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  Por que não acabar com a “Estupidez do 
Celibato” na Igreja Católica? P.07

Parlamento arrancou com proposta 
para silenciar organizações sem fins 

lucrativos



NGANI -   Segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2023                                                                                                                                                              P.02

A Vice-ministra do MEF, Car-
la Louveiro, disse na oca-
sião que os valores serão 

maioritariamente canalizados para a 
construção de infra-estruturas resilien-
tes seleccionadas nas comunidades, 
mas também serão orientados para ac-
ções de assistência técnica e capacita-
ção institucional dos governos locais. 
Louveiro assegurou ainda que o mon-
tante anunciado pela Suécia vai garan-
tir a expansão do Programa para três 
distritos de Niassa, nomeadamente, 
Marrupa, Metarica e Maúa e dois dis-
tritos em Nampula, que são o da Ilha 
de Moçambique e Angoche, para além 
de outros de Gaza e Inhambane.

O financiamento climático, segundo 
a governante, faz parte dos compromis-
sos do Acordo de Paris e das Recomen-
dações da Conferência das Partes onde 
os países desenvolvidos prometeram 
suportar os menos desenvolvidos na 
área de adaptação e mitigação das mu-
danças climáticas, alinhando-se com 
a Estratégia Nacional de Adaptação e 
Mitigação às Mudanças Climáticas e 
com os Planos Locais de Adaptação.  

A fonte informou ainda que desde o 
lançamento em 2014 do Programa Lo-
CAL, que tem como objectivo principal 
mobilizar e canalizar o financiamento 
para investimento de adaptação e resi-
liência face as mudanças climáticas a 
nível dos distritos e municípios, cobriu, 
numa primeira fase, a título piloto, os 
distritos de Chicualacuala, Mabala-
ne, Guijá e Massingir, na província de 
Gaza.

Quase dez anos depois, o programa 
abrange 33 distritos e alguns municípios 

do país localizados em Gaza, Inhamba-
ne, Nampula, Zambézia e Niassa que 
contam com o apoio financeiro do Go-
verno da Suécia, Bélgica, Suíça, Catalu-
nha e União Europeia, bem como com 
a assistência da Agência das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento de Ca-
pital (UNCDF), em co-implementação 
com o nosso Governo.

“É neste contexto que o esforço con-
junto do Governo de Moçambique e 
dos parceiros visa claramente reforçar e 
assegurar a provisão de recursos em res-
posta aos desafios climáticos plasmados 
nos Planos Locais de Desenvolvimento 
e de Adaptação, que valorizam o saber 
das comunidades locais, cuja realiza-
ção depende da existência de recursos 
previsíveis e disponibilizados em tem-
po útil”, referiu a governante.

A Vice-chefe da Cooperação Sueca, 
Luísa Fumo, em nome da Embaixada 
da Suécia em Moçambique, informou 
que para esta fase foi aprovada uma 
adenda da parceria com o Fundo das 
Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to do Capital (UNCDF) de cerca de 196 
milhões de coroas suecas, ou seja, 19 
milhões de dólares norte-americanos, 
para consolidar as actividades iniciadas 
nas províncias de Gaza e Inhambane e 
expandir o programa para dois novos 
em Nampula e três para Niassa.

Segundo Fumo, para a Suécia, a ex-
pansão do programa vai contribuir no 
alcance de quatro resultados da estraté-
gia sueca de cooperação para o desen-
volvimento que são, primeiro, maior 
adaptação e resiliência reforçada às 
mudanças climáticas e desastres am-
bientais e naturais; segundo, no fortale-
cimento da democracia e maior respeito 
pelos Direitos Humanos e pelo estado 
de direito, incluindo menos corrupção; 
terceiro, promoção de um desenvolvi-

mento económico inclusivo; e, quarto, 
promoção duma sociedade mais pacífi-
ca e inclusiva.

A nossa interlocutora avançou que 
a realização da cerimónia no Niassa re-
veste-se de um significado especial não 
só pela ligação antiga entre os povos da 
Suécia e da província que data desde o 
ano de 2004, com início de um progra-
ma com três vertentes importantes, no-
meadamente, de apoio directo e institu-
cional ao Governo do Niassa; de apoio 
ao sector privado, através do Projecto 
Malonda e do apoio a sociedade civil, 
através do PASC (Projecto de Apoio a 
Sociedade Civil).

A Vice-chefe da Cooperação Sue-
ca lançou apelos aos novos distritos 
do Niassa que irão beneficiar dos fun-
dos do LoCAL, para assumirem com 
responsabilidade a implementação de 
todas as actividades do programa, de 
acordo com os procedimentos de gestão 
estabelecidos que serão objecto de dis-
seminação pelas equipas de assistência 

PEDRO FABIÃO

SOCIEDADE

O Ministério da Economia 
e Finanças (MEF) e a 
Cooperação Sueca assinaram, 
na última quinta-feira na 
cidade de Lichinga, em 
Niassa, um memorando para 
a disponibilização de mais 
de 19 milhões de dólares 
norte-americanos a serem 
canalizados ao Estado, 
com recurso aos sistemas 
nacionais de gestão de 
finanças públicas, através do 
Programa de Financiamento 
Climático aos Governos 
Locais, designado por 
LoCAL, da sigla inglesa 
Local Climate Adaptive Living.

técnica provincial e distrital da inicia-
tiva. Os distritos são: Metarica, Maúa 
e Marrupa Outrossim, expressou o in-
teresse que haja uma estreita e positiva 
colaboração e coordenação entre todos 
os intervenientes, desde os Ministérios 
de Economia e Finanças (MEF) e de 
Terra e Ambiente (MTA); a Secretária 
do Estado no Niassa e o Conselho Exe-
cutivo Provincial, entre outros.

A governadora do Niassa, Elina 
Massengele, saudou a expansão da ini-
ciativa LoCAL para três distritos da 
provincia dizendo que é um compro-
misso para com as questões climáticas, 
tratando-se de uma oportunidade con-
cedida para captar e renovar as tradi-
cionais parcerias de cooperação.

Refira-se que o Programa de Finan-
ciamento Climático aos Governos Lo-
cais, até antes da expansão para os três 
distritos do Niassa, estava a ser imple-
mentado em Lichinga, Mandimba e 
Lago, desde 2021.

Suécia disponibiliza mais de 19 milhões de 
dólares para combater mudanças climáticas

Luísa Fumo

Carla Louveiro
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Trata-se de uma proposta de lei 
que esteve em debate durante 
as auscultações públicas entre 

os dias 06 a 10 de Fevereiro do corren-
te ano em todas as capitais provinciais. 
O Governo depositou a lei em Outubro 
do ano passado e o parlamento saiu à 
“rua” para perguntar o que os “afecta-
dos” directos pensam da mesma.

Nas sessões de auscultação parla-
mentar, houve unanimidade da socie-
dade civil moçambicana, que entende, 

entre outras coisas, que a lei visa silen-
ciá-las e é contra o Estado de Direito 
Democrático. O entendimento é que a 
Lei das Associações está intimamente 
ligada à liberdade de expressão, de as-
sociação, manifestação, que são sacros-
santas.

A adequação à “realidade actual” 
que o Governo visa, está ligado aos re-
gimes fascistas e antidemocráticos, o 
que não é a tendência da realidade do 
país, referem.

Para si, a participação democrática 
é um Direito Constitucional, tal como 
a realização da auscultação pública em 
si, e não um favor ou excepção. As mais 
de cinquenta pessoas que intervieram 
perante os deputados António Boene 
(Frelimo) e Eduardo Namburete (Rena-
mo), entendem que a proposta de Lei 
que hoje é apresentada não é igual a que 
passou pela revisão entre os anos 2008 a 
2017. Mesmo que fosse de 2017, a rea-
lidade do ano de 2023 é outra. “Como 

sociedade civil temos estado a frisar que 
esta proposta de lei, na generalidade dos 
seus artigos, ela viola a Constituição da 
República, Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a Carta Africana 
dos Direitos e dos Povos, as directrizes 
Africanas sobre Direito a Liberdade de 
Associação e até a Convenção do Gru-
po de Acção Financeira Internacional 
(GAFI) sobre a Convenção do Bran-
queamento de Capitais”, disse Quitéria 
Guirrengane, uma activista moçambi-
cana. A activista, que falava na última 
auscultação pública que decorreu a 16 
de Fevereiro, no Complexo Pedagógi-
co da Universidade Eduardo Mondla-
ne, referiu que o Governo alega que há 
“muita pressão externa” para aprovar 
a lei em causa, mas o mesmo Governo 
pode recusar, afinal “é soberano e soube 
agir assim no caso da invasão russa à 
Ucrânia.

