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Forças conjuntas descobrem mais um 
esconderijo de armas em Cabo Delgado

“Hoje 21 Outubro de 2022, as 
Forças de Segurança do Ruanda des-
cobriram mais uma pilha de armas 
escondidas em bases terroristas aban-
donadas em Miloli na área geral da 
floresta de Limala, a sudeste do dis-
trito de Mocímboa da Praia”, lê-se no 
comunicado distribuído pelo Minis-
tério da Defesa do Ruanda.

As áreas em que essas armas fo-
ram descobertas eram redutos terro-
ristas antes de serem desalojadas pe-
las forças conjuntas moçambicanas e 
ruandesas em Agosto de 2021, refere 
o texto. Segundo algumas fontes, o 
grupo terrorista tentou várias vezes 
regressar para recuperar as armas 
sem sucesso, acrescentam.

Este é o segundo esconderijo a ser 
descoberto num espaço de uma se-
mana na província de Cabo Delgado. 
Na quarta-feira, o chefe do Estado-
-Maior conjunto no distrito de Mo-
címboa da Praia, André Mahungua-
na, apresentou o material apreendido 
aos jornalistas, incluindo armas do 
tipo AK-47, lança-granadas, muni-
ções, roquetes e carregadores.

O material bélico “estava enterra-
do num espaço bem preparado, arru-
mado, numa lona e com capim por 
cima” de uma maneira que “era difí-
cil descobrir”, afirmou Mahunguana.

Considerando uma das maiores 
capturas de armas dos grupos arma-
dos que actuam em Cabo Delgado, o 
oficial assinalou que a desactivação 
dos esconderijos aconteceu em 13 
de Outubro, no posto administrativo 
de Mbau, em Mocímboa da Praia, 
depois de denúncias de pessoas que 
tinham sido raptadas pelos “terroris-
tas”. A maioria dos artefactos está 
“operacional e será reutilizada” pelas 
forças governamentais, avançou An-
dré Mahunguana.

“O apelo à população é que con-
tinue a contribuir, a colaborar”, re-
feriu, estendendo o apelo aos pró-
prios membros dos grupos armados. 
“Qualquer um é livre de dizer: ‘eu 
abandonei a minha arma, o meu car-

regador’” neste sítio. O oficial recor-
dou a amnistia anunciada pelo Pre-
sidente moçambicano, Filipe Nyusi, 
para os insurgentes, exortando-os a 
entregarem-se às forças governamen-
tais e a denunciarem esconderijos de 
armas.

 A maioria dos deslocados queria re-
gressar à casa, no início do mês

A maioria dos deslocados em mo-
vimento na provincia de Cabo Delga-
do no início deste mês procurava re-
gressar às zonas de origem, de acordo 
com os dados da Organização Inter-
nacional das Migrações (OIM) na 
província moçambicana afectada por 
violência armada. O acompanha-
mento de deslocados feito pela agên-
cia das Nações Unidas entre 05 e 11 
de Outubro registou 7.960 pessoas em 
movimento, metade das quais eram 
crianças.

A intenção de regressar às zonas 
de origem foi o que motivou 72% das 
pessoas a fazer-se à estrada naquele 
período, enquanto 15% fugia de ata-
ques. Os principais movimentos acon-
teceram entre os distritos de Maco-
mia e Ancuabe, onde novos ataques 
têm sido relatados desde Junho. Das 
7.960 pessoas em movimento, 4.472 
(56%) conseguiu chegar ao destino, 
nota a OIM.

Ainda segundo a agência, do total 
de pessoas em movimento no início 
deste mês, 47% já tinha sido deslo-
cado por duas vezes e 31% já tinha 
sofrido com a fuga das terras de ori-
gem por três vezes. O debate sobre 
o regresso ou não das populações às 
zonas de origem, é uma faca de dois 
gumes.

Por um lado, o Governo quer mos-
trar que tem a situação no terreno, ou 
seja, que os terroristas estão enfraque-
cidos, o que é bom para a propagan-
da estatal. Mas por outro, há interes-
se em manter as pessoas nos campos 
de deslocados, pois isto, traz alguns 
benefícios para o pessoal que deve 
receber ajuda internacional e usando 
métodos corruptos, se beneficia, ou 
se abocanha o que devia ser para os 
pobres deslocados.

Facto é que, várias individualida-
des e pessoas com poder local, já fo-
ram vistas diversas vezes recebendo 
“vouchers” que deveriam beneficiar 
aos que realmente precisam. Os ne-
cessitados acabam vendendo os vou-
chers para poder comprar bens de 

primeira necessidade aos que, usan-
do destes benefícios, adquirem cho-
colate, whisky e outras mordomias 
de quem não está necessitado.

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterrorizada 
desde 2017 por uma violência arma-
da, sendo alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado Islâmi-
co. A insurgência levou a uma res-
posta militar há um ano com apoio 

MANGAVA DOS SANTOS

Forças conjuntas
do Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos junto 
aos projectos de gás, mas surgiram 
novas vagas de violência no sul da re-
gião e na vizinha província de Nam-
pula. Em cinco anos, o conflito já fez 
um milhão de deslocados, de acor-
do com o ACNUR, e cerca de 4.000 
mortes, segundo o projeto de registo 
de conflitos ACLED.

SOCIEDADE

As forças de defesa de 
Moçambique e seus parceiros 
ruandeses descobriram mais 
um stock de armas deixadas 
nas antigas bases terroristas 
em Mbau, na província de 
Cabo Delgado.

Detidos membros da rede 
que tentou sequestrar 
empresário em Nampula

Seis indivíduos recolheram 
às celas na última quarta-
-feira, em conexão com ten-

tativa frustrada de um empresário 
de origem indiana há pouco mais de 
uma semana numa cafeteria loca-
lizada na avenida 25 de Setembro, 
arredores da cidade de Nampula. 

A rede envolve um jovem oriun-
do da cidade de Maputo uma mulher 
proprietária da residência arrenda-
da que seria usada de cativeiro, me-
cânicos e comissionistas. Manuel 
Arnança, do Serviço Provincial de 
Investigação Criminal em Nampula 
(SERNIC), disse que na operação 
levada a cabo foi igualmente reco-
lhido uma viatura que seria usada 
no sequestro e alguns telemóveis. 

Arnaça referiu ainda que de-
correm investigações com vista a 
neutralizar outros integrantes da 
rede, que se acredita estar sedea-
da na capital do país, assim como 
os mandantes. O nosso interlocu-
tor refutou as informações que dão 
conta da tentativa de suborno com 
um valor de cerca de cinco milhões 
de meticais ao director do SERNIC 
em Nampula, com vista a facilitar 
a soltura dos mesmos.

De referir que este é o primeiro 
caso relacionado com a operação 
de sequestro na cidade de Nampu-
la, e a vítima era um empresário 
renomado desta circunscrição geo-
gráfica.

JÚLIO PAULINO
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Dados divulgados na ocasião 
indicam que, os índices da 
pobreza ainda continuam 

altos na região norte, sendo a provín-
cia de Nampula a pioneira com 65%, 
segue-se Cabo Delgado com 50%, e 
Niassa com 45 %, pese embora 85% da 
população dependa da produção agrí-
cola como base de sustento.

Mesmo com elevados índices da 
produção agrícola, ainda prevalece no 
país, a problemática de desnutrição 
crónica fixando-se na ordem de 38%, 
cujo grupo alvo tem sido menores de 5 
anos de idade. Segundo dados na pos-
se do NGANI, o Norte lidera a lista de 
casos relacionados com a desnutrição 
crónica no país com 46% para Nampu-
la, Cabo Delgado 45% e Niassa 43.3%, 
respetivamente. É olhando para estes 
indicadores que Graciano Júlio Fran-
cisco, representante do secretário de 
Estado de Nampula, sugere a conjuga-
ção de esforços colectivos para inverter 
o cenário através do envolvimento das 
academias, sector privado e demais ac-
tores, na elaboração de estratégias cla-
ras para erradicação desta problemáti-
ca.

 “A criação deste espaço para encon-
tro regional de reflexão conjunta sobre 
a situação das províncias do Norte, é 
deveras importante, pois ira permitir a 
criação de sinergias e a conjugação de 
esforços para o desenvolvimento da re-
gião”, disse.

