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PCA da ADIN defende que palhotas 
são o rosto da pobreza no norte
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Nyusi legaliza milícia maconde e 
deixa o exército “de rastos”

O Governo dirigido por si 
vai legalizar a milícia ma-
conde, também apelida-

da como “força local”, que ajuda no 
combate aos terroristas em Cabo Del-
gado, uma posição clara de apoio à 
sua tribo e relegando a força do Esta-
do, o exército, ao Deus dará.

O porta voz do Conselho de Mi-
nistros, Filimão Suaze, avançou que 
o Governo submeteu na Assembleia 
da República uma proposta de adita-
mento à lei da defesa nacional e das 
Forças Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM) em que chama a 
si a organização e funcionamento da 
força local.

A proposta já foi depositada no 
parlamento, de acordo com o vice-
-ministro da justiça, assuntos consti-
tucionais e religiosos. No documento, 
segundo Suaze, a força local é cons-
tituída por “membros da comunida-
de de uma circunscrição de base”. 
A sugestão entregue ao parlamento 
preconiza que a entidade actue sob 
subordinação do Chefe do Estado-
-Maior-General das Forças Armadas.

A designação força local começou 
a ser usada em Moçambique em refe-
rência a grupos de antigos combaten-
tes de libertação nacional e seus des-
cendentes que se organizaram para 
lutar contra os grupos armados que 
actuam na província de Cabo Delga-
do.

O envolvimento dessa estrutu-
ra armada apoiada pelo Governo na 
guerra contra a insurgência tem sido 
descrito por várias correntes como 
inconstitucional, defendendo que as 
tarefas de defesa nacional são da res-
ponsabilidade das Forças Armadas. 
A legalização da força local revela a 
preferência “aos seus” por quem di-
rige o Estado e não na consolidação 
da entidade que representa a todos os 
moçambicanos.

Causa estranheza que Nyusi este-
ja disponível para atribuir à sua tribo 
uma das principais funções do Estado, 
a segurança do país, deixando a força 
estatal de rastos, pois os recursos que 
se proverá à milícia, podiam muito 
bem servir ao exército moçambicano.

A situação indica que mais uma 
vez, a tribo da vez vai ocupar um lu-
gar de relevo, até porque a força lo-
cal só ganhou relevância na guerra de 
Cabo Delgado, o que levanta sérios 
questionamentos. Um deles é que na 
zona centro do país nunca houve cria-
ção de uma força local, apesar de vá-
rios conflitos terem epicentro naquela 
região. Durante anos, o Governo di-
rigido pelo partido Frelimo, usou di-
versas forças estatais para combater a 
Renamo, sem nunca pensar em envol-
ver os locais. Há quem diga que esta 
é uma forma de premiar a “lealdade” 
maconde, que até onde se sabe, é a 
única força local do país.

Mais do que isso, é uma forma de 
dar “tacho” aos camaradas do planal-
to de Mueda, sua zona de nascimen-
to, que lutaram pela independência, 
na guerra dos 16 anos, e que por con-
ta da idade já avançada, não podem 
integrar no exército regular.

Igualmente, causa estranheza que 
o Estado prefira apetrechar velhos, ao 
invés de recrutar jovens para defender 
o país – cuja maioria está desempre-
gada ou paga para entrar no exército. 
Nyusi pode estar a assumir que as for-
ças armadas não sejam de confiança, 
e por isso prefira os velhos que luta-
ram todas as guerras que o país teve 
após a independência.

Tradicionalmente, os macondes 
sempre foram a elite militar no país, 
desde 1975. Moçambique já teve três 
ministros da defesa provenientes de 

Cabo Delgado. O Presidente da Repú-
blica tem o dever de explicar o porquê 
de preferir o mesmo erro que o país 
cometeu nos anos 80, ao reconhecer 
milicianos – conhecidos por exageros 
na sua forma de actuação e desconhe-
cimento das doutrinas militares. Um 
dos prováveis financiadores dos anti-

MANGAVA DOS SANTOS

Alguns membros da “força local”

SOCIEDADE

Nos últimos tempos no país, 
tornou-se comum nomear 
directamente os macondes 
e seus descendentes, a tribo 
do Presidente da República, 
para ocupar cargos de relevo 
no Estado. Desta vez Nyusi 
preferiu ir mais longe ainda, 
em termos de privilégios à 
sua família alargada.

gos combatentes é o Uganda, país di-
rigido há quase 40 anos pelo ditador 
Yoweri Museveni.

