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Parceiros de cooperação satisfeitos com 
governação descentralizada em Niassa

SOCIEDADE

D
entre vários, o alinhamento; 
liderança das autoridades lo-
ca; coordenação no proces-
so da governação descen-

tralizada, especificamente na província do 
Niassa são destacadas como aspectos que 
contribuiram para a congratulação dos par-
ceiros internacionais.

O Assessor Técnico do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Cristino Lopez, que se pronun-
ciou em nome da equipa, no acto de en-
cerramento da primeira visita técnica do 
Grupo de Parceiros da Descentralização 
em Niassa, na última quarta-feira (22/03) 
na cidade de Lichinga, disse que a coopera-
ção financeira para o processo de desenvol-
vimento da província segue-se com o ciclo 
de planeamento e dos sistemas de finanças 
e administração pública de Moçambique. 
Assim, os parceiros asseguraram estarem 
a desenvolver abordagens que se acreditam 
serem mais adaptadas à situação actual do 
país e às novas realidades que as provín-
cias, distritos, municípios e cidadãos de 
Moçambique estão a viver.

Sobre a liderança das autoridades locais, 
eles disseram ter notado um grau de apro-
priação dos projectos apoiados pela coope-
ração internacional ao nível provincial, dis-
trital e municipal no Niassa. Enquanto is-
so, no aspecto de coordenação, afirmaram 
terem registado um bom passo junto das 
autoridades na província com vista a facili-
tar a implementação da reforma de descen-
tralização e a gestão dos serviços públicos, 
apesar da duplicação de funções.

Com isso, acredita-se que a boa re-
lação entre os dois organismos provin-
ciais, nomeadamente dos Conselhos de 
Representação de Estado e do Executivo 
é propícia para uma troca de informações 
com vista a levar a cabo processos de pla-
neamento, gestão de recursos e prestação 
de contas adequada. Esta colaboração in-
clui também o nível distrital o qual determi-
na em primeira instância as prioridades na 
sua circunscrição territorial.

Entretanto, Cristino Lopez chamou 
atenção da necessidade de acelerar os de-
sembolsos do nível nacional para o distrital 

Cristiano Lopez
que, ao registar atrasos, se conduz a graves 
problemas de endividamento dos serviços 
e direcções provinciais, resultando na utili-
zação de fundos destinados aos programas 
externos para cobrir necessidades urgentes, 
pois a falta de fundos de funcionamento re-
gular é certamente um grande desafio que 
requer soluções inovadoras.

Além disso, há a necessidade de se ex-
plorar a possibilidade de desembolsar fun-
dos de cooperação directamente através da 
Conta Única do Tesouro (CUT) Provincial 
para melhorar a eficiência dos sistemas de 
gestão das finanças públicas. Acerca de 
Recursos Humanos e Orçamento, os par-
ceiros referiram que, no primeiro, especial-
mente às instituições municipais, devem ser 
adequados, tanto ao número de habitantes 
como às capacidades financeiras, respeitan-
do os quadros de pessoal aprovados, não 
sendo compatível aumentar as despesas 
com o pessoal se os fundos não estiverem 
disponíveis, limitando também no exercício 
efectivo das competências descentralizadas.

Quanto ao Sistema E-sistafe os parcei-
ros constataram a falta de pessoal formado 
e, sobretudo, de recursos ao nível distrital e 
municipal, o que significa que as províncias 
devem ser sempre chamadas a apoiar os 
exercícios de planeamento e orçamentação. 

“Em suma, queríamos saber do progres-
so na implementação da descentralização, 
resultado do nosso trabalho conjunto e co-
mo isso está afectando o funcionamento das 
províncias, os distritos e os municípios, pa-
ra garantir que os cidadãos recebam servi-
ços públicos de qualidade”, referiu Lopez.

A Directora Nacional de Planificação e 
Cooperação no Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública (MAEFP), Bisa 
Novela, disse que a sua instituição, na qua-
lidade do sector que coordena os processos 
da descentralização no país, desde o nível 

central até a base, tem vindo a trabalhar 
com os parceiros de cooperação no âmbito 
da sua operacionalização.

Segundo Novela, para o efeito, no ano 
de 2018, o MAEFP trabalhando com vá-
rios parceiros de cooperação propôs aos 
mesmos que fosse constituído um grupo de 
trabalho de forma a ter-se um mecanismo 
mais concreto de coordenação e articula-
ção no apoio das actividades às entidades 
descentralizadas e aos sectores ao nível cen-
tral e anualmente é coordenado um deles.

“Em nome do MAEFP, estamos satisfei-
tos com o trabalho deste grupo de parcei-
ros de cooperação no apoio a descentraliza-
ção, por isso naquilo que é o seu plano de 
actividades estava previsto a monitoria dos 
projectos financiados pelos parceiros. Esta 
é uma inovação e é muito importante por-
que conseguimos ver que esta actividade es-
tá a responder os aspectos que nós esperá-
vamos”, disse a directora.

 O Chefe das Actividades Operacionais 
no Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação (MINEC), Nelson Rondinho, 
falou das actividades desenvolvidas tendo 
em conta os objectivos de aferir no terre-
no as acções em curso no âmbito da gover-
nação descentralizada., “Constatamos que 
ainda prevalecem alguns desafios que estão 
associados a questão de desembolso de fun-
dos, por um lado entre os parceiros de coo-
peração, mas, por outro lado, alguns desa-
fios internos sobre o tempo que é necessário 
para que os recursos que são alocados, este-
jam disponíveis para as actividades propos-
tas. Atrasos que têm implicado uma certa 
reprogramação que as implicações são no-
tórias”, disse Rondinho.

A governadora do Niassa, Elina 
Massengele, agradeceu a equipa pelo 
apoio que tem prestado ao Governo de 
Moçambique e da província em particular 

na implementação da descentralização no 
país que tem ajudado a vários níveis a ar-
ticulação e coordenação daquilo que são 
os programas dos governos central e pro-
vincial. Massengele explicou que para a 
coordenação, o Governo provincial tem 
estado a usar mecanismos de realização 
de Conselhos de Coordenação e também 
os Observatórios de Desenvolvimento on-
de há participação de diversos actores pa-
ra o incremento, incluindo as Organizações 
da Sociedade Civil e Organizações Não-
governamentais que actuam em Niassa, pa-
ra além das relações de boa vizinhança para 
com a Tanzânia e o Malawi.

A Secretária de Estado no Niassa, Lina 
Portugal, afirmou que tudo o que se quer 
é capitalizar o pacote de financiamento e 
apoio que se dirige à província para o apri-
moramento da descentralização, asseguran-
do uma permanente partilha da informação 
entre os dois órgãos, cientes dos âmbitos e 
das competências que cada um tem.

Nisso, Portugal referiu que, apesar de 
ser um exercício ainda novo, gradualmen-
te há clarezas do âmbito de actuação en-
tre o Serviço de Representação de Estado e 
do Conselho Executivo Provincial, daí que 
acredita que qualquer que seja eventual fle-
xão que possa existir deverá ser por falha 
de entendimento das suas competências de 
cada órgão.

Nesta visita técnica do Grupo de 
Parceiros da Descentralização na pro-
víncia de Niassa contou-se com a par-
ticipação da União Europeia (EU), 
Cooperação Suíça, Cooperação Alemã pa-
ra o Desenvolvimento (GIZ), Embaixada 
da Irlanda, ENABEL, Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Fundo de 
Desenvolvimento de Capital das Nações 
Unidas (UNCDF).

Os parceiros de coopera-
ção internacional acredita-
dos em Moçambique que, 
de 19 a 22 do mês em cur-
so, escalaram a província 
do Niassa para uma visita 
de monitoria ao processo 
de governação descentra-
lizada, mostraram-se sa-
tisfeitos com o decurso do 
processo nesta região do 
norte do país.

PEDRO FABIÃO



“
Hoje, 546 milhões de pessoas 
estão a viver na pobreza, o que 
é um aumento de 74% face a 
1990”, disse Hanan Morsy no fi-

nal da 55.ª conferência dos ministros das 
Finanças, Planeamento e Desenvolvimen-
to Económico africanos, que decorreu 
esta semana em Adis Abeba, na qual afir-
mou que Moçambique e Guiné-Bissau es-
tão na lista dos dez países onde entre 60 a 
82% da população é pobre, sem dar mais 
dados.

“Os choques globais têm um efeito de 
cascata nos mais pobres em África atra-
vés da inflação que, em 2022, ficou nos 
12,3%, o que é muito mais elevado do 
que os 6,7% registados a nível mundial”, 
acrescentou a economista.

