menores. A nossa interlocutora 
disse que por dia ganha entre quinhen-
tos e mil meticais. Também disse que 
sempre se protege das doenças sexual-
mente transmissíveis como o HIV/
SIDA.Outras trabalhadoras de sexo 
recusaram falar à nossa reportagem 
até a nossa saída do local.

As onze trabalhadoras de sexo neutralizadas pelo SENAMI em Niassa

Deslocados do Centro de Reassentamento de Corane 
ainda carecem de inúmeros apoios

O Centro de Reassentamento das 
famílias deslocadas de Cabo 
Delgado localizado no posto 

Administrativo de Corane em Meconta na 
província de Nampula, ainda necessita da 
melhoria das condições existentes.

Aberto a 4 de Novembro de 2020, o 
centro projectado para acomodar as pes-
soas que abandonaram tudo nas suas zonas 
de origem por conta do terrorismo que está 
a assolar alguns distritos de Cabo Delgado 
e actualmente Eráti e Meconta em Nam-
pula, conta actualmente com 1750 famílias 
registadas, equivalentes a 7995 pessoas, que 
até então necessitam da existência e algu-
mas infra-estruturas básicas. Segundo o ad-
ministrador de Meconta, Melchior Situte, a 
via de acesso ao centro está completamente 
péssima e quando chega a época chuvosa, a 
sua transitabilidade fica totalmente difícil, 
para além da situação da superlotação das 
salas de aulas, uma vez que a escola que se 
encontra num dos bairros circunvizinhos já 
era pequena, e com a chegada dos meninos 
de Cabo Delgado, as salas ficaram insufi-
cientes. Para além desse aspecto, existe o 
problema da falta de um Centro de Saúde, 
porque a pequena unidade sanitária que ali 

funcionava ficou destruída pelos ciclones 
Ana e Gombe. “Portanto queremos pedir ao 
Governo e os parceiros, a construção de um 
Centro de Saúde resiliente para os nossos 
compatriotas que se encontram no Centro de 
Reassentamento de Corane. Também, para 
garantir a segurança dos mesmos e a popula-
ção circunvizinha, precisa-se da construção 
de uma infra-estrutura para que a nossa po-
lícia esteja mais ou menos cômoda” disse o 
administrador.

Governo promete melhorias
Por sua vez, o Director dos Serviços Pro-

vinciais de Assuntos Sociais em Nampula 
Nguma Geraldo, garantiu que o governo vai 
continuar a trabalhar para que os serviços 
básicos de saúde, educação, segurança entre 
outros, sejam acautelados de modo que os 
deslocados tenham a acomodação e segu-
rança necessárias.  “Queremos ainda garan-
tir que enquanto podermos como Estado, 
nenhum deslocado interno ficará sem um 
tecto seguro nas províncias onde está aco-
modado” assegurou o director.

Aos parceiros de Cooperação, Geraldo 
apelou à continuidade na mobilização de re-
cursos ao alto nível, como forma de garantir 

que as organizações de base continuem a dar 
assistência. “Aos nossos parceiros, nossos 
doadores, temos a certeza que sim, desde o 
princípio estão a dar um apoio significativo 
às nossas agências de assistência no terreno, 
e por se pensar que as coisas estão a se estabi-
lizar, reduzimos aquilo que é o nosso apoio, 
daí que como Governo, apelamos para que 
estas organizações continuem a dar o seu su-
porte à população deslocada encontrada em 
diversos locais do país” apelou Geraldo.

Infra-estruturas construídas
Quanto a provisão dos serviços básicos 

até então, o administrador destacou a aber-
tura de quatro furos de água, construção de 
um mini-sistema de abastecimento do líqui-
do estando ainda em processo, a construção 
de um macro-sistema que irá cobrir todo o 
centro de reassentamento, incluindo os bair-
ros circunvizinhos, instalação da energia 
eléctrica da rede Nacional, a construção de 
600 casas resilientes, estando em curso a mo-
bilização de material para a construção de 
mais 750 casas, das quais 100 serão construí-
das para as famílias acolhedoras nos bairros 
circunvizinhos.

“Foi alocado ao Centro de Acolhimento, 

uma moto-ambulância que serve de meio 
de transporte dos doentes para o Centro de 
Saúde que se localiza no posto sede”, dis-
se o administrador. “Na área da agricultu-
ra, foram distribuídas 587 machambas para 
igual número de famílias, e foi alocado um 
trator com as respectivas alfaias a uma des-
locada no âmbito do programa SUSTEN-
TA”, acrescentou. Mais adiante o adminis-
trador deu a conhecer que como forma de 
empoderamento, foram criadas associações 
de produção de hortícolas e a criação de 
frango sendo que neste momento, aquela 
população está a vender os produtos, mas 
enfrenta dificuldades para o acesso ao mer-
cado devido a degradação da estrada.

O centro conta com 7995 deslocados re-
gistados, dos quais 1842 são mulheres, 1320 
homens, 2607 crianças do sexo feminino e 
2187 masculino. O centro conta ainda com 
grupos vulneráveis num universo de 428 
pessoas divididas em 203 mulheres idosas, 
115 homens idosos, 87 mulheres grávidas, 
17 deficientes e 6 doentes mentais. Até o 
momento, o centro conta com um total de 
237 crianças nascidas naquele local desde a 
sua abertura.

ANTÓNIO CINTURA
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OPINIÃO

Registou-se na semana finda, 
um esforço sem precedentes da 
Universidade Eduardo Mon-

dlane (UEM) em conceder o título ho-
norífico de Doutor Honoris Causa ao 
Presidente da República, Filipe Nyusi em 
Biodiversidade e Mudanças Climáticas, 
na mesma altura em que Moçambique, 
num universo de 192 países, ocupou a 
posição número 185, integrando a lista 
dos países com o baixo índice de desen-
volvimento humano, ou seja, estamos 
entre os sete (7) países menos desenvol-
vidos do mundo.

O recente índice de desenvolvimento 
humano deveria preocupar a Universi-
dade Eduardo Mondlane, de forma a se 
engajar em iniciativas para garantir a ex-
pansão das liberdades socioeconómicas 
dos moçambicanos, sua nobre missão, e 
por essa via, melhorar em termos quali-
tativos e quantitativos os indicadores do 
bem-estar dos moçambicanos. E a ques-
tão que paira no ar, tem que ver com os 
factores que fizeram com que a UEM se 
desviasse da sua nobre missão (propor 
soluções para os problemas que assolam 
o país) para se dedicar a atribuição do 
título de Doutor Honoris Causa, num 
contexto em que Moçambique é um séti-
mo país menos desenvolvido do mundo.

Sobre os elementos que estiveram por 
detrás da atribuição do título ao Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, emer-
giu um debate aceso, controverso e sem 
consenso entre os moçambicanos, preva-
lecendo duas correntes dominantes que 
explicam os elementos por detrás da atri-
buição, sendo que a primeira defende a 
tese de uma atribuição baseada na me-
ritocracia do Presidente da República, 
enquanto a segunda diz que foi uma es-
pécie de agradecimento (do Magnifico 
Reitor) e/ou um exercício de fazer com 
que as acções de governação do Presi-
dente da República pareçam melhores 
do que realmente são.

O grupo que se prende nos argumentos 
ligados a meritocracia defende a tese de 
que o Presidente da República, durante 
o seu ciclo de governação, sem precisar 
de apoio dos que lhe rodeiam, teve qua-
lidades sui generis, uma inteligência e 
capacidade de se entregar ao trabalho, 
o que lhe garantiu um reconhecimento 
internacional, da União Africana, como 
Campeão da Gestão de Desastres. Ain-
da de acordo com este grupo, o país foi 
sabiamente liderado no contexto dos ci-
clones IDAE e Kenneth, entre outros, em 
questões ligadas a biodiversidade, áreas 
de conservação, sobrevivência dos ecos-
sistemas, caça furtiva, conservação do 
mangal, a emergência de um activismo 
mais consciente em prol da defesa do 
ambiente e uma série de conferências na-
cionais e internacionais.