Museveni, que esteve recentemen-
te no país, sempre mostrou um cari-
nho especial, pois Moçambique aju-
dou o seu país no derrube do então 
ditador Idi Amin Dadá. Como forma 
de agradecimento, disse que iria aju-
dar a força local, pois esta também 
ajudou ao Uganda em tempos de ne-
cessidades.

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterroriza-
da desde 2017 por violência armada, 
sendo alguns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico. A 
insurgência levou a uma resposta mi-
litar desde há pouco mais de um ano, 
com o apoio do Ruanda e da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), libertando distritos 
junto aos projetos de gás, mas surgi-
ram novas vagas de violência a sul da 
região e na vizinha província de Nam-
pula.

Moçambique precisa de gestores 
que viabilizam a governação e 
não que reclamam

O Governo de Moçambique 
continua a envidar esforços, no ape-
trechamento de infra estruturas pú-
blicas nas províncias para melho-
rar cada vez mais o atendimento às 
populações. Na última semana, o 
Presidente da República inaugurou 
duas instituições sediadas na cidade 
de Pemba. 

Tratam -se do Gabinete do Se-
cretário de Estado na Província e o 
Serviço Provincial da Economia e 
Finanças, construídas com fundos 
locais. Foi daí que Nyusi desafiou os 
governos locais a seguirem o exem-
plo de Cabo Delgado que conseguiu 
erguer um edifício do género sem a 
intervenção do Governo central.

Falando na ocasião, o Chefe de 
Estado disse que o país precisa de 
governantes gestores de processos, 
que viabilizam a governação e não 
que reclamam soluções. Depois elo-
giou a província de Cabo Delgado, 
que tem sido resiliente e que mes-
mo com o terrorismo que a asso-
la, tem sabido se reinventar para o 
seguir em frente. O estadista pediu 
criatividade aos governos das pro-
vincias tendo apelado que podem 

ser erguidas instalações, sem criar 
dívidas insustentáveis, devendo- se 
accionar mecanismos dentro dos 
limites orçamentais para adquirir 
infra estruturas de qualidade. 

O gabinete do secretário de Es-
tado nasce da requalificação da ex-
tinta Direcção Provincial do Mar, 
Águas Interiores e Pescas e esteve 
orçado em 62 milhões de meticais. 
O edifício tem 22 gabinetes incluin-
do sala de sessões, entre outros de 
maior relevo na função pública. 

Para a Direcção Provincial do 
Plano e Economia e Finanças será 
feita uma amortização semestral de 
fundos locais e até finais de 2023. 
“Daí o edifício passará a pertencer 
as estruturas da província”, garan-
tiu Nyusi.

Durante a sua intervenção, o go-
vernador de cabo Delgado, Valige 
Tauabo, disse que as instituições 
inauguradas emprestam beleza à 
urbe e é um orgulho para a provín-
cia e garantiu ao PR que o executi-
vo local irá fazer de tudo para con-
servar as infra-estruturas.

JACKSON BASILIO
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O Delegado do INGD no 
Niassa, Friday Taibo, que 
lançou o apelo a propósito 

da simulação de ocorrência de desas-
tres que aconteceu quarta-feira finda, 
em Mademo-Ilha, no Bairro de Adine 
1, na cidade de Cuamba, sublinhou que 
o Governo perde anualmente milhões 
de meticais para ajudar a salvar vidas, 
muitas vezes das mesmas pessoas. 

O Delegado disse ainda que, em 
análise superficial, para a época chuvo-
sa 2022-2023, espera-se que cerca de 63 
mil pessoas poderão estar afectadas por 
chuvas intensas, cheias e inundações e 
perto de 40 mil estão na cidade e dis-
trito de Cuamba. Taibo explicou que o 
exercício testemunhado não é apenas 
uma festa, é uma preparação, mas tam-
bém uma das tentativas que já vem há 
anos, para convencer as populações a 
se retirar desses locais.

Conforme assegurou a fonte, o 
INGD irá fazer um trabalho coordena-
do com a Procuradoria da República 
no distrito e com o Conselho Munici-
pal da cidade de Cuamba para conse-
guir retirar as pessoas das zonas de ris-
co e colocá-las em locais seguros como 
a zona onde decorreu a simulação. O 
levantamento que foi feito no ano pas-
sado dava conta de 80 famílias que vi-
vem nessa mesma área e que de forma 
cíclica ficam com o espaço inundado 
por causa de cheias do rio Muanda e 
também porque tem um viaduto que 
conduz a água escoada da urbe para 
o mesmo rio, transformando-se numa 
ilha.