De acordo com as estimativas da UNE-
CA, as famílias africanas gastam até 40% 
do rendimento familiar em produtos ali-
mentares, pelo que o impacto da subida 
dos alimentos tem um “efeito mais seve-
ro em África, principalmente nos mais po-
bres”, afirmou. A forte dependência dos 
países africanos das importações tornou 
o continente vulnerável aos choques ex-
ternos, vincaram os ministros, de acordo 
com o comunicado final da conferência, 
no qual se lê que 39 dos 54 países da re-
gião são importadores líquidos de produ-
tos alimentares e que, em 2021, o conti-
nente exportou apenas 5,7 mil milhões de 
dólares (5,3 mil milhões de euros) de pe-
tróleo refinado e importou 44 mil milhões 
de dólares (quase 41 mil milhões de eu-
ros), apesar de produzir mais do que con-
some.

Às dificuldades resultantes das crises 
alimentares e energéticas juntam-se tam-
bém à falta de espaço orçamental para im-
primir medidas que possam fazer acelerar 
a recuperação da economia do continen-
te, que deverá crescer menos de 4% este 
ano, abaixo do crescimento da população. 
“Sair dos baixos níveis de rendimento e 
riqueza está a ser ainda mais difícil devi-
do aos desafios das alterações climáticas, 
como se viu recentemente nas inunda-

Moçambique entre os 10 países mais 
pobres de África
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ções em Madagáscar, Malawi e Moçam-
bique”, lê-se no comunicado, que lamenta 
também a crise da dívida pública na péro-
la do Índico, que “pode minar todo o cres-
cimento dos últimos 23 anos”.

Os peritos e os ministros alertaram que 
os países africanos continuam a enfrentar 
uma queda das receitas, um aumento da 
dívida pública e um espaço orçamental 
cada vez menor, com o rácio da dívida a 
aumentar de 57,1% em 2019, para 64,5% 
no ano passado. A conferência dos minis-
tros africanos teve como tema ‘Potenciar 
a Recuperação e Transformação de Áfri-
ca para reduzir as desigualdades e as vul-
nerabilidades’.

Ciclone Freddy é um alerta para a cri-
se climática, revela Programa Mundial 
Alimentação

O ciclone tropical Freddy, que atingiu o 
Malawi, Moçambique e Madagáscar em 
12 de Março, matando mais de 500 pes-
soas e deslocando cerca de 600 mil, é um 
“alerta” para a crise climática, informa o 
Programa Mundial Alimentação (PMA)

Numa declaração, a coordenadora da 
agência das Nações Unidas no Malawi, 
Rebecca Adda-Dontoh, salientou que “a 
destruição e o sofrimento” que testemu-
nhou no sul do Malawi é “o rosto huma-
no da crise climática global”. A dirigente 
acrescentou que são necessários mais fun-
dos para sustentar a assistência alimentar 
às vítimas do Freddy.

O ciclone afectou a região Sul do país 
em 12 de Março e deixou o Malawi a 17 
de Março, depois de também ter atingido 
Moçambique e Madagáscar. O número de 
mortos no Malawi devido ao impacto da 

tempestade subiu para 511, segundo o Ga-
binete de Coordenação dos Assuntos Hu-
manitários das Nações Unidas (OCHA, 
na sigla em inglês), e mais de 563 mil pes-
soas foram obrigadas a abandonar as suas 
zonas de residência.

Pelo menos 533 pessoas continuam de-
saparecidas, disse o OCHA, avisando que 
“embora as chuvas generalizadas tenham 
parado, continuam a ocorrer emergên-
cias localizadas”. O PMA, com sede em 
Roma, disse que precisará de pelo menos 
27 milhões de dólares nos próximos me-
ses para prestar assistência humanitária 
ao meio milhão de pessoas deslocadas e 
apoio logístico ao governo local.

A agência da ONU afirmou que a ca-
tástrofe, que intensificou a fome na re-
gião, reflecte “os perigos de acontecimen-
tos climáticos intensos que provavelmente 
se agravarão com as alterações climáti-

A secretária-executiva ad-
junta da Comissão Econó-
mica das Nações Unidas 
para África (UNECA) disse 
este sábado que Moçambi-
que e Guiné-Bissau estão 
entre os dez países mais po-
bres de África, chamando a 
atenção para a degradação 
da economia do continen-
te.”.

“Hoje, 546 milhões de pessoas estão a viver na pobreza, o que é um aumento de 74% face a 1990”, disse Hanan Morsy

MANGAVA DOS SANTOS

cas”. O Malawi, “um dos países menos 
responsáveis” pela crise climática devido 
à sua baixa industrialização, “está a sofrer 
alguns dos seus piores efeitos”.

O PMA, laureado com o prémio No-
bel da Paz em 2020, afirmou que junta-
mente com os seus parceiros estão a tra-
balhar para assegurar que os alimentos e 
outros bens essenciais cheguem aos sobre-
viventes e vítimas de ciclones, apoiando 
ao mesmo tempo os esforços de busca e 
salvamento. “O ano de 2023 será muito 
difícil para muitas pessoas e o país preci-
sará de apoio significativo”, reforçou o di-
retor nacional do PAM no Malawi, Paul 
Turnbull. “É fundamental que a comuni-
dade internacional dê um passo em frente. 
Este é um apelo ao mundo para que não 
ignore a crise climática”, vincou. O Fred-
dy matou um total de 605 pessoas no Ma-
lawi, Moçambique e Madagáscar.

Segundo a ONU



Militares tentam roubar residência de 
um cidadão em Moma

N
GANI apurou que, dos mal-
feitores que tinham a inten-
ção de assaltar aquele cida-
dão, constam dois militares 

das Forças de Defesa e Segurança contra-
tados para executar a operação que iria cul-
minar com o roubo de valores monetários 
em causa.

Na posse dos indivíduos foi encontrada 
uma arma do tipo AK-47 que serviria para 
molestar o proprietário do dinheiro e repe-
lir possíveis intervenções das pessoas de boa 
vontade. Informações em nosso poder indi-
cam que a missão foi frustrada quando os 
larápios em número de 9, incluindo milita-
res, escalaram aquele distrito tendo contac-
tado um nativo para servir de guia à casa do 
“milionário”.

A descoberta da presença dos criminosos 
naquela área jurisdicional foi através das 
movimentações que estes faziam e dada a 
situação, a população decidiu accionar me-
canismos de perseguição que resultaram na 
neutralização de três dos 9 integrantes.

No acto da perseguição, o grupo terá se 
refugiado numa mata tendo iniciado os dis-
paros com recurso ao material bélico que 
traziam, acção que resultou em ferimen-
to com gravidade de um dos perseguido-
res. A porta-voz do Serviço Nacional de 
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Investigação Criminal em Nampula, Enina 
Tsenine, referiu que, para além da recupe-
ração da arma do tipo AK-47 contendo se-
te munições, a população conseguiu locali-
zar a motorizada e as fardas dos referidos 
militares que serviriam de elementos para 
ludibriar os moradores daquela região.“-
No momento em que os malfeitores foram 
neutralizados pela população foi possível a 
recuperação das fardas dos militares, para 
além dos diversos materiais contundentes 
inclusive a motorizada usada na incursão. 
Portanto, este foi um trabalho coordenado 
porque contou com a presença da PRM e 
forças especiais durante às investigações aos 
meliantes”, frisou.

Tsenine assegurou que diligências estão 
em curso para a neutralização dos restantes 
elementos da quadrilha que inclui militares  
e o dono da arma, residente naquele distri-
to costeiro e que neste momento refugiou-se 

na província da Zambézia. Das investiga-
ções levadas a cabo pelo SERNIC, de acor-
do com a fonte, os indivíduos tinham tam-
bém o plano de raptar um cidadão com pro-
blemas de pigmentação da pele naquele 
ponto do país.

Fomos aldrabados 
Os três indivíduos a contas com o 

SERNIC em Nampula mostraram-se arre-
pendidos e dizem que foram aldrabados por 
um dos chefes da quadrilha ora foragido, 
porque a sua ida à Moma tinham por ob-
jectivo, raptar um cidadão com problemas 
de pigmentação da pele para fins desconhe-
cidos.

“Fui comunicado para ir à Moma com 
objectivo de raptar uma pessoa com albinis-
mo. Quando chegamos, o nosso chefe nos 
indicou outro caminho que era o de assaltar 
a casa de um cidadão que tinha 3 milhões 

de meticais. Não conseguimos materializar 
o objectivo porque a população despertou”, 
referiu um dos meliantes.“Estou detido por 
ter aceite carregar, através da minha moto-
rizada os indivíduos com destino à casa do 
tal cidadão”, acrescentou o outro. 