Para Francisco que também é di-
rector provincial da economia e finan-
ças de Nampula, a falta de domínio de 
políticas agrícolas por parte da popu-
lação, influencia de certa forma para 
o recrudescimento dos índices de inse-
gurança alimentar no país.Na óptica 
do dirigente, a insegurança alimentar 
agrava-se ainda pelo facto de a zona 
norte ser fustigada pelo terrorismo, fe-
nómeno que obrigou a fuga das popu-
lações das suas zonas de produção e 
que neste momento dependem de doa-
ções de parceiros de cooperação. 

“Outro mal que poderá contribuir 

para os elevados índices de inseguran-
ça alimentar no país, tem a ver com 
o terrorismo que assola as províncias 
de Cabo Delgado, Niassa e Nampu-
la, porque a população abandonou as 
suas áreas de produção para as zonas 
seguras. E neste momento vive gra-

ças aos apoios dos nossos parceiros de 
cooperação”, indicou. Refira-se que 
até ao momento, o conflito armado no 
norte do país já provocou a morte de 4 
mil pessoas para além de mais de um 
milhão de deslocados. A província de 
Nampula alberga mais de 800 mil des-

locados, a cidade de Pemba com 200 
mil e a província de Niassa com mais 
de 80 mil. Por seu turno, o reitor da 
Universidade Rovuma, Mário Jorge 
Caetano Brito dos Santos considera 
que as academias desempenham um 
papel preponderante na resolução de 
vários problemas que afligem as comu-
nidades, dai que, o envolvimento delas 
tem sido prioritário. “Deste modo e pe-
las razões acima mencionadas, temos 
urgentemente de arregaçar as mangas 
e redobrar os esforços individuais e co-
letivos para minimizar os desastres que 
se avizinham na região norte do país”, 
instou.

Alias, Brito dos Santos disse que a 
problemática de insegurança alimentar 
no país, ditou a criação da Faculdade 
de Ciências Alimentares e Agrárias, 
com vista a formar quadros competen-
tes para responder esta demanda.“A 
preocupação desta universidade de en-
contrar e promover soluções de âmbito 
alimentar levou a criação da Faculda-
de de Ciências Alimentares e Agrárias, 
pois visa despertar a problemática e as 
consequências ´que poderão acontecer 
nos próximos tempos na nossa região”, 
referiu.

Região norte de Moçambique à beira de um 
desastre alimentar 
O governo através do sector 
da agricultura e segurança 
alimentar reuniu na semana 
finda em Nampula, com 
diferentes actores sociais, 
desde académicos, agentes 
económicos, estudantes 
baseados na região norte 
do país, para juntos 
discutir estratégias visando 
mitigar possíveis desastres 
alimentares no futuro.

A desnutrição crónica no país está na ordem dos 38%,

AGOSTINHO MIGUEL

Até finais do presente mês de 
Outubro o Instituto Nacio-
nal de Gestão e Redução do 

Risco de Desastres (INGD) prevê reali-
zar uma simulação de campo em cenário 
de inundações no município de Cuamba, 
distrito com o mesmo nome, na provín-
cia de Niassa. 

O Delegado provincial do INGD em 
Niassa, Friday Taibo, que nos facultou a 
informação há dias disse que a simula-
ção está enquadrada no pacote de acções 
antecipadas e visa tornar as populações 
mais proactivas, resilientes e sensibiliza-
das para retirada dos seus bens e que se 
afastem das zonas de maior impacto das 
cheias e inundações, sobretudo nos rios 
Muanda e Namutimbua, todos eles no 
mesmo distrito que acolherá o evento.

Neste diapasão, Taibo defendeu que a 
escolha de Cuamba para esta simulação 
deriva de assistência de eventos climáti-
cos de forma sequenciada, tendo recor-
dado das cheias e inundações em 2015, 
repetindo-se em 2019 e também de efei-
tos de ciclone Gombe, tudo isso que veio 
a desafiar o sector do INGD em Niassa 
na abertura de centros de acomodação e 
de bairros de reassentamento, dai a ne-
cessidade de mais uma vez intensificar as 
actividades de sensibilização da popula-

INGD prevê simular campo de inundações 
nos próximos dias em Cuamba

ção para abandono das zonas com mais 
incidência desses eventos.

Ainda nas acções antecipadas, a fonte 
avançou que o INGC, como sector, está a 
desenvolver diversas actividades com par-
ceiros treinando os comités locais de ges-
tão de riscos de desastres, capacitação de 
cerca de 36 destes membros localizados 
nos distritos de Mecanhelas, Cuamba, 
Mandimba, Mecula, Marrupa, Lichinga, 
Lago e Chimbunila; de conselhos técni-
cos distritais todos eles de modo a torná-
-los proactivos com informação para uma 
rápida resposta em situações de emergên-
cia.

Taibo informou que no plano de con-
tingência do INGD em Niassa traçou três 
cenários. O primeiro consiste na probabi-
lidade de ocorrência de chuvas intensas, 
ventos fortes e inundações localizadas 
nas vilas e cidades. Feitas as projecções 
estima-se que cerca de 22.750 pessoas de 
Cuamba, Mecanhelas, Mandimba, Li-
chinga, Chimbunila, Majune, Ngauma e 
Lago serão afectadas.

Para o segundo cenário que aglutina 
o primeiro associado às cheias nas prin-
cipais bacias hidrográficas prevê-se que o 
fenómeno assole os rios Lúrio (na com-
ponente do Muanda e Namutimbua), em 
Cuamba; Lugenda, em Mandimba e Ma-

june; Lunho e Messalo, no distrito de 
Lago; e, provavelmente, no Rovuma, em 
Sanga; com uma previsão 31.471 pessoas 
que poderão estar afectadas, caso ocor-
ram cenários de chuvas intensas como 
mostram as previsões meteorológicas 
para estes períodos. Também, no mesmo 
cenário, prevê-se a ocorrência de seca ou 
estiagem.

Já para o terceiro e último é a junção 
dos anteriores dois, mas com a probabili-
dade de ocorrência de sismos afectando 
41.805 pessoas.

O Delegado provincial do INGD em 
Niassa informou igualmente que para a 
operacionalização de plano de contin-
gência prevê-se conforme os cenários, a 
necessidade de 18 milhões de meticais 
para situações de resposta em 72 horas, 
abertura de centros de acomodação e as-
sistência humanitária em caso de neces-
sidade.

Todavia, afirmou serem diversas as 
dificuldades, desde os recursos humanos 
qualificados para fazer frente aos diver-
sos eventos extremos até mesmo a pró-
pria retirada das populações por se depa-
rar com situações culturais que não são 
fáceis de mudar dum momento para o 
outro.

PEDRO FABIÃO
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Crise de medicamentos contra sarna provoca 
susto em Majune

O Médico-chefe Distrital de 
Majune, Gencildo Ada-
muge Rijal, entrevistado 

em exclusivo pelo Jornal NGANI na 
última quinta-feira na vila sede, em 
Malanga, informou existir em qual-
quer das partes da sua região uma 
prevalência significativa das chama-
das doenças tropicais negligenciadas, 
das quais se destacam a sarna, a lepra, 
a esquistossomose ou bilharziose e as 
parasitoses intestinais, mas dentre elas 
a primeira está a assumir a dianteira 
quanto as notificações, apesar de ain-
da não haver óbitos.

“Infelizmente, há um défice signifi-
cativo de medicamentos o que faz com 
que a instituição não tenha a capaci-
dade de tratar todos os casos. Para as 
doenças tropicais negligenciadas nós 

PEDRO FABIÃO

A falta de medicamentos 
contra a sarna, cientificamente 
designada por escambiose, no 
distrito de Majune, na província 
do Niassa, está a provocar 
um susto nas comunidades 
locais, sobretudo nos menores 
de 15 anos de idade, devido o 
aumento da doença que se vem 
confirmando desde princípios do 
presente ano, 2022.

somente diagnosticamos e não con-
seguimos tratar porque a medicação 
que nós recebemos é insuficiente, não 
dá para responder a demanda”, disse 
Adamuge Rijal. 

Ainda sobre medicamentos, ex-
ceptuando os relacionados com os 
de doenças tropicais negligenciadas, 
a nossa fonte afirmou ser satisfatório 
a quantidade disponível para tratar 
ou manejar as enfermidades mais fre-
quentes como a malária, diarreias, in-
fecções respiratórias e outras.

