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Um milhão e meio de pessoas precisam 
de ajuda humanitária em Cabo Delgado

“Pelo menos 1,5 milhões de pessoas 
no norte de Moçambique precisam de 
assistência e protecção humanitária 
para salvar e manter a vida devido ao 
impacto contínuo do conflito armado, 
violência e insegurança na província de 
Cabo Delgado”, lê-se num comunicado 
emitido pela organização na sexta-feira 
finda.

De acordo com a ONU, mais da 
metade dos necessitados são crianças e 
mais de 60% dos adultos são mulheres, 
que “fugiram de uma brutal brutalidade 
em busca de segurança”. Desde o iní-
cio do ano, o número de pessoas deslo-
cadas “continuou a aumentar de forma 
constante” no norte de Moçambique, 
aprofundando as necessidades das pes-
soas deslocadas e das comunidades de 
acolhimento. 

Estima-se que 946.508 pessoas dei-
xaram suas casas (em Junho), contra 
784.564 na última contagem da Organi-
zação Mundial das Migrações, em Fe-
vereiro. Isso representa um aumento de 
aproximadamente 100.000 deslocados 
internos. 

Além disso, outras 62.228 pessoas fo-
ram registadas em locais recentemente 
avaliados, principalmente nos distritos 
do norte de Cabo Delgado. Desde o iní-
cio de Junho, uma série de ataques nos 
distritos de Ancuabe e Chiure levaram 
ao deslocamento de 92 mil pessoas nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampu-
la. Os ataques ocorreram em áreas onde 
nenhum incidente de segurança havia 
sido relatado nos últimos dois anos. 

As Nações Unidas entendem que a 
deslocação está a colocar um fardo pesa-
do às comunidades de acolhimento que, 
vivendo um pouco acima da autossub-
sistência, têm partilhado os seus escas-
sos recursos com os deslocados numa 
espantosa demonstração de solidarieda-
de. “No distrito de Metuge, o número de 
pessoas deslocadas (126.030) é superior 
à população original (101.339)”, acres-
centa o comunicado da OCHA. 

As instituições moçambicanas acele-
raram a sua resposta e tiraram o máxi-
mo partido do seu orçamento limitado 

devido a COVID-19. Enquanto o flu-
xo de deslocados internos continua, 
sem fim à vista, essa solidariedade está 
a chegar ao ponto de ruptura.

O conflito aumentou a insegurança 
alimentar e a desnutrição, pois as fa-
mílias foram forçadas a abandonar as 
suas casas e campos devido às chuvas 
erráticas que agravaram as perdas de 
colheitas. No norte de Moçambique, 
mais de 1,1 milhão de pessoas sofrem 
de insegurança alimentar aguda, por-
tanto apenas marginalmente capazes 
de atender às suas necessidades ali-
mentares e em risco de desnutrição 
aguda. 

A insegurança alimentar e a desnu-
trição têm consequências devastadoras 
para mulheres e crianças, aumentando 
o risco de violência de género, explo-
ração e abuso sexual e dificultando o 
acesso das crianças à educação. Em 
algumas comunidades de Cabo Delga-
do, as taxas de casamento infantil au-
mentaram. 

Choques climáticos extremos
Moçambique é um dos três países 

africanos mais expostos a choques cli-
máticos extremos. O norte foi atingi-
do por dois ciclones, três tempestades 
tropicais e inundações nos últimos três 
anos. O país importa aproximadamen-
te 30 por cento do trigo da Rússia e 8 
por cento da Ucrânia (OCDE). O ac-
tual conflito Rússia-Ucrânia pode ter 
um efeito cascata nos picos de preços 
de alimentos e combustíveis que apro-
fundariam ainda mais a insegurança 
alimentar das pessoas.

No decorrer do ano, algumas pes-
soas deslocadas pelo conflito retorna-
ram espontaneamente às áreas recu-
peradas pelo Governo e pelas forças 
internacionais. Desde Julho de 2021, 
cerca de 140 mil pessoas retornaram às 
suas áreas de origem. 

“Pesquisas de intenção realizadas 
por organizações humanitárias em 

Palma revelaram que as decisões de re-
torno foram motivadas pela busca de 
meios de subsistência devido à assistên-
cia insuficiente e competição por recur-
sos naturais com as comunidades anfi-
triãs, e não porque há maior segurança 

MANGAVA DOS SANTOS

Pelo menos um milhão e meio de pessoas precisam de ajuda no norte do país

nas áreas de retorno”, acrescenta o do-
cumento que temos vindo a citar. 

A destruição de infraestruturas-cha-
ve tem prejudicado a capacidade do go-
verno de fornecer serviços públicos em 
comunidades afectadas por conflitos. 

A comunidade humanitária se esfor-
ça para assistir o mais próximo possível 
das pessoas necessitadas. Uma série de 
medidas está a ser tomada para superar 
as restrições de acesso e garantir a con-
tinuidade das operações humanitárias. 
As parcerias com organizações nacio-
nais no terreno estão a ser reforçadas 
para garantir o maior alcance da respos-
ta e prestar assistência e protecção a 1,2 
milhões de pessoas em Moçambique 
através de 44 parceiros humanitários.

Segundo a OCHA 1,09 milhão de 
pessoas foram atendidas entre Janeiro 
e Maio de 2022 no norte de Moçambi-
que, de 1,2 milhão de pessoas visadas. 
Dos US$ 388,5 milhões do orçamento 
necessário, a organizações humanitá-
rias receberam US$ 72 milhões, o que 
corresponde a 18,8 por cento.
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Pelo menos 1,5 milhões de 
pessoas precisam de assistência 
humanitária na província 
de Cabo Delgado, devido 
ao impacto da contínua 
violência armada que assola 
a região desde 2017, segundo 
o Escritório das Nações 
Unidas para a Coordenação 
de Assuntos Humanitários 
(OCHA, sigla em inglês).

Renamo exige demissão do Governo 
devido ao elevado custo de vida

O partido Renamo em Cabo 
Delgado aponta o Gover-
no do dia como o principal 

culpado pelo alto custo de vida actual 
no país. O delegado provincial daquela 
formação política, Manuel Macuane, 
disse aos jornalistas na semana finda, 
que o custo de vida no país é insupor-
tável, principalmente na sua província, 
onde a situação triplicou em relação 
as outras, porque o Governo de turno 
não tem capacidade de continuar a di-
rigir os destinos do país. 

Como solução, segundo Macuane, 
o executivo deve se demitir em massa 
para dar lugar a outros moçambica-
nos com energia para governar o país. 
Para secundar ainda mais a sua tese, 
Macuane mencionou os raptos em al-
gumas províncias do país, o terrorismo 
e a violação dos direitos humanos um 
pouco em todo o país, em particular 
na província de Cabo Delgado onde 
as populações vitimas do terrorismo 
sobrevivem ao deus-dará. “Estão há 
50 anos no poder mais fazem muito 
pouco. Não há outra alternativa senão 
se demitirem”, disse Macuane.  

A fonte falou ainda sobre a Tabela 
Salarial Única (TSU) que o governo 
aprovou e deixou uma grande expec-
tativa nos funcionários públicos e mais 
tarde recuou sem uma explicação cla-
ra. Para Macuane, isso é sinal de que 
a Frelimo não está em condições de 
continuar a dirigir o país.

Na mesma ocasião, o dirigente 

político criticou a suposta coligação 
recém-criada pelo Presidente do Par-
tido Independente de Moçambique 
(PIMO), Yaqub Sibindy, baptizada 
com o nome do falecido líder da Re-
namo, Afonso Dhlakama. Macuane 
considera o acto um abuso ao malo-
grado. “As pessoas que estão em frente 
da suposta coligação, são gananciosas 
e querem usar o nome de Dhlakama 
para continuar a ganhar alguns bene-
fícios”, denunciou o político.  

Segundo Macuane, o líder da Re-
namo não foi uma figura qualquer no 
país, daí que não se deve brincar com 
o nome de uma figura da dimensão de 
Dhlakama. “Ele lutou para o bem do 
povo e apelo aos membros e simpati-
zantes do nosso partido em Cabo Del-
gado a não aceitarem se juntar a esse 
movimento”, disse.