Esta situação, espelha a existência de  vá-
rios casos que envolvem militares no mun-
do do crime. Num passado recente, dois 
agentes da Unidade de Intervenção Rápida 
foram detidos em conexão com o crime de 
rapto de dois irmãos da mesma família no 
distrito de Mogovolas no sudeste da provín-
cia de Nampula.

No lugar de garantir a ordem e tranquili-
dade pública, os agentes da corporação tor-
naram-se, nos últimos dias, os protagonistas 
principais das incursões maléficas contra ci-
dadãos indefesos, uma situação que ocorre 
sob olhar sereno das autoridades governa-
mentais.

Um cidadão residente no 
distrito de Moma, sul da 
província de Nampula, es-
capou a um assalto à mão 
armada em sua residência 
protagonizado por melian-
tes que pretendiam roubar 
dinheiro no valor de 3 mi-
lhões de meticais em sua 
posse. Entre os salteadores 
estiveram alguns militares.

AGOSTINHO MIGUEL

Material usado pelos salteadores 

A Frelimo diz-se consciente de 
que vai a uma disputa políti-
ca renhida nas próximas elei-

ções autárquicas em Nampula, daí que 
há toda a necessidade de se preparar aos 
pormenores. Celso Correia, chefe da bri-
gada central para Nampula, que fez es-
tas declarações, reconheceu por outro la-
do que em democracia vence quem apre-
senta melhor programa, dai a necessida-
de de rever os órgãos de base com vista a 
responder a este desafio.

Numa altura em que a oposição, com 
destaque para o Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), avança para 
uma eventual coligação, Correia disse 
que a palavra de ordem para as oito au-
tarquias que corporizam a província de 
Nampula, é recuperar os territórios que 
se encontram sob a gestão da Renamo 
e que são a maioria, nomeadamente, 

Malema, Ilha de Moçambique, Angoche e 
Nacala-Porto e manter Monapo e Ribàué 
que estão sob liderança da Frelimo, assim 
como assegurar a vitória em Mossuril que 
entra para a corrida eleitoral pela primei-
ra vez.

Foi nas eleições intercalares de 2018 
que a Renamo subiu ao poder pela pri-
meira vez em Nampula, depois da segun-
da volta bem disputada que contou com o 
apoio do MDM. Correia frisou que, nos 
pleitos que se avizinham, a Frelimo vai 
capitalizar a experiência usada nas últi-
mas eleições gerais, que se traduziram em 
vitórias assinaláveis, no círculo eleitoral 
de Nampula. “Não vamos apontar dedo 
para os erros dos nossos adversários, pre-
tendemos apresentar soluções, porque o 
povo conhece a governação da Frelimo”, 
sublinhou.

Por outro lado, o chefe da brigada 

central referiu que o seu périplo pelas au-
tarquias da província de Nampula, ser-
viu igualmente para debater soluções que 
irão fazer parte das propostas em forma 
de manifesto para os oito municípios des-
ta parcela do país. “Encontramos mem-
bros mais unidos, coesos e ansiosos para 
as eleições”, disse Coreia.

Além dos manifestos eleitorais, está-se 
em processo de identificação dos prová-
veis candidatos com capacidade de ven-
cer e convencer o eleitorado a nível inter-
no, e posteriormente na competição com 
os seus adversários, missão que é tida co-
mo espinhosa, sobretudo para o municí-
pio de Nampula. Por outro lado, decor-
re o processo de mobilização dos mem-
bros assim com a população em geral pa-
ra a necessidade de aderir ao processo de 
recenseamento que arranca no próximo 
dia 11 de Abril.

Frelimo reconhece que autarquias serão 
renhidas em Nampula JÚLIO PAULINO
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N
os últimos dias têm-se 
registado uma onda 
sem precedentes de 
protestos sociais em 

África, sobretudo desencadeados 
por jovens que se encontram em situ-
ações sociais e económicas críticas, 
em virtude da implementação de po-
líticas desajustadas ao contexto, que 
mantém muitos em uma situação de 
desemprego, marginalização, pobre-
za o que aumenta as desigualdades 
sociais e em situações mais extrema, 
pode ser fonte de conflito e do subde-
senvolvimento.

Moçambique, Angola, Senegal, 
Nigéria, África do Sul, Uganda, en-
tre outros, fazem parte de uma lista 
extensa dos países africanos que ti-
veram nos últimos tempos as prin-
cipais avenidas dos centros urbanos, 
inundados pela juventude que reivin-
dicam pela expansão progressiva dos 
direitos civis, políticos e socioeconô-
micos. Enquanto em Moçambique a 
recente onda de protestos sociais ti-
nha como objectivo a defesa e pro-
moção dos direitos cívicos e políticos 
aliada a homenagem do falecido ra-
pper Azagaia, que em vida, teceu du-
ras críticas ao modelo de governação 
cleptocrático e as relações de poder 
na sociedade, tendo sido os manifes-
tantes brutalmente reprimidos pelo 
contingente policial que alegou uma 
suposta tentativa de Golpe de Esta-
do.

Na África do Sul, um grupo lidera-
do pelo líder da oposição Julius Ma-
lema, do Economic Freedom Figh-
ters inundou as principais avenidas 
daquele país, com objectivo de exigir 
a demissão do presidente em exer-
cício, Cyril Ramaphosa, apontado 
como o responsável dos níveis de de-
semprego, desigualdades sociais e os 
cortes sistemáticos da corrente eléc-
trica. Com pouco mais de 5000 pes-
soas, mais de 500 foram detidas pe-
las autoridades devido a tentativas 
de violência, roubos e tentativa de 
saque a bens públicos e privados.

Em Senegal, concretamente no 

Políticas ineficientes são a causa 
dos protestos sociais em África
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Dakar, registaram-se confrontos en-
tre a polícia e os manifestantes que fo-
ram à rua em apoio ao líder da oposi-
ção que devia comparecer ao Tribunal, 
onde pesam sobre ele acusações de ca-
lúnia, difamação e violação sexual. 
Caso seja julgado, poderá ser impedido 
de concorrer às próximas eleições ge-
rais, a terem lugar em 2024. O líder da 
oposição, acusa a justiça de ser instru-
mentalizada para fins de natureza polí-
tica, visto que a natureza do seu discur-
so reflecte profundamente de aspectos 
relacionados com a má governação e a 
corrupção que empurra muitos senega-
leses a condições precárias.

Em Angola, Nigéria e Uganda, os 
elementos por detrás das manifesta-
ções são todos quase que similares aos 
países supramencionados. Os manifes-
tantes acusam o desgaste em relação 
ao modelo de governação elitista, pou-
co centrado nos grupos vulneráveis, ex-
cludente e que gera desigualdades so-

ciais crónicas.  Recentemente, a onda 
dos protestos sociais em África tiveram 
maior notabilidade com aquilo que foi 
amplamente denominado por primavera 
árabe, que teve o seu início a 17 de De-
zembro de 2010, quando Mohammed 
Bouazizi, um vendedor de rua tunisi-
no de 26 anos, cobriu-se de gasolina e 
colocou fogo em seu próprio corpo, em 
protesto contra os altos preços dos ali-
mentos e contra a repressão do regime 
do presidente da Tunísia, Zine El Abi-
dine Ben Ali. O acto serviu de impul-
so para uma série de protestos que cul-
minaram, em Janeiro de 2011, com o 
derrube do presidente Ben Ali. No en-
tanto, os protestos não se restringiram 
somente à Tunísia, teve um efeito mul-
tiplicador na Argélia, Egipto, Marro-
cos e Líbia, ainda que com intensida-
des, tratamentos e resultados diferentes.

Em países como a Líbia, esta revo-
lução justificou-se principalmente pela 
luta por direitos humanos e um regime 

democrático transparente, o que deveria 
ser feito a partir da queda do governan-
te Muammar Kadhafi. Outras reivindi-
cações que estavam na pauta do movi-
mento, incluíam liberdade de imprensa.

Nesses países, assolados pela primave-
ra árabe, apesar de os cidadãos gozarem 
de condições sociais e económicas favo-
ráveis, pelo facto de as políticas serem 
hostis às liberdades cívicas, foi necessá-
rio para desencadear uma revolução. 