Margarida Martins, Professora, dis-
se haver uma ameaça por parte do Go-

verno de extinguir as organizações. “Há 
uma usurpação pelo Governo daquilo 
que é do judiciário para acusar, julgar 
extinguir as organizações”, comentou. 
Teresinha da Silva, activista pelos Direi-
tos Humanos comentou ainda que a lei 
“mostra o porquê de a democracia estar 
em crise. As nossas liberdades como ci-
dadãos, estão ameaçadas, os direitos de 
cidadania estão postos em causa e por 
isso a posição do Índice da Democracia 
baixou muito. Parece que nós as ONGs 
somos um mal para o Governo. E quan-
do se diz que esta lei foi revista por todas 
as instituições de justiça, dá-me vontade 
de rir e de chorar. Esta lei não pode pas-
sar”, comentou. Uma outra recomen-
dação é que o parlamento devolva a lei 
ao Governo pois vai manchar o país no 
concerto das nações. Os deputados re-
presentantes da Assembleia da Repúbli-
ca, após mais de cinco horas de aceso 
debate afirmaram que tomaram nota e 
vão estudar as recomendações. 

“A Proposta será debatida na As-
sembleia da República para que, no fim, 
se tenha uma lei que acolhe e acomode 
a intenção do proponente e que possa 
salvaguardar os interesses das organi-
zações da sociedade civil”, prometeu 
António Boene, deputado e presidente 
da Primeira Comissão que trata dos as-
suntos constitucionais, Direitos Huma-
nos, e de Legalidade da Assembleia da 
República. A ideia, acrescentou, é saber 
do posicionamento das organizações da 
sociedade civil para um possível melho-
ramento da proposta de lei face às con-
tribuições colhidas em todo o país.

A proposta de Lei sobre 
Organizações Sem Fins 
Lucrativos vai a debate na 
VII sessão Ordinária da 
Assembleia da República que 
iniciou os seus trabalhos na 
plenária na quarta-feira.
De acordo com um 
documento do BR, a 
“Proposta de Lei sobre 
organizações sem fins 
lucrativos” é a sétima 
matéria, antecedida pelo 
informe da Procuradoria-
Geral da República e da 
Lei de Promoção, Lei de 
Comunicação Social e 
Rádio Difusão e Protecção 
da Pessoa portadora de 
Deficiência.

MANGAVA DOS SANTOS

AR arrancou com proposta que visa silenciar 
organizações sem fins lucrativos

O contrabando de recursos flo-
restais, particularmente, a 
madeira ainda continua lon-

ge do seu término, devido a fraca fisca-
lização aliada a corrupção que se assiste 
nos postos de controlo, instalados um 
pouco por toda província de Nampu-
la. Os operadores cortam a madeira de 
forma ilegal e abusiva, a mando de al-
tos quadros do ramo florestal inclusive 
a polícia de trânsito desta região, que ao 
invés de repor a legalidade, se reservaa a 
actos ilícitos.

NGANI apurou que na sequência dis-
so, nos dias actuais, muitos operadores 
florestais em Nampula não têm licenças 
que lhes conferem a legitimidade para o 
exercício desta actividade, facto que cria 
impactos negativos na sociedade princi-
palmente na camada estudantil, numa 
altura em que se debate com a falta de 
carteiras escolares nos estabelecimentos 

de ensino. A título de exemplo, segun-
do o sector da educação, mais de 11 mil 
crianças poderão estudar sentadas no 
chão no presente ano lectivo escolar em 
Nampula, por falta de carteiras.

Para inverter este quadro sombrio, a 
Agência Nacional de Controlo de Quali-
dade Ambiental, (AQUA) em Nampula 
realizou na última quinta-feira, uma vi-
sita relâmpago em alguns estaleiros que 
exploram e processam madeira situados 
na zona da Memória, posto administrati-
vo de Namicopo, tendo culminado com 
a apreensão de três camiões contendo 
madeira de diferentes espécies, explora-
da de forma clandestina. NGANI sabe 
que da madeira apreendida, destaca-se a 
Umbila, Chanfuta, Pau-Preto entre ou-
tras espécies que a luz da lei florestal, são 
explorados mediante uma licença para 
o efeito. Para o delegado da AQUA em 
Nampula, Tadeu Mariano, muitos ope-

radores florestais têm recorrido a vias 
de acesso alternativas para fazer chegar 
o seu produto florestal aos estaleiros, 
como forma para fugir das autoridades 
fiscalizadoras nos postos de controlo.

“Estes indicadores espelham a exis-
tência de diversos estaleiros um pouco 
por toda a província de Nampula com 
quantidade não especificada de madei-
ra contrabandeada. Há possibilidade de 
haver conexões entre as áreas de corte 
e de consumo. Isto é, o facto de termos 
um posto fixo na estrada não signifi-
ca que todo produto florestal passe por 
ali”, precisou a fonte.  “Também temos 
de atender a ineficiência, porque nem 
todo material que circula em Nampula é 
fiscalizado. Aliás, o facto de termos fis-
cais não significa que nós não podemos 
fiscalizar”, acrescentou.

Mariano disse ainda que, esta acti-
vidade tem em vista a melhoria do sec-

tor de AQUA na acção de fiscalização, 
sobretudo do fluxo de produto florestal 
que entra nesta circunscrição geográfica. 

Quanto a madeira apreendida, o nos-
so interlocutor não descarta a possibili-
dade de o produto se reverter a favor do 
Estado, caso os proprietários da madeira 
não apresentem documentos legais para 
a exploração do recurso florestal.

Para o sucesso desta operação que 
culminou com apreensão de madeira 
em dois estaleiros pertencentes a asso-
ciação dos madeireiros de Nampula, a 
AQUA nesta região, recorreu a polícia 
para apaziguar os ânimos dos proprie-
tários, pois mostravam alguma renitên-
cia mesmo tendo cometido a infracção. 
Todavia, Mariano pede à população que 
tenha maior colaboração na denúncia 
sobre a existência de estaleiros com ma-
deira contrabandeada.

AGOSTINHO MIGUEL

Operadores florestais ilegais implantam anarquia 
na exploração de madeira

Assembleia da República
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Roupa para graduação gera discórdia na 
UniRovuma

Além dos padrões que não 
são os de sempre, os estu-
dantes repudiam a quali-

dade dos tecidos usados para produzir 
a indumentária, chegando a acusar a 
direcção de ter se envolvido em es-
quemas de corrupção para o fabrico 
da roupa. A situação arrasta-se desde 
a data do anúncio da preparação da 
cerimónia, no ano passado. A direc-
ção informou a comunidade estudan-
til que a indumentária seria feita pela 
universidade mediante ao pagamento 
de 3.500 meticais para cada estudan-
te.

“As falhas começaram logo no iní-
cio. Solicitamos que apresentassem o 
modelo das batinas para que de for-
ma individual pudéssemos mandar 
produzir fora e eles recusaram. Exi-
giram que cada um pagasse o valor, 
mas até hoje, quando só resta um mês 
para a graduação, muitos não rece-
beram as batinas. Os que receberam 
queixam-se da qualidade duvidosa 
das mesmas”, lamentou um dos fina-
listas afectado, que se escusou a dar 
cara para evitar eventuais represálias.

Os estudantes ameaçam não parti-
cipar do evento de graduação, caso a 
direcção não tome decisões para me-
lhorar a qualidade da roupa. As bati-
nas da discórdia são cerca de duas mil, 
para as duas delegações da universi-
dade, nomeadamente Montepuez em 
Cabo Delgado e Lichinga no Niassa, 
além da sede em Nampula.

Reagindo em torno do caso, o di-
retor do gabinete de comunicação e 
imprensa na universidade, António 
Pereira, refutou as declarações dos 
estudantes e disse que o processo não 
foi gerido pela sua instituição, muito 
menos houve imposição e cobrança 
de valores monetários para o efeito. 
Pereira acrescentou que o responsá-
vel do processo é o chefe do regis-
to académico, que tomou a decisão 

sem o consentimento da instituição. 
“ Tudo aconteceu sem orientação da 
instituição, daí que declinamos as 
responsabilidades decorrentes desta 
situação”, disse a fonte. O director 
do registo académico foi demitido do 
cargo e decorrem investigações para 
abertura de um processo disciplinar 
contra si.

Além de falta de lançamento de 
concurso público para se encontrar 
uma alfaiataria com capacidade e ex-
periência no ramo de produção de 
roupa para graduações universitárias, 
os estudantes reclamam porque o tra-

balho está a ser feito numa alfaiata-
ria inexperiente, no bairro de Muha-
la-Expansão, arredores da cidade de 
Nampula, que dispõe de apenas qua-
tro máquinas de costura. Além das 
batinas, os alfaiates têm compromis-
sos com outros clientes e vezes sem 
conta são forçados a deixar e enco-
menda da universidade e atender ou-
tros compromissos. A graduação da 
universidade já foi adiada três vezes, 
sendo que a última foi por causa de 
problemas de temperatura. Além das 
questões relacionadas com as bati-
nas, a UniRovuma ficou cerca de um 

mês sem corrente eléctrica neste ano, 
devido a queda de um poste de trans-
porte que assegura o fornecimento 
de energia elétrica àquela instituição 
e fala-se de uma suposta sabotagem 
protagonizadas por funcionários des-
contentes, que foram adiando a solu-
ção do problema.  