A coligação de Yaqub Sibindy tem 
como objectivo congregar partidos da 
oposição para concorrer às próximas 
eleições presidenciais, em 2024. No 
acto da apresentação pública do movi-
mento, o presidente do PIMO defen-
deu que os membros devem se identi-
ficar com os ideais do falecido líder da 
Renamo. A família de Dhlakama fez 
um pronunciamento público se dis-
tanciando das intenções de Sibindy e 
ameaçou recorrer a justiça, alegando 
que a atitude do presidente do PIMO, 
não passa de agressão política, moral 
e psicossocial contra Dhlakama. 

 
JACKSON BASILIO



As obras de pavimentação da 
via já estão a decorrer desde 
semana passada a um ritmo 

satisfatório para os munícipes, sendo o 
ponto de partida na ligação com a rua 
Dom Manuel Vieira Pinto, estrada que 
dá acesso à sede Posto Administrativo 
Urbano de Namicopo.

Falando ao NGANI, alguns cidadãos 
disseram que, por aquela via ser a prin-
cipal ligação com o centro da cidade, era 
de se esperar os trabalhos de construção 
e melhoria da mesma para viabilizar o 

transporte. Helton Fernando vive em 
Namiepe e sua principal actividade é 
o comércio informal na zona cimento 
de Nampula. 

Fernando contou que depois das 
chuvas que cortaram por completo a 
estrada, forçando a paragem de viaturas 
que faziam o transporte semicolectivo 
vulgo “chapa cem” do centro da cidade 
para aquele ponto, o sofrimento tomou 
conta da população, uma vez que maior 
a parte das pessoas era obrigada a cami-
nhar a pé para os postos de trabalho, 
devido ao custo elevado dos moto-táxis, 
que são os únicos meios de transporte 
que passam por ali.

“Antes das chuvas estávamos bem 
com os “chapas” a circular. Com dez 
meticais era possível chegar ao centro da 
cidade de forma rápida, mas desde que 
choveu e a estrada se estragou, nenhum 
carro passa. Só passam motorizadas e 
os preços que eles praticam é insupor-
tável”, disse o nosso interlocutor.

Assane Francisco é estudante da 
Escola Secundária Marcelino dos Santos 
e vive na zona do Bispo, onde a estra-
da em questão se interliga com a rua 
Dom Manuel Vieira Pinto. Francisco 

disse que para ir às aulas que iniciam 
às 6h30 da manhã, é obrigado a sair 
de casa às 5 horas para percorrer a pé 
uma distância que antes, com transporte 
semicolectivo, fazia em dez minutos.

Receios da não conclusão da via
Entre tantas expectativas, ainda 

pairam dúvidas e receios nos munícipes 
sobre a conclusão da estrada, uma vez 
que a mesma já beneficiou de várias 
intervenções, mas as obras não termi-
naram. 

“Espero que desta vez o nosso presi-
dente não volte a brincar connosco 
como das vezes que simulou trabalhos 
de melhoria e abandonou as obras. 
Lembro-me que da última vez fez-se o 
lançamento da primeira pedra para a 
terraplanagem e colocação de saibro, 
mas não se chegou nem na metade da 
estrada e continuamos ainda a sofrer”, 
disse Francisco. “Pedimos que desta vez 
seja um projecto sério e que culmine 
com a colocação de pavê até à escola, 
não apenas naqueles primeiros metros 
para depois abandonarem”, acrescentou.

Pavimentação da estrada de Namiepe 
renova esperanças por melhores dias

ANTÓNIO CINTURA

Os cinco distritos mais afecta-
dos pelo terrorismo em Cabo 
Delgado nomeadamente 

Macomia, Muidumbe, Mocímboa da 
Praia, Quissanga e Palma, receberam na 
última semana, 10 carros doados pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD)

Cada distrito terá direito a duas viatu-
ras. O objectivo da doação é impulsionar 
o desenvolvimento dos locais severamente 
afectados pelos terroristas. Falando na 
cerimónia de entrega, a representante 
do PNUD em Moçambique, Narjess 
Saidane, que fez a entrega ao Governo 

da província, disse que os meios circu-
lantes irão ajudar muito, uma vez que os 
distritos estão a voltar à vida normal,-
depois de um longo período paralisados 
devido acção dos insurgentes.

Saidane disse ainda que o PNUD se 
orgulha com o apoio e sempre estará 
presente para acompanhar o desenvol-
vimento da província. As viaturas irão 
trazer uma nova dinâmica de funciona-
mento dos serviços básicos.

O Secretário de Estado de Cabo Delga-
do, António Supeia, agradeceu o gesto 
daquele parceiro estratégico do Governo 
moçambicano e desafiou aos administra-

dores distritais presentes na cerimónia 
a usarem os meios de forma adequada. 
Supeia sublinhou ainda que para conti-
nuar a ter confiança dos parceiros e do 
povo, os administradores devem usar os 
meios circulantes racionalmente.

Desde o arranque do Programa de 
Reconstrução de Cabo Delgado, o PNUD 
já investiu mais de 14 milhões de meti-
cais nos distritos afectados pelo terroris-
mo. Esta não é a primeira vez que neste 
ano, que o programa das nações unidas 
oferece meios circulantes aos distritos. 
Há três meses, a organização ofereceu 
cinco viaturas à Policia da República de 

Moçambique para reforçar a patrulha 
naqueles locais.

Muitos serviços sociais já estão em 
funcionamento nos distritos assolados 
pelo terrorismo desde o princípio de ano. 

Para o sector de educação por exem-
plo, mais de 16000 alunos assistidos por 
853 docentes, já regressaram às suas 
terras de origem. O Director Provincial 
da Educação, Ivaldo Quincardete, fez 
saber que o distrito de Palma abriu 12 
escolas neste ano lectivo, Mocímboa da 
Praia abriu 13, Quiçanga 7, Macomia 
13 e Muidumbe 17. 

PNUD oferece viaturas aos distritos afectados 
pelo terrorismo em Cabo Delgado

SOCIEDADE
NGANI -   Segunda-feira, 25 de Julho de 2022                                                                                                                                                                      P.03

Os moradores da Unidade 
residencial Saua-Saua, 
em Namiepe no Bairro de 
Namicopo, estão expectantes 
com a melhoria do tráfego 
de pessoas e bens daquela 
zona para o centro da cidade, 
mercê da pavimentação da 
principal via que liga a Escola 
Secundária Marcelino dos 
Santos e a rua Dom Manuel 
Vieira Pinto.

Vahanle garante acessibilidade para 
breve

Falando há dias, o Presidente do 
Conselho Autárquico da Cidade de 
Nampula, Paulo Vahanle, garantiu, sem 
avançar detalhes, que desta vez as obras 
serão concluídas e consequentemente 
a transitabilidade vai melhorar porque 
segundo ele, já foram mobilizados 
recursos para tal. Para além da estrada 
de Namiepe, o autarca reafirmou que o 
seu governo continuará a trabalhar para 
tornar a cidade cada vez mais atraen-
te, sendo que a construção das vias de 
acesso, é o foco dos trabalhos.

“Temos melhores perspectivas para 
a nossa cidade, porque para além da 
estrada de Namiepe, vamos criar novas 
vias de acesso iniciando com a circu-
lar sul, que liga as Estradas Nacionais 
13, 1 e 4 para desaguar novamente na 
Estrada Nacional 1, em direção ao 
Posto Administrativo de Anchilo, para 
descongestionar o tráfego no centro da 
cidade e fazer ligações entre os Postos 
Administrativo Urbanos”, prometeu 
Vahanle.

Estrada de Namiepe que liga a  zona ao centro urbano de Nampula

JACKSON BASILIO

Municipe Helton Fernando
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Governo vai investir cem milhões de meticais 
para combate a pobreza urbana na zona norte

O Governo moçambicano 
e o banco Mundial vão 
investir cerca de cem 
milhões de meticais para a 
implementação do projecto 
de desenvolvimento urbano 
no norte do país. Numa 
primeira fase a iniciativa irá 
abranger os municípios de 
Montepuez, Nacala-Porto, 
Nampula e Pemba.

SAIDE SANDAR

Trata-se de um projecto que 
tem em vista reduzir os 
níveis de pobreza urbana 

nos locais seleccionados, tendo em 
conta que nos últimos anos registaram 
um crescimento demografico forçado 
pela insurgência armada em Cabo 
Delgado e a taxa de natalidade 
aumentou, para além do massivo 
êxodo rural que vivenciaram.