E olhando para a realidade dos países 
da áfrica subsaariana, onde as condições 
sociais e económicas são deploráveis, e 
integram a lista das necessidades bási-
cas, as políticas ineficientes que são im-
plementadas pelos governos, estão cria-
das todas as condições para que a onda 
de manifestações se alastre e continue a 
se propagar, sobretudo numa altura em 
que as redes sociais têm um papel funda-
mental na promoção e engajamento cívi-
co das populações, sobretudo os jovens.

OPINIÃO Jaime Newton Z. Gode
Consultor e Activista de Direitos Humanos



AD LITTERAM Afonso Almeida Brandão

Ainda sobre as três refeições 
diárias (e utópicas) dos 

moçambicanos

M
ais de 8 em cada 10 fa-
mílias Moçambicanas 
(90%, mais coisa-me-
nos coisa) assumem ter 

tido dificuldades financeiras em 2022, 
de acordo com um barómetro divulgado 
recentemente através de dados que rece-
bemos de Maputo, na semana finda. A 
parcela do orçamento familiar quotidia-
no que mais as preocupa é a Alimenta-
ção. E o nosso “querido” Ministro Celso 
Correia só disse mentiras para o Ociden-
te acreditar nas suas baboseiras inacredi-
táveis...

Comparativamente a 2021, o Baró-
metro dos dados que nos chegaram às 
mãos, através de fonte credível, revela 
que a dificuldade em enfrentar as despe-
sas com a Alimentação sofreu o maior 
aumento (75%), seguindo-se as despesas 
com a Habitação (45%) e a Mobilidade 
(74%) ”, refere a nossa fonte com base 
em dados relacionados com a Defesa do 
Consumidor — contrariando, assim, de 
forma peremptória, as asneiras do Mi-
nistro “sonhador” com a Realidade de 
Moçambique, Celso Correia, nas decla-
rações que proferiu em Itália.

O estudo independente revela efectiva-
mente que “cerca de três quartos” (90%) 
das Famílias Moçambicanas, de Norte a 
Sul do País, enfrentam, mensalmente, di-
ficuldades financeiras, sendo que 75% se 
encontram em situação crítica: têm difi-
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culdade em pagar todas as despesas ditas 
essenciais (Mobilidade — onde se inclui 
os Transportes Públicos), Alimentação, 
Saúde (com a proliferação descontrola-
da de Consultórios Médicos Privados, a 
nascerem “a olhos vistos” —, Habitação 
— com as Rendas das Casas a subirem 
disparatadamente — sobretudo, quando 
se trata de Cooperantes Estrangeiros —, 
Lazer e finalmente com a Educação).

As principais parcelas que geram 
constrangimentos na gestão orçamen-
tal dos Consumidores Moçambicanos, 
dizem respeito às despesas com o carro 
— Combustíveis, Manutenção e Seguros 

(67%), Alimentação — carne, peixe e al-
ternativas vegetarianas (59%) —, Férias 
Pequenas, Médias ou Grandes, quer den-
tro ou fora de nosso País —, Viagens e 
Estadias (67%) —, Cuidados Dentários e 
outras Especialidades (55%) e Manuten-
ção da Casa — com Obras e Remodela-
ções (74%). «Os resultados de 2022 não 
são animadores», considerava-nos, ao 
telefone, o Colega Alexandre Majwau, 
ex-Jornalista da “Velha Guarda”, hoje 
com 78 anos, com quem trabalhamos em 
finais dos Anos 60, da Segunda Metade 
do Séc. XX, na cidade da Beira, no então 
Semanário já extinto VOZ AFRICANA, 

acrescentando: “É constatável que não 
houve uma melhoria efectiva das condi-
ções de Vida dos Moçambicanos, nos úl-
timos 40 anos, e as consequências recen-
tes da COVID-19 e depois com a Guerra 
na Ucrânia em 2021, puseram a nu todas 
as fragilidades da nossa Economia já de 
si tremida e a Debilidade Financeira da 
maioria dos agregados familiares do nos-
so Povo».

Perante esta realidade abrangente, 
embora aqui esboçada, a Verdade é que 
o “nosso” Ministro Celso Correia deve 
andar “a Leste do Paraíso”, com a Rea-
lidade Nua e Crua que temos vindo a 
assistir em Moçambique ou anda, prova-
velmente, DISTRAÍDO ou a DORMIR 
NA FORMA... — Pese embora à FRE-
LIMO, ao seu actual elenco Governativo 
e ao Presidente Filipe Nyusi — “engolir” 
este sapo inesperado ao tentar vir, agora 
a remediar as “asneiras” do seu “sonha-
dor” da Pasta da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, em declarações ao res-
ponsável máximo da FAO, em Italiana.

Somos de opinião que o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago — Colega e Ami-
go do Ministro Celso Correia —, devia 
“encaminhar” este infeliz para a Enfer-
maria da Psiquiatria do Hospital Central 
de Maputo, a fim de ser examinado por 
uma Equipa Médica de Especialistas, 
não vá ele, Celso Correia, ter dois ou três 
parafusos a menos...

Celso Correia
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N
ós somos seres que dia-
riamente estamos a nos 
comunicar. Comunica-
mo-nos por diversos mo-

tivos, quer para transmitir uma necessi-
dade, quer para transmitir uma vontade, 
quer para mostrar diversas emoções. 
No quadro da comunicação, existe uma 
gama infinita de palavras que exprimem 
as ideias. Ora vejamos por exemplo, se 
alguém sente que tem fome, natural-
mente que pode se comunicar com a 
seguinte frase, “tenho fome, preciso co-
mer “. 

Nesta frase vemos que queremos 
transmitir aos outros sobre o que esta-
mos sofrendo, “tenho fome, quero algo 
para comer”, é uma forma de exprimir 
uma situação em que se está vivencian-
do e que provavelmente esteja se so-
frendo. Portanto, a fome neste caso é o 
problema a ser comunicado. Entretan-
to, não nos podemos comunicar somen-
te por meio de palavras, há também a 
linguagem corporal que é bastante rica 
em informações que as pessoas podem 
captar sem muito esforço. No caso de 
alguém queixar-se da fome, existem ca-
sos em que ela nem sequer precisa abrir 
a boca para nos contar, apenas o olhar 
fraco e as feições, geralmente acabam 
denunciando que provavelmente a pes-
soa tem fome. 

É importante ter em conta que quan-
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PENSAMENTOS À TONA 
Juleca Paposseco

do se trata de línguas existem vários re-
cursos para tornar a linguagem mais 
eficaz e mais adequada ao contexto co-
municacional, uma delas é o recurso aos 
sinónimos das palavras, que enriquecem 
o nosso léxico. Os sinónimos nos dão a 
oportunidade de sair da limitação comu-
nicativa, ou seja, que a pessoa não fique 
limitada na disseminação de uma infor-
mação por falta de um vocábulo. Aí sur-
ge a necessidade de usar sinónimos para 
poder restabelecer a comunicação. 

Os sinónimos normalmente ajudam 
pessoas que não tem um domínio da lín-
gua, por possuir um número de palavras 
reduzidas, eles são de grande valia visto 
que não possuem um nível elevado, en-
tão podemos servir-se deles para poder 
se comunicar.  Os sinónimos também po-
dem ser de grande valia para quem domi-
na uma língua, visto que eles podem dar 
a oportunidade de poder se adaptar em 
qualquer contexto comunicativo, ou seja 
a pessoa é capaz de ver com quem está 
falando para poder usar palavras, bem 
como seus sinónimos para tornar a in-
formação acessível. Pois bem, sinónimos 
não passam de meras substituições de pa-
lavras para poder aliviar possíveis ruídos 
de comunicação que possam existir entre 
os interlocutores.

Indo concretamente ao ponto anuncia-
do pelo título, podemos perceber que ao 
substituirmos as palavras, podemos estar 

alimentando os tabus, que na linguísti-
ca podem ser entendidos como palavras 
que não podem ser ditas. Queremos 
acreditar que a substituição de palavras 
pode estar alimentando tabus com os 
seguintes extratos, por exemplo: um -” 
bom dia vizinha, como está? Vim con-
tar-te uma novidade. Sabes, a vizinha do 
101? Ela dormiu com o vizinho do 104”. 
Dois - sabeis, aquele senhor anda com 
crianças…? 

Com os exemplos 1 e 2, vemos que 
existe uma realidade oculta nos dois 
exemplos. Vemos a ideia transmitida 
pela vizinha fofoqueira, cá entre nós, a 
ilustração mostra uma situação de pura 
mexeriquice. Pois bem, voltando ao 
exemplo, ela diz, que um vizinho dor-
mira com uma vizinha, o verbo dormir 
estaria substituindo a expressão “rela-
cionar-se sexualmente com o vizinho” 
optando em suavizar a informação com 
o verbo dormir. Ao usar este verbo dor-
mir, estaria se acobertando a realidade 
conotada negativamente pela sociedade, 
pois se existisse uma relação reconheci-
da pela sociedade, não haveria necessi-
dade de se divulgar a informação nestes 
moldes. 