Numa visão totalmente diferenciada, 
o segundo grupo, sem recusar os feitos 
associados a figura do Presidente da Re-
pública, coloca como um dos factores 

determinantes, a ideia de agradecimento 
político da parte do Magnifico Reitor, a 
quem lhe colocou no cargo no mês de 
Abril do ano em curso (2022). Recor-
de-se que Manuel Guilherme Júnior, na 
eleição para o cargo de Reitor, a nível do 
Conselho Universitário da UEM, acolheu 
cinco (5) votos, estando na segunda posi-
ção, sendo que a primeira posição, com 
um total de dez (10) votos, foi ocupada 
por António Gonçalves.  Guilherme Jú-
nior, ascendeu ao posto máximo, quan-
do a decisão foi para o campo político (a 
decisão final de nomear ou exonerar os 
reitores das Universidades Públicas cabe 
ao Presidente), no qual já era experien-
te e bem aconchegado com o executivo, 
onde era descrito como um Spin Doctor.

O grupo do agradecimento, indica ain-
da que decorridos cinco meses depois de 
assumir as funções de Reitor da UEM, 
Guilherme Júnior engajou-se diante da 
Faculdade de Agronomia e Engenharia 
Florestal, de Ciências e de Veterinária, 

para que se chancelasse a atribuição do 
título de Doutor Honoris Causa ao Pre-
sidente da República – aquele que indica 
o Reitor – devido a advocacia por este 
conduzida no plano nacional e interna-
cional, pelas matérias da área. 

Quanto a corrente ideal e mais cor-
recta que explica as razões dessa atri-
buição, conforme exposto anteriormen-
te, não há consenso e cada indivíduo, 
escolhe tomar a sua posição em função 
da sua classe, posição social, aspirações 
económicas e políticas. Contudo, sem 
desmerecer os argumentos do primeiro 
grupo, indivíduos que se alinham na po-
sição de um agradecimento pelo cargo 
de Reitor, defenfem  que havendo a me-
ritocracia, figuras como Carlos Serra e 
Rui de Carvalho, cuja contribuição e ac-
ções em matérias de advocacia por um 
meio ambiente sustentável no país são 
inquestionáveis e mais do que evidente, 
merecciam mais o título.

Voltando aos factos, a Universidade 
Eduardo Mondlane, sob a liderança do 
novo Reitor, eximiu-se das suas respon-
sabilidades num contexto em que o país 
enfrenta dificuldades de variada natureza 
e os indicadores do recente relatório do 
desenvolvimento humano, deveria preo-
cupar a academia moçambicana em pro-
curar compreender os factores por detrás 
do retrocesso de Moçambique nos níveis 
de desenvolvimento, e que afectam os 
níveis de felicidade dos concidadãos na-
cionais. 

Pegando os dados do relatório das 
Nações Unidas, podemos dizer que os 
moçambicanos ocupam a sétima posição 
dos mais infelizes do mundo. A infelicida-
de dos moçambicanos, deveria nortear a 
UEM, de forma a identificar as possíveis 
soluções em volta dessa problemática, no 
lugar de tornar um espaço de excelência 
(academia) num campo politizado e de 
agradecimentos.
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      Jaime Newton Z. Gode

 Uma Semana Badalada: Houve espaço para Doutor 
Honoris Causa num contexto em que Moçambique 

está na cauda do Desenvolvimento Humano

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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Reitor da UEM e o Presidente da República na cerimónia do Honoris Causa



 

Recentemente temos as-
sistido incrédulos (no 
meu caso) a um núme-

ro avassalador de notícias que têm 
vindo a público, em alguns Órgãos 
de Informação, de várias partes do 
Mundo — menos em Moçambi-
que que, nestas questões de Saúde, 
«anda a dormir na forma» —, as 
quais evidenciam uma clara corre-
lação entre a toma das vacinas das 
mais diversas marcas e o apareci-
mento de efeitos adversos, alguns 
temporários, outros aparentemen-
te duradouros e até permanentes, 
num número considerável, e sem 
que haja um padrão definido nas 
camadas populacionais dos Países 
e do Mundo (incluindo Moçambi-
que!), que nos deixam um pouco 
desconfortáveis, para usar um eufe-
mismo, sobretudo porque ao longo 
dos últimos anos, aquando do apa-
recimento da “solução” milagrosa, 
de cujo conteúdo pouco ou nada 
se sabe, fomos conviventes e uns 
mais que outros, até certo ponto, 
incentivaram de forma veemente e 
obstinada a toma generalizada des-
sas inoculações, chegando mesmo 
durante este tempo a revelarem-se 
e a surgirem da bruma da memória 
dos dias já esquecidos autênticos 
sectários e fascistas, que imbuídos 
de um espírito de medo, paranóia, 
crença cega e positivista na Ciência, 
iniciaram uma verdadeira cruzada 
e perseguição àqueles que ousaram 
sequer questionar a narrativa vigen-
te e mediatizada, pretendendo ao 
invés disso ser cautelosos, antes de 
colocarem no seu corpo algo sobre 
o qual pouco ou nada se sabia e de 
que não havia ainda dados robus-
tos que permitissem aferir da sua 
segurança, ou não, quanto mais os 
efeitos que teriam aquando a sua 
inoculação.

Hoje, alguns meses passados, 
ao observar os dados do “Eudra-
vigilance European Database of 
suspected adverse Drug reaction 
Reports”, deparamo-nos com nú-
meros preocupantes, só entre nós, 
de Sul a Norte de Moçambique, na 
África Austral e na União Europeia, 
causados por todas as marcas sem 

excepção, o que nos deverá fazer 
questionar se os métodos usados 
por governos, e posteriormente re-
plicados/ampliados por “indivíduos 
bem intencionados” (deles está o 
Inferno cheio), quer na socieda-
de, quer no seu seio familiar com 
os seus entes queridos, valeram de 
facto a pena e contribuíram para 
proteger quem quer que seja. Ou 
se, por outro lado, tiveram o efei-
to contrário.

A resposta a esta pergunta pa-
rece ter dependido mais da sorte 
e do acaso de cada família do que 
propriamente do método que já se 
revelou, no mínimo, ineficaz, no 
limite perigoso, e para alguns pre-
judicial e com contornos dramá-
ticos.

Querer, portanto, perante as gri-
tantes provas que começam a vir a 
público transformar uma excepção 
à época (dado o pouco que se co-
nhecia do Vírus, e os indícios de 
que se tratava de algo com contor-
nos bastante alarmantes, a julgar 
pelas imagens tétricas de caixões) 
numa regra geral e uma escolha de 
cada um, que deverá ser pessoal, 
intransmissível e, sobretudo, devi-
damente informada numa exigên-
cia, incentivando novamente outras 
tomas e reforços constantes de algo 
que foi feito em tempo recorde, 
como os próprios autores e fabri-
cantes tão orgulhosamente gostam 
de afirmar, e de que sobre as suas 
fases de teste e análises antecedentes 
têm vindo a lume graves suspeitas, 
dando como exemplo os relatórios 
da “Pfizer”, é em si só leviano e 
criminoso ler essa directriz auto-
ritária de um eleito da Assembleia 
da República numa qualquer rede 
social, (independentemente da sua 
cor partidária, ideologia ou grau 
de importância) causa mais do que 
estranheza, causa uma revolta e 
animosidade.