O projecto prevê a construção de 
infra-estruturas escolares, rodoviárias, 
valas de drenagem, fontes de 
abastecimento de água, centros infantis 
e habitações para a população que 
vive em situação de vulnerabilidade 
nos locais abrangidos, beneficiando 
a cerca de quarenta mil pessoas. A 
iniciativa apresenta componentes como 
a regularização da posse de terra, 
urbanização dos bairros, iluminação 
pública entre outras necessidades 
básicas.

Dos seleccionados, os municípios 
de Nampula e Nacala-Porto são geridos 
pela Renamo e, neste momento, em 
termos de crecimento demografico estão 
acima das capacidades orçamentais, 
chegando a criar constrangimentos 
para o bem-estar dos seus habitantes 

como é o caso de degradação de vias 
de acesso, falta de saneamento do meio 
entre outros problemas. 

Discursando perante os dirigentes 
das quatro autarquias seleccionadas para 
o efeito, o Ministro das Obras Públicas 
Habitação e Recursos Hídricos, Carlos 
Mesquita, informou que o programa 
terá a duração de cinco anos, tendo a 
seguir exigido maior responsabilidade 
dos beneficiários, para que os objectivos 
traçados sejam efectivados.

“Não queremos complicações na 
implementação da iniciativa, não 
queremos que se olhem para questões 
partidárias, vamos trabalhar para o 
bem comum dos residentes. O projecto 
faz parte do programa quinquenal 

Nove distritos de Nampula 
ainda continuam com 
as suas principais  

estradas que aos ligam à província 
não asfaltadas e em estado grave 
de destruição, o que faz com que 
sempre que chega a época chuvosa, 
enfrentem problemas crónicos de 
acessibilidade, compromentendo o 
desenvolvimento sócio e económico 
das regiões afectadas.

Trata-se das estradas que ligam os 
distritos de Nacala-à-Velha e Memba 
- Eráti; distritos de Rapale–Mecuburi-
Muite; distritos de Nametil-Angoche e 
Nametil-Moma, distritos de Nampula-
Liúpo-Mogincual; distritos de Moma-
Ivate-Larde e distritos de Monapo – 
Liúpo – Angoche, consideradas como 

principais e estratégicas para a província. 
Além dessas, existem  outras que se 
encontram em estado mais crítico e 
sem um plano de reabilitação à vista.

A informação foi dada a conhecer 
pelo Governador da Província 
de Nampula, Manuel Rodrigues, 
durante a realização do VIII Conselho 
Coordenador do Ministério das Obras 
Públicas Habitação e Recursos Hídricos 
no distrito de Mossuril. 

Rodrigues avançou igualmente que 
Nampula conta com uma rede viária 
de 6.307 Km, dos quais 4.015 Km de 
estradas são classificadas e 2.292 não 
classificadas.

Desta rede, 5.445 Km o que 
corresponde a 86%, não estão revestidos 
de asfalto, sendo apenas 862 Km estradas 
revestidas, onde 122 Km tem vindo a 

beneficiar de  interveções nos últimos 
dois anos e meio.

“Estes dados demonstram o 
quão a província é necessitária 
em termos de estradas transitáveis 
durante o ano. Dos 23 distritos que 
temos em nove deles não se chega 
através de uma estrada asfaltada e 
acresce-se o desafio da necessidade 
de se fazer a manutenção das vias 
rurais, que permitem o escoamento 
da produção agrícola para os centros 
de consumo, viabilizando desta forma, 
a comercialização agrícola”, disse o 
Governador. 

Nampula produz 11 milhões 
de produtos agrícolas diversos e 
comercializa cerca de 5 milhões”, 
disse o Governador.

Mau estado das estradas dificulta 
acesso a nove distritos de Nampula
ANTÓNIO CINTURA

do Governo de Moçambique”, disse 
Mesquita. “A habitação é importante 
para a vida humana, por isso que vamos 
oferecer chapas para coberturas das 
residências”, acrescentou o governante 
perante quadros do da área das obras 
públicas, lideres comunitários e os 
presidentes das quatro autarquias.

O Presidente do Conselho Autárquico 
de Nacala-Porto congratulou a iniciativa 
e agradeceu ao Banco Mundial por ter 
financiado um projecto que segundo 
ele, vai trazer mudanças assinaláveis 
na vida dos munícipes da sua autarquia 
e de todos os que vivem na região 
norte do país. “Pedimos para que se 
cumpra de forma efectiva aquilo está 
plasmado no projecto porque isso vai 

trazer benefícios”, disse Raúl Novinte. 
O Governador de Cabo Delgado, 

Valige Tawabo, considerou o projecto 
como uma grande valia para o 
desenvolvimento das autarquias 
seleccionadas, sobretudo as de 
Montepuez e Pemba que ficaram 
pressionadas com o terrorismo e sem 
condições para a operacionalização 
de projectos de desenvolvimento. 
“Esperamos que se torne uma realidade 
porque o modo de vida dos munícipes 
de Pemba e Montepuez quase mudou. 
Oxalá que o projecto traga resultados 
palpáveis” disse o governante de Cabo 
Delgado.

Para o Governador de Nampula, 
Manuel Rodrigues, este não deve ser 
apenas um projecto que vem para fazer 
parte dos que já foram lançados. Deve 
se traduzir em soluções concretas, 
como por exemplo o facto de os 
municípios da cidade de Nampula 
e Nacala estarem a enfrentar sérios 
problemas de abastecimento de água, 
mas as soluções tardam em chegar. 
“Pedimos para que tudo seja feito em 
prol das populações que no dia-a-dia 
enfrentam problemas que este projecto 
prevê atacar”, disse Rodrigues. 

Os municípios geridos pela Renamo 
na região norte, têm se queixado de 
discriminação no acesso aos fundos 
que o Governo aloca às autarquias, 
comprometendo assim a execução 
de várias das suas actividades como 
é o caso de construção de pontes e 
reabilitação de vias de acesso.

Combate a pobreza urbana na zona norte acaba de ganhar um reforço com a injeção de 100 milhões de Meticais do Banco Mundial
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OPINIÃO

A semana foi marcada por 
uma acção de política ex-
terna, relacionada com 

a nomeação de Raul Domingos ao 
cargo de Embaixador da República 
de Moçambique junto da Santa Sé 
(Vaticano). Esta acção do Presiden-
te da República (PR), Filipe Nyusi, 
gerou um debate aceso e inacaba-
do, sendo que por um lado, tivemos 
um grupo que encarou a nomeação 
de Raul Domingos como um facto 
histórico, pertinente, de inclusão na 
política moçambicana. Por outro la-
do, emergiu um grupo que encarou 
a acção do Presidente da República 
– com objectivos de natureza polí-
tica – que para além de promover 
a popularidade de Filipe Nyusi na 
positiva, tem a finalidade de neutra-
lizar possíveis opositores políticos.

Através da combinação de vários 
elementos de análise das relações 
internacionais e história, usualmen-
te empregues para avaliar alguns 
eventos e/ou acções como “acon-
tecimentos históricos”, reflectimos 
se a nomeação de Raul Domingos 
pode ser des(considerada) como um 
facto relevante na política moçam-
bicana na dimensão doméstica (na-
cional) mas também externa (inter-
nacional).

Iniciando com o grupo favorável 
e que aplaude a acção do Presidente 
Nyusi, para além dos seus apoiantes 
tradicionais, o enviado Pessoal do 
Secretário-Geral das Nações Unidas 
para Moçambique, Mirko Manzoni, 
também se juntou aos que manifes-
taram a satisfação pela nomeação 
de Raul Domingos ao cargo de em-
baixador junto da Santa Sé, com 
o fundamento de ser um momento 
histórico para o país, visto que é a 
primeira vez que um membro da 
oposição é nomeado a embaixador. 
O que supostamente demonstra os 
avanços que têm sido feitos pelo Go-
verno para construir um Moçambi-
que mais inclusivo.