Logo, o verbo dormir viria camuflar 
a realidade cruel que dois vizinhos se 
envolveram sexualmente, neste caso, 
alimentando o tabu em relação ao sexo, 
que é um assunto que não pode ser usa-

do pelos próprios nomes. Pode se perce-
ber que o sexo ainda não pode ser tratado 
livremente, há que haver mecanismos de 
substituição de palavras que relatem uma 
realidade sexual, mas sem pronunciar 
a palavra propriamente dita que seria o 
vizinho envolveu-se sexualmente com a 
outra. O exemplo 2 retrata uma das reali-
dades mais cruéis que se pode viver nes-
te mundo, mas mesmo assim, mais uma 
vez o sexo alimentado por tabus, nos faz 
substituir esta realidade com verbos mais 
suaves, dizer alguém que o fulano de tal 
fez sexo com uma criança é pesado, logo 
fica mais suave a informação circular por 
todo lado com o verbo “andar”. 

Daí a realidade fica substituída por um 
sinónimo que traria um pouco de leveza 
neste acto horrendo. Só que, independen-
temente de procurar por palavras bonitas 
a realidade está lá. Por vezes, estes ta-
bus podem acabar encobrindo situações 
muito mais graves que se não forem di-
tas como elas são, seguirão acontecendo 
cada vez mais e mais. Logo, descrever 
a realidade tal como ela é pode ajudar 
a tornar um problema mais consciente 
possível, tornando as pessoas mais sensí-
veis a certos problemas, fazendo com que 
pessoas busquem soluções para tais pro-
blemas e não alimentando tabus através 
de sinónimos que só escondem a realida-
de nua e crua.

Realidades camufladas
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Preço de farinha de milho dispara em Nampula 
sob o olhar impávido do Governo
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ECONOMIA

AGOSTINHO MIGUEL

Contribuintes faltosos em Niassa lesam Autoridade 
Tributaria em 200 milhões de meticais

C
erca de seiscentos contribuin-
tes do Estado considerados 
faltosos estão a comprometer 
o processo de colecta de recei-

tas na Autoridade Tributária de Moçambi-
que (AT), Delegação do Niassa, ao norte 
do país, chegando a lesar aquela institui-
ção em mais de 200 milhões de meticais 
desde o ano de 2020 ao presente instante.

O Director Operativo dos Impostos In-
ternos na Autoridade Tributária de Mo-
çambique (AT) no Niassa, John Lucas, 
que falou aos jornalistas na celebração 
do Dia Nacional do Contribuinte, a 22 de 
Março, disse que os mesmos, em algum 
momento, vêm influenciando negativa-
mente, apesar de o sector estar a conse-
guir atingir as metas que anualmente tem 
traçado, pois há, até ao presente cerca de 
4300 contribuintes classificados como ac-
tivos.

Sobre os faltosos, Lucas mencionou os 

ramos de construção civil e de cultura e 
turismo como os que assumem a diantei-
ra e, em termos geográficos, o distrito de 
Lichinga lidera a lista e apontam-se como 
principais causas a eclosão do Coronaví-
rus no país desde Março de 2020 em que 
muitas dessas empresas foram a falência 
conduzindo-se a paralisação das suas ac-
tividades, sem disfarçar ao facto deque  
muitas empresas, nos últimos anos, quei-
xam-se da escassez de obras fazendo com 
que as mesmas não exerçam as suas ac-
ções de construção.

Com vista a inverter o cenário, segun-
do Lucas, decorrem nos dias que correm, 
trabalhos de identificação e de rastreio de 
cada faltoso para perceber dos possíveis 
ou reais razões que conduzem na sua au-
sência ao processo de contribuição, para 
além da capacitação havida no referido 
Dia do Contribuinte, com a inclusão dos 
que vêm dos distritos de Lichinga, Chim-

bunila e Sanga. Sobre o Dia Nacional do 
Contribuinte, a data serve para reconhecer 
o papel fundamental que o contribuinte 
tem na colecta de receita ao nível dos co-
fres do Estado visando financiar a despe-
sa pública. Em função disso, no passado 
dia 09 de Janeiro foi lançada a Caravana 
do Contribuinte que tem como principal 
objectivo a aproximação da AT para com 
ele.

Entretanto, o Vice-presidente do pelou-
ro de Comércio e Serviço na Confedera-
ção das Associações Económicas (CTA) 
na província do Niassa, Fanequisso Mau-
rício, visando garantir que as empresas 
cumpram o seu dever fiscal, afirmou que 
há trabalhos constantes com os seus mem-
bros para a consciencialização da impor-
tância na contribuição para o Estado, to-
mando em conta que o seu órgão constitui 
um dos parceiros directos do Governo.

“No geral, isso é notável desde o tempo 

da pandemia, as empresas têm caminha-
do de uma forma muito deficitária e que 
estão numa situação de erguer-se. É um 
desafio na verdade, mas estamos numa 
fase encorajadora e é possível ver alguns 
membros a erguerem e reactivarem as 
suas actividades na província do Niassa”, 
disse Fanequisso Maurício.

Sobre a capacitação Maurício referiu 
sentir que existe uma coordenação entre 
o seu órgão e a Autoridade Tributária 
de Moçambique e a mesma poderá ser-
vir para o alinhamento de alguns aspec-
tos para uma contribuição conjunta no 
crescimento do sector empresarial nesta 
parcela do país, pois que actualmente o 
empresário precisa de actualização acerca 
da dinâmica do mercado de negócio e de 
investimento. Refira-se que o Dia do Con-
tribuinte celebrou-se sob lema “Educando 
e Engajando o Cidadão para o Exercício 
da Cidadania Fiscal”.

Comer chima de farinha de milho virou um luxo nos últimos dias em Nampula

Na semana passada, a 
população da província de 
Nampula foi colhida de sur-
presa com a subida exorbi-
tante e sentenciosa do pre-
ço de farinha de milho nos 
mercados desta circunscri-
ção geográfica. 

Esta subida que tem estado a criar 
enormes constrangimentos para 
os bolsos do pacato cidadão que 

dependia deste produto para alimentar a 
sua prole, acontece sob olhar sereno das 
autoridades fiscalizadoras que nada fa-
zem para inverter este quadro sombrio. 
Aliás, as autoridades governamentais na 
província ainda não se pronunciaram 
oficialmente em torno do assunto, facto 
que tem vindo a  gerar dissabores no seio 
dos munícipes desta região que se sentem 
abandonados à sua sorte. 

Ainda são poucas informações sobre a 
subida exorbitante do preço de farinha de 
milho, mas NGANI sabe que a situação 
em causa, relaciona-se com o desabamen-
to de uma ponte na Estrada Nacional Nú-
mero Treze (EN13), principal corredor 
que abastece os mercados de Nampula 
face a ocorrência do ciclone tropical Fred-
dy que abalou recentemente as províncias 
da Zambézia, Sofala, Tete e Niassa.

O mercado grossista de Weresta por si-
nal o maior a céu aberto da região norte 
do país, já não dispõe de stock suficiente 
para cobrir o défice, situação que tem ori-

ginado oportunismo por parte dos agentes 
económicos ligados à área que se aprovei-
tam do cenário para saciar os seus bolsos.

Abordados por NGANI a respeito da 
subida do preço de farinha de milho, al-
guns moradores reclamam da inoperân-
cia da Inspeção Nacional das Activida-
des Económicas (INAE) em Nampula no 
acto de fiscalização porque, o milho que 
poderia servir à população desta região é 
direccionado às indústrias do fabrico de 
ração animal e cervejas. 

“O que me preocupa bastante é a inope-
rância da Inspeção Nacional das Activi-
dades porque neste período de escassez 
de farinha de milho há muito oportunis-
mo. Todos querem sair a ganhar e quem 
sai prejudicado é a população. Por causa 
desse jogo de interesses gostaria de pedir 
as autoridades estatais ao mais alto nível 

para reporem a legalidade”, pediu, Cre-
mildo André, munícipe com quem con-
versamos.

“Esta situação é constrangedora por-
que a maior parte da população depen-
dia do milho para alimentar as famílias. 
Além da subida de farinha, o próprio 
milho também subiu. Acabei de adquirir 
agora por  900 meticais uma lata de 25 
quilogramas”, revelou Estefânia Fernan-
do, munícipe que encontramos no merca-
do Waresta.  