Sobre o surgimento da sarna e das 
outras que também integram o gru-
po de doenças tropicais negligencia-
das são causadas pela deficiência no 
saneamento do meio das populações 
dessa divisão administrativa de Nias-
sa, pelo estágio de infra-estruturas 
habitacionais não condignas, aliado 
as questões sócio-culturais devido ao 
baixo nível de escolaridade, factos que 
constituem como inquietações para as 
autoridades governamentais, mas para 
vencer o problema, não depende so-
mente do sector de saúde, mas sim de 
uma intervenção multissectorial, mas 
também com a melhoria nas habita-
ções, acesso à água e outros.O Médi-
co-chefe Distrital de Majune avançou 
ainda serem várias consequências que 
as doenças tropicais negligenciadas 
apresentam, dentre elas, o facto de 
que algumas crianças passarem a ter 

um baixo aproveitamento pedagógi-
co devido a moléstia que lhes causam 
na pele que, por sua vez, faz com que 
haja diminuição da concentração na 
sala de aula.

“As consequências são várias. Te-
mos a componente da redução da pro-
dutividade escolar porque quando for 
a escola a criança não vai ter aquela 
concentração, quando é acometida 
por um problema térmico da pele. Ora 
está a se coçar, etc., etc., o professor 
está a explicar, ela fica aí preocupada 
com aquela coceira e torna-se difícil 
ter atenção”, disse tendo acrescenta-
do que “outras crianças, quando são 
afectadas, acabam até não indo à es-
cola porque já não têm a disposição de 
andar e eventualmente traz problemas 
estéticos porque também até afecta a 
face e cria estigmatização porque com 
as lesões elas não podem brincar com 
as outras crianças”

O nosso entrevistado informou 
também que o sector de saúde local 
já teve alguns diálogos e auscultações 
comunitárias e o povo colocou o as-
sunto como preocupação. Para lidar 
com a situação, o Governo de Maju-
ne tem apenas reforçado o apelo para 
observância da higiene enquanto se 
aguarda por uma resposta da Direc-
ção Provincial de Saúde de Niassa 
que já recebeu a comunicação sobre o 
problema de doenças tropicais negli-

genciadas no distrito.
Partos institucionais longe do espe-
rado 

Por outro lado, o Médico-chefe 
Distrital, Gencildo Adamuge Rijal, 
disse que os partos institucionais em 
Majune ainda estão longe do espera-
do, apesar de uma crescente mudança 
em termos de cobertura de 80 pontos 
percentuais em 2021 para 90 no cor-
rente ano.

Segundo o Médico-chefe, até ao 
momento, o centro de saúde de Nairó-
bi, que também acolhe doentes saídos 
de Nambilange e que percorrem cefca 
de 30 quilómetros. Uma vez se tratar 
de um problema crónico e com vista a 
encurtar a distância, o Governo local 
fez esforço de erguer uma unidade sa-
nitária em Nambilange e que já está na 
sua fase de acabamento, com previsão 
de entrega em Novembro próximo. 

“Em termos de partos institucio-
nais estamos a melhorar, mas estamos 
longe daquilo que é o esperado. Toda 
mulher grávida deve dar a luz numa 
Unidade Sanitária porque é onde tem 
um provedor de saúde devidamente 
qualificado para dar assistência”, afir-
mou o Médico-chefe distrital de Ma-
june. 

O distrito de Majune tem neste mo-
mento cerca de dez unidades sanitá-
rias, sem contar com a de Nambilange 
que está prestes a ser entregue.

Nampula e Zambézia representam mais de 50% 
de casos de Malária diagnosticados no país

A malária continua sendo 
uma doença com um peso 
muito elevado no Sistema 

Nacional de Saúde em Moçambique 
sendo que as províncias da Zambézia 
e Nampula juntas representam mais 
de 50 por cento de casos notifica-
dos a nível de todo o país. Segundo 
o Director Nacional do Programa de 
Combate a Malária no país, Balda-
zar Candrinho, durante os primeiros 
oito meses do ano em curso, Moçam-
bique registou 6.5 milhões de casos, 
uma subida de mais de um milhão 
em comparação com o ano passado, 
sendo que mais de 50 porcento dos 
casos actuais foram registados nas 
províncias de Nampula e Zambézia.

Para Candrinho, um dos factores 
para o aumento cada vez mais de ca-

sos, apesar da redução de óbitos pela 
doença, são as adversidades que o 
país vive, como é o caso de ciclones 
e tempestades que fazem com que a 
população perca as suas redes mos-
quiteiras, fazendo com que os esfor-
ços do governo se transformem em 
um passo para frente, e dois para trás.

“Nós temos encontrado sempre 
essas adversidades, mas vamos sem-
pre continuar a insistir e tentar termos 
algum stock para fazer a reposição 
caso aconteça alguma imprevisibili-
dade no próximo ano, sem deixar de 
lado todas as estratégias para a redu-
ção dos casos” disse Candrinho.

Neste contexto, como uma das in-
tervenções para o combate a malária é 
a distribuição este ano, de 16 milhões 
de redes mosquiteiras ao nível do 

país, sendo que a província de Nam-
pula será abastecida com 3.6 milhões, 
a partir de Novembro. “Sendo assim, 
se nós intensificarmos os esforços ao 
nível de todo país, mas se focarmos 
particularmente nestas duas provín-
cias que representam mais de 50 por 
cento de casos, poderemos atingir de 
uma forma muito rápida, aquilo que 

é o nosso desiderato que é a redução 
de casos no país” disse Candrinho.

Para além da distribuição de re-
des mosquiteiras, serão usados em 
paralelo, a pulverização, quimio-pre-
venção na província, diagnostico e 
tratamento de casos, intervenção nas 
mulheres grávidas e comunicação 
para mudanças de comportamento.

ANTÓNIO CINTURA
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OPINIÃO

A pandemia da COVID-19 em 
pouco tempo se alastrou pelo 
mundo, sendo que em Mo-

çambique encontrou um sistema de saúde 
frágil e débil, tornando-se uma enorme 
fonte de preocupação para o Estado na 
dimensão económica, social e sanitária. 
Em termos económicos, implicou a per-
da de rendimentos dos principais agentes 
da economia (governo, empresas e as fa-
mílias), redução do crescimento econó-
mico, do investimento e das transações 
comerciais; e na dimensão social e sa-
nitária, para além da mudança no estilo 
de vida, imposto pelas medidas de dis-
tanciamento social, no nível mais grave 
– poderia implicar no colapso do sistema 
de saúde e a consequente perda de vidas 
humanas. O terrorismo também ganhou 
espaço em Moçambique, encontrando as 
mesmas fragilidades na dimensão securi-
tária, consideradas débiles e por esse mo-
tivo representou uma fonte de ameaça 
aos valores centrais do Estado.

Diferentemente do terrorismo, a CO-
VID-19 mereceu uma atenção especial do 
Governo Moçambicano, que recorreu ao 
Estado de Emergência (2020) e a poste-
rior foi declarada a situação de Calami-
dade Pública (2020-2022). A COVID-19 
assumiu um lugar de destaque no Estado, 
passando a ser considerada uma ameaça 
existencial e por essa via, securitizada. A 
securitização diz respeito à transformação 
de qualquer assunto ordinário em uma 
questão de segurança nacional. Sendo 
necessárias três premissas fundamentais, 
(i) um agente de securitização, (ii) um 
discurso de securitização que consiste 
numa construção discursiva da ameaça 
(COVID-19) e (iii) uma audiência credível 
(população). Os elementos supracitados 
estiveram presentes no contexto da pan-

demia da COVID-19 e para evitar o rápido 
contágio e o colapso do sistema nacional 
de saúde, recorreu-se a um modelo de co-
municação abrangente, inclusivo e sem 
precedentes em Moçambique. Através de 
todos os instrumentos dos mídia (rádio, 
televisão, jornais, websites, redes sociais 
– WhatsApp & Facebook, cartazes, entre 
outros…), foi possível comunicar sobre a 
ameaça da COVID-19 em todo o territó-
rio nacional, no espaço rural e urbano – 
alcançando-se a mobilização necessária 
para o combate a COVID-19. Daí que a 
estratégia moçambicana tenha sido con-
siderada um sucesso e de reconhecimen-
to internacional. Contudo, para além da 
COVID-19, desde 2017 Moçambique está 
sob fogo cruzado imposto pelos ataques 
terroristas na região norte do país (Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula). Os ataques 
terroristas colocaram a prova a incapaci-
dade do Estado em garantir uma paz sus-
tentável e credível para os segmentos da 
sociedade, o que torna o terrorismo, tal 
como a COVID-19 uma ameaça existen-
cial a soberania do Estado, por essa via, 
deve-se constituir um assunto de topo na 
agenda de segurança do Estado.