A falta de energia afectou os vá-
rios serviços que a instituição presta, 
com destaque para emissão de certi-
ficados e o cumprimento integral do 
calendário de novos ingressos para o 
ano académico 2023. A direcção da 
instituição disse ter se pronunciado 
em torno do assunto através de um 
comunicado de imprensa, que dá 
conta que a questão foi ultrapassado. 
NGANI não teve acesso ao comuni-
cado.

JÚLIO PAULINO

Está instalando um clima 
de descontentamento 
entre os estudantes e a 
direcção da Universidade 
Rovuma (UniRovuma), 
uma instituição de ensino 
superior com sede na cidade 
de Nampula, devido má 
qualidade das batinas para 
as cerimónias de graduação 
agendadas para 4 de Abril 
próximo.

A indumentária da discórdia

MISA Moçambique distinguido com Prémio 
Cidadania e Comunicação em Rede

O MISA Moçambique foi 
distinguido, na quinta-
-feira (23), em Maputo, 

com o prémio Cidadania, Associa-
tivismo e Comunicação em Rede, 
na gala de premiações de media e 
marcas, organizada pela Media-
Club.

Reagindo à distinção, o Direc-
tor Executivo do MISA, Ernesto 
Nhanale, disse que o prémio é re-
sultado do trabalho e esforço em-
preendidos pela Organização na 
promoção e protecção de direitos 
e liberdades de expressão e de im-
prensa. “Estamos todos envolvi-
dos nesse processo no sentido de 

garantir a independência, o plura-
lismo de ideias e o desenvolvimen-
to de um quadro regulatório do sec-
tor dos media mais democrático, 
consentâneo com a Constituição da 
República, num contexto de perma-
nentes transformações tecnológicas 
em curso”, disse Ernesto Nhanale.

Durante a abertura do evento, o 
Presidente do Conselho de Admi-
nistração do MediaClub, Tomás 
Vieira Mário, enalteceu a todos os 
fazedores da Comunicação Social 
no país, destacando a sua relevân-
cia na sociedade, sobretudo num 
contexto de constante evolução das 
práticas jornalísticas.

Por seu turno, a Ministra da 
Cultura e Turismo, Eldevina Ma-
terula, destacou o papel da comu-
nicação social, enfatizando o seu 
contributo na prevenção e comba-
te à pandemia da Covid-19. Sob 
lema “Celebrando o Profissionalis-
mo, a Excelência e a Cidadania”, 
o evento homenageou os órgãos de 
comunicação social, programas, 
comunicadores e outras entidades 
que, de várias formas, deram e dão 
o seu contributo para o engrande-
cimento dos media e das marcas 
em Moçambique.
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Oito a 30 anos de prisão para os assassinos 
do albino de Mogovolas

É o desfecho do processo 
95/2022, movido contra Di-
nis Sebastião e Edson Ma-

nuel, residentes no distrito de Murru-
pula até a altura dos factos, Argentino 
Eusébio, Alves Cabral e Calisto Fran-
cisco, residentes no distrito de Mogovo-
las, onde vive também a vítima que é 
por sinal parente destes três últimos.

Numa sentença lida durante 12 mi-
nutos por Cristina Miguel Salia, juíza 
da causa, constou que o réu Dinis Se-
bastião foi condenado nas penas sepa-
radas de 22 anos de prisão pelo crime 
de homicídio agravado, seis anos pelo 
crime de associação criminosa, 16 anos 
por posse e transporte de órgãos huma-
nos. Argentino Eusébio, Alves Cabral e  
Calisto Francisco, por sinal parentes da 
vítima, com mais sinais de identifica-
ção dos actos, receberam as penas de 20 
anos de prisão pelo crime de homicídio, 
10 por comercialização de órgãos e cin-
co anos por associação criminosa. Ed-
son Manuel Eduardo teve penas de 20 
nos de prisão pelo crime de homicídio, 
seis anos por posse de órgãos humanos 
e cinco anos por associação criminosa.

Feito o cúmulo jurídico, cada réu foi 
condenado a uma pena única, onde Di-
nis Sebastião considerado o mandante 
e chefe do crime, ficou com 30 anos de 
prisão, Argentino Eusébio, Alves Ca-
bral e Calisto Francisco com 24 anos 
de prisão e Edson Manuel que por ser 
menor de 21 anos de idade, ficou com a 
pena de oito anos de prisão nos termos 
do artigo 131 do Código Penal.

Para além dos anos de cadeia, os 
criminosos foram condenados ao pa-
gamento de imposto de justiça, sendo 
100 meticais ao defensor oficioso e na 
indemnização solidária de um montan-
te de 300 mil meticais aos familiares da 
vítima pelos danos morais por eles so-
fridos, dinheiro esse que segundo a juí-
za, não vai trazer de volta aquela pessoa 
assassinada, nem o espírito psíquico da 
família, mas que apenas é uma com-
pensação para esta que perdeu o seu 
ente querido. 

“Para tomar esta decisão levamos 
em conta o previsto no artigo 102 do 
Código Penal. Os réus agiram com dolo 
ao tirarem a vida de um ser humano de 
forma cruel querendo enriquecer à cus-
ta de um albino e por forma fácil” dis-
se a Juíza para depois acrescentar que 
“achamos nós que fizemos a justiça”. 

Das conclusões feitas para a conde-
nação dos réus, através da confissão de 
alguns, Dinis Sebastião foi quem dese-
nhou o plano de execução da vítima e é 
na casa dele onde aconteciam reuniões 
de planeamento durante um ano an-
tes do crime. No dia do ocorrido, ligou 
para Argentino que estava com a víti-
ma, tendo este lhe passado o telemóvel 
e convidado para alegadamente irem à 
casa de uma namorada.

A vítima, sem desconfiar das inten-
ções e porque Argentino era um amigo 

e parente, seguiu até ao encontro dos 
outros que portavam escondidamen-
te plásticos, facas e luvas. Foi levada 
até Iuluti, em Mugovolas,  numa mata 
onde foi agredida até a morte. Depois 
da morte, estes pegaram nas facas que 
traziam, esquartejaram o corpo, reti-
raram os ossos e transportaram numa 
mota trazida pelo réu Edson, até o dis-
trito de Murrupula, na casa do co-réu 
Dinis, depois enterraram com o propó-
sito de mais tarde vender a um preço de 
6 milhões de meticais, que seria dividi-
do entre as partes. 

Os réus, com a excepção do Dinis, 
confessam a prática do crime, e acres-
centam que para além deles os cinco, 
estavam na companhia de outros três 
ainda em parte incerta e somente co-
nhecem dois de nome Amaral e Nor-
berto. Pelos factos, chegou-se a conclu-

são de que os réus cometeram o crime 
de homicídio agravado, previsto e pu-
nível pelo artigo 160 alíneas A, C, F e 
G, associação criminosa, previsto e pu-
nível pelo artigo 48, e posse de órgãos 
humanos punível pelo artigo 165 todos 
do Código penal.

Segundo a juíza, a pena começa 
desde o dia que foram detidos, sendo 
que se mostrarem arrependimento, o 
que considera ter começado a partir 
da confissão, cumprindo a metade da 
pena, podem requerer a liberdade con-
dicional. Por sua vez, Manuel Eduardo 
dos Santos, pai do réu Edson Manuel, 
que assistiu a leitura da sentença, onde 
o seu filho por ser menor de 21 recebeu 
oito anos de prisão, mostra-se chocado 
com a situação, uma vez que o seu fi-
lho fazia actividades de táxi-mota de-
pois da escola, e segundo contou para 
o pai, foi contratado pelo réu Dinis que 
estava na companhia de uma outra pes-
soa para os transportar de Murrupula 
à Iuluti mediante o pagamento de um 
montante de 1000 meticais.

“Das conversas que tivemos durante 
as visitas que fiz na cadeia, ele contou-
-me que chegados ao local combinado, 
o cliente pediu para lhe acompanhar ao 
rio a fim de tomar banho, mas não foi 
isso que aconteceu, foi obrigado a assis-
tir o assassinato porque o ameaçaram 
de morte caso gritasse ou tentasse fu-
gir”. “Estou chocado, não sei o que fa-
zer, assim o meu filho não vai ter como 
estudar e eu não trabalho, ele fazia 
aquela actividade de táxi para sustentar 
os seus estudos, agora só Deus sabe”, 
lamentou o pai de Edson.

ANTÓNIO CINTURA

A sexta secção do Tribunal 
Judicial da Província de 
Nampula decidiu condenar 
na semana passada, cinco 
réus a penas que variam entre 
oito a 30 anos de prisão por 
cometimento de um crime 
de assassínio em meados do 
ano passado, de um albino 
no distrito de Mogovolas em 
Nampula, para vender os seus 
ossos.