Encarando os factos, apesar de 
Raul Domingos ter sido nomeado 
junto da Santa Sé pelo presidente 

da República, esta não pressupõe 
uma acção de inclusão política, na 
medida de que enquanto actor po-
lítico da oposição, Raul Domingos 
já estava fora de cena a mais de de-
zoito (18) anos, tendo sido a sua 
última aparição no espaço político 
moçambicano nas eleições presidên-
cias de 2004, pelo Partido para a 
Paz, Democracia e Desenvolvimen-
to (PDD), tendo amealhado 2,7% 
do eleitorado. Igualmente, fez a sua 
trajectória política a nível do par-
tido Renamo, onde participou de 
forma activa no processo dos Acor-
dos de Paz de 1992, e foi o número 
dois deste partido, expulso em 2000 
pelo então líder do partido Afonso 
Dhlakama. Os factos demonstram 
que sob ponto de vista prático, até a 
nomeação, Raul Domingos era um 
actor periférico e inactivo na polí-
tica moçambicana, tendo sido res-
gatado pelo presidente Nyusi para 
ocupar o cargo de Conselheiro do 
Estado (em substituição de Daviz 
Simango, em 2021), e recentemente 
embaixador junto da Santa Sé.

A nomeação de Raul Domingos 
a embaixador da Santa Sé também 
não é de suprema importância, ainda 
que as missões diplomáticas tenham a 
finalidade clássica de (i) representar, 
(i) informação e (iii) negociar junto 
do Estado acreditado. Contudo, a 
Santa Sé, no campo das relações in-
ternacionais, é descrita como único 
actor estatal religioso, com o menor 
território do mundo (0,44 hectares), 
que mantém relações diplomáticas 
com outros Estados. Ou seja, a na-
tureza das relações a serem desen-
volvidas por Raul Domingos, são 
meramente filosóficas/religiosas e 
espirituais, cujos desdobramentos 
a nível doméstico podem ser nota-
dos através da proliferação das mis-
sões católicas, o que não depende 
da presença de um embaixador no 
Vaticano. 

Por outro lado, a corrente do Rea-
lismo clássico de Hans Morgenthau 
das relações internacionais, define 

como actores das relações interna-
cionais, os Estados que tem a capa-
cidade de fazer guerra e a Santa Sé, 
enquanto actor religioso, que não 
tem um exército e um povo (visto 
que é constituído por indivíduos/
religiosos de diversas nacionalida-
des), o que torna a nomeação de 
Raul Domingos pouco significante 
e estruturante para aquilo que são 
os objectivos do país.

Na terceira e última dimensão, 
consideramos que a nomeação de 
Raul Domingos não constitui um 
facto histórico na política moçam-
bicana por duas razões principais. A 
primeira é de natureza conceptual, 
em história, são considerados factos 
históricos o conjunto de aconteci-
mentos que tem a capacidade de mu-
dar o curso normal dos fenómenos 
em uma determinada sociedade. E 
em política, são factos políticos, o 
conjunto de acções que têm a capa-
cidade de mudar o curso normal da 
forma como vem sendo praticada a 
política. Nesse sentido, a nomeação 
de Raul Domingos, não vai impac-
tar na história da política moçam-
bicana, porque a posição junto da 
Santa Sé não o permite; por outro 
lado, devido a natureza do Estado 
onde vai exercer as suas actividades, 
não terá a capacidade de tomar ac-
ções que venham a mudar o curso 
normal das relações diplomáticas 
entre os dois Estados, ou mesmo 
promover iniciativas inovadoras.

Para terminar, a nomeação de 
Raul Domingos, serviu para aumen-
tar o prestígio e a popularidade de 
Filipe Nyusi na positiva, a nível do-
méstico e internacional, enquanto 
presidente que sob ponto de vis-
ta formal, promove a inclusão de 
membros de uma suposta oposição 
nos cargos governamentais – ainda 
que materialmente um embaixador 
na Santa Sé não tenha atrelado a si 
grandes responsabilidades e por is-
so as expectativas do trabalho dessa 
figura mostram-se reduzidas. Para 
sustentar a tese, Raul Domingos re-

futou a ideia de inclusão política, 
porque saiu da cena política a mais 
de 20 anos.

Igualmente, foi uma acção ma-
quiavélica do Presidente da Repúbli-
ca contra o próprio Raul Domingos, 
partindo do pressuposto de que sen-
do o PR um actor político, que tem 
como objectivo fundamental, con-
quistar, manter e expandir o poder, 
o que implica neutralizar e conter os 
possíveis adversários (Raul Domin-
gos). Nesse sentido, o Presidente da 
República, usou uma ferramenta de 
uma possível inclusão (nomear co-
mo embaixador), para excluir Raul 
Domingos de uma provável preten-
são em retornar ao espaço político 
moçambicano, sujeito que manifes-
tou de forma expressa a vontade em 
retornar a militar pela Renamo e 
fazer uma oposição activa.

Através de um exercício científi-
co, foi possível chegar a conclusão 
de que a nomeação de Raul Domin-
gos a embaixador junto da Santa 
Sé, não constitui um facto históri-
co, porque pela natureza religiosa 
do Estado em que foi acreditado, 
não terá capacidades de desenvolver 
acções estruturantes que lhe permi-
tam mudar o curso normal das ac-
ções presentes. E não é de inclusão 
política porque Raul Domingos já 
estava fora da cena política a mais 
de 18 anos.

Por fim e mais importante, o si-
lêncio do partido Frelimo sobre a 
nomeação, só veio a corroborar com 
a nossa tese, visto que o partido Fre-
limo, se destaca em saudar todos 
os factos históricos realizados pelo 
seu presidente Filipe Nyusi, como 
quando foi alcançada a paridade de 
género a nível do governo. A ser 
esta nomeação um facto histórico, 
o partido Frelimo, pela tradição já 
teria vindo em público a saudar o 
seu chefe, e não o fez a nível do 
último encontro realizado após a 
nomeação de Raul Domingos, cujo 
presidente do Filipe Nyusi, esteve 
presente.
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Boris Johnson, o polémico 
Primeiro-Ministro inglês, 
apresentou a sua demissão 

do cargo em terras de sua Majestade. 
O resistente, como alguns lhe chamam, 
resistiu a tudo, resistiu ao Brexit, a 
COVID-19, aos “lockdowns”, re-
sistiu ao voto de não confiança do 
partido e teve ainda um casamento e 
dois bebés pelo meio do seu mandato. 
Para não falar das suas “badaladas 
festas” em Downing Street.

Escândalos que teriam afundado 
outros políticos pareciam não ter efei-
to sobre ele. Ele sempre foi capaz de 
recuperar a sua aura de salvador da 
Grã-Bretanha. As suas “gafes” e os 
seus erros tornaram-se parte de sua 
marca. Só não resistiu ao motim, quan-
do mais de cinquenta membros do seu 
executivo apresentaram a demissão. 
E reforço, agora e aqui, a propósito, 
opinião sábia e oportuna, do Jorna-
lista Alexandre Chiúre, a propósito 
de que, em Moçambique, «dimensões 
por cá é palavra inexistente»... Efec-
tivamente, assim é!

Nestes tempos em que quase que 
não conseguimos identificar diferenças 
entre os políticos de vários quadrantes, 
mesmo a nível europeu as diferenças 
esbatem-se em prol do «politicamen-
te correcto» e do medo de ofender 
algum quadrante da Sociedade por 
muito pequeno que seja, Boris com 
o seu jeito “tresloucado” tornou-se 
rapidamente um político reconhecido 
em qualquer parte do Mundo, a sua 
imagem divertida e implacavelmente 
optimista, aliada a formidáveis ha-
bilidades de campanha, ajudaram a 
alcançar partes do eleitorado que os 
Conservadores mais convencionais 
não conseguiram.

A sua visão para a Economia do 
Reino Unido e, particularmente, o 
Brexit como uma oportunidade para 
implementar reformas profundas e para 
corrigir as fraquezas económicas que 
assolaram a Inglaterra durante vários 
anos, foram muito bem acolhidas pelo 
sector mais conservador britânico. 

Boris é um populista puro e duro, 
quando as hordas o atacavam pelos 

seus actos e acções mais duvidosas, 
os ingleses esqueciam o assunto rapi-
damente pois estavam apaixonados 
por aquela personagem excêntrica. 

Boris não resistiu, quem vai sofrer 
mais no imediato com esta demissão 
é o novo ucraniano a quem o ex-Pri-
meiro-Ministro inglês tanto ajudou, 
foi mesmo o político europeu que mais 
afrontou Putin. 