Face a situação, a maioria das famílias 
de baixa renda em Nampula recorre ao 
consumo de farinha de mandioca como 
alternativa para colmatar a subida do 
preço de farinha de milho, facto que po-
derá contribuir para o elevado índice de 
desnutrição crónica particularmente para 
menores de idade, uma crise que ainda 

continua longe do fim. Segundo estatís-
ticas do governo de Nampula divulgados 
recentemente no balanço do Programa de 
Nutrição, apesar de ser a mais produtiva 
do país, a província continua na lista das 
com mais casos de desnutrição crónica, 
fixando-se na ordem de 47,7% e a situa-
ção afecta maioritariamente menores de 5 
anos de idade. 

Cecília Armando diz ter comprado um 
saco de 50 quilogramas de mandioca seca 
por 800 meticais em troca de farinha de 
milho por não ter dinheiro suficiente para 
o efeito. “Com a subida do preço de fari-
nha, decidi comprar saco de 50 quilogra-
mas de mandioca porque é mais econó-
mico em relação a farinha de milho. Mas 
não me deixa sossegada porque já tínha-
mos acostumado comer chima de milho”, 
relatou a fonte que diz ter 6 filhos, dois 
dos quais, menores.

Laura Ernesto é outra munícipe que 
sente na pele os efeitos da subida de preço 
de farinha e diz que, para suprir a proble-
mática optou em comprar arroz que neste 
momento é o produto mais procurado e 
consumido em Nampula e mandar à mo-
ageira. “O preço de arroz ainda continua 
estável e sai a 1100 a 1300 meticais o saco 
de 25 quilogramas, daí que fui obrigada 
a recorrer este produto porque tenho que 
moer para ter farinha”, frisou. 

Entretanto, a nossa reportagem procu-
rou se inteirar do assunto junto da INAE 
em Nampula, mas sem sucesso porque o 
delegado encontrava-se fora do gabinete.  
De fontes do INAE ficamos a saber que os 
técnicos da instituição vão ndesencadear 
uma operação que tem em vista resolver o 
problema nos próximos dias.

PEDRO FABIÃO



Buracos assaltam estradas da chamada 
capital do Norte
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C
omo consequência, a circu-
lação de viaturas é feita de 
forma condicionada. Muitas 
vezes os veículos galgam pas-

seios como forma de fugir dos buracos que 
aumentam a cada dia que passa. A situa-
ção agravou com as chuvas que ainda se 
fazem sentir nesta parcela do país. Uma 
das estradas que se destaca pelo caos que 
a caracteriza é a emblemática rua das flo-
res, onde se localiza a antiga residência 
oficial do então líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, também tida como cartão-de-
-visita da cidade.  Além do lixo que tomou 
de assalto a via de rodagem, os buracos 
também estão em alta na rua que de flores 
nada tem.

O problema prossegue até aos bairros 
periféricos com destaque para a via que in-
terliga a rotunda do aeroporto ao populo-
so bairro de Namicopo, assim como a es-
trada nacional número (EN1) a Marrere. 
Do prolongamento da rua da unidade até 
a estação principal de bombagem e abas-
tecimento de água, que separa os bairros 
de Carrupeia e Napipine. De salientar que 
esta última vai dar na residência oficial 
do Secretário de Estado da província de 
Nampula.

Alguns munícipes defendem que as in-
tervenções para área de estrada só podem 
ser feitas após o término das chuvas, daí 
que a edilidade nada pode fazer. Outros 
revelam que as técnicas usadas no pro-
cesso de tapamento de buracos não são 
adequadas e podem estar na origem da 
degradação acentuada das vias de acesso 
em Nampula. “Acredito que a edilidade 
foi encontrada de surpresa e não esperava 
que chovesse tendo em conta que houve 
intervenções num passado não distante. A 
estas alturas não é possível tapar buracos 
antes que as chuvas abrandem. Só  se pode 
fazer obras de emergência com vista a mi-
nimizar a actual situação usando saibro”, 
disse Santos Corei, munícipe e técnico de 
estradas atento ao que acontece na cidade. 

“A técnica usada anteriormente que foi a 
mistura de areia com alcatrão não é eficaz, 

As estradas do município de 
Nampula, por sinal o car-
tão-de-visita da província 
com o mesmo nome, estão 
“abandonado a sua sorte”, 
a avaliar pelo actual estágio, 
caracterizado por buracos 
em quase todas as vias. A 
agravar a situação, existe o 
problema da falta de remo-
ção do lixo, encurtamento 
de rotas por parte dos auto-
mobilistas e outros proble-
mas.

JÚLIO PAULINO
e influenciou para que tudo esteja como 
vemos. Precisa-se de um investimento de 
vulto para reposição das vias de acesso 
aplicando técnicas modernas para estradas 
duradouras”, sublinhou Hélder Mucavele, 
engenheiro de estradas.

Face a situação, os automobilistas, so-
bretudo os de transporte semicolectivo 
de passageiros, vulgo chapeiros, das ro-
tas da cidade, exigem da Associação dos 
Transportadores de Nampula (ASTRA), a 
necessidade de persuasão aos órgãos mu-

nicipais competentes, nomeadamente, o 
executivo e a assembleia municipal a fim 
de se rever a possibilidade de aumento da 
tarifa, como forma de minimizar os custos 
operacionais com na aquisição de peças 
sobressalentes. 

“Estamos cansados em violar a lei, com 
os constantes encurtamentos de rotas, para 
compensar as receitas. Já estamos a perder 
clientes porque muitos preferem optar por 
táxi motas “, disse um dos transportadores 
da rota Matadouro. Manuel Jaimito, de 43 

anos de idade e chapeiro há mais de vinte 
anos, disse que experimentado o pior um 
pouco por todas rotas da cidade de Nam-
pula, mas o cenário que se vive nos últi-
mos dias, nunca o tinha visto. “Com as 
estradas que temos não é possível cumprir 
com as metas estabelecidas pelo patrão e 
em algumas vezes, quando tentamos es-
quivar os buracos, arriscamos a nos emba-
ter com outras viaturas porque saímos da 
nossa faixa para outra “, lamentou. Para 
algumas vias a intervenção é feita pelos 
próprios utentes e moradores, através de 
pequenas contribuições, como é o caso do 
Marrere expansão e o exemplo já está a ser 
replicado para outras zonas residenciais.

O edil de Nampula, Paulo Vahanle, re-
conhece o problema, mas não quer falar 
sobre o assunto. O presidente, pronunciou-
-se apenas sobre o prolongamento da rua 
da unidade, tendo assegurado que apesar 
da sua intervenção não ser da responsa-
bilidade da edilidade, mas sim da Admi-
nistração Nacional de Estradas (ANE), 
num futuro não distante a estrada vai ser 
reabilitada.Vahanle prometeu igualmente 
que a problemática da remoção de lixo na 
cidade vai ser resolvida brevemente com a 
construção de um aterro sanitário numa 
área de 24metros quadrados, num finan-
ciamento do Banco Municipal.

A famosa rua das Flores em Nampula, que de flores já nada tem

Funcionários do conselho municipal de 
Nampula roubam peças de viaturas

O 
Estaleiro do Conselho Muni-
cipal da cidade de Nampula, 
que cita na zona do Régulo 
Mukhari, está a registar re-

correntes roubos de peças de viaturas ali 
existentes, como motores, baterias, pneus 
e outros acessórios. A situação vem desde 
os últimos anos do mandato do Movimen-
to Democrático de Moçambique (MDM) 
no município, onde depois do assassinato 
do então edil Mahamudo Amurane, várias 
viaturas que se encontravam estacionadas 
naquele ponto começaram a ser vandali-
zadas.A título de exemplo, a crónica falta 
de autocarros municipais nas artérias da 
cidade para salvar os munícipes da situa-
ção de encurtamento de rotas por parte de 
transportadores privados, tem sido causa-
da pela vandalização de mais de 20 auto-
carros atribuídos a Empresa Municipal de 
Transportes de Nampula que estavam no 
estaleiro para fins de transporte público. 