Como havíamos avançado, diferente-
mente da COVID-19, o modelo de comu-
nicação das instituições do Estado sobre 
o terrorismo ainda esta aquém das expec-
tativas e inúmeras são as criticas que se 
levantam para o governo por escolher as-
sumir uma postura pouco comunicativa. 
A COVID-19, bem antes de ser detectado 
o primeiro caso, merecia briefings diários, 
apresentados por figuras de alta patente, 
como o Ministro da Saúde, Armindo Tia-
go, a Directora Nacional de Saúde Públi-
ca, Rosa Marlene, entre outros, e em uma 
instância superior o próprio Presidente da 
República, que de forma mensal apresen-

tava o relatório da COVID-19. Entretan-
to, sem uma racionalidade aparente e/ou 
lógica, situação inversa se verifica quando 
se trata do modelo de comunicação para o 
combate ao terrorismo em Moçambique.

O terrorismo, tal como a COVID-19 é 
um inimigo sem cara e sem rosto (de acor-
do com a narrativa governamental), cujas 
acções para além de serem uma ameaça a 
vida, diferentemente da COVID-19, repre-
sentam uma ameaça a real a integridade 
territorial – e dessa forma à independên-
cia real do Estado, comprometendo a vi-
da política, económica e social do país. 

Por essa razão que partimos do pres-
suposto de que existe uma real necessida-
de da mobilização de todos os actores da 
sociedade para que se combata de forma 
eficaz o terrorismo em Moçambique. E a 
mobilização não pode ser resumida pela 
presença de actores militares estrangei-
ros (SAMIM e SADC) para combater o 
terrorismo, mas deverá incluir todos os 
segmentos da sociedade através de um 
modelo comunicação, presente e dispo-
nível em todo o território nacional, que 
possa permitir a participação de todas as 
forças vivas da sociedade no combate ao 
terrorismo, tal como foi com o combate 
a COVID-19.

Através do exercício desta reflexão, po-
demos considerar que a fraca mobilização 
da sociedade no combate ao terrorismo, 
deve-se em grande medida da forma pela 
qual o Governo escolheu comunicar. E na 
nossa opinião, pela importância, impli-
cações e magnitude do terrorismo, a sua 
comunicação, no melhor cenário deve ser 
superior ao modelo que se comunicava so-
bre a COVID-19, e no cenário moderado 
que o modelo de comunicação seja similar. 
A ausência de uma comunicação efecti-
va e atempada pode se verificar em todas 

as estruturas que zelam pela segurança e 
tranquilidade pública. Sendo que inicial-
mente a comunicação sempre foi hostil, 
para os terroristas, jornalistas, defensores 
dos direitos humanos e todos quanto se 
interessavam pela situação de segurança 
no norte do país. Na hierarquia mais alta, 
o Presidente da República e Comandante 
em Chefe das Forças de Defesa e Segu-
rança, só apresentou um briefing sobre o 
terrorismo, em julho de 2021, passados 
4 anos da sua emergência em Moçambi-
que. Em relação a COVID-19, o mesmo 
presidente teve uma postura diferenciada, 
visto que apresentava os seus briefings nos 
mídia de forma sistemática.

Elementos como o uso das várias pla-
taformas dos mídia incluindo as redes so-
ciais para comunicar sobre o terrorismo 
em Moçambique, podem ser um activo 
estratégico no processo da mobilização 
da sociedade para o combate ao terroris-
mo, por um lado. Por outro, para além 
de permitir que se alcance o objectivo de 
aproximar o cidadão do militar e das ins-
tituições do Estado, vai acelerar o proces-
so de modernização das Forças Armadas, 
desafiadas a serem mais comunicativas. 
Por essa razão, defendemos a tese de que 
briefings diários, semanais e mensais, apre-
sentados pelas autoridades sobre o terro-
rismo, são urgentes e pertinentes para que 
se alcancem as proporções de um comba-
te nacional ao terrorismo nas diferentes 
esferas em que o terrorismo se manifes-
ta, tal como acontecia com o combate a 
COVID-19. E respondendo a questão do 
tema, acreditamos que pelo impacto do 
terrorismo, o governo, pela sua respon-
sabilidade deve apresentar uma comuni-
cação continua e honesta ao Moçambi-
canos sobre a situação do terrorismo em 
proporções superiores a COVID-19.
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      Jaime Newton Z. Gode

Governo deve comunicar sobre o 
Terrorismo em proporções similares em 
que comunicava sobre a COVID-19?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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A Comissão Europeia mostra-
-se sensível a esta realidade 
que acompanha os diversos 

executivos socialistas que se sucederam 
e decidiu “puxar as orelhas” ao Gover-
no português.

Assim, o comissário europeu da Justi-
ça quer que Portugal acelere a operacio-
nalização do novo Mecanismo Nacional 
Anticorrupção (MENAC) e melhore a 
eficiência do sistema, sobretudo nos Tri-
bunais Administrativos e Fiscais.

Didier Reynders, insta Portugal a 
tornar o sistema judiciário “mais trans-
parente”, nomeadamente na luta contra 
a corrupção. “Eu diria que a transparên-
cia é talvez a palavra mais importantes 
no relatório e nas recomendações sobre 
Portugal, porque aplica-se para a atri-
buição de processos, quando falamos 
sobre a luta contra a corrupção, ou se 
é possível iniciar realmente o funciona-
mento da chamada entidade da transpa-
rência”, defende o comissário europeu 
da Justiça.

A posição surge dias depois de a 
Comissão Europeia ter recomendado 
a Portugal, no relatório anual sobre o 
Estado de direito, que assegure os “re-
cursos suficientes para prevenir, inves-
tigar e julgar a corrupção”.

Segundo Didier Reynders, este será 
“um instrumento muito útil para ter em 
funcionamento para o controlo e veri-
ficação eficaz da declaração de bens e 

para salvar o processo de elaboração de 
leis” em Portugal.
Prioridades

Em Maio passado, a ministra da 
Justiça, Catarina Sarmento e Castro, 
assegurou que o MENAC é “uma prio-
ridade” e vai ser implementado ainda 
em 2022. E nessa altura reiterou ainda 
o compromisso do Governo no combate 
à criminalidade económico-financeira.

Além da recomendação relativa ao 
MENAC e dos “compromissos assumidos 
no âmbito do Plano Nacional de Recu-
peração e Resiliência relacionados com 
certos aspectos do sistema de justiça”, 
o relatório recomenda a Portugal que 
prossiga “os esforços para assegurar os 
recursos humanos adequados do sistema 
de justiça e melhorar a sua eficiência, 
em particular dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais, nomeadamente atra-
vés da finalização do quadro legislativo 
para o funcionamento do Conselho Su-
perior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais”.

No documento, o executivo comuni-
tário aponta ainda que “o quadro legis-
lativo para a protecção dos jornalistas 
continua forte”, mas destaca os “novos 
alertas na sequência de ciberataques a 
grupos de meios de comunicação so-
cial”.
Polónia e Hungria 

Na mesma ocasião o comissário eu-
ropeu da Justiça admite ainda “pres-

são orçamental” para Polónia e Hungria 
fazerem as reformas judiciais solicita-
das por Bruxelas, avisando que “o pri-
meiro euro” das verbas da recuperação 
só chegará após Budapeste e Varsóvia 
cumprirem metas.  “Temos uma ques-
tão sistémica com esses países e, por-
tanto, há necessidade de utilizar todos 
os instrumentos”, elenca.

A posição surge depois de a Comissão 
Europeia ter revelado “sérias preocupa-
ções” sobre a independência judicial na 
Polónia e Hungria, considerando que os 
avisos de Bruxelas “permanecem sem 
resposta” de Varsóvia e Budapeste e 
que os procedimentos sancionatórios 
iniciados devem ser respeitados, no re-
latório anual sobre o Estado de direito 
na UE.

Em ambos os casos, as verbas da re-
cuperação pós-crise do Covid-19 ainda 
não chegaram nem a Polónia nem à 
Hungria, sendo que a Comissão Euro-
peia já aprovou o Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) polaco, com sérias 
advertências.