Vamos ver quem ocupa o N.º10 
em Outubro, se Winston Churchill 
ou Neville Chamberlain.

Por cá — um parênteses em rela-
ção a Portugal, que vem, como diria 
o Meu Querido e Saudoso Amigo e 
Colega, Baptista-Bastos — continua-
ria tudo na mesma, já que este Gover-
no resistiu aos Incêndios, às Golas, 
a Tancos, ao Desastre no SNS, aos 
Aeroportos, à Exploração do Lítio e 
até ao “family gate”. 

“No passa nada” — como diria o 
Socialista Jorge Coelho e ex-Minis-
tro português, à época, em relação “a 
outros” acontecimentos “bizarros”. 
Em suma: que saudades tenho dele, 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

PUXA!!!...
BREVE NOTA 
OPORTUNA 
Por causa da morte de José Eduar-

do dos Santos, Daniel Oliveira veio 
culpar a Colonização Portuguesa da 
cleptocracia que reina na República 
Angolana. 

Para os mais distraídos e que ainda 
não sabem, aqui fica a informação: 
José Eduardo dos Santos era Comu-
nista, razão pela qual Daniel Oliveira 
e muitos como ele defendem o faleci-
do ex-presidente angolano. Para a Es-
querda os crimes cometidos em nome 
da implementação do Marxismo são 
sempre válidos, pois estão imbuídos 
de um espírito moralmente superior. 
Se ele tivesse ido dar uma «volta ao 
bilhar grande»  teria feito melhor fi-
gura.

Angola foi apenas administrati-
vamente controlada por Portugal no 
Séc. XX, tem tanto tempo de Inde-
pendência como de controlo por Por-
tugal. Se calhar a culpa da pobreza é 
mesmo do MPLA e não de Portugal. 
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Contrastes

       Muhamad Yassine

Terrorismo
O que me inquieta hoje em 

dia, (e o mesmo que ontem) 
é a incapacidade de muitos 

analistas em diferenciar entre terro-
rismo e crime organizado. Acabando 
por vezes por misturar as definições e 
objectivos destes dois grupos. O ter-
rorismo e o crime organizado no meu 
entender são dois fenómenos que tem 
entre si características, interesses e 
práticas comuns de que resultaram, 
com frequência; ligações de promis-
cuidade. 

No entanto os mesmos diferenciam-
-se essencialmente pelos objectivos que 
cada um persegue: o terrorismo tem 
finalidades e objectivos de natureza 
política (ou ideológica ou religiosa) 
enquanto que o objectivo prioritário 
do crime organizado é o lucro, o tal 
dinheiro. Daqui, vejo ser lógico e útil 
que a prevenção e combate que se 
quer se situe para o terrorismo mais 
nas áreas da política e da estratégia 
e para o crime organizado mais nas 
áreas da segurança e justiça. 

Características do terrorismo:
A análise de atentados identifica 

certas características das quais:
• Natureza indiscriminada: todos, 

em potencial, podem ser alvos ou 
inimigos da “causa”.;

• Imprevisibilidade e arbitrariedade: 
não é possível saber onde e quan-
do ocorrerá um atentado;

• Gravidade ou espectacularidade: 
é a crueldade com que são perpe-
trados que os distingue no incons-
ciente colectivo;

• Carácter amoral e de anomia: des-
prezam os valores morais vigentes, 
sempre os alegando manipulados 
pelo governo.
Claro que os interesses e práticas 

comuns situam-se particularmente 
na necessidade de dinheiro, refúgio 
clandestinidade, meios de segurança, 
forças próprias, equipamento e arma-
mento e treino específico. Podemos 
até dizer que acresce a estes aspectos 
comuns que o tipo de acções opera-
cionais quando se busca o terror, pu-

nição, represálias etc, são idênticos 
e, assim os respectivos operacionais 
tem perfil afim embora com MOTI-
VAÇÃO DIFERENTE.  

Grande parte das actividades da 
criminalidade organizada é de natu-
reza consensual, como o comércio de 
drogas, e não depende de um efeito 
aterrorizante, embora possa utilizar-se 
de violência para inspirar medo nas 
vítimas de extorsão, aos concorrentes, 
ou para resistir às forças de seguran-
ça; As quadrilhas de crime organiza-
do podem ser grandes ou pequenas, 
com ou sem ligações internacionais, 
ou permanecer “nas sombras”, pro-
curando evitar atenções. Já os grupos 
terroristas almejam permanecer em 
evidência para que as suas ideias e 
objectivos sejam conhecidos, poden-
do ainda actuar contra o Estado ou 
como sustentáculo de uma política 
repressiva estatal.

Aliás, a experiência tem revelado 
que a criminalidade organizada, longe 
de ser causada pela falta de leis, é 

consequência, em grande parte, da 
apatia, e até mesmo conivência da 
sociedade, destinatária final da maio-
ria dos seus “serviços”. Isso não se 
coaduna com a lógica terrorista, que 
não pode conviver com apatia e co-
nivência, até porque se propõe, em 
geral, à superação do sistema, con-
siderado falhado e corrupto.

Por outro lado, existe um interes-
se, também comum, pela utilização 
de bases ou apoios em estados fracos 
onde a anarquia do poder e a cor-
rupção facilita a liberdade de acção 
e impunidade. Mas ambos buscam 
objectivos diferentes e devem ser co-
locados em sacos diferentes. Não po-
demos se enganar, alguém terá que 
nos dizer o que esta a acontecer em 
Cabo Delgado. Se não for hoje che-
gará um dia em que não será neces-
sário ser alguém a dizer, estará tudo 
claro para o povo.

Espero ter contribuído para este 
tema. 

Volto já!



Terceira fase do projecto “Pra Vida” vai 
gastar 20 mil milhões de meticais

ANTÓNIO CINTURA

Segundo o Ministro, este in-
vestimento é motivado pela 
implementação com sucesso 

das fases I e II, em que mais de 1.7 
milhões de habitantes beneficiaram de 
abastecimento de água, sendo que se 
decidiu, para ainda dentro do biénio 
2022/2024, implementar-se o Pra Vida 
III que compreenderá o abastecimento 
da água e saneamento, a construção de 
356 fontes, 70 sistemas de abastecimento, 
oito infra-estruturas de captação e dois 
sistemas de saneamento. Para a compo-
nente de Recursos Hídricos, espera-se 
a construção de 32 pequenas barragens 

e nove reservatórios escavados.  
“O Programa Água para Vida visa no 

final, beneficiar 3.9 milhões de pessoas, 
gerar armazenamento de 9.2 milhões 
de metros cúbicos de água, irrigar 311 
hectares e o abeberamento de mais de 
14 mil cabeças de gado num investi-
mento de cerca de 20.3 mil milhões de 
meticais”, anunciou Mesquita.

O titular da pasta de Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, disse 
também que a escassez de água é um 
dos grandes desafios do século, por isso 
preocupa o nível de perdas do líquido 
precioso nos sistemas urbanos que se 
situa em 46% em média, requerendo 
assim, acções urgentes de controlo e 
redução do mal que afecta a sustentabi-
lidade dos mesmos. Segundo Mesquita, 
estimativas apontam que numa primei-
ra fase, serão necessários cerca de 120 
milhões de dólares para reduzir o nível 
que varia entre 30 e 34%.

Por sua vez, o Governador da pro-
víncia de Nampula, Manuel Rodrigues, 
disse ser maior espectativa da província, 
que do VIII Conselho Coordenador do 
Ministério de Obras Públicas Habitação 
e Recursos Hídricos, saiam recomen-
dações que ajudem a melhorar desafios 
de expandir o fornecimento de água e a 
gestão dos sistemas de abastecimento de 

água de Namige em Mogincual, Liúpo, 
Larde, Namaita em Rapale, Alua em 
Eráti, Namitória em Angoche, Lúrio 
em Memba, Riane e Meconta que são 
insustentáveis, assim como melhorar 
cada vez mais o saneamento do meio, 
uma vez que dos 23 distritos da pro-
víncia, apenas 12 apresentam a taxa de 
cobertura média de 50%.