Há quem apelida o Estaleiro Munici-
pal de Mukhari com o nome de cemitério 
automóvel, onde estão enterrados corpos 
incompletos desde o cérebro (motor) reti-
rado, e membros (pneus) amputados. Há 
bem pouco tempo, o autarca de Nampula, 
Paulo Vahanle, que depois de tanto silên-
cio, decidiu colocar a boca no trombone, 
disse que foram retirados três motores em 

viaturas que ali estavam e até então não se 
sabe quem são os larápios, mas a suspeita 
recai para os funcionários da edilidade. Na 
sua intervenção, durante uma visita àque-
le estaleiro para alguns trabalhos, Paulo 
Vahanle acusou os próprios trabalhadores 
de estarem a subtrair as peças em muitas 
viaturas e que por causa desses roubos 
nunca mais voltarão a circular porque para 
além daquela avaria, se calhar pequena, já 
não têm peças essenciais para o seu funcio-
namento como é o caso de motor, pneus e 
outras. 

“Vocês aqui têm o hábito de roubar 
equipamentos, roubar motores de viatu-
ras, pneus e quando queremos investigar 
não encontramos os responsáveis”; disse 
Vahanle. Face a situação o autarca cha-
mou na ocasião o Chefe da Unidade da 
Polícia Municipal e Fiscalização e deixou 

um aviso.  “Chefe da Unidade da Polícia 
Municipal, eu não quero ouvir que rouba-
ram isto ou aquilo, esta onda de vandali-
zações que vocês fazem eu não gosto. Há 
pouco tempo roubaram três motores num 
piscar de olhos, mas a polícia e os guardas 
estão aqui, espero que este problema ter-
mine”, disse o edil. 

Alguns funcionários do estaleiro que 
decidiram falar ao NGANI em anonima-
to reconheceram o problema e disseram 
que roubam as pecas por ordens de alguns 
chefes do Conselho Municipal da cidade 
de Nampula. “Eles aparecem e nos man-
dam tirar qualquer coisa para eles e como 
são chefes e nós conhecemos como nossos 
superiores, não temos mais o que fazer se 
não tirar o que eles pedem e colocar nas 
viaturas para eles levarem” disse um dos 
funcionários. 

ANTÓNIO CINTURA
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A situação é “extremamente precária” 
em Palma - ACNUR
A população de Palma, dis-
trito dos projectos de gás no 
norte de Moçambique, contí-
nua em situação extremamen-
te precária, alertou o Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), apesar da melho-
ria das condições de seguran-
ça.

MANGAVA DOS SANTOS

“
A situação de segurança em Pal-
ma melhorou desde os ataques 
de há dois anos”, mas “a popu-
lação continua em condições de 

protecção e de vida extremamente precá-
rias”, lê-se num comunicado.

A declaração do ACNUR assinalou o 
dia em que, em 2021, grupos armados in-
vadiram a vila sede de distrito, num ataque 
“que resultou em dezenas de mortes” e le-
vou dezenas de milhares a fugir, agravan-
do a crise humanitária em Cabo Delgado. 
O ataque levou também à suspensão das 
obras do complexo industrial de liquefa-
ção de gás, o maior projecto privado de 
África, na ordem dos 20 mil milhões de 
euros. “Desde a altura, mais de 70.000 
pessoas já voltaram para suas casas e 
10.000 deslocados internos encontraram 
abrigo em cidades de outras áreas”, deta-
lha a agência das Nações Unidas.

De acordo com dados do ACNUR, re-
colhidos em entrevistas a 7.425 famílias 
de Palma, “as necessidades mais urgen-
tes são o acesso à documentação civil e a 
meios de subsistência”. Ao mesmo tem-
po, 70% dos entrevistados relataram não 
ter acesso a abrigo, 64% disseram não ter 
alimentação e 43% queixou-se de não ter 
serviços de água e saneamento.

O ACNUR diz estar a trabalhar “em 
estreita colaboração com uma série de ac-
tores, incluindo o Governo, para fornecer 
serviços urgentes de protecção e assistên-
cia às pessoas deslocadas e às comuni-
dades que as acolhem”. Até este mês, as 
operações do ACNUR em Moçambique 
“tinham sido financiadas em apenas 18% 
de um total de 47,4 milhões de dólares ne-
cessários para fornecer protecção e assis-
tência aos necessitados”, concluiu. 

Cabo Delgado está longe de estar esta-
bilizado

A situação está longe de estar estabi-
lizada e até se agravou nalguns distritos, 
apesar da melhoria junto aos projectos 
de gás, disseram dirigentes dos Médicos 
Sem Fronteiras (MSF) no país. “Estamos 
longe da estabilidade em Cabo Delgado”, 
referiu Helena Cardellach, coordenadora 
de emergência dos MSF em Cabo Delga-

do, classificando a situação como “uma 
grave crise, com muito sofrimento e des-
locados”, já acima de um milhão. “É di-
fícil de prever o que vai acontecer, mas o 
que é claro é que se este conflito acabasse 
amanhã, as necessidades estariam lá” du-
rante muito tempo, até porque já existiam 
antes, referiu. “Nalgumas partes da pro-
víncia, como Palma, a situação está um 
pouco mais estável”, mas “noutras está 
a piorar”, detalhou Federica Nogarotto, 
representante dos MSF em Moçambique.

Palma é o distrito onde estão os projec-
tos de gás e que passou a ser guarnecido 
por tropas do Ruanda. Olhando para a 
província no seu todo, não se pode “dizer 
que o número de ataques diminuiu” - ape-
sar de a representante admitir que é pre-
ciso perguntar pelos números -, “ou que a 
quantidade de população em necessidade 
seja menor que há dois anos, isso de certe-
za”. Federica Nogarotto diz que há mais 
necessidades humanitárias, num cenário 
em que “o medo continua a movimentar 
as pessoas”. Dirigentes dos MSF falaram 
nesta quinta-feira num evento online para 
assinalar dois anos após o ataque a Pal-
ma, o mais mediático da insurgência que 
dura desde 2017 em Cabo Delgado.

O ataque feito por insurgentes parali-
sou os projetos de gás do consórcio lide-
rado pela TotalEnergies, obras que alguns 
empreiteiros dizem que vão recomeçar 
em meados deste ano.

No resto da província, as famílias ainda 
fogem de lugar para lugar, porque quan-
do pensam ter chegado a um local seguro, 
têm de tornar a fugir por causa de novos 
ataques e assim ninguém consegue reco-
meçar uma vida, assinalam os MSF. “Es-
tão sempre a tentar recomeçar do zero”, 
sublinhou Helena Cardellach.

Há muitos milhares a regressar a alguns 
distritos, como Mocímboa da Praia, mas 
nestas zonas semidestruídas e reconquis-
tadas aos insurgentes, faltam serviços bá-
sicos de saúde e outros. Faltam tratamen-
tos para a malária, HIV, tuberculose e há 

uma ausência de cuidados quanto à saúde 
mental, extremamente afetada, apontou 
Philip Aruna, dirigente regional dos MSF 
que acompanhou o regresso de famílias.

De uma forma geral, fora de Pemba 

(capital provincial) e Palma, a presença de 
serviços de saúde e de ajuda humanitária 
é reduzida e em muitos pontos do interior 
resume-se aos Médicos Sem Fronteiras. 
A tarefa de atender à saúde da população 
dispersa e em fuga é “incomensurável”, 
referiu. Para as organizações humanitá-
rias “os desafios são muitos”.

Cabo Delgado “não é fácil”, disse a 
chefe de missão, por causa da inseguran-
ça, das dificuldades logísticas – há locais 
sem acesso, sobretudo durante a época 
das chuvas -, e da dispersão dos habitan-
tes. “Continuamos a ver o conflito, vio-
lência, pessoas sem acesso a água, a se-
rem raptadas - com as consequências que 
isso tem -, a serem vítimas de violência 
sexual, sem serviços a saúde”, ilustrou 
aquela responsável com vários retratos do 
que se testemunha no terreno.

Além disso, há outras emergências em 
Moçambique em que os MSF também ac-
tuam: tempestades e inundações, como o 
recente ciclone Freddy, e um surto de có-
lera em várias províncias. 

Distrito de Palma à espera dos melhores dias

As mulheres da cidade de Nam-
pula apresentaram na manhã 
desta quinta-feira junto dos 

Partidos Políticos e Grupo de Cidadãos 
proponentes de candidatura às eleições 
autárquicas, o seu manifesto eleitoral, de-
nominado Manifesto Eleitoral da Mulher 
(MEM), instrumento que procura promo-
ver discussões entre mulheres e raparigas 
eleitoras da cidade de Nampula com os 
concorrentes à governação municipal, 
para influenciar na inclusão das deman-
das desta camada e raparigas da cidade 
de Nampula nos manifestos eleitorais dos 
partidos políticos.