“Nós vamos fazer um trabalho coor-
denado com a Procuradoria e o Con-
selho Municipal da cidade de Cuam-
ba para ver se conseguimos retirar as 
pessoas e colocá-las em locais seguros. 
O Governo perde milhões de meticais 
para ajudar a salvar vidas por ano. 
Então, nós queremos remover as pes-
soas”, explicou o Delegado do INGD 
no Niassa. Por outro lado, sobre a en-
trega de kits, um processo que decorreu 

no âmbito da capacitação de membros 
dos Comités de Gestão de Riscos de 
Desastres, há um dia da simulação, o 
Delegado do INGD informou que há 
disponibilidade de seis kits e já foi fei-
ta a distribuição de três. Agora decorre 
o mesmo processo e com quantidades 
iguais nos distritos com maior propen-
são a ocorrência de chuvas intensas, 
ventos fortes, cheias e inundações, tais 
como Mecanhelas, Cuamba, Mandim-
ba, Ngauma, Lichinga, Lago e, por ve-
zes, Nipepe, Metarica e Marrupa, para 
preparar os membros dos Comités Lo-
cais de Gestão de Risco de Desastres 
baseados nas comunidades visando ga-
rantir uma rápida intervenção, pelo me-
nos nas primeiras 72 horas.  

Os kits fornecidos contemplam ma-
teriais de trabalho como bicicletas, me-
gafones, capas de chuvas, colectes, bo-
nés, candeeiros e botas, para além de 
catanas e enxadas que se têm usado 
para abrir novas áreas, sobretudo nas 
cheias de vegetação e que carecem da 
sua retirada para o reassentamento de 
população.

O delegado do INGD considerou 
ainda ser fundamental afastar o divisio-
nismo fomentado por forças políticas 
ou partidárias e grupos de origem du-
rante o exercício de actividades de cam-
po, porque a missão é de salvar vidas 
humanas e bens materiais de qualquer 
cidadão, sem distinção. “Uma coisa 
que dá para reparar é que nós trabalha-
mos em prol da gestão de riscos de de-
sastres. A nossa missão é salvar vidas, é 
fazer com que não haja perda de bens, 
as pessoas vivam seguras de vários aci-
dentes”, explicou Taibo.

O Delegado distrital do INGD em 
Cuamba, Graciano Pêssuro, explicou 
que a escolha da área para a simulação 
foi por ser considerada zona de risco na 
região. A sua instituição identificou dois 
locais para reassentamento das pessoas 
que se encontram na zona em questão. 

Os locais de reassenatemnto ficam nos 
bairros de Nchato e João, onde estão 
disponíveis acima de 100 talhões para 
o efeito.

A Rainha de Mademo-Ilha, no Bair-
ro de Adine 1, Eva Abudo Abdala, que 

responde por uma das faixas geográfi-
cas em risco de desastres, disse ser fun-
damental o apelo das autoridades do 
INGD e, igualmente, lançou alertas aos 
que vivem na sua zona no sentido de 
acatarem cuidadosamente os apelos e 
se deslocarem para áreas mais seguras, 
pois as simulações têm servido de base 
para salvação de vidas humanas e recu-
peração de bens ou materiais. 

O Gestor das Políticas e Programas 
Humanitários na Associação Actio-
nAid Mozambique, em representação 
da ACNUR, Johanes Chiminya, disse 
estar satisfeito com a simulação para 
transmissão de conhecimentos sobre 
como salvar vidas em tempos de cheias 
ou inundações e espera que se venha 
conseguir ajudar as comunidades. A 
Coordenadora Regional Norte da Or-
ganização para Promoção da Paz e De-
senvolvimento Humano (ORPHAD), 
Natacha Fidel Remy, afirmou ter colhi-
do uma boa experiência com a simula-
ção.

INGD reforça apelo para afastamento de 
zonas de risco em Cuamba
O Instituto Nacional de 
Gestão e Redução de Riscos 
de Desastres (INGD) no 
Niassa está contínua e 
arduamente a reforçar 
apelos às populações locais, 
acima de tudo às que vivem 
em zonas de risco, para se 
afastarem das áreas proibidas 
para evitarem problemas em 
caso de desastres naturais.