Retomar o discurso de ódio, se-
gregação e ridicularização que foi 
tentado ao longo dos últimos dois 
anos perante um quadro de incerteza 
desta natureza, em que há novos e 
desconcertantes contornos a cada 
dia, e em que até o próprio “Center 

for Disease Control - CDC”, nos 
EUA, um dos arautos Papas destes 
métodos, já começa a questionar e 
a abandonar os mesmos, já cai no 
domínio do irracional patológico 
incompreensível e, o que é pior, do 
malicioso.

Perante as evidências, às quais 
eu nem toquei na superfície devido 
a ausência de espaço desta secção 
de opinião (e de tempo) do suporte 
que estou a usar para me expressar, 
querer forçar e ridicularizar quem 
pensa diferente ultrapassa todo e 
qualquer limite do razoável e co-
loca-nos numa posição de descon-
fiança sobre todas as entidades e 
instituições que têm reforçado e in-
centivado ou justificado os meios 
altamente reprováveis, hediondos e 
discutíveis que foram usados, quer 
no sentido de uma descriminação 
positiva, quer negativa da popula-
ção, usando artifícios de incenti-
vo/penalização (quem se lembra 
das discotecas e dos gelados para 
as crianças que se voluntariaram a 
vacinar nos centros de vacinação?).

Retomar uma narrativa que pe-
rante este quadro põe em causa a 
vida dos cidadãos ou faz com que 
estes joguem uma roleta russa com 
mais do que uma bala na câmara 
deverá, então, fazer-nos pensar se-
riamente em:
1. Quem queremos e estamos a ele-

ger para nos representar quanto 
ao seu conjunto de valores, ati-
tudes e até intenções.

2. Qual a informação e formação, se 
é que têm alguma, científica ou 
médica em que assenta este auto-
ritarismo e intransigência perpe-
trada por certas e determinadas 
pessoas sobre as restantes, que 
têm dúvidas, legítimas e infeliz-
mente suportadas por evidências 
cada vez mais difíceis de ignorar?

3. Quem se irá responsabilizar, no 
caso de ocorrer ainda mais dra-
mático desfecho com as novas 
doses que estão já a ser prepara-
das para este Inverno e em que 
lugar fica na alarvidade do que 
foi proferido na dita publicação 
o consentimento informado, ou 
a expressão “do meu corpo, mi-

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

nhas regras”, tão ampla e orgu-
lhosamente difundida por certos 
e determinados grupos em outros 
campos menos relevantes que a 
sua saúde?

4. Qual a verdadeira razão por trás 
de toda esta exigência? Dado que 
à luz dos últimos acontecimen-
tos e tendo em conta que o vírus 
e o seu desfecho são menos im-
previsíveis e nocivos que estas 
sucessivas doses. A preocupação 
com a saúde e o bem-estar, quer 
individual, quer colectivo, não 
parece infelizmente ser o caso.
Perante tudo o que foi dito, co-

meça a tornar-se incompreensível 
esta insistência, sobretudo vinda de 
figuras mediáticas ou de poder da 
sociedade, numa doença que não 
só não é assim tão letal, como, apa-
rentemente, as inúmeras notícias 
faziam prever, como a mesma é já 
hoje endémica e praticamente a 
grande maioria das pessoas já de-
senvolveu anticorpos suficientes, 
uma vez que já tiveram no mínimo 
uma ou mais infecções causadas 
pelo “SARS Cov-2” e suas linha-
gens e variantes.

Perante estas e outras constatações 
que já são assumidas e difundidas, 
tal é a prevalência e corriqueiris-
mo das mesmas, como as altera-
ções anómalas no ciclo menstrual 
nas mulheres observado recente-
mente, se os governos de todo o 
Mundo, e em especial “o nosso” 
Moçambicano, endurecerem o dis-
curso durante os próximos meses, 
como a julgar pela publicação do 
referido deputado eleito em Por-
tugal (contendo de forma acéfala, 
para ser simpático, disposições que 
violam claramente os mais elemen-
tares direitos constitucionais dos 
cidadãos) parece já ser o caso, de-
veremos gritar em uníssono e de-
finitivamente afirmar, para todos 
e para cada um, que esta situação 
marca um ponto de quebra em que 
devemos ser inflexíveis e implacá-
veis na luta pelos nossos direitos 
e liberdades individuais, devendo 
decretar oficialmente que isto é o 
fim da Picada! Ou seja: estamos 
entregues à Bicharada!!! 
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Estamos entregues à bicharada



Carta Aberta a Sua Excelência Presidente da 
República, Filipe Nyusi

Sr. Presidente, queira aceitar 
as minhas cordiais saudações.

Queria poder escrever muito 
antes, mas não sou muito formal 
e quando se trata de figuras tão 
importantes quanto o senhor pre-
sidente, o vocabulário foge.

Excelência,
Escrevo - lhe antes para mani-

festar a minha preocupação com a 
presença dos terroristas que a cada 
dia vão ganhando terreno na zona 
norte do país. Ao que tudo indica, 
estamos perante aquela situação em 
que cometadores teceram, de que 
ao atacar um grupo, os terroristas 
espalharam-se e de lá formaram pe-
quenos círculos. Temos que aceitar 
que a coisa não está boa do nosso 

lado e precisamos levar muito a 
sério. Senhor presidente, naquela 
sexta-feira, quando se registou o 
primeiro ataque na província de 
Nampula, para o segundo ataque 
na mesma província,os insurgentes 
percorreram quase 300km, de Erati 
para Memba, o que abre espaço para 
muito debate, ao mesmo tempo que 
precisamos repensar melhor sobre 
as nossas estratégias, e os pontos 
estratégicos no desenvolvimento 
de Moçambique.

Antes que fique pequeno para a 
concorrência, gostaria de chamar 
a sua atenção, Excelência, para a 
necessidade de se proteger a vi-
la de Namialo, para destacar um 
contingente militar bem equipado 
para fechar e impedir qualquer pos-

sibilidade de sabotagem terrorista. 
Digo isto porque Namialo é o ponto 
estratégico para o desenvolvimen-
to do Norte e, se for tomado, ou 
sequer ameaçado por uma força 
inimiga, fica fechado o acesso à 
Província de Cabo Delgado, a ci-
dade de Nacala - Porto, Monapo 
e Ilha de Moçambique. Namialo 
é um corredor logístico bastante 
importante para a zona norte de 
Moçambique, portanto há neces-
sidade de se acarinhar enquanto 
podemos.

Muito se fala de unidade na-
cional e este é o momento para 
mostrarmos ao mundo o quanto 
somos unos e indivisíveis.

Excelência,

Já não dá para criar histórias. 
Não adianta, porque mesmo que 
seja para minimizar o pânico dos 
populares, o povo já vive em pâ-
nico do desconhecido. Portanto é 
uma mais valia, dizer a verdade 
ao povo para que este se prepare 
para o pior ou se precaver do que 
lhes possa acontecer.

Chamo a atenção para o facto de 
haver a constância de histórias mal 
contadas, mas que com o passar 
do tempo se revelam frustradas, 
porque chega-nos a verdade que 
confirma factos ora negados pela 
máquina governativa, uma versão 
para distrair o povo, enquanto os 
governantes dormem tranquilos 
na Sommerschield.

Pela Paz em Moçambique!

CARTA DO LEITOR
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SOCIEDADE

Uma adolescente de 17 anos 
de idade decidiu tirar a 
própria vida, depois de 

perder uma luta contra a irmã de 
catorze anos de idade, por um pra-
to de comida, na vila municipal de 
Catandica, distrito de Barué, em 
Manica.