Encabeçado pela Associação de Viúvas 
Teresa Grigolini (AVTG), o documento 
que arrola as preocupações de mulheres e 
raparigas eleitoras é um resultado de 19 
encontros de auscultação realizados dos 
20 programados, com a abrangência dos 
18 bairros localizados nos seis postos Ad-
ministrativos da Cidade de Nampula, com 
a participação de mais de 600 pessoas e 
contém pilares como Água e Saneamen-
to do Meio, Sector de Assuntos Sociais, 
Mercados e Feiras, Infra-estruturas (estra-
das e pontes), Educação, Emprego, Habi-
tação, Segurança, Energia, Saúde, Trans-
porte e outros, como os principais pilares 
principais daquilo que é a necessidade da 
mulher e rapariga.

Segundo a Directora Executiva do pro-
jecto Aumentar a Participação da Mulher 
e Rapariga nos Espaços Locais de Toma-

da de Decisão da AVTG, Cecília Noguei-
ra, os manifestos dos partidos políticos, de 
alguma forma não espelham aquilo que é 
as necessidades prioritárias da mulher, daí 
que o objectivo da divulgação do MEM, é 
de fazer com que estes incluam estas ne-
cessidades retratadas no documento.

“Tendo em conta que este é um ano 
eleitoral e que ainda estão a decorrer pre-
parações para as campanhas, a AVTG 
aproveitou este momento fértil, para os 
partidos tomarem nota do que nós real-
mente precisamos, não estamos a dizer 
que nos manifestos políticos não estão lá 
apresentadas as nossas necessidades, mas 
apresentam de uma forma não eficaz, 
e nós com este nosso documento quere-
mos que eles levem a sério que realmente 
é prioritário atender as nossas preocupa-
ções que são apenas coisas básicas para o 
bem-estar”, disse Nogueira.

Por sua vez, os partidos políticos que 
se fizeram presente na reunião, acreditam 
que os problemas arrolados no MEM já 
estavam agendados para a colocação dos 
seus manifestos eleitorais. 

“Na verdade, não é nada fácil saber de 
todas as necessidades das mulheres para 
colocar nos nossos manifestos, e por vezes 
corremos o risco de prometer coisas que 
nem são prioritárias, por isso que o meu 
partido vai levar em consideração estes 
pontos todos, e trabalhar para que estas 
necessidades sejam ultrapassadas” disse 
Filomena Mutoropa do PAHUMO.

Mulheres de Nampula criam 
manifesto para eleições au-
tárquicas ANTÓNIO CINTURA



Uma figura ímpar que importa 
recordar

E
ste visionário foi Senador, 
Embaixador no Reino Unido, 
Membro da Academia Brasi-
leira de Letras e aventurava-se 

na Indústria Farmacêutica com dois labo-
ratórios com presença no Mercado Na-
cional e como produtor rural. Foi ainda 
grande amante das Artes, e o Fundador e 
principal angariador do Acervo do Museu 
de Arte de São Paulo, que se chama hoje 
Assis Chateaubriand. Primeiro, fez a sede 
no edifício dos Diários Associados e, de-
pois, obteve do prefeito Adhemar de Bar-
ros o terreno onde está a Sede na Avenida 
Paulista, uma referência da cidade.

O Genial brasileiro, que amava Portugal 
— assim como o seu principal jornalista, 
David Nasser, um dos Grandes Profissio-
nais de sua época —, foi o promotor de 
campanhas pela Aviação e pela Criança. 
Em 64, quando os Militares assumiram 
o Governo, face à Grave Crise Política e 
Económica, lançou já doente a Campanha 
Ouro para o Bem do Brasil, em que mi-
lhares de pessoas doaram anéis, pulseiras 
e outros artigos com ouro para ajudar na 
recuperação do país.

Com vida pessoal complicada, três fi-
lhos de três mulheres diferentes, criou um 
condomínio de acções e legou as empresas 
jornalísticas aos empregados mais chega-
dos. Meio Século depois da sua morte são 
poucos os jornais e rádios do Grupo, que 
mantém apenas dois canais de televisão, 
de um conjunto que foi de 22. Os melho-
res jornalistas do Brasil no Sec. XX tive-
ram uma passagem na rede “Associados”.
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Roberto Marinho, que foi um empresário 
mais competente, passou a vida dedicado 
às empresas, sem prejuízo de compromis-
so democrático e com o País, que o levou 
a apoiar do início ao fim o período militar. 
Mas teve pouco ou nenhum envolvimento 
na política e em outras actividades estra-
nhas à Comunicação Social que possuía. 
Cresceu com endividamento zero, excepto 
no período em que teve de comprar a parti-
cipação na Rede Globo aos americanos do 
Time-Life. Pagou em poucos anos.

Já Chateaubriand foi diferente. Todas as 
teses defendidas hoje pelos economistas e 
pensadores modernos em relação à impor-
tância do Capitalismo Social, globalizado, 
sem preconceitos, foram a sua Bandeira de 
toda Vida. Admirador de Salazar, escreveu 
que “a base da ordem interna de uma Na-
ção reside na sua ordem financeira”. E cha-
mado a opinar sobre quais os três maiores 
problemas do Brasil, respondeu que eram: 
em primeiro, a Educação; em segundo, a 
Educação; e, em terceiro, a Educação.

Foram mais de 12 mil artigos que escre-
veu em pouco mais de meio século. Nem 
o AVC, que o deixou imobilizado, inter-
rompeu sua actuação. Um académico, ao 
visitá-lo já doente, exclamou: “o edifício 
pegou fogo e a biblioteca ficou intacta”. 
Escreveu até morrer.

Um dos grandes sucessos editoriais do 
Brasil, nos Anos 90, foi a biografia escri-
ta por Fernando Morais, “Chatô, o Rei do 
Brasil”. Realmente, sem ser Rei, ele man-
dou muito. Um homem deste não pode 
ser esquecido! É por esta razão que aqui 
o recordo pelo simples facto de ter-me in-
teirado do seu percurso biográfico, no ano 
que dava os meus primeiros passos como 
Jornalista, ao serviço do então matutino 
DIÁRIO, na ex-Lourenço Marques, em 
Moçambique, actual Maputo.

E sempre tive por ele uma Admiração 
extraordinária. Quando faleceu no dia 4 
de Abril de 1968 — faz precisamente hoje, 
Terça-Feira, 55 anos que nos deixou. Re-
cordo ter enviado à Família, passados to-
dos estes anos, um Telegrama a manifestar 
as minhas mais Sentidas Condolências. É 
pena que em Moçambique — e no Mundo! 
— não hajam cada vez mais seres huma-
nos como Assis Chateaubriand para servir 
de Exemplo às nossas Gerações Actuais e 
Vindouras. Paz à sua Alma de Eleição! 

O tempo passa e alguns 
homens que marcaram o 
passado de maneira relevan-
te não conseguem sair de 
cena, tal as suas trajectórias 
de vida empresarial, pessoal 
e pública. Assim é o brasi-
leiro Assis Chateaubriand, 
um dos grandes dos “me-
dia” mundiais em seu tem-
po, pioneiro na televisão no 
Brasil, que chegou a ter 30 
jornais diários, 51 emisso-
ras de rádio e uma revista 
que vendia, nos Anos 50 e 
60, da Segunda Metade do 
Séc. XX, perto de um mi-
lhão de exemplares por se-
mana.
AFONSO ALMEIDA BRANDÃO

V
ai decorrer, no dia 30 de 
Março, a última sessão do 
ciclo de cinema moçambi-
cano no âmbito da “Mo-

çambi-Cá - Exposição de artistas plás-
ticos de Moçambique”. Poderá assistir 
ao documentário “Ngwenya, o Croco-
dilo”, que traça um retrato espiritual e 
artístico do pintor moçambicano Ma-
langatana, a partir das 16 horas.

“Ngwenya, o Crocodilo”
Realização: Isabel Noronha
Ano: 2007
Local de Produção: Moçambique
Género: Documentário, 90m
Descrição: Documentário que traça 

um retrato espiritual e artístico do pin-
tor moçambicano Malangatana.

O pintor moçambicano Malangata-
na é descrito por Isabel Noronha como 
um Ngwenya, que significa crocodilo 
na língua ronga. “Era assim que ele se 
apresentava. Era uma figura muito for-
te e protegia-se o suficiente para não ser 
atacado. Era profundamente sábio na 
sua maneira de ser e estar” diz a reali-
zadora que produziu um documentário 

Ciclo de cinema moçambicano

sobre a vida e as obras do pintor.
(Prémio Festival de Milano - Melhor 

documentário de África, Ásia e América 
Latina.                          REDACÇÃO

Assis Chateaubriand
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