“Sobre a Polónia, foi possível ver al-
guma acção devido às discussões sobre 
o plano e adoptámos o PRR com al-
guns marcos importantes e agora vamos 
avaliar se é possível ter uma execução 
completa do orçamento”, assinala o co-
missário europeu, admitindo, porém, 
“preocupação com a nova lei polaca” 
sobre o estatuto dos juízes. Já relativa-

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

mente à Hungria, diz saber “têm acon-
tecido discussões sobre o PRR” e, “se 
houver resultados, estamos dispostos a 
aprovar o plano, também com marcos 
muito exigentes”. Recorde-se que no 
início do mês de Junho, a Comissão 
Europeia deu finalmente parecer favorá-
vel ao PRR da Polónia, determinando, 
todavia, que Varsóvia tenha de cumprir 
ainda marcos ao nível de reformas do 
sistema judicial para receber fundos.

Após a “luz verde” do Conselho, as 
primeiras verbas podem chegar à Poló-
nia já em Setembro, desde que o país 
cumpra exigências, como a extinção da 
actual câmara disciplinar e a sua subs-
tituição por um tribunal independente 
e imparcial estabelecido por lei, a re-
forma do regime disciplinar dos juízes 
e ainda a reintegração de magistrados. 
Em 2017, a Comissão deu início a um 
procedimento ao abrigo do artigo 7º 
do Tratado para fazer face a um pos-
sível risco de violação dos valores da 
UE na Polónia. No que toca à Hun-
gria, Budapeste aguarda “luz verde” 
do executivo comunitário ao seu PRR.  
Após o bloqueio da Polónia de outras 
matérias no processo legislativo, para 
ter o seu PRR aprovado, a Hungria fez 
o mesmo e bloqueou, em meados de 
Junho passado, a tributação mínima 
de 15% sobre os lucros das empresas 
de maior dimensão na UE. 
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Justiça pouco transparente!

Encurralados pela Portagem
       Ananias Chomola

Não sei quem desenha a agenda 
quinquenal do Governo do 
dia, nem quem são os seus 

conselheiros porque, ao que tudo indica, 
o Governo se parece a uma empresa que 
vai formando futuros líderes através de 
um programa de desenvolvimento de 
jovens para assumir a liderança daquela 
organização. Surge-me este pensamento, 
porque num mandato, há ministros que 
passam em mais de dois ministérios, 
como se ainda estivessem a preparar 
um jovem para gerir uma empresa onde 
tem que ter acesso às várias áreas de 
trabalho e finalmente escolher-se aquela 
que ele mais domina. 

Mas o mal é que se trata de um 
Ministério, de um país que não precisa 
de pessoas no processo In-job training, 
portanto, não se devia colocar pessoas 
em fase experimental, quando se trata 
de uma máquina governativa. É verdade 
que ninguém nasce governante, mas os 
lideres, esses são natos. O contrário, são 

chefes, e ainda outros são aqueles que 
ascendem a cargos de chefia caídos de 
paraquedas, por afinidade, ou porque 
serviu bem ao dono do bolo, portanto, 
recebe uma fatia à medida.

Chega de conversa nem? Permitam-me 
trazer-vos o que me inquieta. Já havia 
mencionado o problema de portagens nas 
nossas estradas sem qualidade. Quando 
pela primeira toquei no assunto, eu trazia 
comigo uma dica para a construção de 
estradas com a devida qualidade, e que as 
portagens seriam um bónus, e o garante 
da sua manutenção e durabilidade. Até 
aqui concordamos. Mas o problema que 
surge agora, é na sua maioria, a falta de 
alternativas às estradas com portagens. 
Não falarei de todo país, mas vou cingir-
-me à estrada que liga a vila da Macia à 
praia do Bilene. Uma estrada com duas 
faixas, ainda sem sinalização horizon-
tal, com alcatrão raspando o atrito dos 
pneus e uma portagem em construção.

Para quem não conhece a zona, aquela 

é a única estrada que permite chegar-se 
a vila municipal de Bilene, mas ao que 
tudo indica, quem não tiver dinheiro para 
pagar a sua circulação, estará vedado de 
transitar na via. E mais, foi construído 
recentemente um hospital distrital, que 
se espera que atenda as populações dos 
dois Municípios que distam um do outro 
a uns 33 quilómetros.

Há dias o Ministro do Pelouro das 
Obras públicas e Habitação veio a público 
para dizer que a portagem tem que ser 
instalada depois do tal hospital. Ao que 
tudo indica, tem que se escolher qual das 
populações tem que ser sacrificada com 
o empreendimento. Neste momento, a 
construção da portagem está a ser feita 
antes do referido hospital, isto é, para 
quem vai a Bilene, beneficiando assim a 
população do Bilene. O que o Sr. Minis-
tro quer, é que se instale depois do tal 
hospital, barricando assim a população 
do Bilene. Se é assim tão importante a 
instalação da portagem, então, que se 

abra uma via alternativa para aquele hos-
pital, de forma a não lesar aqueles que 
procuram os serviços de Saúde. Nada 
disto faz sentido. 

Pior ainda é ter-se aprovado a coloca-
ção da portagem naquela estrada e par-
ticularmente, como foi que se aprovou 
aquele ponto, e onde é que o Ministro se 
meteu nesses meses todos para vir reclamar 
sobre a localização agora, quando faltam 
somente pinturas do edifício administra-
tivo da Portagem? O problema que eu 
encontro nisto, é que não existe consul-
tas públicas. O governo reúne e toma a 
decisão sem sequer pensar no povo, sem 
envolver outras organizações na avaliação 
socioeconómico e cultural da população, 
mas sim nos ganhos daquele grupo.

Se não estão a fazer pre-campanha, 
então, estão mais uma vez estão a fazer 
promessas que não vão cumprir, carim-
bando assim a incompetência que carac-
teriza alguns dirigentes.

Mais não disse.
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O processo de municipalização em 
curso no país é um fiasco

Em entrevista exclusiva ao 
NGANI, Aquimo Lopes 
reagia em torno da cria-

ção na semana passada, de 12 novas 
autarquias pelo Conselho de Minis-
tros, no âmbito do processo de des-
centralização em curso no país. Para 
Lopes, a elevação de algumas vilas 
à categoria de município não passou 
de um processo omisso e acrescentou 
que, o Governo errou pela exclusão 
de algumas forças políticas inclusive 
da sociedade civil na implementação 
do processo.

“Sentimos que o governo continua 
fechado ao diálogo. Este processo de 
descentralização tem de ser acompa-
nhado sempre de auscultação públi-
ca para evitar erros graves depois da 
sua implementação”, referiu.

O delegado do MDM em Nampula 
discorda, por exemplo, da elevação da 

vila costeira de Mossuril à categoria de 
município, a avaliar pelas condições 
em que se encontram outras vilas que 
superam o novo município no que diz 
respeito ao desenvolvimento.

Na óptica de Aquimo Lopes, as 
vilas de Nametil, sede do distrito de 
Mogovolas e Namialo em Meconta, 
na província de Nampula reúnem me-
lhores condições para ascenderem a 
categoria de município, por conta de 
estas terem potencial na área econó-
mica para o desenvolvimento da pro-
víncia de Nampula em particular e 
para o país em geral.

“Esperávamos do governo, a eleva-
ção à categoria de município as vilas de 
Nametil e Namialo aqui na província 
de Nampula, porque estas vilas con-
tribuem de forma significativa para o 
crescimento económico da província 
de Nampula. O distrito de Mogovo-
las, só para citar alguns exemplos é 
um dos maiores produtores da cas-
tanha de caju a nível do país, além, 
de ser referência na criação do gado 
bovino”, destacou Aquimo.

O nosso interlocutor entende que 
o Governo da Frelimo teme por der-
rota na escolha de vilas onde a opo-
sição tem aceitação populacional, e 
acrescentou que, este princípio mina 
sobremaneira a democracia no país. 
“Este processo é um fiasco. Não faz 
sentido a exclusão de vilas importan-
tes neste novo paradigma de muni-
cipalização, a ser assim, temos que 
admitir que o governo tem medo de 
derrota nas vilas onde os partidos da 

oposição têm aceitação”, desabafou.
Aliás, segundo ele, a criação de 

novas autarquias não obedeceu estudos 
profundos, uma vez que as existentes 
enfrentam enormes problemas para 
o seu funcionamento, com a excep-
ção das autarquias de Maputo, Beira 
e Nampula. “Não concordo com a 
criação de novas autarquias porque 
ainda não temos condições para o 
efeito. Os sinais de retrocessos são 
visíveis nalguns municípios. Até há 
falta de salários para o pagamento 
dos funcionários”, comentou.