Trata-se de Tinache António, ra-
pariga que residia no bairro Mugabe 
e, segundo NGANI apurou, tudo co-
meçou quando a irmã mais nova da 
finada preparou a comida e levou 
toda a refeição para entregar a mãe 
que vende diversos produtos num 
dos mercados da vila, supostamente 
para punir a falecida por não ter cum-
prido com a escala traçada para os 
trabalhos domésticos. A atitude não 
agradou a malograda e suicidou-se. 

Com fome, Tinache seguiu a ir-
mã implorando pela comida, mas 
ela não a deixou comer. Frustrada, 
a finada partiu para a briga, tendo 
perdido para a irmã mais nova, sob 
o olhar impávido e sereno da mãe. 
Sentindo-se derrotada e humilhada, 
Tinache comprou um pesticida que, 

BENEDITO COBRISSUA

Rapariga suicida-se por um prato de 
comida em Catandica 

normalmente é usado na conservação 
de cereais e consumiu, o que causou 
a sua morte imediatamente. Os restos 
mortais dela foram a enterrar na últi-
ma semana, no cemitério municipal 
de Catandica.

Esse é o segundo caso de um sui-
cídio que se regista na província de 
Manica, envolvendo adolescentes, 
em menos de uma semana. Recen-
temente, outra rapariga de 18 anos 
de idade e estudante da escola se-
cundária de FEPOM, na cidade de 
Chimoio, decidiu tirar a própria vida 
alegadamente por uma crise de ciú-
mes pelo namorado.

O psicólogo Taibo Jussa disse ao 
NGANI que a onda de suicídios tem 
a ver com factores antropológicos. 
Jussa mostrou-se preocupado porque 
o fenómeno tem envolvido adoles-
centes do sexo feminino.

“Para além dos casos que arrolaste, 
no bairro 7 de Abril houve uma situa-
ção chocante, em que uma adolescente 
de apenas 16 anos de idade decidiu 
cometer um suicídio, tomando um 
remédio para matar ratos, porque o 
suposto dono da gravidez, por sinal 
um professor da finada, recusou-se a 
assumir responsabilidades pela mesma. 

Isso fez com que a miúda tomasse a 
decisão fatal e mesmo depois de ser 
socorrida no Hospital Provincial de 
Chimoio, ela não resistiu”, contou 
o psicólogo.

Além do caso da menor do bairro 7 
de Abril, Jussa falou de outro incidente 
em que uma senhora depois de se ter 
apercebido que o esposo tinha uma 
relação extraconjugal decidiu tirar a 
sua vida com recurso ao paracetamol, 
tendo ingerido de uma única vez 20 
comprimidos o que, igualmente, lhe 

custou a morte. O psicólogo apela a 
sociedade a recorrer ao diálogo como 
forma de dirimir eventuais conflitos 
nas comunidades.

 “O suicídio, o enforcamento nunca 
foi a solução para ultrapassar qualquer 
diferendo que seja. É por isso que, o 
apelo que gostaria de deixar, é que 
fortaleçamos o diálogo nas nossas 
famílias e deixemos de recorrer ao 
suicídio ou homicídio, para resolver 
os nossos problemas”, observou.

Taibo Jussa

ANANIAS CHOMOLA



PEDRO FABIÃO

O Representante da Embaixada 
da Irlanda em Niassa, Edgar 
Ussene, falando em Lichinga 

na última sexta-feira numa reunião de 
consulta entre os órgãos de governação 
descentralizada provincial e a Missão da 
Irlanda, revelou que apesar do esforço 
desencadeado ao nível das autoridades 
governamentais de Niassa, existe uma 
discrepância entre o alinhamento do 
ciclo de planificação e os desembolsos 
constituindo uma luta pela frente.

Segundo Ussene, a Embaixada da 
Irlanda desembolsou em finais do ano 
2021 um certo valor cuja implementa-
ção terminaria em Junho e a província 
conseguiu. Na altura, havia sido acor-
dado que para 2022 seria disponibili-
zado em Julho para ser executado até 
Dezembro do mesmo ano. No entanto, 
até ao momento, o valor ainda não 
está disponível nos cofres do Estado 
em Niassa, um facto que poderá com-
prometer a canalização de fundos para 
o próximo ano, 2023.

“Estamos em interação com as Finan-
ças para ver o que é que se pode fazer 
para pressionar o tesouro da Direc-
ção Nacional de Orçamento para que 
os valores cheguem às contas, porque 
estamos a dizer que desembolsamos 
em Julho e agora já estamos em Setem-
bro”, informou Edgar Ussene tendo 
acrescentado que “apelamos para 
que redobremos essa pressão ao nível 
central para disponibilizarmos esses 
fundos porque, de facto, se chegarmos 
até Outubro ou Novembro sem conse-
guirmos ter estes fundos disponíveis, 
logo vai comprometer mais uma vez 
aquilo que é o nosso nível de execução. 
Temos aqui o CEP e o CSPRE para 
ver se haja mais esforço para facilitar 
o processo de alinhamento”.

No mesmo diapasão, o Chefe-adjunto 
da Missão Irlandesa em Moçambique, 
Adrian Fitzgerald, apelou as autoridades 

governamentais para desencadearem 
acções com rapidez, eficiência e ali-
nhamento directo no processo de pla-
nificação da província para convencer 
o Ministério da Economia e Finanças 
a desembolsar os recursos financeiros 
em causa e avançar-se com a execução 
do que já foi definido.

Em 2023 continuar-se-á com os 
sectores de Educação, Saúde e Água 
e Saneamento, como propriedades 
pelo seu maior contributo. Fitzgerald 
sublinhou que o foco irá também para 
o sector de Agricultura com maior 
enfoque para os sistemas alimentares 
e sustentáveis, desde a área produtiva 
e toda a cadeia até ao mercado, ser-
vindo também como um mecanismo 
para geração de emprego aos jovens, 
num momento em que a zona Norte 
do país atravessa o terrorismo.

Segundo aquele responsável, essa 
estratégia está focada em três aspectos, 
nomeadamente, a mobilização da pro-
dução agrícola, sobretudo de batatas 
Reno e doce de polpa alaranjada. A de 
leguminosas, que ainda está na sua fase 
de desenho para uma decisão final com 
a Direcção Provincial da Agricultura e 
Pesca para determinação das prioridades 
donde, a começar, são mencionados o 
amendoim, soja e feijão bóer. A terceira 
ou última é de proteínas animais em 
que se está inclinado principalmente 
para a agricultura e piscicultura. Cada 
um desses três, o esforço do Governo é 
acompanhado por especialistas e orga-
nizações que as lideram.

Fitzgerald deu a conhecer que o 
objectivo da Embaixada da Irlanda não 
é simplesmente incrementar a produ-
ção em 150 mil famílias, senão conse-
guir que elas liguem com os mercados 
e, por exemplo, foi já coordenada na 
quinta-feira anterior (15/09) com as 
fábricas e universidades existentes em 
Cuamba para ver de que maneira se 

pode garantir o acesso dos produtos 
com bons preços.

Por outro lado, decorre a mobiliza-
ção do sector privado para ligação com 
as famílias do campo e apostadas na 
agricultura, para além de reforçar os 
sistemas educativos para que os jovens 
tenham a capacidade técnica de assumir 
os reptos de cada uma das cadeias de 
produção de alimentos.

Nesse último caso, para 2023, está 
já incluso a reabilitação da Escola 
Agrícola no distrito de Ngauma para 
posterior elevação ao grau de instituto 
técnico médio na agricultura e também 
trabalhar com as universidades cató-
lica de Moçambique (UCM) e a Lúrio 
(UniLúrio), todas elas numa ligação 
com universidades irlandesas que vêm 
reforçar a parte de processamento de 
alimentos e de pesquisa para o desen-
volvimento agrícola em Niassa.