“Estamos cientes que a superação 
dos desafios que nos referimos anterior-
mente, passa por uma conjugação de 

esforços, onde os quadros deste sector 
a vários níveis, sobretudo os de nível 
central, são convidados a continuar a 
prestar assistência à nossa província, por 
isso acreditamos que este VIII Conse-
lho Coordenador servirá de motivador 
para materializar esta nossa visão de 
melhoria cada vez mais da transitabili-
dade das nossas estradas e provisão de 
mais água e melhoria do saneamento 
do meio, para a nossa população”, disse 
Rodrigues.

Espera-se que nesta terceira fase, o projecto Pra Vida contribua bastante para provisão de mais água 
e melhoria do saneamento na áreas que vai abranger

O Ministro das Obras Públicas 
e Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, 
anunciou nesta quarta-feira em 
Mossuril, durante a realização 
do VIII Conselho Coordenador 
do sector, que o Governo, vai 
investir um total de 20.3 mil 
milhões para a implementação 
da terceira fase do Programa 
Água para Vida (Pra Vida), da 
iniciativa Presidencial.

ECONOMIA
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Subida do preço de milho ameaça agravar o 
custo de vida já insuportável em Nampula

Os produtores agrícolas do 
distrito de Malema, consi-
derado um dos celeiros da 

província de Nampula e do país, pre-
veem um cenário negro nos próximos 
tempos, por causa de uma eminente 
subida do preço de milho, uma das 
culturas alimentares mais procuradas 
naquela parcela do país, o que poderá 
agravar o elevado custo de vida, que 
já sufoca o cidadão.  

O preço actual é de 12 meticais 
o quilograma e ao que tudo indica 
poderá subir até 20 meticais. Setem-
bro e Outubro são os meses em que 
o milho escasseia no distrito, o que 
preocupa ainda mais os produtores.  

Segundo alguns deles, mesmo antes 
do fim do calendário de comerciali-
zação em curso, os principais centros 
agrícolas já estão a se ressentir da 
escassez de milho, devido a grande 
concorrência imposta por interve-
nientes informais no mercado, com 
destaque para estrangeiros, que escoam 
o cereal para o vizinho Malawi. Os 

silos instalados para a conservação e 
abastecimento do cereal no mercado 
interno, ainda estão longe de atingir 
o seu limite.

Adelino Avela, um dos responsáveis 
do Fórum dos Produtores Agrícolas 
de Malema, que confirmou o facto ao 
NGANI, realçou que apesar da degra-
dação acentuada das principais vias 
que asseguram a transitabilidade e o 
escoamento dos produtos dos centros 
de produção para os de comercializa-
ção, na presente campanha o número 
de intervenientes na compra da pro-
dução, com destaque para o milho, 
superou as espectativas. 

“Há muita concorrência entre os 
intervenientes e isso encoraja a nós 
como produtores. Pela grande procura 
deste produto, prevemos um aumento 
do preço nos próximos dias”, subli-
nhou Avela.

Sem, no entanto, avançar números, o 
nosso interlocutor disse por outro lado, 
que os níveis de produção de milho e 
soja alcançados na campanha agrícola 
2021/2022 defraudaram as expectativas 
dos produtores de Malema, pois não 

atingiram as quantidades esperadas. 
Os factores climáticos, caracterizados 
por chuvas irregulares, influenciaram 
de forma negativa no processo.

Não obstante a esses factores, Avela 
afastou a possibilidade do registo de 
eventuais bolsas de fome nos próximos 
tempos no distrito o que pode não 
acontecer para a província em geral. 
“Já estamos sensibilizados nesse sen-
tido, e não só, temos stock suficiente 
no distrito que pode suportar até a 
próxima campanha agrícola”, asse-
gurou a fonte.

O milho produzido em Malema 
abastece um pouco a toda zona nor-
te do país. Dados recentes indicam 
que a cultura também é escoada para 
indústrias de processamento das re-
giões centro e sul. Malawi é um dos 
mercados preferenciais do milho de 
Malema.

De acordo com o Plano Operacional 
da província de Nampula, as projeções 
de produção planificadas para a cam-
panha agrícola 2021/2022, apontam 
para 11.836.941 toneladas de culturas 
diversas, sendo 1.258.336 toneladas 

de cereais. Dessa quantidade, Malema 
contribui com 160.630 toneladas, po-
sicionando-se como o maior produtor 
da cultura.

Os produtores continuam a ma-
nifestar inquietação pela degradação 
das estradas, sobretudo as que dão 
acesso as zonas produtivas, situação 
que desencoraja o aumento de áreas 
de cultivo, pois receiam que parte do 
excedente se deteriore nos campos de 
produção por dificuldades de colocação 
no mercado através de preços justos. 

No recente Conselho Coordenador 
do Ministério das Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídricos realizado 
em Mossuril, distrito de Nampula, 
Carlos Mesquita, titular do pelouro, 
anunciou que está em curso a primeira 
fase de implementação do programa 
de manutenção de estradas rurais nu-
ma extensão de dois mil quilómetros 
beneficiando treze distritos das provín-
cias de Nampula e Zambézia, com o 
propósito de impulsionar a produção 
e comercialização agrícola. 

JÚLIO PAULINO



BENEDITO COBRISSUA

Trata-se de 466 militantes da 
Renamo e 159 do MDM, 
que do ano passado a esta 

parte engrossaram as fileiras do 
partido no poder. A informação foi 

nos dada a conhecer pelo Primeiro 
Secretário do Comité Provincial da 
Frelimo em Manica, Tomás Chi-
thlango, na esteira da realização da 
Sessão Extraordinária do Partido 
que culminou com a eleição dos 
delegados do partido que farão parte 
do duodécimo congresso daquela 
formação política a decorrer na 
Matola, província de Maputo, em 
Setembro próximo.

Segundo o chefe dos camaradas 
ao nível da província de Manica, os 
antigos integrantes dos partidos da 
oposição decidiram se filiar à Frelimo 
movidos pela agenda desta, bem 
como pelos sucessos alcançados no 
processo de Desmilitarização Desar-
mamento e Reintegração (DDR), 

das forças residuais da Renamo e 
da Junta Militar do maoior partido 
da oposição em Moçambique.

“Este partido é pacificador e pre-
cisa ver todos os moçambicanos a 
viverem livres de guerra e com foco, 
para o desenvolvimento do país”, 
disse Chithlango. “Estamos a rece-
ber muitos desses nossos irmãos e 
queremos mais uma vez chamar a 
todos aqueles que ainda não estão 
na nossa Frelimo a virem fazer parte 
dela. As portas estão abertas, vamos 
receber a eles, vamos fazer o acom-
panhamento, vamos trabalhar com 
eles, Moçambique é nosso, é para 
nós todos”, acrescentou.

Numa visita recente ao distrito de 
Tambara, o representante máximo da 

Desertores da Perdiz e do Galo reforçam 
fileiras da Frelimo em Manica 

Frelimo em Manica, deu a conhecer 
que no primeiro semestre do ano 
em curso, 93 membros dos partidos 
da oposição, sendo 79 da Renamo e 
14 do MDM juntaram-se aos cama-
radas. 

Actualmente a região sul da 
província de Manica, onde fazem 
parte os distritos de Sussundenga, 
Mossurize e Machaze, é tida como 
o bastião da oposição, o que impõe 
enormes desafios ao partido do 
batuque e da maçaroca (Frelimo), 
com vista a inverter essa tendência 
nos pleitos eleitorais que se avizi-
nham, nomeadamente as sextas 
eleições autárquicas e as sétimas 
gerais agendadas para 2023 e 2024, 
respectivamente.
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Pouco mais de seiscen-
tos membros da Resistên-
cia Nacional Moçambicana 
(RENAMO) e do Movimento 
Democrático de Moçambi-
que (MDM) abandonaram 
os seus partidos e se filiaram 
à Frelimo, na província de 
Manica. No grupo consta o 
antigo Delegado Político Dis-
trital de Manica.

Nomeação de Raúl Domingos é uma estratégia 
da Frelimo para fragilizar a oposição

A proposta da criação de novos 
municípios nas eleições 
autárquicas de 2023, anun-

ciada recentemente pela Ministra de 
Administração Estatal e Função Pública, 
Ana Comoane, está a dividir opiniões 
na arena política nacional, particular-
mente na província de Nampula.