Governo não venha nos surpreender
Num outro desenvolvimento, a fonte 

comentou sobre o provável adiamen-
to das eleições distritais em 2024 e 
aconselha ao Governo a recuar da de-
cisão mormente a abolição do dossier 
porque ira comprometer a preparação 
dos partidos políticos que pretendem 
concorrer nos próximos pleitos elei-
torais.

“Há sempre essa dúvida quanto a 
realização das eleições distritais. Acre-
ditamos que o governo deixará isso 
para última hora, enquanto prepara-
mos as bases. Mas, também, seria es-
candaloso adiar as eleições distritais, 
por se tratar de um processo arcaico e 
foi celebrado um acordo para o efeito 
entre o presidente da república Filipe 
Nyusi e o ex-líder da Renamo Afonso 
Dhlakama”, disse.

Enquanto isso, num passado re-
cente, aquando da abertura da III 
Conferência Nacional sobre a Des-

centralização no país que decorreu em 
Nampula, o chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, reiterou que a sociedade civil, 
académicos e políticos, devem fazer 
uma reflexão profunda em torno da 
proposta da realização das eleições 
distritais em 2024, sob pena de deitar 
abaixo os esforços empreendidos na 
elaboração do documento.

“Às organizações da sociedade civil, 
academias, exortamos para sem pre-
conceitos e nem ideias fixas ou con-
cluídas e com base na experiência dos 
anos de governação descentralizada 
provincial, aprofundem a viabilida-
de das eleições distritais de 2024. Eu 
não disse que não faça, mas estudem 
formas para não criar pesadelo e frus-
trações para as nossas populações”, 
frisou.

A TSU mostra fragilidade do governo
A implementação da Tabela Sa-

larial Única no sector público, ainda 
continua a dividir opiniões no seio 
dos moçambicanos. Para o delegado 
do MDM em Nampula, as constan-
tes incongruências que se notabilizam 
neste processo, mostram claramente 
que a administração publica está longe 
de se tornar robusta na resolução dos 
imbróglios.

“Ficamos a saber que a TSU está 
coroada de irregularidades premedi-
tadas. Não é normal um ministério 
cheio de intelectuais não conseguir 
formular a TSU. Isso é faltar respeito 
ao povo”, revelou, Muatamuro.

A fonte disse ainda que o desem-
penho da edilidade liderada por Paulo 
Vahanle, no conselho autárquico de 
Nampula, deixa a desejar porque viola 
os princípios do projecto Warya Wa 
Wampula, concebido pelo MDM e 
Mahamudo Amurane quando presidia 
os destinos da cidade de Nampula.  
O político citou a falta de transporte 
público urbano, remoção deficitária 
do lixo, invasão das ruas pelos vende-
dores informais, como sendo alguns 
exemplos que mancham a governa-
ção de Paulo Vahanle.

“Paulo Vahanle está a afundar a 
nossa cidade. A reabilitação de estra-
das não pode merecer apenas atenção 
da edilidade. Temos o lixo que se en-
contra em qualquer parte da urbe, o 
jardim parque já se transformou num 
verdadeiro esconderijo de répteis, para 
além da falta de transporte urbano. 
Enfim, esta não é aquela cidade que 
o MDM e Amurane sonhavam”, re-
velou.

O político e actual delegado 
provincial do partido 
Movimento Democrático 
de Moçambique, MDM, 
em Nampula, Aquimo 
Lopes Muatamuro, 
considera que o processo 
de municipalização no país 
ainda continua imbuído de 
interesses políticos devido 
as falhas detectadas na sua 
implementação.

AGOSTINHO MIGUEL

Delegado Provincial do MDM em Nampula
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Moçambique espera ter o primeiro cargueiro 
com gás natural liquefeito este mês

“Esperamos que aconteça antes 
do final do presente mês de outu-
bro a primeira exportação de 

gás natural liquefeito produzido pelo 
país”, referiu em entrevista à Lusa na 
capital norte-americana, Washington, à 
margem dos encontros anuais do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

Dos três projetos de gás natural 
liquefeito aprovados para a região norte 
de Moçambique, caberá à plataforma 
Coral Sul, em mar alto, afastada da 
violência armada em Cabo Delgado, 
estrear a exportação das reservas que se 
encontram catalogadas entre as maiores 
do mundo. A plataforma liderada pela 
petrolífera italiana Eni vai produzir 3,4 
milhões de toneladas por ano.

O gás já começou a ser processado 
na plataforma, aguardando-se a che-
gada do primeiro navio cargueiro da 
BP, que comprou a produção por 20 

anos. Os outros dois projetos de maior 
dimensão, liderados pela TotalEnergies 
e Exxon/Eni, têm fábricas de liquefa-
ção projetadas para terra, na península 
de Afungi, mas aguardam por decisões 
das petrolíferas para avançarem.

O projeto da TotalEnergies já estava 
em andamento e foi suspenso em Março 
de 2021 devido aos ataques armados 
na região de Cabo Delgado. 

Max Tonela diz que a intervenção 
militar e outros investimentos em curso 
na região visam estabilizá-la, proteger 
a população e permitir que o investi-

mento avance, mas como, entretanto, 
a procura por gás disparou devido à 
guerra na Ucrânia, o Governo admite 
“discutir outros cenários” que permi-
tam o quanto antes tirar proveito das 
reservas do Rovuma. A possibilidade 
foi admitida ao ser questionado dire-
tamente sobre a possibilidade de haver 
mais projetos em mar alto.

“Privilegiamos assegurar a retoma 
dos trabalhos de construção das duas 
linhas de liquefação em terra, promo-
vidas pela Área 1, e todo o trabalho 
que se tem estado a realizar tem em 

vista recuperar a situação de normali-
dade para famílias, para as populações 
afetadas, mas também para promover 
os investimentos que vão resultar num 
desenvolvimento mais sustentado da 
região”.

“Entre os projetos está a retoma da 
Total, mas tendo em conta o volume de 
recursos de gás que existe e os desafios a 
nível global de procura e diversificação 
das fontes, o Governo está disponível 
para discutir outros cenários que não 
põem em causa o desenvolvimento dos 
projetos em terra”, concluiu.

Thore Kristiansen, administrador 
da Galp (que faz parte do consórcio 
liderado pela Eni) disse há um ano, na 
cerimónia de lançamento da plataforma 
Coral Sul, no estaleiro de Geoje, Coreia 
do Sul, que podia valer a pena estudar 
a possibilidade de instalar uma segunda 
plataforma de gás em mar alto na bacia 
do Rovuma, face à insegurança em Cabo 
Delgado. 

Na altura, a Europa ainda não pro-
curava por alternativas ao gás russo, 
como o vem a fazer após a invasão da 
Ucrânia. O Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, admitiu no início de setem-
bro que o novo cenário global é uma 
razão acrescida para pensar no assunto. 
“Fizemos a primeira plataforma: qual 
a possibilidade de fazer mais outra? Há 
estudos nesse sentido” entre as medidas 
“para acelerar” a produção daquelas 
reservas, referiu.

ECONOMIA

Moçambique espera atestar 
nas próximas duas semanas 
o primeiro cargueiro de gás 
natural liquefeito (LNG) 
exportado da bacia do 
Rovuma, ao largo de Cabo 
Delgado, disse à Lusa o 
ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela.

MANGAVA DOS SANTOS

Cargueiro de gás liquefeito

Comercialização agrícola arrecada cerca de 111.5 
mil milhões de meticais até o terceiro trimestre

A província de Nampula 
arrecadou até ao terceiro 
trimestre, um total de 

111.484.429.000 meticais ao comer-
cializar 3.989.879 toneladas de pro-
dutos diversos, representando 81.6 
por cento do cumprimento da meta 
que é de comercializar até o final 
da campanha, 4.889.298 toneladas.