“Então, trabalhemos juntos para 
convencer o Ministério da Economia 
e Finanças para desembolsar esses 
recursos e executar essas acções. Nesta 
parceria com Niassa devemos trabalhar 
de maneira conjunta”, disse Adrian 
Fitzgerald.

Nos próximos três anos, a Embaixada 
da Irlanda irá desembolsar um orça-
mento num valor de cerca de 1.900 mil 
Euros, aproximadamente 115 milhões 
de meticais.

Falando na ocasião, o Director 
do Gabinete do Secretário de Estado 
(GSE), António Guido, agradeceu a 
Embaixada da Irlanda pela inclusão 
e pelo apoio financeiro a sua institui-
ção desde o primeiro semestre de 2022 
onde foi possível incrementar activi-
dades viradas para o novo paradigma 
de governação provincial, por exem-
plo, nas assistências às instituições de 
participação comunitária e aos conse-
lhos consultivos locais nos distritos de 
Marrupa, Maúa, Mavago e Muembe, 

para além de monitorias conjuntas de 
projectos. No entanto, Guido pediu a 
Embaixada da Irlanda a expansão das 
instituições a financiar no âmbito da 
parceria para o exercício económico 
de 2023, dentre elas, dos Serviços Pro-
vinciais de Saúde, para melhoria na 
qualidade de atendimento nos hospi-
tais distrital e provincial, bem como 
complementar os serviços que não são 
servidos nas unidades sanitárias; o de 
Infra-estruturas para prover água potável 
e saneamento ao nível das vilas sedes 
distritais; de Actividades Económicas, 
como coordenador do Comité Provincial 
de Segurança Alimentar e Nutricional; 
de Assuntos Sociais para responder as 
necessidades nos institutos técnicos de 
formação em Niassa.

Pronunciando-se sobre a componente 
agrícola, entre outros, Guido disse que 
há défice de laboratórios nos institutos 
agrários de Lichinga e de Majune, siste-
mas de regas e de outros equipamentos 
agrícolas, tendo pedido a Embaixada 
da Irlanda apoios nesses sentidos nos 
próximos tempos.

Em relação a persuasão ao Minis-
tério da Economia e Finanças (MEF), 
a Governadora Provincial em Niassa, 
Elina Massengele, assegurou que tudo 
se fará para o efeito e para que até a 
próxima semana, seja feito o desem-
bolso para que o Estado não transite 
com saldos para o próximo ano e pre-
judicar a planificação.

A governadora considerou que as 
recomendações que foram dadas deve-
rão ser instrumentos para melhoria dos 
trabalhos nos próximos momentos em 
termos fiscais, mas também remete a 
revisitar todos os procedimentos adminis-
trativos e financeiros, para não incorrer 
com irregularidades, constituindo um 
momento ímpar para o fortalecimento 
da parceria e melhorar a planificação 
das actividades de acordo com os pla-
nos acordados, cujo resultado final é 
a melhoria das condições de vida das 
populações nas comunidades e conse-
quente desenvolvimento sustentável da 
província do Niassa.

Especificamente sobre a agricultura, 
a chefe do CEP de Niassa, agradeceu 
a reabilitação da Escola Agrária de 
Ngauma, mas pediu para a necessi-
dade de capacitação das próprias ins-
tituições para serem autossuficientes 
visando ganhar lucros nos resultados 
alcançados durante os momentos de 
leccionações e de estágios. A Embai-
xada da Irlanda celebra em Novembro 
no próximo os seus 25 anos desde a 
sua estadia em Niassa.
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A Embaixada da Irlanda, 
um parceiro de cooperação 
internacional que actua em 
Moçambique e, em particu-
lar no Niassa, está a aper-
tar o cerco ao Governo da 
província para pressionar o 
Ministério da Economia e 
Finanças (MEF) a desem-
bolsar um montante não 
especificado que ainda está 
retido no tesouro central 
desde Julho.

Governadora do Niassa e Chefe-adjunto da Missão Irlandesa em Moçambique

Embaixada da Irlanda aperta o cerco 
contra o Governo de Niassa



retarda de certo modo os planos 
de investimento para a melhoria da 
prestação de serviços de qualidade 
aos cidadãos e empresas. “Uma das 
formas encontradas pela EDM, para 
desencorajar as práticas ilícitas, tem 
sido remeter os casos aos tribunais, para 
a devida responsabilização criminal 
aos supostos infractores”, disse tendo 
anotado que por conta desta tipologia 
de crime, mais de duzentos casos estão 
a ser tramitados pelos tribunais, o 
que culminará com o julgamento dos 
infractores.

Numa altura em que muitos cidadãos 
se queixam de serem cobrados valores 
monetários por supostos funcionários 
desonestos da instituição, para terem 
acesso à corrente elétrica, a delegada 
provincial da EDM, encoraja as pessoas 
a denunciarem tais actos visando 
estancar os mesmos, pois retardam 
o desenvolvimento do país. Apelou 

Em 2021, segundo deu a 
conhecer a delegada daquela 
empresa pública que zela 

pelo fornecimento da corrente eléctrica, 
a acção dos vândalos provocou um 
prejuízo de catorze milhões de meticais.

Sílvia Guambe que falava em 
entrevista exclusiva ao NGANI, 
lamentou a onda de fraudes e roubo 
de energia elétrica que frequentemente 
tem se registado na cidade de Chimoio, 
bem como nos distritos de Vandúzi, 
Manica, Gondola, Mossurize e Báruè, 
com destaque para o roubo de cabos de 
espias, contadores, cabos de baixada 
e ligações clandestinas.

“Só o roubo de energia e fraude 
nas infraestruturas eléctricas, lesaram 
a EDM em mais de cinco milhões de 
meticais, neste ano”, disse Guambe, 
que considera ser um enorme prejuízo 
à empresa, facto que deve ser revertido 
com o combate cerrado a essas práticas 
ilícitas.

Guambe vincou que o roubo 
de energia eléctrica cria elevados 
transtornos à vida da empresa, 

igualmente aos utentes a evitarem 
situações de roubo de energia. “Há 
muitas fraudes, há clientes que dizem 
que há cobranças ilícitas. Queremos 
pedir a todos que não paguem taxas 
fora das instalações da EDM. Para uma 
nova ligação doméstica, o presidente 
da república já anunciou que é de 
borla, é mahala, não se paga nada. Se 
forem cobrados esses valores, vamos 
denunciar os cobradores porque só assim 
poderemos combater essas práticas”, 
disse. Num outro desenvolvimento, 
a fonte assegurou que cerca de dez 
mil famílias em Manica terão acesso 
ainda este ano, a energia eléctrica da 
rede pública, através do programa da 
iniciativa presidencial, para o acesso 
universal de energia. Guambe avançou 
que neste momento, a província já 
efectuou mais de seis mil novas ligações, 
no âmbito do programa, que visa 
estender a corrente da rede nacional 

BENEDITO COBRISSUA

EDM perde cinco milhões de meticais devido 
aos roubos do seu equipamento eléctrico

à todos os moçambicanos, até 2030. 
Ela também salientou que o programa 
de acesso universal a corrente eléctrica 
está a gerar um impacto positivo na 
vida das populações, a avaliar pela 
melhoria do nível de vida que já é 
notável em algumas comunidades, onde 
não havia energia da rede nacional.

“Esforços decorrem no terreno, no 
sentido de alcançar as metas traçadas 
para a nossa província de Manica. 
Várias famílias não conseguem ter 
acesso à corrente eléctrica, devido as 
fracas condições financeiras. É nesta 
perspectiva, que o governo através 
da iniciativa presidencial energia 
para todos, está a alcançar milhares 
de pessoas desprovidas de energia”, 
frisou, acrescentado que “com a 
concretização gradual da iniciativa 
presidencial, vários cidadãos estão a 
desenvolver acções de autoemprego 
para a melhoria da renda das suas 
famílias”.