Um dos momentos de simulação levados a cabo pelo INGD

ANTÓNIO CINTURA

Casamentos prematuros 
aumentam partos fora da US 
em Cabo Delgado

O Sector de Saúde na Província de 
Cabo Delgado está preocupado com o 
aumento do número de partos fora das 
Unidades Sanitárias (US). Nos primei-
ros nove meses o sector registou 75.699 
partos em todas US da província. Des-
se número, 1074 foram não institucio-
nais, ou seja, aconteceram fora das ma-
ternidades, o que corresponde a 34 por 
cento.

A informação foi avançada ao 
NGANI pelo Director Provincial de 
Saúde em Cabo Delgado, Magido Sa-
buni. O director considerou que 1074 
partos fora da maternidade é um núme-
ro bastante alto e constitui um grande 
desafio ao sector para travar essa ten-
dência. “Temos um grande trabalho de 
continuar a disseminar mensagens para 
reduzir o fenómeno”, disse a fonte. 

Sabuni informou ainda que a saúde, 
junto dos parceiros UNICEF e a ME-
DICUS MUNDI, estão a levar a cabo 
campanhas de sensibilização para que 
as mulheres grávidas não nasçam bebes 
prematuros. Entretanto, a maioria das 
mulheres não adere a consultas pré-na-
tais logo nos meses inicias, optando por 
começar no quarto mês, período consi-
derado longo para que a mulher nasça 
um bebe saudável.

“A grávida deve durar 37 semanas 
de gestação e o bebé não deve ter um 

peso inferior de 1 kg. A província as-
sim como o pais devem reflectir como 
mitigar este problema, assim como a 
criação de condições de saúde prin-
cipalmente para mulheres grávidas”, 
avançou Sabuni.  . 

A fonte afirma que é nesse período 
em que a mãe recebe o diagnóstico so-
bre como será o seu bebé e se não ade-
re aos cuidados de saúde, assim como 
realizar a consulta pré-natal tarde, o 
bebé pode ter complicações no seu nas-
cimento. “É preciso rigor no cumpri-
mento do calendário da consulta pré-
-natal. A mulher deve fazer a consulta 
logo no primeiro mês de gravidez, algo 
que muitas não fazem”, lamentou Sa-
buni.

A secretária permanente da cidade 
de Pemba, Justina Tauabo, defende que 
para além da realização de campanhas 
de sensibilização para as mulheres ade-
rirem ao planeamento familiar, é neces-
sário encorajar as raparigas a evitarem 
os casamentos prematuros, que é um 
dos factores desta problemática do nas-
cimento de bebés prematuros e fora da 
US. Tauabo mencionou alguns mitos 
que não ajudam a resolver o problema, 
dando como exemplo o facto de em al-
gumas comunidades a mulher grávida 
ser proibida de comer ovo cozido sob 
risco de nascer um bebé sem cabelo. JB
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Armindo Ngunga defende que palhotas 
reflectem o rosto de pobreza no norte

De acordo com o Presiden-
te do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da Agên-

cia de Desenvolvimento Integrado do 
Norte (ADIN), Armindo Ngunga, 
para inverter o cenário é necessário 
um trabalho coordenado envolvendo 
todos os actores de desenvolvimento, 
sobretudo os públicos e privados, prio-
rizando a acção pedagógica que con-
siste na sensibilização das comunida-
des para a construção de residências 
condignas, resilientes em locais urba-
nizados e recorrendo a material con-
vencional. 

Ngunga frisou que, quando se olha 
para o norte do país, a cara da pobreza 
são as palhotas. “Se quisermos olhar 
para o desenvolvimento de forma sé-
ria, temos que priorizar a habitação 

JÚLIO PAULINO

Mais de setenta por cento 
da população rural no país 
vive em residências de 
construção precária por causa 
do elevado nível de pobreza a 
que está votada pelo Estado 
moçambicano. A situação é 
mais gritante nas províncias 
do centro e do norte não só 
devido as assimetrias regionais 
que caracterizam o país, mas 
também por causa dos desastres 
naturais como ciclones e cheias, 
que afectam as duas regiões 
quase sempre.

condigna e resiliente para populações 
das zonas rurais. Não importa a quan-
tidade de comida que temos em nos-
sas casas. A título de exemplo, existe a 
iniciativa presidencial energia para to-
dos, mas não é possível ligar energia a 
uma casa sem as mínimas condições”, 
disse Ngunga.  