Segundo dados do relatório do 
terceiro trimestre da Direcção Pro-
vincial da Indústria e Comércio de 
Nampula facultado na semana pas-
sada durante a visita do chefe do 
Executivo Provincial àquele sector, 
o valor corresponde a um cresci-
mento na ordem de 12.3 por cento 
quando comparado com o ano pas-

sado em que foi possível arrecadar-se 
99.210.745.000 meticais.

As culturas que mais deram peso 
na real comercialização são a man-
dioca com 44.6%, amendoim com 
11.5%, milho 9.7%, batata-doce 
8.5, feijão cute 5.7, gergelim 4.2, 
feijão holoco com 2.8% e tomate 
com 2.5 por cento, perfazendo no 
total, 86.1%.

Falando durante a apresentação 
do relatório, o Director Provincial da 
Indústria e Comércio Alfredo Nam-
puio, deu a conhecer que durante a 
época e para o alcance deste resul-
tado, foi realizada uma reunião 
de divulgação do Plano Operacio-
nal da Comercialização Agrícola 
(POCA/2022), envolvendo diferentes 

actores do sector e administradores 
de todos os distritos.

Quanto aos preços de produtos de 
primeira necessidade a serem prati-
cados, Nampuio disse que depois de 
uma monitoria nos principais esta-
belecimentos comerciais da cidade 
de Nampula, foi possível detectar 
tendências de subida para os produ-
tos nacionais como o óleo, açúcar, 
cimento e frango, devido ao custo de 
produção, tomate, cebola, pimento, 
feijão manteiga e verde, devido a 
menor demanda no mercado abas-
tecedor, batata reno devido ao custo 
de transporte.

“Enquanto isso, verificou-se a des-
cida dos preços de farinha de milho, 
repolho, alho, cenoura, cebola, gali-

nha viva, ovo, peixe seco, amen-
doim, devido a maior demamda no 
mercado abastecedor, bem como 
produtos importados como arroz 
corrente, alho e ovo por estarem 
em promoção”- disse Nampuio.

Sobre importações e expor-
tações, a província conta com 
uma contribuição global de cerca 
de 24.5 mil milhões de meticais 
resultante de importações avalia-
das em 16.509.880.289 meticais, 
e 7.760.778.335 de exportações, 
sendo a castanha de caju, feijão bóer, 
algodão e amendoim, os produtos 
exportados para os países como 
Líbano, Vietname, Índia, Emirados 
Árabes Unidos, Indonésia, Paquis-
tão e Filipinas

ANTÓNIO CINTURA



TEXTO: AFONSO ALMEIDA 
BRANDÃO
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É muito bonita a evolução da 
informática, o sucesso das 
“startups”, as inovações 

na indústria. Mas a actividade rural, 
o campo, continua a ser vital para 
alimentar e gerar riqueza.

Os acordos Ucrânia-Rússia, em 
guerra, em torno da passagem da 
produção agrícola em direcção aos 
portos, mostram que sua importân-
cia está acima da guerra. E mais, na 
agricultura estão algumas das solu-
ções para os combustíveis, como o 
etanol e os biocombustíveis, já em 
uso em boa parte do Planeta.

A perda de importância política, 
por o eleitorado hoje ser mais urbano 
que rural, esconde um pouco a agri-
cultura do noticiário e das avaliações 
económicas. Mas o preço da alimen-
tação actualmente é um custo polí-
tico de todos os governos e em todo 
Mundo. Pouco se sabe, entretanto, 
sobre as potências que abastecem o 
Mundo de produtos essenciais, apesar 
do impacto da guerra mais relevante 
estar na questão do suprimento ener-
gético para a Europa.

Uma curiosidade é que a produ-
ção de grãos no mundo está muito 
concentrada nos BRICS — que reúne 
Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul —, em que quatro dos cinco 
maiores produtores estão entre eles.

Os maiores nesse sector do mundo 
são a China, 600 milhões de toneladas 
de grãos este ano, sendo que mais 
de 200 milhões de arroz; Brasil, com 
cerca de 280 milhões de toneladas; 
EUA, com 230; Rússia, 130 e Índia. A 
Ucrânia tem boa presença, mas deve 
colher este ano pouco menos de 80 
milhões de toneladas. Só de arroz, 
China, Índia e Indonésia, Malásia, 
Vietnam e Tailândia concentram boa 
parte da produção. Países como o 
Brasil e Portugal consomem quase 
tudo o que produzem de arroz no 
mercado interno. As frutas é que 
estão distribuídas em todo mundo 
actualmente, umas sazonais outras 
regionais. 

O Brasil, com um agronegócio 
robusto, através da sua empresa de 
tecnologia agrícola — Embrapa —, 
uma boa iniciativa do período militar, 
vem tendo sucesso nas experiências 

de plantar trigo em áreas tropicais, 
sendo que, neste ano, deve satisfazer 
metade das necessidades do mercado 
e espera ser auto-suficiente em dez 
anos.

Com estes anos de Pandemia e 
Guerra, outro sector em transforma-
ção é o dos fármacos. Verificou-se a 
dependência, com produção concen-
trada na China, Índia e Coreia do Sul, 
região com instabilidades e distante 
dos grandes centros consumidores. 

Os EUA já invertem a situação num 
programa fortemente apoiado com 
recursos públicos. As vacinas são a 
prova. E, claro, a dependência de 
“chips” de Taiwan, onde a tensão 
é permanente, não se justifica mais.

A observação que se impõe é a de 
que as agriculturas de maior produ-
tividade e receita no mundo estão 
em países em que o Estado inter-
vém pouco, limitando-se a facilitar o 
empreendedor com acessos logísticos 

e impostos razoáveis.  Nos países de 
impostos altos e sem transporte de 
acesso aos mercados e a baixo custo 
o negócio torna-se inviável, o campo 
fica deserto e as cidades sobrecarre-
gadas. No Brasil estão contratados 
mais de dez mil quilómetros de ferro-
vias pelo sector privado — caso não 
haja retrocesso político que afecte o 
ambiente para investir.

Os povos supostamente interes-
sados e que precisam de estimular a 
criação de receita e emprego deve-
riam pensar duas vezes antes de votar. 
Este conselho — se é que podemos 
apelidar de conselho — aplica-se a 
Moçambique e reforça a intensão 
do povo dedicar-se mais à Terra, aos 
Campos — pois as Cidades já têm 
gente cada a mais e sem fazer nada...

Não parece ser hora para greves, 
diminuição de carga horária de tra-
balho, onerarão da folha de salários 
com mais impostos e taxas nem “pre-
guiça” de trabalhar em prol da Eco-
nomia em prol do País. 

Por isso somos de opinião que 
devemos todos Plantar mais e taxar 
menos! E que Moçambique sejam 
um exemplo a considerar
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É preciso plantar mais e taxar menos!

Anticorrupção recolhe às celas 
funcionária da autoridade Tributária em 
Nampula

A corrupção na função 
continua em alta um 
pouco por todo o país em 

geral e na provincia de Nampula de 
forma particular. Na última quarta-
feira, uma funcionária da autoridade 
tributária de Moçambique e dois 
agentes de segurança de uma empresa 
privada em serviço no mesmo local, 
recolheram às celas, numa operação 
levada a cabo pelo Gabinete de 
Combate a Corrupção desta parcela 
do país, indiciados no envolvimento 
de esquemas de extorsão a pessoas 
para terem acesso a Numero Único 
de Identificação Tributária (NUIT).

De acordo com informações do 
Gabinete de Combate a Corrupção a 

que tivemos acesso, o modus operandi, 
circunscrevia-se em simulação de falta 
de sistema para emissão do NUIT, onde 
a funcionária em causa, através dos 
agentes de segurança, disponibilizava-
se a resolver a situação por meios 
alternativos, a troco de cem meticais 
cada. O agente de segurança levava 
consigo para o interior da instituição 
a cópia do Bilhete de Identidade das 
pessoas que pretendiam o documento 
em alusão, donde, num instante, voltava 
com o NUIT impresso, e o valor era 
dividido entre os indiciados ao final 
de cada dia.

O esquema funciona desde que se 
instalou a rigorosidade da emissão de 
NUITs para cidadãos. Cansadas de 
serem buladas, as vitimas denunciaram 
o caso ao gabinete de combate a 
corrupção, que de imediato levou a 

cabo uma investigação, culminando 
com a detenção em flagrante delito.

O porta-voz do gabinete referiu 
que o os factos consubstanciam a 
prática de tipos legais de crime de 
corrupção passiva para acto licito 
puníveis pelo artigo 426 do código 
penal, abuso de cargo e ou função, 
puníveis pelo artigo 431 do código 
penal.