Com o acesso a energia, segundo 
a nossa interlocutora, várias famílias 
deixaram de usar o petróleo de 
iluminação, velas e candeeiros para 
clarear a noite; outras ainda deixaram 
de usar painéis solares e lanternas no 
período e passam a usar a energia 
de qualidade para suas actividades 
diárias incluindo negócios. 

Em Manica a empresa Electricidade 
de Moçambique está a estender os 
serviços de iluminação pública com 
vista a reduzir a onda de criminalidade 
em algumas vilas localidades, cidades 
e distritos. 
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Mais de cinco milhões 
de meticais é o valor que 
a empresa Electricidade 
de Moçambique (EDM), 
acumulou como prejuízo 
resultante da vandalização do 
material elétrico, de Janeiro 
a esta parte, na província de 
Manica.

EDM em Manica

Corrupção leva directora distrital do SDAE de 
Nampula aos calabouços
Apesar de discursos triunfalistas 

proferidos por alguns 
governantes no que tange 

ao combate cerrado contra a corrupção 
nas instituições públicas do país, ainda 
há funcionários resistentes a mudança 
que continuam a delapidar o Estado 
moçambicano, deitando abaixo todos os 
esforços em curso para estancar o mal.

A título de exemplo, três funcionários 
públicos afectos ao Serviço Distrital de 
Actividades Económicas de Nampula, 
recolheram semana passada às celas, através 
de um mandato emitido pelo Gabinete 
Provincial de Combate a Corrupção de 
Nampula (GPCCN).

Segundo o comunicado a que 
NGANI teve acesso, com o número 03/

GPCCN/2022, datado em 12 de Setembro 
corrente, do trabalho em curso face a este 
processo-crime, há fortes indícios de os 
funcionários em causa terem desviado fundos 
públicos, num montante de 254.190,13 
meticais.

A informação foi confirmada por José 
Sopa, porta-voz do GPCCN, que avançou 
que dentre várias irregularidades aponta-se 
o pagamento de subsídios de localização a 
seis funcionários que não tinham esse direito, 
que depois repartiam os valores com os 
técnicos que efectuavam os desembolsos. Há 
suspeitas também que houve enquadramento 
ilegal de dois funcionários na carreira e 
tramitação irregular dos respectivos processos 
administrativos. Os funcionários usufruíam 
da categoria de inspectores superiores de 

Actividades Económicas a semelhança 
dos quadros da Inspeção Nacional de 
Actividades Económicas (INAE), onde 
a diferença salarial são de 42.634,77 e 
90.042,96 respectivamente. 

Isso, segundo Sopa, consubstancia os 
crimes de peculato punível pelo artigo 434 
Nº 1 do código penal e abuso de cargo 
ou função do artigo 431 nº1 do mesmo 
dispositivo legal.

 “Para o caso do distrito e em termos 
da lei, apenas o posto administrativo de 
Anchilo é que dá direito a subsídio de 
localização, contrariando as manobras 
administrativas que esta rede desencadeava”, 
sublinhou Sopa.  O processo de instrução 
ostenta o nº 13/301/P/2022, resultante de 
uma denúncia anonima. Neste momento 

ainda decorre a investigação e aventa-se a 
hipótese de mais funcionários engrossarem 
as fileiras dos detidos em conexão com 
o caso.

Até finais do primeiro semestre do ano 
passado, pelo menos 17 servidores públicos 
estiveram envolvidos em 113 processos 
crimes tramitados pelo GPCCN, ao nível da 
província de Nampula, como resultado da 
falsificação de dados no sistema e-SISTAF, 
pagamentos indevidos de salários e 
outros abonos acima da categoria dos 
funcionários ou pagamento de salários a 
pessoas estranhas na administração publica, 
além de apropriação de valores e fundos 
públicos. Os sectores de educação, saúde, 
migração, foram os que mais casos de 
corrupção registaram.

JÚLIO PAULINO
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De acordo com um comunicado 
divulgado pela subcomissão 
parlamentar, o objetivo desta 

visita é “avaliar o trabalho da Missão 
de Formação da UE em Moçambique 
(EUTM) e reforçar a importância da 
cooperação UE-Moçambique em matéria 
de segurança e defesa”.

A delegação é presidida pela presidente 
da subcomissão, a francesa Nathalie 
Loiseau, e integra seis eurodeputados, 
entre os quais a deputada portuguesa 
Isabel Santos, do Partido Socialista (PS).

O Parlamento Europeu recorda que, 
no âmbito do Mecanismo Europeu 
de Apoio à Paz, “a UE concordou na 
semana passada em apoiar a missão da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) a Moçambique 
(SAMIM) com 15 milhões de euros, 
fornecendo a componente militar da 
SAMIM com fortificações de campo 
e contentores de armazenamento, 
equipamento médico, veículos e barcos, 
bem como dispositivos tecnológicos”.

“Ao prestar este apoio, a UE 
junta-se aos esforços moçambicanos 
e internacionais para restaurar a paz, 
segurança e protecção no norte de 
Moçambique, proteger a população 
civil e permitir o regresso das pessoas 
deslocadas internamente, a aplicação 
da lei responsável, estruturas e serviços 
estatais à área”, acrescenta a nota.

Esta visita tem lugar pouco depois 
da deslocação a Moçambique do Alto 
Representante da UE para a Política 
Externa e de Segurança, Josep Borrell, 
que, em 09 de Setembro , entregou 
em Maputo a primeira tranche de 
equipamento militar não letal para 
tropas moçambicanas treinadas pela 
UE para combater em Cabo Delgado.

“Esta é a primeira entrega, mais se 
seguirão, proximamente”, como parte 
de um pacote de 89 milhões de euros 
(85 mais um parcela inicial de quatro) 
para equipamento, referiu na ocasião.

Veículos de carga todo-o-terreno 
e equipamentos individuais como 
fardamento, capacetes, óculos ou cantis, 

fizeram parte da entrega realizada na 
base militar da Katembe, margem sul 
de Maputo, um dos locais da missão 
de treino militar da UE.

As próximas remessas de apoio a 
Moçambique também terão material para 
combate nos rios e no mar, acrescentou, 
frisando que o apoio europeu obedece 
a uma visão integrada, que inclui o 
desenvolvimento económico e social 
para restaurar a paz em Cabo Delgado.

Do ponto de vista militar, “Moçambique 
é o primeiro país a receber formação em 
combate e apoio material” em simultâneo, 
ao abrigo de “um novo instrumento” 
que é o Mecanismo Europeu de Apoio à 
Paz - com o objetivo de tornar as forças 
armadas autossustentáveis, ou seja, que 
deixem de precisar de apoio externo, 
notou. Para a UE, depois do Mali, 
República Centro-Africana e Somália, 
esta é a quarta missão do género.

A missão de dois anos apoia o treino 
de 1.100 militares de 11 unidades de 
reação rápida das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (comandos 
preparados no Chimoio e fuzileiros 

na Katembe, além de controladores 
aerotáticos) e é levada a cabo por 119 
membros de 12 países da UE.

Portugal assume o comando da missão 
e é o país com o maior contingente, 
actualmente de 68 militares dos três 
ramos das forças armadas e Guarda 
Nacional Republicana. Os custos comuns 
para a EUTM Moçambique, cobertos 
pelo Mecanismo Europeu de Apoio à 
Paz, estão avaliados em 15 milhões de 
euros para o período de dois anos.