O PCA referiu por outro lado que 
para a ADIN o desenvolvimento não 
são apenas metas ou o Produto Interno 
Bruto que a região norte atingiu, o pro-
gresso traduz-se também na melhoria 
da qualidade de vida das populações 
e a habitação condigna consta como 
o principal indicador. “Todo cidadão 
moçambicano tem direito a uma resi-
dência condigna, dai que precisamos 
ajustar e divulgar a política nacional 
de habitação”, concluiu Ngunga. Por 
seu turno, o Presidente do Fundo de 

Fomento de Habitação, no Ministério 
das Obras Públicas Habitação e Recur-
sos Hídricos, Armindo Munguambe, 
assegurou que o seu sector tem vindo a 
acelerar o programa de construção de 
residências resilientes com vista a res-
ponder o acesso a residências às popu-
lações rurais no país e a consequente 
melhoria de condições de vida para as 
famílias. Munguambe destacou a cons-
trução de cem residências condignas e 
resilientes no povoado de Mogogolo-
ne, distrito de Mocuba na Zambézia, 
que servem como o ponto de partida 
e um exemplo a seguir. As residências 
que beneficiaram igual número de fa-
mílias foram construídas no âmbito 
do programa Habita Moçambique.  O 
nosso interlocutor informou que ac-
tualmente mobilizou-se cerca de cem 
milhões de dólares norte-americanos, 

num financiamento do Banco Mun-
dial, que será investido em projetos de 
melhoria de casas na zona norte, con-
cretamente em Pemba, Montepuez na 
província de Cabo Delgado, Nampula 
cidade e Nacala-porto, na província 
de Nampula, que vai beneficiar per-
to de 324 mil pessoas. “Associado ao 
facto de terem casas precárias e vulne-
ráveis aos efeitos climáticos adversos, 
temos um projecto de desenvolvimen-
to urbano que não incorpora apenas a 
melhoria de qualidade das habitações, 
mas sim a melhoria das condições de 
vida das populações e traz consigo 
escolas, hospitais, centros comercias, 
principais vias de acesso, entre outras 
infraestruturas”, disse Munguambe.

Sem, no entanto, avançar os valo-
res envolvidos, o presidente do FFH 
revelou que, está em curso a mobiliza-
ção de fundos através do Exim Bank 
da India, para a construção de 650 ca-
sas nas províncias de Tete, Cabo Del-
gado e Zambézia, e de forma gradual 
para outras províncias, sobretudo para 
os distritos rurais das províncias nor-
tenhas.   

“Temos especificamente o progra-
ma Habita Moçambique onde está as-
segurada a construção de duas mil ca-
sas nas zonas rurais das províncias de 
Nampula, Cabo Delgado e Niassa e  
vamos distribuir planta arquitetónica, 
kits gratuitos de chapas para cobertu-
ra, barrotes alvenaria e caixilharia. As 
projeções indicam que até 2024 serão 
construídas 8200 casas”, disse Mun-
guambe.

Armindo Ngunga

Organizações da Sociedade Civil quebram 
silêncio em relação a violência doméstica

Pelo menos dezoito pessoas fo-
ram julgadas neste ano em alguns 
distritos da província de Nampula, 
com sentenças que variam entre 20 
dias e oito anos de prisão, em cone-
xão com crimes relacionados a vio-
lência contra menores, no âmbito do 
movimento em curso levado a cabo 
por várias organizações da socieda-
de civil que operam na província, vi-
sando devolver a dignidade aos pe-
tizes, combater a violência baseada 
no género.

Os mencionados julgamentos fo-
ram realizados no âmbito da inicia-
tiva tribunais móveis, que se circuns-
creve na movimentação para julgar 

casos relacionados a vários tipos de 
violência domestica nas comunida-
des, face a algumas denúncias. De 
acordo com estudos, os índices de 
casos de violência que dão entrada 
um pouco por todas subunidades po-
liciais da província, apontam que as 
principais vítimas são homens e crian-
ças, pese embora ainda haja receio no 
processo de denúncia pelos visados.

A violência domestica e a baseada 
no género foi objecto de debate à mar-
gem da Conferência Regional sobre 
Masculinidade, Paz e Coesão Social, 
organizada pela rede HOPEM com o 
financiamento do FNUAP. O encon-
tro reuniu perto de uma centena de jo-

vens provenientes dos 23 distritos da 
província de Nampula, da Zambézia 
e Cabo Delgado. Estiveram também 
presentes activistas sociais, represen-
tantes das organizações da sociedade 
civil que operam na província, Policia 
da Republica de Moçambique, entre 
outros.