Fecalismo a céu aberto continua a 
tirar sono ao governo de Angoche
O fecalismo a céu aberto é 

quase típico das zonas do 
litoral de Nampula, facto 

que obrigou o Governo junto dos par-
ceiros a levarem a cabo uma série de 
acções para a erradicação da prática. 
Em Angoche, à semelhança dos ou-
tros distritos do litoral da província 
de Nampula, as pessoas continuam a 
defecar ao ar livre, mesmo com cam-
panhas de sensibilização e construção 
de latrinas melhoradas para evitar a 
situação. O administrador de Ango-
che, Bernardo Alide, disse que o facto 
acontece porque a maior parte das resi-
dências são convencionais. “Não digo 
que já não há, mas não é mesma coisa 
se comparado com os outros distritos, 
mesmo assim estamos preocupados” 
disse Alide.

Para o combate a esse mal, o admi-

nistrador deu a conhecer que junto dos 
parceiros, está a se construir latrinas me-
lhoradas nas comunidades consideradas 
críticas. “No ano passado construímos 
perto de 1600 latrinas. O distrito em si 
tem a parte costeira onde este problema 
é mais notório e na parte do interior não 
tanto. Este ano temos a previsão de su-
perar aquilo que fizemos no ano passa-
do construindo 1800 latrinas” garantiu o 
administrador.

Produção pesqueira
Angoche é um distrito localizado na 

zona costeira da provincia de Nampula 
e como muitos outros, a produção pes-
queira é uma das principais fontes para 
o desenvolvimento. No ano passado o 
distrito conseguiu cerca de 48 mil tone-
ladas contribuindo em 24 % para a pro-
víncia. Para este ano, prevê-se um cresci-

mento em cerca de 10%. “Nós temos o 
próprio peixe, o camarão que é o nos-
so cartão de visita e diversos mariscos 
nas nossas praias. Para o alcance destas 
metas, estão envolvidos pescadores em 
diversas associações e indivíduos, ten-
do em conta que a actividade principal 
do distrito para além da agricultura, é 
a pesca”, disse. As práticas nocivas na 
pesca como é o caso de uso de redes 
não apropriadas, a captura de espécies 
proibidas e em tempo de vedação, são 
segundo o administrador, acções proi-
bidas pelo governo, daí que nesta altu-
ra considerada de veda, “naturalmente 
as medidas que se tomam são de sensi-
bilizar os pescadores para que não en-
veredem por este tipo de pesca e para 
os reincidentes, há sanções exemplares 
para desencorajar”.

ANTÓNIO CINTURA

É o fim da linha dos assassinos do albino de Mugovolas 
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OPINIÃO

Do mais recente relatório 
do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-

vimento (PNUD), intitulado Journey 
to Extremism in Africa: Pathways 
to Recruitment and Disengagement 
(Jornada ao Extremismo na África: 
Caminhos para Recrutamento e De-
sengajamento) chega a preocupante 
conclusão de que “a África Subsaa-
riana tornou-se no novo epicentro 
do extremismo violento a nível glo-
bal”, e elementos como a falta de 
renda, oportunidades de trabalho e 
meios de subsistência são parte dos 
factores determinantes que explicam 
a razão de muitos jovens escolhem 
aderir aos movimentos terroristas.

Elaborado com uma metodologia 
que privilegiou métodos e técnicas 
participativas, o estudo contou com 
a colaboração de antigos integrantes 
dos grupos terroristas que indica-
ram que factores económicos e/ou 
a busca por oportunidades de em-
prego, constituíam a principal razão 
da adesão. O segundo elemento tem 
que ver com o desrespeito e violação 
dos direitos humanos pelas forças de 
defesa e segurança do Estado contra 
as comunidades locais. E o terceiro 
factor (curiosamente) diz respeito a 
aspectos religiosos, diferentemente 
do discurso predominante que é hos-
til à religião muçulmana.

Mas nesta reflexão, em função 
dos resultados do relatório da UN-
DP vamos avaliar as perspectivas de 
desenvolvimento para o continente 
africano e qual pode ser a luz no fun-
do do túnel no qual se encontram os 
países do continente africano, com 
mais ênfase para Moçambique. 

Iniciamos a reflexão destacando 
dois males que foram cruéis para o 
desenvolvimento de África: o pri-
meiro diz respeito ao colonialismo 
e o segundo ao terrorismo, mais pre-
sente neste século. Quanto ao co-
lonialismo, o falecido académico e 
defensor dos direitos humanos, Wal-
ter Rodney, na sua obra “Como a 
Europa Subdesenvolveu a África”, 

encara o colonialismo como a razão 
de todos os males que afectaram o 
desenvolvimento de África. O con-
tinente foi explorado através do trá-
fico de escravos e foi a razão para a 
perda massiva de força de trabalho, 
composta essencialmente por jovens 
fisicamente capazes, com destino à 
Europa.

O colonialismo foi a razão da mi-
gração das actividades produtivas, pa-
ra actividades guerreiras e de rap-
tos, o que logicamente terá afectado 
os sectores da actividade económi-
ca, sobretudo Agrícola. Para além 
da escravatura, Rodney salienta que 
as potências europeias roubaram os 
recursos de África e as trocas desi-
guais distorceram as economias afri-
canas a uma dependência (teoria da 
dependência) contínua, e este padrão 
de relações económicas criou eco-
nomias regionais, mas também, as 
multinacionais agiram em prejuízo 
do desenvolvimento local.

O colonialismo foi razão para os 
Europeus arrebatarem tudo quanto 
julgassem que desse lucro em África. 
E nestes moldes, Rodney entendia 
que “enquanto a África contribuía 
para desenvolver a Europa, nas mes-
mas proporções a Europa ia subde-
senvolvido a África”. Não obstan-
te, a apresentação deste problema 
crónico no processo que estagnou o 
desenvolvimento do continente Afri-
cano, a governação não esteve isen-
ta de responsabilidades. Na medida 
em que internamente a governação 
dos líderes locais contribui para se-
mear a divisão e fragmentação das 
comunidades.

Com o processo das independên-
cias, tinha-se a crença de que os pro-
blemas crónicos relacionados ao de-
senvolvimento estavam próximos do 
fim, entretanto, surge um novo, que a 
UNDP acaba de identificar: a África 
como o epicentro do mal, ou seja, o 
terrorismo. Tal como o colonialismo, 
o terrorismo está a ser a razão para a 
estagnação e perpetuação da pobreza 
no continente africano. Novamente, 

tal como Rodney destacou, em rela-
ção ao terrorismo a governação não 
fica isenta de responsabilidades.

Dados do Índice de Terrorismo 
Global de 2020, desenvolvido pelo 
Institute of  Economics and Peace, 
reportam que a África Subsaariana 
foi a região mais atingida do mun-
do com os ataques terroristas, com 
sete dos dez países, apresentando os 
maiores aumentos de mortes por ter-
rorismo na região. Os afiliados do 
Estado Islâmico são os principais res-
ponsáveis pelo aumento, com 41% 
de todas as mortes relacionadas ao 
Estado Islâmico que houve na Áfri-
ca Subsaariana.

Elementos como a pobreza, de-
semprego, analfabetismo e assimetrias 
são descritas como as causas do fenó-
meno em Moçambique, sem excluir 
a percepção de uma má governação 
– que adopta políticas excludentes 
que deixam para trás grupos étnicos 
na vida política e socioeconómica 
do Estado, potenciando frustrações 
profundas geradoras de conflitos.

Países como a Nigéria, como uma 
rica indústria extractiva (petróleo) 
– desde 2002 estão a ser vítimas de 
ataques terroristas do grupo Boko 
Haram, que pretende instalar um 
califado e já foi a razão para a fra-
gilidade do Estado, perpetuação da 
pobreza, insegurança, aumento expo-

nencial da corrupção, criminalidade 
e instabilidade política, o que afec-
ta, logicamente o desenvolvimento 
daquele país. 

Tal como a Nigéria, Moçambique 
poderá ser um dos maiores produ-
tores do gás natural a nível global e 
através dos ganhos advindos da in-
dústria extractiva, seria possível in-
vestir no capital humano e promover 
o desenvolvimento local e sustentá-
vel. Contudo, este desejo está a ser 
adiado pelos ataques terroristas que 
iniciaram desde Outubro de 2017, 
levando-nos a especular que pode-
rá se adiar o desejo de uma nação 
próspera em curto espaço de tempo.

O terrorismo em Moçambique 
está a ser razão para perda de vida 
humanas, deslocações forçadas, vio-
lação dos direitos humanos, deterio-
ração das liberdades e da economia, 
retrocesso nos indicadores de desen-
volvimento humano, aumento dos 
casos de corrupção e da enraização 
do discurso de ódio e governos auto-
cráticos. E mais preocupante ainda, 
tem que ver com o facto de jovens 
continuarem a aderir ao Movimento. 
Quanto às propostas de soluções, a 
UNDP já identificou, que deve ser: 
uma governação menos nepotista e 
capaz de promover políticas sociais e 
económicas de modo que “Ninguém 
seja deixado para trás”.
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África Subsaariana: o novo epicentro global 
do extremismo violento a nível global 

Que ilações para Moçambique?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
      Jaime Newton Z. Gode

Tropas do Estado Islâmico



Foram conhecidas esta se-
mana as conclusões da 
Comissão Independente 

para o Estudo dos Abusos Sexuais 
na Igreja Católica. Segundo Pedro 
Strecht, o Presidente da Comissão, 
foram validados 512 testemunhos, 
apontando para um número potencial 
de cerca de 4.815 menores abusados 
no contexto da Igreja, nos últimos 
72 anos. Isto em relação a Portugal.