Bloquear o financiamento do 
terrorismo - Nyusi 

Para Filipe Nyusi, o combate contra 
o terrorismo exige o “bloqueio” dos 
canais e fontes de financiamento, que 
normalmente se encontram fora da região 
onde os insurgentes provocam terror. 

“O financiamento e recrutamento 
ocorre fora do local dos ataques, por isso, 
é urgente que o judiciário adote uma 
nova forma de se organizar e cooperar 
para o reforço de medidas mais expeditas 
e flexíveis, na prevenção e combate à 
criminalidade organizada e transnacional, 

com enfoque para o terrorismo e 
extremismo violento”, frisou o chefe 
de Estado moçambicano. O chefe de 
Estado moçambicano falava durante 
a abertura do “Encontro Regional dos 
Dirigentes dos Ministérios Públicos e 
de Polícia de Investigação Criminal da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), que terminou 
na sexta-feira última. A aposta numa 
investigação profunda por parte dos 
órgãos de justiça da região é vista pelo 
chefe de Estado como fundamental, 
na medida em que esta é a condição 
para que os mentores destas incursões 
sejam identificados e responsabilizados.

“O fenómeno de terrorismo provoca 
a deslocação de milhares de cidadãos, 
retrocedendo, por conseguinte, o 
desenvolvimento sustentável do país, 
da região e do continente, para além 
de atentar contra a nossa soberania e 
integridade territorial”, observou

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterrorizada 
desde 2017 por violência armada, 
sendo alguns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico. A 
insurgência levou a uma resposta militar 
desde há um ano por forças do Ruanda 
e da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), libertando 
distritos junto aos projetos de gás, mas 
levando a uma nova onda de ataques 
noutras áreas, mais perto de Pemba, 
capital provincial, e na província vizinha 
de Nampula.

Há cerca de 800 mil deslocados 
internos devido ao conflito, de acordo 
com a Organização Internacional das 
Migrações (OIM), e cerca de 4.000 
mortes, segundo o projeto de registo 
de conflitos ACLED.

MANGAVA DOS SANTOS

Delegação do Parlamento Europeu

Delegação do Parlamento Europeu visita missão 
de formação da UE em Moçambique
Uma delegação da 
subcomissão de Segurança 
e Defesa do Parlamento 
Europeu iniciou neste 
domingo, uma visita a 
Moçambique que vai até 21 
de Setembro, com o objectivo 
de avaliar o trabalho da 
missão de formação da União 
Europeia.

INSS namora religiosos em Manica
Alguns colégios cristãos e líderes 

religiosos da província central 
moçambicana de Manica manifestaram 
há dias, na cidade de Chimoio, o interesse 
de inscrever os seus membros e outros 
colaboradores no Sistema de Segurança 
Social, com vista a preparar o seu futuro 
social, nomeadamente após terminarem 
a idade profissionalmente activa.

O interesse foi manifestado durante 
uma palestra realizada pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS) 
e dirigida a representantes das igrejas e 
colégios cristãos naquele ponto da região 
centro do país, que juntou trabalhadores 
e colaboradores daquelas instituições, 
onde uma equipa da delegação provincial 
do INSS em Manica sensibilizou os 

presentes sobre a necessidade de garantir 
um futuro social condigno, inscrevendo-se 
e canalizando regularmente contribuições 
ao Sistema de Segurança Social.

Na ocasião o líder religioso, João 
Nota, disse que os religiosos em Manica 
estão a envidar esforços no sentido de 
massificar a inscrição dos seus associados 
no sistema de segurança social e garantir 
a canalização assídua de contribuições 
ao Sistema, como forma de preservar o 
futuro destes e dos seus dependentes, ao 
mesmo tempo que prometeu trabalhar, 
de forma articulada, com o Instituto 
Nacional de Segurança Social para a 
concretização do desejo.

Na referida palestra, o INSS em 
Manica abordou vários assuntos dentre 

os quais a inscrição de Trabalhadores 
por Conta Própria (TCP), a Manutenção 
Voluntária no Sistema (MVS), o acesso 
á plataforma M-contribuições, os 
passos para o pagamento de guias das 
contribuições, através do M-pesa e IZI, 
incluindo a distribuição de desdobráveis.

O INSS tem se desdobrado, quer 
em seminários, quer em palestras e 
visitas a empresas e outras unidades de 
produção, congregações, incluindo os 
parceiros sociais e outros intervenientes 
do mercado laboral, em divulgação da 
legislação laboral na componente da 
segurança social obrigatória, mostrando a 
importância de estar inscrito no sistema, 
a bem dos trabalhadores e dos seus 
dependentes. BC
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Município de Lichinga entrega Praça da Liberdade 
após requalificação

O Vereador para área de 
Cultura e Desporto no 
CMCL, António Cuatuacha, 

informou que o acto de reabilitação e 
requalificação da praça consistiu na 
construção da torre onde se encontra 
um relógio; colocação de passeios 
com pavê; reabertura da fontenária; 
a composição de jardim; o reforço da 
quantidade de assentos em cerca de 30, 
contra os anteriores 21; e a abertura 
de um aquário junto a estátua do 
Primeiro Presidente de Moçambique 
Independente, Samora Machel, em que 
a água sai pingando em forma de uma 
torneira, de cima para baixo.

Cuatuacha disse ainda que a 
reabilitação marca um grande ganho 
para os munícipes locais pois têm já 
um novo espaço para o lazer.

Entretanto, Niclêncio do Amaral, 
Director-geral da Empresa AMARAL 
TFS Construções, encarregue nas obras, 

disse que o trabalho decorreu bem, pese 
embora, numa fase inicial, atravessarem 
alguns constrangimentos quanto ao 
fornecimento de alguns materiais 
específicos, essencialmente do relógio, 
devido a crise de semicondutores aliada 
ao COVID-19 que vieram a condicionar 
bastante nos prazos de entrega, de três 
meses para nove.

Quanto a qualidade da obra, a fonte 
acredita que a mesma está boa e sendo 
uma infra-estrutura pública o próprio 
munícipe irá fazer a comprovação e 
desfrutar do contributo. O administrador 
do distrito de Lichinga, David 
Machimbuko, primeiro saudou e depois 
parabenizou o Conselho Municipal pela 
iniciativa e não deixou de apelar aos 

munícipes a respeitar os seus limites 
ao utilizarem a praça, porque o local 
está com novos equipamentos.

Na hora de reinauguração, o edil 

de Lichinga, Luís Jumo, informou que 
a praça simboliza o centro da urbe e 
vem garantir que este ponto geográfico 
seja um local de referência e espelho da 
cidade e do bem-estar do munícipe. Para 
manter este espaço em boas condições, 
valorizando o investimento e esforço 
feito, o edil também apelou para a 
conservação e o uso correcto do espaço, 
evitando todas e quaisquer atitudes que 
poderão colocar em causa o edifício.

“Não foi fácil conseguirmos 
investimento para requalificarmos este 
espaço. Por isso, quero pedir mesmo do 
fundo do meu coração para usarmos da 
melhor maneira a praça”, disse Jumo.

A entrega d obra insere-se nas várias 
actividades programadas no âmbito 
das festividades em curso alusivas 
aos 60 anos da cidade de Lichinga, a 
chamada capital mais fresca do país, 
cujas cerimónias centrais decorrerão na 
próxima sexta-feira, dia 23 de Setembro.

O Conselho Municipal 
da Cidade de Lichinga 
(CMCL), procedeu, 
na última sexta-feira, 
a entrega da Praça da 
Liberdade, após o término 
da requalificação, num 
montante aproximado aos 
4.5 milhões de meticais.