O Gestor de Programas da HO-
PEM, Alberto Cumbi, apelou para a 
necessidade de se investir nos jovens 
como forma de inverter o cenário, 
uma vez que essa faixa etária é a mais 
propensa a casamentos prematuros, 
envolvimento em actos de crimina-
lidade, adiando e certa forma o seu 
futuro. O nosso interlocutor assegu-

rou que está em curso a denuncia e 
o seguimento dos casos de violação, 
sobretudo das uniões prematuras, 
junto aos órgãos de administração 
de justiça para desencorajar tais prá-
ticas.

O representante do Gabinete de 
Atendimento à Família e Género 
no Comando Provincial da Policia 
da Republica de Moçambique em 
Nampula, aponta para pouco mais 
de mil casos resultantes da violência 
doméstica. Os distritos de Nampula 
e Mogovolas são apontados como os 
que mais casos registaram. 

JÚLIO PAULINO
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OPINIÃO

Sempre com um tom poéti-
co, conforme estamos habi-
tuados - antes do natal, em 

cumprimento de uma prerrogativa 
Constitucional (artigo 158), o Pre-
sidente da República (PR), Filipe 
Nyusi apresenta o seu informe anual 
à Assembleia da República que ver-
sa sobre a situação geral da Nação, 
com discursos que sobrevoam sobre 
a realidade do país, nas dimensões 
político-administrativa, económica 
e social.

Apesar das iniciativas governa-
mentais para promover a paz, de-
senvolvimento económico, o cresci-
mento inclusivo e o bem-estar social, 
factores como o terrorismo no norte 
do país, raptos na região sul, nepo-
tismo nas Forças de Defesa e Segu-
rança, escândalos na educação e os 
contornos associados a implementa-
ção da Tabela Salarial Única (TSU) 
marcaram bastante como o quadro 
negro em 2022.

Como de costume, o informe irá 
(mais uma vez) pecar ao não abrir 
espaço para debate entre o Presiden-
te da República e os moçambicanos, 
que se fazem representar pelos 250 
deputados, o que mina a participa-
ção dos moçambicanos na vida da 
nação, um dos pressupostos da boa 
governação que o PR se predispôs 
em defender. A última vez que tal 
aconteceu foi ainda no mandato do 
presidente Joaquim Chissano.

Na nossa antevisão, o Informe 
sobre o Estado Geral da Nação em 
2022, poderá iniciar por descrever o 
contexto/ambiente em que o plano 
económico e social foi implementa-
do. Mas antes será nota de destaque 
a eleição de Moçambique a mem-
bro não-permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas 
para o biénio 2023-2024. 

Em relação a matérias de paz e 
segurança, o Presidente poderá dis-
correr em torno da segurança na re-
gião norte do país, a destacar as in-
cursões terroristas protagonizadas 
pelos insurgentes em Cabo Delgado. 
Elementos como o desmantelamen-

to das bases outrora sob influência 
dos terroristas, poderão ser a tónica 
dominante do discurso do PR, para 
além de uma especial saudação às tro-
pas dos países da SADC e do Ruan-
da. Ainda no âmbito do terrorismo, 
a captura de alguns “cabecilhas” e 
a conceção do perdão presidencial 
a supostos antigos terroristas, entre 
outras glórias, serão o destaque do 
discurso governamental. Entretanto, 
diferente desta imagem romântica, 
em 2022 o terrorismo em Moçambi-
que assumiu uma nova postura, ex-
pandindo-se para as províncias de 
Niassa e Nampula. O processo teve 
consequências drásticas para o sec-
tor da defesa, que de forma ortodo-
xa estava convicto de que o terroris-
mo se limitava a província de Cabo 
Delgado.

No domínio da paz e reconcilia-
ção nacional, será destaque o fim 
da junta militar da Renamo, lidera-
da por Mariano Nyongo, que desde 
2019, através de ataques esporádi-
cos e emboscadas a civis, vinha se-
meando pânico e terror na região 
centro do país.  Outro elemento de 
destaque será outro a implementação 
do acordo de Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração (DDR) 
dos homens armados da Renamo, a 
destacar o encerramento definitivo 
das cinco bases militares do maior 
partido da oposição em 2022. 

Este facto mereceu a atenção es-
pecial do enviado pessoal do Secre-

tário-geral das Nações Unidas para 
Moçambique, Mirko Manzoni, que 
saudou as partes por tornar o proces-
so de DDR sustentável em sobres-
saltos. Quanto à ordem e tranquili-
dade pública, a atenção irá para os 
raptos com intuito de extorsão, uma 
indústria que cresce a olhos vistos e 
que ameaça a soberania e o desen-
volvimento do país. Os raptos pro-
varam em 2022 que as instituições 
policiais moçambicanas precisam de 
se modernizar. No informe de 2021, 
o presidente deu a conhecer a von-
tade do Governo em criar uma uni-
dade anti-raptos - Unidade Aprova-
da de Investigação de Moçambique 
(UAIM), por ser um crime complexo.