Pretendendo-se um olhar analíti-
co da questão, importa, desde logo, 
referir que foram 4.815 casos a mais 
do que seria admissível. Em circuns-
tância alguma, independentemente 
do contexto, da idade, do sexo ou 
de tudo o resto, podemos admitir, 
tolerar ou justificar qualquer tipo de 
violação, abuso, invectiva ou insi-
nuação sobre qualquer pessoa que 
se encontre em situação vulnerável, 
de subjugação, de incapacidade, de 
dependência ou num estado tal que 
não lhe seja permitido compreen-
der ou sustar tais comportamentos.

Passe-se, porém, a crueza dos nú-
meros e os relatos arrepiantes do 
contexto, reiteração e modo em que 
os abusos ocorreram e, numa aná-
lise crítica ao relatório, há aspectos 
que cumpre salientar. O primeiro, 
o contexto temporal em que estes 
ocorreram — nos últimos 72 anos, 
no início da Década de 50, da Se-
gunda Metade do Séc. XX — sem 
que se conheça ainda, em porme-
nor, se o grosso dessas condutas se 
centrou em períodos mais distantes 
ou em momentos mais actuais. Isto 
é importante, quer porque a reali-
dade económica, social e cultural 
evoluiu, não sendo nem Portugal, 
nem o Mundo, igual ao de décadas 
passadas. Tem também sobeja rele-
vância porquanto há que aferir se 
a tendência é crescente, ou se, pelo 
contrário, tem vindo a diminuir e 
com que significância.

Uma outra questão é saber quais 

os tipos de abuso em concreto, na me-
dida em que, apesar de todos serem 
inaceitáveis, há diferenças de grau, 
de gravidade e de consequências.

Convém, igualmente, que se es-
clareça, de quantos são os abusa-
dores a que se refere o Relatório, 
para se perceber se a reiteração de 
condutas é de carácter mais pessoal 
ou se assume proporções mais endé-
micas. Importa também definir qual 
o grau de certeza na extrapolação 
que se faz de 512 testemunhos va-
lidados, para um número potencial 
de vítimas quase 10 vezes maior. 
Sem duvidar do critério e, menos 
ainda, da Seriedade e Competên-
cia dos Membros da Comissão, é 
importante que se perceba a valida-
de dos testemunhos indirectos e a 
tendência natural a que a memória 
nos pregue algumas partidas quan-
do recordamos factos marcantes à 
distância de décadas.

E, por último, perceber o alcan-
ce da asserção “Igreja”, já que esta 
não se reduz a Padres, Cónegos, Bis-
pos e Cardeais, existindo um vasto 
conjunto de Leigos que têm funções 
de responsabilidade e contacto di-
recto com os menores, como sejam 
sacristãos, catequistas, ministros da 
comunhão, acólitos e um conjunto 
de dirigentes de movimentos e mis-
sões cristãs.

O movimento católico é, segura-
mente, o movimento juvenil que, de 
uma forma concertada, mais jovens 
acolhe no seu seio. Entre aqueles que 
pretendem seguir o Sacerdócio ou 
a vida Religiosa, os que pertencem 
aos coros, aos acólitos, aos escutei-
ros, aos jovens vicentinos, aos que 
frequentam a catequese, aos alunos 
dos colégios e a todos os que, mais 
ou menso próximos e com maior 
ou menor frequência participam em 
eventos relacionados com a Igreja, 
são, anualmente, dezenas de milhar. 
Pressupondo um maior grau de in-

formação dos jovens e seus pais, exis-
tem hoje mecanismos muito mais 
alerta e eficientes na avaliação de fe-
nómenos comportamentais de risco, 
nomeadamente por parte da escola 
e outros mecanismos de apoio fa-
miliar. A verdade é que estamos pe-
rante um Escândalo de proporções a 
nível Mundial e há vários anos que 
a Comunicação Social vem alertan-
do para o facto. E resta saber se em 
outras Religiões, designadamente, 
Adventista,  nos países que fazem 
parte dos PALOP´s é sabido que 
existem casos desta natureza, desig-
nadamente, em Moçambique e em 
Angola, que importaria desvendar e 
trazer ao conhecimento do Público. 

Ao que sabemos, no entanto, 
nenhuma Comissão Independente 
para o Estudo dos Abusos Sexuais 
na Igreja Católica foi criada nem 
temos, sequer, conhecimento de 
qualquer de alguma Comissão que 
tivesse sido formada para o efeito. 
Não sabemos, por isso mesmo, a 
realidade (eventual) do número de 
casos de Crianças Menores envolvi-
das. É oportuno questionar, aqui e 
agora, se esta podridão vergonhosa 
não atinge, também, outras Religiões 
bem conhecidas de todos, designa-
damente, a Evangélica, a Baptsita, 
a Adventista, a Protestante, o Isla-
mismo, as Testemunhas de Jeová 
ou a IURD (bem enraizada em Mo-
çambique) — isto só para citar al-
guns exemplos —, além de algumas 
“seitas” que por aí proliferam, sem 
qualquer controlo... 

Em Moçambique — aqui, bem 
entre nós — já nos constou existi-
rem diversos casos de Abusos Se-
xuais de Crianças entre os 8 e os 
15 anos, por parte de alguns Padres 
e Pastores, afectos à Igreja, embo-
ra nunca tivessem vindo a público 
provas concretas e suas origens, em 
termos de Congregação específica. 
Sim, pois não é apenas (e tão-so-

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

mente!) à Igreja Católica onde já 
está provado haver «culpas no car-
tório». 

Há que responsabilizar todos os 
culpados e envolvidos nestas “práti-
cas diabólicas”, com penas severas 
e que as Vítimas venham a ser de-
vidamente indeminizadas. Há que 
efectuar um levantamento exaustivo 
de todas as Religiões que existem e 
que são praticadas no nosso País, 
de Norte a Sul, para que seja avir-
guada a Realidade do Drama que 
constitue uma aberração e vergo-
nha para a Humanidade, por um 
lado, e sobretudo para a Religião, 
por outro lado, independentemente 
de qual seja.

Segundo apuramos junto do Mi-
nistério da Justiça, em Maputo, exis-
tem 739 denominações religiosas e 
162 organizações religiosas regista-
das em Moçambique. Relativamen-
te à Igreja Católica, o Santo Papa 
Francisco, através do Vaticano, em 
Roma, já veio a Público condenar o 
Escândalo e pedir desculpas a todas 
as Crianças — Meninos ou Meni-
nas, hoje Mulheres e Homens —, 
por tamanha heresia praticada (e 
continuada) ao longo das últimas 
sete décadas...

Como nota final somos de opinião 
sincera e aberta, que a Igreja Católi-
ca há muito que devia ter ACABA-
DO COM O CELIBATO de uma 
vez por todas e permitir aos Padres 
que pudessem contrair matrimónio 
e constituir Família. Estamos certos 
de que a Igreja Católica não teria 
chegado a este extremo ignóbil e a 
todos os títulos condenável.

Resta-nos aguardar pelos resul-
tados conclusivos e finais, a bem da 
Verdade e da Justiça. Isto, a nível 
de todos os países, numa palavra: 
a nível Mundial, onde as Religiões 
são praticadas por milhões e milhões 
de Crentes e meros Seguidores. 
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Abusos Sexuais: Será que em 
Moçambique o escândalo “bateu-nos 

à porta”?
Por que não acabar com a “Estupidez do Celibato” na Igreja Católica? 
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Pensamentos à tona
Juleca Paposseco

Riem-se de mim!

Sinto-me chateada, mas tão 
chateada ao ponto de qua-
se explodir. Sinto-me as-

sim porque sou alvo de piadas por 
aí, quando simplesmente tento me 
expressar. Mal abro a boca, as pes-
soas começam a rir-se de mim. Não 
percebo e nunca percebi o que há 
de engraçado nas minhas falas. Eu 
apenas quero comunicar e trans-
mitir uma mensagem às pessoas. 

Quando digo “pom tia querita” 
é uma forma de tentar ser cortês 
com alguém que estimo e respei-
to. Não entendo porque as pessoas 
se riem de mim. A minha chatice 
cresce mais ainda, quando percebo 
que quando por exemplo, alguém 
da minha terra dá uma entrevista 
para uma televisão nacional ou in-
ternacional, logo viraliza nas redes 
sociais em tom pejorativo. O meu 
incomodo cresce também quando 
circulam vídeos jocosos sobre os 
meus conterrâneos no WhatsApp, 
como se fossemos estrangeiros den-
tro do nosso país. Por causa da for-
ma como pronuncio as palavras, 
por onde passo, muita gente me 
pergunta és de Nampula, certo? Eu 
com um sorriso cínico respondo 
que sim. 