Este é mais um caso de corrupção 
em menos de dois meses, dectetado 
pelo Gabinete de Combate a 
Corrupção em Nampula, sendo que 
o último, envolveu Osvaldo Ossufo 
Momade, vereador de Mercados e 
feiras no Município de Nampula e 
filho do presidente do maior partido 
da oposição, a Renamo, solto após 
pagamento de caução, aguardando o 
julgamento em liberdade condicional.

Que Moçambique seja um exemplo

JÚLIO PAULINO



Exclusão de clubes de Niassa vista como 
discriminação e “enteadismo”
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DESPORTO

PEDRO FABIÃO

Este posicionamento foi 
revelado na tarde da sex-
ta-feira, 14 de Outubro, 

pelo Secretário-geral (SG) da As-
sociação Provincial de Futebol de 
Niassa (APFN), Salvador Quira, 
que sustentou a exclusão dos clu-
bes Universidade Pedagógica (UP) 
e do Atlético de Sanjala, ambos da 
cidade de Lichinga, vencedores do 
Campeonato Nacional da Segunda 
Divisão fase provincial de Niassa, 
como tendo sido surpreendente, vis-
to que desde princípios da época e 
durante a mesma, houve trabalhos 
dos clubes, a agremiação e a própria 
FMF.

Apesar de reconhecer a existên-
cia de algumas culpas entre as duas 
equipas e a FMF, Quira revelou ain-
da não saber quais foram as motiva-
ções que conduziram a retirada dos 
clubes, tomando em consideração 

que, segundo ele, há formações des-
portivas em futebol onze como por 
exemplo o Sumeia Futebol Clube 
de Mocuba, para o regional centro; 
e o Futebol Clube de Chibuto, em 
Gaza; e o Ferroviário de Inhamba-
ne, província com o mesmo nome, 
estas últimas para a poule sul; que 
mesmo sem se inscreverem, os seus 
gestores e atletas, ainda estão inclu-
sos na competição que termina com 
a sua inclusão ao Moçambola 2023.

“Nós ficamos, reclamamos, mas 
na última hora estamos a ver clubes 
a serem repescados. Da Zambézia, 
em Mocuba; em Inhambane, o pró-
prio Ferroviário e temos em Chibuto, 
em Gaza. A nossa pergunta é: quan-
do é que eles inscreveram os seus 
atletas sabendo que o sistema FIFA 
Connect está fechado e porque é que 
devem existir clubes que são filhos e 
outros enteados?”, questionou o SG 
da APFN.

Quira enfatizou que houve co-
municações com a Federação Mo-
çambicana de Futebol. Só para citar, 
existe o Pedido de Reconsideração 
datado aos 16 de Setembro de 2022, 
Referência 22/APFN/SG/22, a que 
o Jornal NGANI teve acesso. O pe-
dido destaca que a APFN teve aces-
so a janela e as senhas no dia 29 de 
Junho do ano em curso, o que culmi-
nou com a inscrição de atletas de sete 
clubes, nomeadamente, Desportivo 
do Niassa, Atlético de Sanjala, Liga 
Desportiva de Cuamba, Canarinhos 
de Lichinga, Eclipse do Sol de Na-
macula, Muchenga Futebol Clube e 
São Francisco Xavier de Mandimba. 

Paradoxalmente, nenhuma satisfa-
ção foi dada para a APFN.

Também informou que a Fede-
ração Moçambicana de Futebol 
(FMF) mandou o comunicado nú-
mero um em Dezembro, avisando as 
equipas que este ano participariam 
no campeonato, para que pudessem 
aderir ao licenciamento. Igualmente 
a associação recebeu o comunicado 
número 44 dando conta que só par-
ticipariam a fase zonal, as equipas 
que tem licenciamento. Todos os do-
cumentos da FMF foram replicados 
pela APFN e enviados aos clubes.

No dia 09 de Junho, a Federação 
emitiu uma nota a solicitar o cadas-
tramento dos clubes e a inscrição 
dos seus atletas. A associação con-
seguiu emitir recibos de pagamentos 
de inscrições atribuídos a todos os 
clubes que estavam filiados. Depois 
da emissão desse documento, achan-
do que era a primeira condição para 
ter acesso ao sistema, enviou-se uma 
carta à Federação e esta respondeu 
dizendo que se podia criar espaço 
para a capacitação dos delegados 
das equipas, mas a APFN nunca re-
cebeu a formação.

Outra vez abordada, a FMF dis-
se que o pessoal de capacitação pri-
meiro iria se deslocar à provincia da 
Zambézia e depois regressaria para 
Niassa, mas isso nunca aconteceu. A 
20 de Junho a APFN ligou para De-
partamento de Licenciamento a soli-
citar as senhas ou cadastrastramento 
dos clubes e a FMF pediu a relação 
nominal das equipas do Niassa filia-
dos. No pedido solicitou-se que a lis-
ta se apresenta nomes dos gestores, 
endereços electrónicos, contactos e 
o ano da fundação de cada clube e 
mais.  A APFN cumpriu e enviou a 
informação directamente para a Fe-
deração que recebeu e arquivou até 
30 de Junho, prevista para o fim do 
processo.  

“Abriram o sistema quando eram 
16 horas do dia 30, último dia, di-
zendo que aqueles que estivessem 
capacitados podiam entrar no sis-
tema para inscrever os seus atletas. 
Depois da inscrição de oito clubes, 
todos ficaram pendentes a partir do 
dia 01 de Julho e depois foram rejei-
tados pela Federação”, disse o nosso 
interlocutor. “Estamos tristes com 
esta situação, mas acreditamos que 
qualquer dia alguém vai precisar de 

nós”, acrescentou.

Juramento de Sidat 
O Secretário-geral da APFN ad-

mitiu que a situação pode estar a ser 
causada pelo facto de o presidente 
da FMF, Feizal Sidat, ter prometido 
anteriormente que incluiria na pro-
va uma das formações desportivas 
saídas da província vizinha de Cabo 
Delgado, independentemente das 
circunstâncias. 

“Ficamos surpreendidos com o 
Comunicado dando conta que dois 
representantes da província do Nias-
sa ficariam fora. Ficamos tristes 
quando vemos o próprio Presidente 
da Federação bater o pé no chão a 
dizer que Niassa nunca vai partici-
par na fase da pool de apuramento. 
Vimos que eles tinham nos coloca-
do numa mina e procuraram um pe-
queno erro para eles banirem Nias-
sa”, disse a fonte. “Mas, nós estamos 
cientes e com os nossos associados, 
estamos a nos organizar. Se existe 
uma vontade política de poder apu-
rar um outro representante de uma 
outra província, então, que mostre 
no campo porque nós estamos a ver 
que a missão para este ano é de apu-
rar uma equipe de Cabo Delgado”, 
acrescentou

Um outro protesto apresentado 
pelo SG da Associação Provincial de 
Futebol de Niassa está relacionado 
com o incumprimento ou desleixo 
de uma das cláusulas do Regulamen-
to para inscrição que dava conta de 
que nenhuma das equipas de futebol 
onze poderia disputar a pool para 
qualificação ao Moçambola sem ter 
na sua área geográfica um campo 
relvado o que, no entanto, não foi 
observado para a vizinha província 
de Cabo Delgado que não tem um 
espaço com esta classificação. 

“No Regulamento vem como 
condição da fase zonal ter um campo 
relvado. A província de Cabo Delga-
do não tem. Então, aqui estamos a 
permitir Cabo Delgado disputar num 
campo pelado?, questionou Quira. 
Contactado pela nossa Reportagem 
na tarde do sábado findo (15/10), o 
Presidente da Federação Moçambi-
cana de Futebol, Feizal Sidat, negou 
pronunciar-se sobre o assunto alega-
damente por estar fora do país, es-
tando na Suazilândia e depois cor-
tou a chamada do jornal NGANI.

O banimento dos dois únicos 
clubes que representariam 
o Niassa no Campeonato 
Nacional de Futebol da 
Segunda Divisão, fase 
regional norte, rumo 
ao escalão máximo da 
modalidade rainha no país, 
cujo arranque está previsto 
para o próximo dia 28 do 
mês em curso, está a ser 
visto como discriminação e 
“enteadismo” da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF) para com a província.

Salvador Quira
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