No que respeita ao desempenho 
da economia, 2022 foi o ano de re-
cuperação dos choques causados 
pelas dívidas ocultas, desastres na-
turais (IDAI e Kenneth) e pela Pan-
demia da Covid-19. Para fazer face 
a este cenário, em agosto de 2022, 
o Presidente da República apresen-
tou um Pacote de Medidas de Ace-
leração Económica (PAE), quanto 
a nós acertadas, embora tardias em 
chegar, com objectivo de estimular 
o ambiente de negócios e promover 
o bem-estar da sociedade. Ainda no 
domínio da economia, sob a capa do 
programa SUSTENTA, o Presidente 
não vai deixar de destacar a inaugu-
ração da maior unidade de processa-
mento de carnes do país e uma das 
mais modernas de África, localizada 

na província de Tete. Contudo, ape-
sar desse triunfalismo, a questão que 
não cala é: será que o SUSTENTA, 
sustenta? 

Em termos de inflação para o pre-
sente ano, importa mencionar que foi 
sem precedentes, sobretudo com o 
aumento exponencial dos preços dos 
produtos básicos, o que impacta na 
estabilidade financeira e o bem-estar 
das famílias. No que toca ao reforço 
da integridade da administração pú-
blica e o combate à corrupção, im-
porta frisar que está sendo minada 
pela implementação da Tabela Sala-
rial Única (TSU), que semeia insa-
tisfação generalizada nas diferentes 
classes laborais do país. 

No domínio dos transportes e 
comunicações, as inaugurações de 
estradas e abertura de novas porta-
gens, serão nota de destaque. Mas 
é preciso lembrar que a tempestade 
tropical Ana colocou abaixo a ponte 
recém-inaugurada na região de Ma-
lei, banhada pelo caudal do rio Li-
cungo, entre os distritos da Maganja 
da Costa e Namacurra, na provín-
cia da Zambézia, espelhando a fraca 
qualidade das infra-estruturas públi-
cas disponíveis um pouco por todo 
o país.

Não sendo possível apresentar to-
dos os dados a serem proferidos pelo 
presidente da república neste espa-
ço, vamos terminar com o sector da 
educação, frisando que no âmbito da 
iniciativa de expandir o sistema de 
educação com qualidade, será nota de 
destaque a inauguração de infra-es-
truturas escolares, sobretudo a Escola 
Secundária Engenheiro Filipe Jacin-
to Nyusi, o maior estabelecimento 
de ensino secundário no país. Mas 
foi em 2022, que o sector da educa-
ção registou os maiores escândalos, 
como os casos de erros graves nos 
livros escolares, nos testes e recente-
mente nos exames. Em notas gerais, 
o Estado Geral da Nação, continua 
desafiador, sobretudo para reverter 
os indicadores dos índices de desen-
volvimento humano, no qual o país 
se encontra na cauda.
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      Jaime Newton Z. Gode

Uma antevisão ao Informe Anual do 
Estado Geral da Nação em 2022

       Consultor e Activista de Direitos Humanos

PR apresentando o Informe de 2021 na Assembleia da República



 

O voto directo para as de-
mocracias presidencia-
listas carrega o problema 

de que as promessas eleitorais são 
do candidato e não da coligação 
de partidos. No caso da escolha 
de um nome, é ele quem respon-
de pelos compromissos assumidos 
em campanha, enquanto nas coli-
gações o líder pode ser substituído 
na hora de formar os governos.

Lula da Silva vive o drama de 
conciliar o possível, o razoável, 
com as obrigações que tem com 
as mais variadas correntes do pen-
samento de esquerda. Apesar dos 
escândalos nos seus governos e de 
Dilma, de muitos presos, conde-
nados e mil milhões de dólares de-
volvidos nas chamadas “delações 
premiadas” – o indiciado ganha 
liberdade em troca –, teve muito 
apoio de empresários e economis-
tas que se denominam “progres-
sistas”. A maioria veio do governo 
de Fernando Henrique, que, com 
o vice de Lula, Geraldo Alkmin, 
já acusou o presidente eleito de 
ladrão.