Decidi escrever este artigo co-
mo um desabafo para não explodir 
por conta dessas chatices. Olhando 
atentamente para o nosso país, dá 
para perceber que temos várias lín-
guas de origem bantu coexistindo 
pelo território nacional. Exemplo, 
em Nampula fala-se Macua, em 
Niassa, concretamente na cidade 
de Lichinga e nos distritos mais a 

norte fala-se Yao. Se for à Cabo 
Delgado encontraremos Maconde 
e Kimuane. Já na Zambézia, fala-
-se Chuabo e Lomué, em Sofala 
Ndau e Sena. Em Tete Nyungue e 
na zona sul do país temos o Chan-
gana, Ronga, Chope, Matswa e por 
aí fora… 

Penso que não é preciso ser um 
Professor Doutor, para avaliar o 
que se passa em cada grupo lin-
guístico quando o assunto é falar 
a língua portuguesa de forma cor-
recta. Existem grupos linguísticos 
que não conseguem pronunciar al-
gumas letras específicas. Enquanto 
eu não consigo pronunciar o “b” na 
palavra “bom dia” os outros acres-
centam letras que nem existem em 
algumas palavras como é o caso 
dos que dizem “Joanquim”. Mais, 
algumas pessoas têm dificuldades 
em pronunciar a letra “d”, e ou-
tras (eu inclusa), não conseguem 
pronunciar a segunda silaba da pa-
lavra “Mondlane”, nem a palavra 
“Malhampsene” ou “Ndlavela”. 

Tudo isto por causa do som que 
se cria ao pronunciar “dl”. Mas 
uma coisa posso garantir, não sou 
culpada por não conseguir pronun-
ciar os sons dessas palavras. Por 
mais que me esforce não consigo 
e mesmo assim as pessoas riem-se 
de mim e fico chateada, envergo-
nhada...

Por essas e por outras já cogitei 
em não abrir a boca quando estou 
diante das pessoas e recorrer à lin-
guagem gestual, só para não ter de 
passar por mais uma humilhação, 
mas infelizmente não domino essa 

forma de se expressar. Pelos vistos, 
terei que encontrar outra saída, que 
resolva esta situação, pois não dá 
para continuar assim. Já afecta a 
minha auto-estima. 

Na verdade, eu não gosto quan-
do se riem de mim e gostaria de 
pedir a todos que não fizessem is-
so comigo sem ao menos tentar 
perceber porque falo assim. Gos-
taria que ao menos se esforçassem 
em entender o porque disto tudo, 
quem sabe, após uma pesquisa pro-
funda possam perceber e aceitar 
que somos um grupo linguístico 
com certas características fisioló-
gicas diferentes. Eu falo “pom tia 
minha querita” porque realmen-
te não consigo pronunciar o som 
da letra “d” e muito menos “b”. 
Porque isto acontece? A resposta 
é muito simples. 

O Macua é minha primeira lín-
gua. Se alguém prestar atenção tento 
quando falo Macua, perceber-se-á 
que em momento algum, durante 
a fala conseguirá sons produzidos 
pelas consoantes b, d, z, d e j. Isto 
porque elas não existem na língua 
Macua onde só existem as consoan-
tes: p, t, q, c, x e s. Portanto, eu 
já venho condicionando toda mi-
nha estrutura fisiológica para pro-
nunciar estes sons que fazem parte 
da minha língua materna. Dai que 
quando vem uma segunda língua, 
como o português, tenho a tendên-
cia de realizar os sons que me são 
familiares. 

Fica difícil para mim realizar 
todos os sons que não fazem parte 
da minha língua materna. Neste 

contexto, sendo o português uma 
segunda língua, o resultado é o de-
sastre que faz com que as pessoas 
se riam de mim. Mesmo quando 
tento falar inglês, carrego estes sons 
que me são familiares e vou falan-
do o meu inglês “macualizado”. 

Por isso mesmo, na minha terra 
existem pessoas que tem níveis aca-
démicos altos, mas mesmo assim 
ainda continuam com o “pom tia 
querita”. Logo, isto não tem a ver 
com a falta de escola como aqui e 
ali se pode pensar. Isso acontece 
porque o meu aparelho de fala, já 
está formatado assim, e por mais 
níveis académicos que eu possa vir 
a conquistar vai ser difícil conse-
guir dizer “bom dia querida”. 

Mas isso não acontece com to-
dos. Vejo pessoas da minha terra 
que falam como se acabassem de 
vir de Coimbra ou como se tivessem 
nascido nas margens do Tejo. Nos 
brindam com um português “fino” 
que chega a dar inveja. Não sei se 
é fruto de muito esforço pessoal e 
se for o caso estão de parabéns, ao 
menos não vão passar pela vergo-
nha que tem sido o meu dia-a-dia. 

Do fundo do meu coração, gos-
taria de ser assim como eles, mas 
eu não consigo, minha língua já 
esta calejada, mas continuarei de 
cabeça erguida, tentando informar 
as pessoas que em Moçambique 
não é possível que todos falemos 
da mesma forma por causa da in-
fluência direta que nossa língua 
materna tem sobre a língua por-
tuguesa. 
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A Frente Patriótica do Ruan-
da (partido no poder desde 
que Paul Kagamé assumiu o 
poder naquele pequeno país 
em 1994, após um dos piores 
genocídios que ocorreu na re-
gião dos grandes lagos) está 
de pedra e cal em Cabo Del-
gado.

E tudo indica que veio para 
ficar no solo moçambicano, 
estando no momento a alar-

gar negócios no campo da segurança 
privada que deverá fornecer aos inves-
timentos de gás na mais martirizada 
província moçambicana nos últimos 
anos.

Através da empresa Macefield Ven-
tures, um braço internacional da Crys-
tal Ventures (uma holding da Frente 
Patriótica do Ruanda equivalente ao 
SPI, que é o braço empresarial do par-
tido Frelimo), o Ruanda pretende atra-
vés da ISCO concorrer nos negócios 
de segurança privada ligadas ao gás 
em Cabo Delgado. 

A ISCO - Intersec Security Com-
pany - é uma empresa com sede em 
Kigali, estabelecida há mais de 25 anos, 
e que conta com 7 mil funcionários 
estando entre uma das que mais em-
prega naquele país.

A empresa se dedica a segurança 
personalizada e militarizada, para guar-
da-costas, instalação de equipamento 
de segurança electrónica e monitoria, 
transferência de bens de alto valor e 
pessoas, sistemas de alarmes, unida-
des caninas entre outras.

A empresa é basicamente constituída 
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por antigos oficiais militares ruande-
ses e está igualmente activa no vizinho 
Zimbabwe e conta com mais de 1500 
clientes no seu portfólio. Mas este é 
mais um almoço que Paul Kagamé 
ganha com o beneplácito de Maputo 
que não consegue se livrar dos insur-
gentes desde o ano de 2017.

Recentemente foi anunciado que 
uma empresa ruandesa ganhou um 
contrato de construção de 800 mil 
dólares (51 milhões de meticais) em 
Palma, Cabo Delgado, para proporcio-
nar treinamento no local de trabalho 
para jovens moçambicanos, melhoran-
do a vila de reassentamento para pes-
soas forçadas a se mudar pelo projecto 
Mozambique LNG. 

A construtora ruandesa Radar Scape 
assinou recentemente um acordo com 
o Instituto de Formação Profissional 
e Estudos Laborais Alberto Cassimo 
(IFPELAC), em Afungi, distrito de 
Palma, Cabo Delgado, onde vão tra-
balhar em conjunto para reabilitar 76 
casas na aldeia de Quitunda. 

O órgão governamental IFPELAC 
está presente em Palma leccionando 
cursos básicos voltados para jovens da 
região.  A Radar Scape faz a sua pri-
meira investida no mercado moçam-
bicano, numa zona onde desde 2021 
está presente um contingente de 2.500 
militares e polícias ruandeses.

Quitunda é uma nova aldeia urba-
na construída de raiz para albergar 
a população deslocada da área con-
cessionada às empresas de petróleo 
e gás que vão explorar as Áreas 1 e 4 
da Bacia do Rovuma, na orla maríti-
ma adjacente à Península de Afungi. 

Após o ataque de 2021, morado-

res desesperados de Palma e aldeias 
vizinhas dirigiram-se para Quitunda, 
ocupando todos os espaços públicos 
e casas em construção destinadas aos 
habitantes de Quitupo, aldeia dentro 
da área concessionada. 

A nova aldeia fica junto ao acam-
pamento principal das petrolíferas que 
está protegido por uma Joint Task Force 
(JTF) do exército moçambicano esti-
mada em 800 homens. A Radar Scape 
vai fazer formação de formadores e on 
the job training, trazendo para Qui-
tunda formandos do IFPELAC. 

O projecto será totalmente pago 
pela TotalEnergies, a empresa france-
sa que lidera o projecto de gás.  Uma 
fonte da empresa garantiu ao Zitamar 
News que o envolvimento da empresa 
ruandesa ocorreu após um processo 
de licitação, embora tenha notado que 
não havia muitos concorrentes. 