PEDRO FABIÃO

O Governo de Lichinga, através 
dos Serviços Distritais de 
Educação, Juventude e 

Tecnologia (SDEJT), assegura que tudo 
está pronto com vista a realização, de 01 
a 05 de Outubro do corrente ano, da Iª 
Edição do Festival de Praia de Meponda, 
a 60 quilómetros da capital provincial de 
Niassa.

Em entrevista exclusiva ao NGANI na 
manhã de última terça-feira, o director dos 
SDEJT de Lichinga, Marcelino Ferreira, 
disse que o acto tem como objectivo geral, 
realizar o Festival da Praia de Meponda 
como uma Estratégia da Promoção Turística 
na Província de Niassa para, dentre vários 
aspectos, valorizar o património cultural 
local; alargar a oferta turística; gerar receita 
para as empresas, instituições públicas 
ou comunidade local; promover a saúde 
ou actividade física, conforto, aventura, 
evasão do ambiente humano usual, assim 
como o desenvolvimento da observação 
e da apreciação da vida lacustre, do 

conhecimento sobre a biologia, geologia e 
ecologia submarina. Ferreira disse ainda que 
os festivais de praia, que localmente estão 
já programados para que decoram em cada 
dois anos, são uma grande atracção turística, 
tornando o distrito, Posto Administrativo e a 
Localidade num dos pontos mais procurados 
por turistas de todo mundo. 

O director dos SDEJT de Lichinga frisou 
ainda que o Festival da Praia de Meponda 
tem um contexto especial porque o turismo 
é o conjunto de actividades que envolvem 
o deslocamento de pessoas de um lugar 
para outro, seja ele do mesmo país ou de 
outro (internacional) e está ligado a diversos 
segmentos, entre eles, o cultural, rural e 
ecológico ou ecoturismo 

O Posto Administrativo de Meponda tem 
um forte potencial turístico relacionado às 
suas belezas naturais, principalmente do Lago 
Niassa, como águas cristalinas e espécies 
vegetais e lacustres como elementos do 
património natural. A gastronomia abundante 
em quase todas estações do ano, peixes 

típicos vulgarmente conhecidos por Bonha 
e Ussipa, Utaka, Ntchene e Chambo facto que 
favorece aos habitantes o escoamento para o 
exterior e importação de outros produtos de 
necessidades da zona. Existem também às 
manifestações culturais, rituais e costumes 
como um dos elementos que compõem o 
conjunto dos bens imateriais do património 
cultural intangíveis locais. 

Em termos de música, espera-se que, 
dentre outros, as bandas Kassimbos e 
Ulongo, artistas a solo, para além de grupos 
culturais vindos dos 16 povoados do Posto 
Administrativo de Meponda que vão exibir 
as suas potencialidades.

O festival também contempla actividades 
paralelas tais como jogos de Futebol 11; de 
Volley de praia, concursos de canoagem 
e de Natação; ginástica; feira de Saúde 
e atribuição massiva de Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra (DUAT) e espera-
se, entre outros resultados, gerar receita para 
as empresas turísticas, instituições públicas 
e comunidade local e promover a saúde ou 

actividade física, conforto, aventura, assim 
como o desenvolvimento da observação 
e da apreciação da vida marinha, do 
conhecimento sobre a biologia, geologia 
e ecologia submarina.

Marcelino Ferreira garantiu que o 
festival será uma referência visto que 
o Posto Administrativo de Meponda é 
potencialmente turístico, mas nunca se 
beneficiou de um evento de natureza. 

“As pessoas podem fazer um dia para 
escalar as montanhas; um dia para passear 
pelo lago. Este é um momento de lazer que 
as pessoas irão aproveitar ao máximo. E 
achamos que quatro dias é tempo para uma 
pessoa poder aproveitar”, disse Ferreira. 
Este evento tem um orçamento estimado 
em 1.900 mil meticais que surgiu a partir da 
divisão em três parcelas, designadamente, 
uma da responsabilidade do Governo do 
distrito; outra do Conselho Executivo 
Provincial; e, a terceira, dos agentes e 
parceiros económicos locais.

Tudo pronto para Iª Edição do Festival de Praia 
de Meponda

Praça da Liberdade em Lichinga

Edil da Cidade de Lichinga

PEDRO FABIÃO

CULTURA
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Sofrimento das crianças vítimas do terrorismo 
em Cabo Delgado retratado em livro

Na semana passada, foi 
lançada em Nampula, a 
obra literária intitulada 

Sonhos Deslocados, produzida pela 
World Vision, que versa sobre o calvário 
dos petizes nos centros de acolhimentos 
resultantes da insurgência armada no 
norte do país.

NGANI apurou que nos centros de 
acolhimento das vítimas do terrorismo 
instalados nas províncias de Nampula e 
sul de Cabo Delgado falta quase tudo. 
Além de comida e outras necessidades 
básicas, não há educação, o que poderá 
comprometer o futuro das crianças 
a avaliar pelas consequências dai 
decorrentes.

De 19 páginas e 16 capítulos, acredita-
se que a obra literária em forma de 
banda desenhada, vai contribuir para 
que os governantes resgatem e devolvam 
à escola as crianças impossibilitadas de 
estudar por causa das acções macabras 
dos insurgentes. Segundo Henriqueta 
Paulo, da World Vision em Nampula, 
o livro não só adverte os dirigentes 
a desenharem estratégias claras na 
assistência às vítimas do terrorismo, 
mas também a necessidade de cada um 
e com espírito patriótico, contribuir 
através de acções para minimizar o 
sofrimento desta camada social.

“Este livro retrata o drama vivido 
no dia-a-dia pelas crianças vítimas dos 
ataques terroristas de Cabo Delgado 
que se encontram nos centros de 
acolhimento. Vimos a necessidade de 
reportar os seus problemas para juntos 
procurarmos soluções visando devolver 
a alegria delas através da sua inserção 
na escola visando salvaguardar os seus 
direitos” referiu a fonte.

Henriqueta Paulo diz que, a World 
Vision em Nampula produziu este livro 
movida pela causa humana relacionada 
a violação dos direitos das raparigas 
e crianças, que a cada dia tendem a 
ganhar contornos alarmantes no país. 
Ainda na esteira do lançamento do livro, 
o Presidente do Parlamento Infantil 

O sofrimento a que estão 
sujeitos milhares de crianças 
vítimas do conflito armado 

que assola a província de 
Cabo Delgado desde 2017 
e recentemente a norte de 
Nampula, está a merecer 
atenção das Organizações 
Não-Governamentais que 
trabalham na defesa dos 
direitos das mulheres e 

crianças.

AGOSTINHO MIGUEL

a nível da província de Nampula, 
Abdala João, entidade que recolhe as 
inquietações dos petizes para apreciação 
em plenária da Assembleia da República, 
mostrou-se preocupado com o nível de 
vulnerabilidade das crianças deslocadas, 
acrescentando que a obra literária irá 
contribuir para a valorização dos seus 
direitos.

“É preocupante o que está a acontecer 

na província de Cabo Delgado, porque 
mina o crescimento das nossas crianças 
ou seja, elas, na condição de vulneráveis 
não têm como pôr em marcha os seus 
direitos e deveres visto que, há cada 
vez mais a violação das liberdades das 
crianças, daí que o livro poderá contribuir 
para o resgate destes valores” disse. O 
representante do Secretário de Estado 
em Nampula, Nguma Geraldo garantiu 

que o governo junto dos parceiros de 
cooperação vai continuar a monitorar 
a situação das vítimas dos ataques 
terroristas em Cabo Delgado através de 
assistência a vários níveis. A província 
de Nampula conta actualmente com 
aproximadamente 1,4 milhões de 
descolados na sua maioria mulheres 
e crianças, segundo os últimos dados 
apresentados pelo governo provincial. 

Sonhos deslocados
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