Na semana finda, o partido Acção 
do Movimento Unido para a Salva-
ção Integral, (AMUSSI), convocou 
uma conferência de imprensa, para se 
pronunciar sobre a matéria. O Chefe 
Nacional de Formação de Quadros do 
AMUSSI, Ussene Martinho, entende 
que não faz sentido a elevação de algu-
mas vilas à categoria de municípios, 
porque os órgãos de apoio eleitoral já 
foram construídos no país. “Consta-
tamos com preocupação a tomada de 
posse dos órgãos de apoio em todas as 
capitais provinciais, inclusive nalguns 
distritos. Agora temos essa da criação 
de novos municípios? Quando é que 
serão anunciados os distritos que vão ser 
elevados a categoria de municípios?”, 
questionou o nosso interlocutor.

Para Martinho, a proposta peca por 
ser tardia, pois a sua acomodação carece 
da estruturação do calendário eleitoral 
e aventa-se a hipótese de o processo 
estar a passar por uma série de omis-
sões que podem gerar fraude eleitoral. 
“Esta proposta não interessa apenas 
aos partidos parlamentares. Interessa 
a todos os moçambicanos. Pelo nosso 

Raúl Domingos
ponto de vista como políticos, este é o 
principio de uma fraude eleitoral, porque 
os órgãos eleitorais inclusive o Governo 
não está a clarificar o assunto”, frisou.

Aquele dirigente politico disse ainda 
que, a sua formação está preparada para 
fazer face os próximos pleitos eleitorais. 

“Nós estamos preparados para dis-
putar em pé de igualdade com outros 
partidos, nas eleições autárquicas e gerais 
de 2023 e 2024, respectivamente. A nossa 
preparação também prevê a tomada de 
atenção para evitarmos a fraude eleito-
ral”, sublinhou.

Eleições distritais, um processo muito 
complexo

Abordado por NGANI sobre o assunto, 
o Chefe da Bancada Parlamentar da 
Frelimo na Assembleia Municipal de 
Nampula, Guilherme Kulyumba, disse 

que a criação de novos municípios não 
contraria o que está plasmado na Cons-
tituição da República, pois visa a con-
solidação da lei da descentralização em 
curso no país. “Encorajamos esta decisão 
do Governo, de propor o alargamento 
dos municípios. A proposta da criação de 
novos municípios teria sido implemen-
tada há bastante tempo, porque é de lei 
e tem objectivo de aproximar cada vez 
os serviços aos cidadãos”, comentou.

Questionado se a proposta não esta-
ria a encobrir a realização das eleições 
distritais de 2024, que estão sendo con-
testadas pela Frelimo, Kulyumba disse 
não haver interferências no processo e 
acrescentou que a implementação das 
eleições distritais carece de estudos 
aprofundados. “Eleições distritais é um 
processo muito complexo, pois carece 
de estudos aprofundados para a sua 

efectivação. O nosso Estado não tem 
dinheiro suficiente para acomodar este 
processo. Por isso encorajamos abolição 
desta matéria”, sustentou.

Nomeação de Raúl Domingos visa fra-
gilizar a oposição

Kulyumba reagiu, igualmente, a indi-
cação do Presidente do Partido para a 
Paz, Democracia e Desenvolvimento 
(PDD), Raul Domingos, ao cargo de 
Embaixador Extraordinário e Plenipo-
tenciário junto a Santa Sé, tendo dito 
que o gesto do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, demonstra claramente, o 
quão o governo da Frelimo, está empe-
nhado na inclusão dos partidos políticos 
da oposição na tomada de decisões. 

“É um gesto jamais visto em Moçam-
bique. O presidente fez o que ele pro-
meteu aquando da tomada de posse de 
incluir vários actores da sociedade na 
tomada de decisões”, argumentou.

Enquanto isso, o AMUSI considera 
que a nomeação de Raul Domingos, 
não passa de uma estratégia da Frelimo 
para fragilizar a oposição nos próximos 
pleitos eleitorais. 

“Raul Domingos foi um homem forte 
quando estava na Renamo. Actualmente, 
ele foi capturado pelo regime da Fre-
limo e a sua nomeação a embaixador 
da Santa Sé, não surpreende a ninguém. 
Pelo contrário, é a forma encontrada 
pelo partido Frelimo para fragilizar a 
oposição nos próximos pleitos eleito-
rais”, descreveu Hussene Martinho.

AGOSTINHO MIGUEL



República. A publicação acrescenta 
que os carros de luxo podem ser 
uma contrapartida no negócio de 
intermediação de compra de armas na 
África do Sul, na empresa Paramount, 
para combate na província de Cabo 
Delgado. “As FADM são dos poucos 
sectores do Estado que não se regem 
pelo e-SISTAFE (Sistema Electrónico 
de Administração Financeira do 
Estado), o que não permite um 
rastreio transparente da gestão dos 
fluxos financeiros, criando condições 
propícias a esquemas de corrupção e 
má administração”, explica. Aliás, as 
dívidas ocultas são o exemplo mais 
importante sobre o envolvimento das 
Forças de Defesa e Segurança em 
esquemas de corrupção envolvendo 
figuras públicas e privadas bem 
colocadas no mundo da política e 
negócios no país e fora. 

“As notícias sobre as ligações de 
FJN a certas actividades ilícitas, não 
provadas, circulam ocasionalmente. 
No seu grupo de amizades, contam-
se figuras suspeitas de narcotráfico. 
Há cerca de três anos, a detenção 
no Brasil de três brasileiros e um 
boliviano, acusados de pertencerem 
a uma rede organizada de tráfico de 
drogas (cocaína), revelou que o destino 
final do produto, avaliado em USD 
15 milhões, seria Moçambique e que 
deveria ser levantada no aeroporto 
internacional Oliver Tambo, em 
Joanesburgo por um moçambicano 

O c o m p o r t a m e n t o 
“excessivo” de Florindo 
Jacinto Nyusi (FJN), filho 

do Presidente da República Filipe 
Nyusi (FN) está a contribuir para o 
agravamento da má imagem da família 
do Chefe de Estado, comprometendo 
politicamente o partido Frelimo. 

“Conforme apurado, são crescentes 
as manifestações de desconforto por 
parte de diversos membros do partido 
em relação a FJN - conhecido entre 
o seu círculo próximo por “flow 
boss” e outros elementos da família 
presidencial, numa altura em que a 
Frelimo está sob fogo na sequência 
de casos crescentes de corrupção 
e má gestão”, lê-se na publicação 
divulgada editada em Lisboa.

O aumento dos preços dos bens de 
primeira necessidade está a agravar 
a crise social e o descontentamento 
popular com a governação da 
Frelimo. No dia 14 de Julho, a 
região metropolitana de Maputo 
praticamente paralisou devido a uma 
greve não declarada com elevados 
índices de adesão, não ganhando 
contornos violentos devido ao efeito 
de dissuasão resultante da mobilização 
das forças de segurança.

De acordo com o Africa Monitor, 
Florindo é conhecido pelo seu estilo 
esbanjador e com enorme gosto por 
carros de luxo, vistos no país ou 
na África do Sul. Ocasionalmente, 
vários acidentes envolvendo Florindo 
em estabelecimentos nocturnos são 
reportados. Recentemente, uma viatura 
da marca Mercedes-Benz avaliada 
em 288 mil euros (18,5 milhões de 
Meticais), foi importada da África do 
Sul, sem pagar direitos alfandegários 
devido ao estatuto de isenção que 
detém por ser filho do Presidente da 

com imunidade diplomática de apelido 
Nyusi. A justiça brasileira não terá 
conseguido provar a ligação a FJN 
ou ao irmão mais velho Jacinto Filipe 
Nyusi (JFN)”, lê-se na publicação.

Jacinto está igualmente envolvido 
em operações de compra e venda 
de imóveis, havendo indicações de 
que actua também como ‘testa de 
ferro’ de terceiros. Em Julho de 2014, 
com 21 anos, comprou uma vivenda 
na cidade do Cabo, operação que 
coincide com o período em que se 
recebeu luvas das dívidas ocultas da 
empresa Privinvest, onde Nyusi terá 
ganhado 2 milhões de dólares de 
acordo com os americanos. 