Dinheiro e poder em Moçambique
O Ruanda pretende também estabe-

lecer uma parceria no sector da avia-
ção com o Estado moçambicano, algo 
que já foi anunciado pelas autorida-
des nacionais, estando em avançado 
estado de negociação. Este é mais um 
ganho do presidente ruandês, em solo 
moçambicano, por enviar os seus fi-
lhos para combater o terrorismo que 
afecta a província de Cabo Delgado e 
também algumas partes de Nampula 
e Niassa.

Em Junho, Moçambique e Ruan-
da assinaram dois acordos bilaterais 
no sector da justiça, naquilo que pode 
ser considerado como a consolidação, 
desta vez por via legal, da persegui-
ção a opositores em Moçambique por 

parte do regime de Paul Kagame. Os 
acordos bilaterais, envolvendo um tra-
tado de extradição e um acordo de 
assistência judiciária mútua em ma-
téria penal, foram assinados entre o 
Ruanda e Moçambique, em Kigali, 
capital do Ruanda.

Os acordos abrangem todos os tipos 
de crimes, incluindo aqueles relacio-
nados ao genocídio, mas as duas par-
tes concordaram em explorar também 
novas áreas de cooperação.  De acordo 
com os instrumentos dos acordos, um 
cidadão moçambicano, que comete um 
crime no Ruanda, pode ser julgada lá 
e depois condenado em Moçambique, 
ou pode ser levado para Moçambique 
para ser julgado. O mesmo procede 
com Ruanda.

A assinatura do acordo de justiça 
é o prego no caixão que faltava para 
enterrar de uma vez os opositores de 
Kagame em Moçambique. O regime 
de Paul Kagamé é conhecido a nível 
internacional por ser detentor de es-
quadrões de morte que perseguem os 
seus opositores em toda parte do globo 
terrestre. Aliás, esta postura fez com 
que as relações diplomáticas com a 
África do Sul esfriassem.

Kigali tem estado a alargar as suas 
influências na esfera de poder de Ma-
puto, principalmente no último ano, 
após colocar suas tropas em Cabo Del-
gado para combater os grupos terro-
ristas que flagelam aquela província 
desde Outubro de 2017. Para justificar 
a presença das tropas em solo pátrio, 
Nyusi disse que se trata de uma ajuda 
solidária e que “o Ruanda não pediu 
qualquer recompensa”.

 O Ruanda tem agora dois mil 
homens no país, entre militares para 
operações ofensivas e polícias para ma-
nutenção da paz e tranquilidade em 
locais onde forem expulsos os terroris-
tas. Estes poderão ficar em Moçambi-
que por mais dois anos, de acordo com 
um memorando entre Filipe Nyusi e 
Paul Kagame, Presidentes moçambi-
cano e ruandês respectivamente.

As tropas deverão normalizar a si-
tuação de segurança em toda a provín-
cia de Cabo Delgado, para permitir a 
retoma das operações de exploração 
de gás, interrompidas há mais de um 
ano e meio, após um ataque nas ime-
diações do projecto. 

Entretanto, teme-se que as forças de 
defesa ruandesas possam ir um pouco 
além de Cabo Delgado, na persecução 
dos “inimigos” de Kigali.

Kagamé alarga sua influência económica 
em Cabo Delgado

Paulo Kagame

MANGAVA DOS SANTOS
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Ossufo Momade e Adalberto da Costa 
denunciam “farsa eleitoral”
Os líderes da Resistência 
Nacional Moçambicana 
(Renamo) e da União Nacio-
nal para a Independência 
Total de Angola (UNITA) 
criticaram nesta sexta-feira 
a “farsa eleitoral” que deu a 
vitória ao Movimento Popu-
lar de Libertação de Angola 
(MPLA) em Agosto.

“Não precisamos de ir longe, basta 
olhar para Angola, onde a UNITA 
venceu e convenceu, mas não está a 
governar, como consequência dessa farsa 
eleitoral”, disse Ossufo Momade, líder 
da Renamo, durante a sua intervenção 
numa conferência sobre a democracia 
em África, que decorreu em Lisboa.

O líder da oposição em Moçambique 
intervinha na conferência “Democracia 
em África”, promovida pela Interna-
cional Democrática do Centro (IDC), e 
que decorreu em Lisboa, na qual passou 
em revista as principais dificuldades da 
implementação democrática nos países 
africanos, com especial destaque para 
Angola e para o seu país, no qual con-
siderou que o processo eleitoral está 
“viciado” pela Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo) desde 1994.

As críticas de Ossufo Momade sur-
giram poucos minutos depois de o pre-
sidente da UNITA ter feito uma inter-
venção na qual passou em revista as 
principais dificuldades enfrentadas para 
garantir eleições justas em Angola.

“Em três anos de liderança da opo-
sição, nunca me deixaram debater com 
o Presidente João Lourenço, nunca fui 
entrevistado nos canais públicos de comu-
nicação social, o Tribunal Constitucio-
nal anulou, a 10 meses das eleições, o 
congresso que elegeu o candidato da 
oposição, que tinha sido feito três anos 
antes”, exemplificou Adalberto da Costa 
Júnior na intervenção na conferência 
sobre a democracia em África, na qual 
considerou que ganhou as eleições de 
Agosto de 2022.

“Faço daqui um apelo à União Afri-
cana, à União Europeia, ao parlamento 
português e aos Estados Unidos para que 
não fechem os olhos aos actos inconsti-
tucionais que o partido no poder fez e 
faz para se manter no poder e perpetuar 
a pobreza, as dificuldades e as crises 
que afectam os direitos e a liberdade do 
povo”, disse o presidente da UNITA.

Entre os vários exemplos de irregu-
laridades eleitorais, Adalberto da Costa 
Júnior criticou a “conivência” de vários 
países e instituições, entre as quais o 
Banco Mundial, que, afirmou, “aprovou 
programas de financiamento formal-

mente concebidos para comprar votos”, 
e disse que há “milhares de angolanos a 
abandonar o país a seguir às eleições”.

A crítica ao processo eleitoral foi tam-
bém uma das linhas fortes do discurso 
do líder da oposição moçambicana: “Em 
Moçambique, o processo eleitoral está 
viciado desde 1994, com adulteração 
do registo eleitoral, eleitores-fantasma, 
fraco registo eleitoral nas zonas onde as 
pessoas mais apoiam a oposição, intole-
rância política, intimidações e assassínios 
de membros da oposição, académicos, 
activistas e jornalistas pelas forças de 
segurança, tudo para intimidar os elei-
tores”, disse Ossufo Momade, explici-
tando que tudo isto é feito “a mando 
de quem governa o país há mais de 40 
anos”.

Na intervenção, o presidente da 
Renamo, que disputa eleições munici-
pais no final do ano e presidenciais em 
2024, disse que em Moçambique “as 
eleições estão longe de ser livres, jus-
tas e transparentes”, mas salientou que 
mesmo assim foi possível obter algumas 
vitórias eleitorais.

“Apesar do confronto entre o exército 
e uma polícia fortemente armada com 
tanques blindados contra membros da 
oposição completamente desprotegidos, 
conseguimos resistir e obter algumas vitó-
rias, elegemos deputados para a Assem-
bleia da República, ganhámos alguns 
municípios e Assembleias Municipais e 
somos governo em algumas autarquias; 
nas últimas municipais de 2018, por 
exemplo, ganhámos quase metade das 
53 autarquias, mas governamos apenas 
oito”, afirmou.

A situação em Moçambique, onde a 

Frelimo sempre governou desde a inde-
pendência, à semelhança do MPLA em 
Angola, “a situação adulterou-se e está 
favorável à vitória da oposição”, o que 
é difícil no actual contexto, disse.

“É arrepiante dizer, mas chegou-se 
ao cúmulo de se enterrarem pessoas 
vivas, entre as quais as de membros da 
autoridade, o que é um sinal claro de 
saturação da população face ao regime”, 
concluiu o político moçambicano.

O problema, apontou, não é exclu-
sivo de Moçambique ou de Angola, mas 
sim uma preocupação que atravessa 
vários países africanos, onde não há 
uma separação clara entre o partido 
que governa e o Estado. “O cidadão, 
por muito qualificado e competente que 
seja, não consegue ocupar um lugar de 
destaque na administração pública se 
não pertencer ao partido que suporta o 
Governo”, lamentou Ossufo Momade.

Antes, já Adalberto da Costa Júnior 
tinha utilizado o índice da Economist 
Intelligence Unit, a unidade de análise 
económica da revista The Economist, 
para concluir que “só uma democra-
cia é plena, as Maurícias, havendo seis 
imperfeitas, entre as quais Cabo Verde, 
14 híbridas e 23 países autocráticos, entre 
os quais está Angola e Moçambique”.

O passado colonial, concluiu, “não 
explica as dificuldades actuais, mas sim 
as elites governantes e os golpes consti-
tucionais, como aconteceram em Angola 
e na Guiné Equatorial”.

A reunião que decorreu no dia 24 de 
Fevereiro em Lisboa tinha como tema 
“Democracia em África”, e é promovida 
pela International Democratic Center 
(IDC), que reúne mais de 90 partidos 
políticos, e na sede da União das Cidades 
Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

Presidente da Renamo Ossufo Momade

MANGAVA DOS SANTOS

Presidente da UNITA Adalberto da Costa



 NGANI, Segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2023                                                                                                                                                                 P.13

ECONOMIA 

Portugal pressiona Serviços Provinciais 
das Actividades Económicas do Niassa

A Secretária de Estado 
em Niassa, Lina Portu-
gal, mostrou-se insatisfeita 
com o informe dos Servi-
ços Provinciais das Activi-
dades Económicas (SPAE) 
no Niassa, na última 
segunda-feira (20/02) em 
Lichinga, devido ao incum-
primento de algumas metas 
em 2022, sobretudo nas 
áreas de mecanização agrí-
cola, fomento pecuário, 
pesca, produção de amên-
doa, comercialização e do 
turismo.

Aquando da visita de trabalho 
da governante, o director 
dos SPAE no Niassa, José 

Varimele, falou sobre o desempenho 
do sector Agrário, sobretudo para o 
aprovisionamento de insumos, tendo 
dito que em 2022 abasteceram e distri-
buíram 9012,5 toneladas de sementes 
diversas das 708 previstas, contra 673,2 
de igual período da campanha agrária 
de 2020/2021. O feito corresponde a 
mais de 100% e um crescimento de 
34,7%. 

Além de sementes os SPAE abaste-
ceram 19.069,2 toneladas de fertilizan-
tes de um plano de 957, contra 972,9 
de 2020/2021, o que equivale a um 
crescimento de 100%. De igual modo, 
a instituição proveu 49.700,6 litros de 
pesticidas de um plano de 43.003.1, 
contra 474,5 da época anterior, ou seja, 
uma realização e crescimento acima do 
previsto. Quanto a mecanização agrí-
cola, lavrou-se por meio de maquinarias 
agrícolas, 6.668 hectares sendo 2.192 
dos Centros de Prestação de Serviços 
Agrários do sector privado, 375 do ramo 
público, 400 produtores singulares, 125 
de outros intervenientes, representando 
uma realização de 57% e crescimento 
de 6,9%. 

A produção de carnes, ovos e leite 
alcançou 2.494,9 toneladas, num plano 
de 2.074,7, contra 2.225,2, represen-
tando uma realização acima de 100% e 
um crescimento 12,1%. A produção de 
ovos e leite fixou-se em 105.158 dúzias 
e 58.285 litros, respectivamente. 

Sobre o Sector Pesqueiro, foram pro-
duzidas 29.401 toneladas, num plano 
anual de 29.197 toneladas, o que cor-
responde a uma realização acima de 
100% e um crescimento na ordem de 
2.4%, quando comparado com 2021 em 

que foram produzidas 28.721 tonela-
das. Estes resultados foram alcançados 
devido ao aumento de tanques piscí-
colas povoados e melhoria na colheita 
de dados de produção. 

Já sobre a fiscalização de Pesca, houve 
44 operações, sendo sete lacustres e 37 
terrestres. Prevalece ainda o desafio de 
alargar a rede de fiscalização pesqueira 
na provincia através da mobilidade de 
fiscais para Administração Marítima. No 
licenciamento de pesca, 1.698 artes de 
pesca foram contempladas, num plano 
anual de 3.748, o que corresponde a uma 
realização de 45,3% e um decréscimo na 
ordem 18,9%, quando comparado com 
igual período de 2021, em que foram 
licenciadas 2.095 artes. 

No Desempenho do Desenvolvimento 
Rural, na produção de amêndoas, com 
ênfase para as mudas de caju, num plano 
de 90 mil projectadas, houve uma rea-
lização de 134 mil, acima do 100%. 
Contudo, destas pouco mais de 7 mil 
foram distribuídos, equivalente a 7 pon-
tos percentuais. Para a macadâmia, sem 
nenhuma quantidade processada, com 
uma área de produção de 450 hectares, 
foram cumpridos 324 alcançando um 
grau de realização de 72%. Quanto a 
quantidade da macadâmia produzida, 
o plano para 2022 era de 2252 tonela-
das, com o grau de realização de 28%.

Informe não convenceu Secretaria de 
Estado

Depois do informe sobre a mecani-
zação agrícola, Lina Portugal disse não 
sentir o impacto e criticou dizendo que 
depois se poderá ficar numa situação 

de perguntas rotativas e internas como 
por exemplo, se valerá a pena continuar 
a receber mais tractores. No Fomento 
pecuário, a Secretária de Estado reco-
nheceu que a produção de leite mos-
tra crescimento, mas questionou que 
acções específicas existem para a área 
ou se Niassa não foi abrangido pelo 
processo de fomento do gado bovino. 
No que tange à Pesca, procurou saber o 
papel do Instituto de Desenvolvimento 
da Pescas em relação ao potencial que 
há no Lago Niassa.  

Ao que refere à pesca ilegal, também 
quis saber sobre o que está a conhecer 
no Lago Niassa. Sobre licenciamento 
da pesca que, em comparação ao ano 
de 2021 demonstra um decréscimo 
no alcance dos resultados, interrogou 
sobre as possíveis causas.  Ao falar da 
produção de amêndoa, lançou pergun-
tas sobre o caju, visto que a província 
tinha um plano de produção de 90 mil 

mudas, com uma projecção de distri-
buição de igual número ao grupo alvo. 
No entanto, em termos de produção, a 
meta foi superada em quase 150 pontos 
percentuais, enquanto a entrega aos 
beneficiários foi apenas calculada em 
sete mil. Previu-se, também, alcançar 
700 produtores, mas apenas conseguiu-se 
55. No que toca a macadâmia, houve 
um plano de produzir 2.252 toneladas 
para 2022 e produziu-se apenas 630, 
contra 500 do ano anterior. No capítulo 
da comercialização, procurou saber do 
desafio que existe para estimular o pro-
cesso em alusão. Para a área de turismo 
pediu esclarecimentos sobre a prestação 
dos respectivos serviços, uma vez que 
Niassa tem enormes estabelecimentos 
hoteleiros que, no entanto, precisam 
de atracção aos turistas. Alguns res-
pensaáveis dos sectores responderam 
cabalmente as perguntas da dirigentes, 
mas outros não.

Lina Portugal

PEDRO FABIÃO

José Varimele
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A visão do Museu de Louvre

Francofonia, a visão do 
Museu do Louvre pelo 
cineasta russo Alexandr 
Sokurov, socava mais do 
que obras de arte. Socava 
uma Paris de Artistas, 
sejam Pintores ou Escul-
tores, um Mundo de Artis-
tas concentrado em Paris. 
Uma Paris conquistadora 
e, ulteriormente, conquis-
tada. Cidade aberta, into-
cável, acervo Universal 
da loucura dos Homens e 
da Guerra. Um Museu à 
beira do saque das Obras 
que saqueou, conservado-
res franceses e alemães, 
viagens de barco a afundar 
a carga preciosa, templos 
trasladados, segredos sub-
terrâneos.

A obra de Sokurov surge 
irrepreensivelmente 
filmada numa misce-

lânea de técnicas — da película 
à imagem obtida com recurso a 
“drones”. 

O objecto centra-se na Paris 
ocupada pela Alemanha em con-
traposição à miséria colabora-
cionista, mais especificamente, 
centra-se em torno dos diálogos 
entre o conservador francês do 
Louvre e o homólogo germânico 
responsável pela curadoria da arte 
(“Kunstschutz”) na Europa. Às 
imagens de Arquivo e à recolha 
fotográfica alia alguns diálogos fic-
cionais entre as duas personagens, 
bem como uma videochamada 
com um cargueiro carregado de 
Obras de Arte e envolto numa 
poderosa tempestade.

O que seria França sem o Louvre 
ou a Rússia sem o Hermitage? A 
história dos museus, tal a histó-
ria geopolítica dos Estados que 
os albergam, faz-se de expansão, 
seja através da consecução de um 
espaço vital, grande espaço ou 
qualquer um dos seus sucedâneos, 

faz-se de conquista, de domina-
dores e dominados. A trama da 
Humanidade traz-nos, num inces-
sante movimento pendular, saques 
idênticos. Francofonia apresenta, 
num interessante truque de espe-
lho, o saque nacional-socialista 

e o saque napoleónico, sublinha 
o passado sem o matizar, sem 
efabular o tríptico da Revolução 
Francesa — por vezes aparece uma 
“República” que repete lacónica 
a sua cartilha semântica. Grandes 
homens, obras imensas, pedaços 

soltos e esquecidos, burocratas e 
as suas missivas. Em suma, um 
gigantesco coloide que construiu 
o Louvre, pedra por pedra. E que 
merece ser visitado sempre que 
possível.

Aspecto interior de uma das Salas do Museu do Louvre, em Paris

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO (Texto e Fotos)

Cineasta Alexandr  Sokurov
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