Os filhos do Presidente estão 
também envolvidos, de acordo com o 
Africa Monitor, na compra de viaturas 
de luxo, com dinheiro financiado 
pelo antigo número dois do SISE, 
António Carlos do Rosário, agora 
detido em conexão com as dívidas 
ocultas.  Após a tomada de posse, 
em 2014, a família Nyusi registou 
14 empresas, das quais detém total 
ou parcialmente as acções. Quase 
todas elas estão em nome da primeira-
dama, Isaura Nyusi, Florindo Nyusi, 
Ângelo Nyusi, Cláudia Nyusi e Jacinto 
Nyusi.

Outros sócios são geralmente a 
elite maconde: Chipande, Pachinuapa, 
Lidimo ou M’tumuke com negócios 
no ramo do turismo ou da mineração 
no Norte e Centro do país. Florindo é 

MANGAVA DOS SANTOS

Crescentes interesses empresariais da 
família Nyusi incomodam a Frelimo

auto-retratado como “empreendedor” 
e detém a Motil, que cedeu a uma 
empresa chinesa as licenças que 
detinha. Fontes consultadas suspeitam 
que as empresas em nome de FJN 
tem como único fim “justificar” a 
sua condição de empresário. Existem 
ainda informações sobre ligações a 
empresas no sector da energia.

A semelhança da falecida Valentina 
Guebuza, filha do antigo presidente 
Armando Guebuza e de outras famílias 
da Frelimo, Cláudia Nyusi tem vindo 
a surgir associada às diversas empresas 
como a Ulanda (turismo, em sociedade 
com a filha de LL), Kami Energy 
e Dambo Invest, uma holding com 
um amplo leque de actividades e 
participações em empresas como a 
Nykali Oil (energia), Odja Alimentos 
Lda, Macuse Trading e Likaputela 
Lda (import-export).

JFN possui pelo menos uma 
empresa em seu nome (The Gafe) mas 
acredita-se que será sócio de outras 
empresas localizadas na África do Sul. 
Os filhos de FN, em particular FJN e 
JFN, deslocam-se frequentemente a 
Portugal, onde são clientes habituais 
de conhecidos bares e discotecas da 
noite de Lisboa. Pernoitam em hotéis 
de luxo, normalmente pertencentes ao 
grupo Visabeira, com forte presença 
em Moçambique. 

A “tradição” de envolvimento 
de filhos dos presidentes e de 
famílias-chave da Frelimo em 
negócios do Estado, surgindo como 
“empreendedores” de sucesso, tem 
precedente nas famílias Machel, 
Chissano, Guebuza, Chipande, Lidimo, 
Mondlane entre outras, que estão 
presentes em todo o tipo de negócios 
de intermediação, aproveitando o 
estatuto, a informação privilegiada e 
acabando toleradas pelos militantes 
do partido e pela sociedade civil. No 
entanto, são um embaraço crescente 
para o partido-Estado os défices de 
estatuto politico da família Nyusi 
e da sua legitimidade politica - não 
tendo sido ex-combatente da guerra 
de “libertação”, continuando a ser 
visto como afilhado e protegido de 
Alberto Chipande. 

Acrescem-se os escândalos de 
corrupção, o visível descontentamento 
social resultante dos altos preços 
dos bens de primeira necessidade e 
o debate sobre o terceiro mandato, 
considerado por alguns sectores como 
“nado-morto”. 
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 Os crescentes interesses 
empresariais da família 
Nyusi incomodam o partido 
Frelimo, por não ter 
“legitimidade” que outros 
nomes sonantes como 
Machel, Mondlane, Chissano, 
Guebuza ou Chipande 
possuem pela sua participação 
na luta de libertação colonial 
entre os anos 1964-1974, 
escreve o Africa Monitor na 
sua última edição.

FJN
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Árbitros mancham derby da nona Jornada do 
Campeonato Provincial de Cabo Delgado

A nona jornada do Campeo-
nato Nacional da Segunda 
Divisão Fase Provincial 

de Futebol de Cabo Delgado, teve um 
jogo expectante que colocou frente 
a frente as equipas do Ferroviário 
de Pemba e o Baia de Pemba Fute-
bol. Devido a perseguição dos dois 
conjuntos na tabela classificativa, a 
partida moveu muitos amantes da 
modalidade rainha para o estádio 
municipal de Pemba, local da partida. 

O jogo começou com sinais a 
favor do Ferroviário, mas foi o Baía 
que chegava com frequência à baliza 
adversária. O primeiro perigo do 
encontro aconteceu aos 20 minutos 
na marcação de um livre por parte 
de Fir, jogador do Baia e com uma 
boa resposta do guarda-redes Castro 
da equipa adversária. 

O Ferroviário continuava com a 
posse da bola, mas era o Baia que 
sempre procurava chegar ao golo. 
Aos 28 minutos houve uma confusão 
na área dos baianos e o Ferroviá-
rio chegou ao golo, mas o primeiro 
assistente Felisberto Nanlelo anulou 

o tento e o público ficou revoltado 
atirando pedras contra o auxiliar e 
daí começou a crise de confiança 
entre a equipa do Ferroviário e a 
arbitragem. A primeira parte termi-
nou com o golo anulado. 

No regresso, aos 57 minutos, 
Castro do Ferroviário foi obrigado 
a fazer uma defesa apertada num 
remate a queima-roupa de Gemito, 
do Baía. Novamente, aos 82 minu-
tos Gemito esteve cara a cara com 
o guarda-redes e falhou aquele que 
seria o golo do encontro ao chutar 
a bola para fora, numa altura em 
que os adeptos se preparavam para 
gritar Golooooo. 

O primeiro assistente continuava a 
ser o senhor dos cortes das jogadas do 
Ferroviário. Aos 83 minutos, o auxiliar 
Nanlelo ordenou ao árbitro principal 
a expulsão do capitão locomotiva 
Atanásio, alegando interferências no 
seu trabalho. Outra expulsão foi para 
o treinador-adjunto do Ferroviário, 
Mário Vaz. A partida teve paragens 
constantes devido o arremesso de 
pedras dos adeptos contra os árbitros, 

alegando má actuação dos homens 
de apito. O jogo terminou empa-
tado com uma nódoa do quarteto 
de arbitragem chefiado por Nelito 
José Paulo, auxiliado com Felisberto 
Nanlelo, Augusto Matimba e Filipe 
José. Só não aconteceu o pior porque 
a Associação Provincial de Futebol 
mobilizou a polícia canina que esteve 
em prontidão no terreno. 

O mesmo árbitro dirigiu o jogo 
entre a Associação Desportiva de 
Pemba e o Ferroviário na 4ª jornada 
e nessa partida também foi muito 
contestado por ter apitado contra o 
Ferroviário e expulso o respectivo 
treinador Antero Cambaco por o ter 
criticado. No final do jogo, o técnico 
do Baia, Minate Chabane, disse ao 
NGANI que se se tivesse um vence-
dor, seria a sua equipa que rematou 
várias vezes contra os adversários. 

Para o técnico do Ferroviário, o 
jogo foi muito bem disputado, mas a 
sua rapaziada não foi tão criativa e o 
empate acaba por ser justo. Sobre o 
arremesso das pedras contra os árbi-
tros pediu para que os juízes façam 

um exame de consciência com pro-
fundidade sobre as suas actuações. 
Bastante irritado, o adepto do Fer-
roviário, Alexandre Brito, lançou 
duras criticas contra os árbitros, tendo 
sublinhado que estes estragaram o 
jogo e lamentou pelo golo anulado 
e as duas expulsões contra a equipa 
que apoia e o arremesso de pedras 
é a justificado.

Com este empate as duas equipas 
continuam bem apertadas na tabela 
classificativa. O Baia de Pemba e 
Associação Desportiva de Pemba 
somam 17 pontos, o Ferroviário com 
15 e menos um jogo. O Atlético tem 
13 pontos menos uma partida.

Na nona jornada, o Desportivo de 
Rafa recebe e venceu o Sporting de 
Nacate em Montepuez por duas bolas 
a zero. O Movimento de Renovação 
da Vida (MRV) admitiu um empate 
em Montepuez frente a União Des-
portiva local por duas bolas, depois 
de estar a vencer nos primeiros 45 
minutos da primeira parte.

Ferroviário de Pemba

JACKSON BASILIO
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