Os regimes bolivarianos na Amé-
rica do Sul em pouco tempo entra-
ram em crise económica e política. 

Querem agarrar-se ao Brasil, que 
possui mais de 350 mil milhões 
de dólares de reservas. Mas como 
emprestar a Cuba, Venezuela, Ni-
carágua, que já devem ao Brasil 
desde os tempos dos governos an-
teriores do PT e nunca pagaram? 
Colômbia e Chile também estão 
com problemas como consequên-
cia de um ambiente pouco recep-
tivo ao investimento, que afecta o 
emprego.

Outra dificuldade será conciliar 
os “movimentos sociais”, como o 
Movimento dos Sem-Terra (MST), 
com o agronegócio brasileiro, o ter-
ceiro em produção e volume de 
recursos no mundo. O MST tem 
por tradição invadir propriedades 
e destruir centros de pesquisas. E 
há ainda os que desejam limitar os 
direitos do proprietário de despe-
jar inquilinos inadimplentes, o que 
pode causar uma crise no imobi-
liário, entre os maiores emprega-
dores do país.

Neste mundo competitivo pós-
-pandemia, o capital quer paz e o 
trabalhador emprego. Os governos 
petistas sempre foram tolerantes 
com greves que dificultam a criação 
de emprego e rendimento em qual-

quer lugar do mundo. A pujança 
asiática e a desindustrialização na 
União Europeia e EUA devem-se 
muito ao sindicalismo selvagem e 
irracional. O Brasil gerou empre-
gos em quatro anos sem greves.

Lula da Silva já afirmou que 
precisa romper o tecto de gastos 
acima do Orçamento do Estado e 
admite usar as reservas cambiais 
para atender a gastos com o social. 
O que pensarão disto os econo-
mistas do mercado financeiro que 
o apoiaram, como Armínio Fraga 
– ex-Banco Central com FHC –, 
Pérsio Arida, de um dos maiores 
fundos de investimento, André Lara 
Resende e os do Grupo Itaú? E 
maior tributação nos rendimentos 
altos e nos dividendos.

Entre os industriais, que não 
foram poucos, a subida de impos-
tos não deve ser bem recebida.

Os “media” que apoiaram 
Lula podem sofrer restrições com 
o anunciado “controle dos media”, 
incluindo no digital, para evitar 
fake news, o que mostra mais um 
viés bolivariano do que aperfei-
çoamento democrático. Nas rela-
ções exteriores, além da intimidade 
com os bolivarianos, Lula terá de 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

conviver com entidades como o 
Hamas, movimento islamista que 
desde o primeiro momento ma-
nifestou a sua alegria com a vitó-
ria. E a comunidade israelita no 
Brasil é grande, influente, presen-
te com muita relevância no sector 
produtivo. O seu ex-ministro Celso 
Amorim, um marxista assumido 
e entusiasta do projecto do Brasil 
liderar os bolivarianos, será o as-
sessor internacional com gabinete 
no Palácio do Planalto.

Diante da dificuldade em conci-
liar tantos interesses e tendências, 
pode fazer uma opção perigosa e 
enfrentar uma permanente e im-
previsível turbulência institucional. 
Ao assumir a presidência, no dia 
1 de Janeiro de 2023, Lula terá de 
começar a conter os seus radicais 
para terminar o mandato de qua-
tro anos em paz.

O perigo não está nele — que é 
um hábil político —, mas sim nos 
companheiros radicais e ressen-
tidos pelas condenações e alguns 
pelas grandes somas devolvidas.  

Resta-nos aguardar para ver 
como é que vai decorrer este Novo 
Mandato de Lula da Silva
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Como vai decorrer o novo mandato 
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Dívida pública de Moçambique deve 
cair abaixo dos 100% do PIB em 2023

“Acreditamos que a dívida pú-
blica vá abrandar de 101% do 
PIB em 2022 para 92,3% em 

2023”, escrevem os analistas desta con-
sultora detida pelos mesmos donos da 
agência de notação financeira Fitch 
Ratings.

Numa nota sobre a economia mo-
çambicana, enviada aos investidores 
e a que a Lusa teve acesso, os analis-
tas escrevem que “o peso da dívida 
de Moçambique vai cair gradualmen-
te nos próximos trimestres, devido à 
melhoria do crescimento económico 
e ao aumento da receita, particular-
mente do sector do gás, o que limita 
as necessidades de financiamento”.

A dívida pública de Moçambique 
medida em função do PIB tem estado 
sempre acima dos 100% desde 2016, 
ano em que foi conhecido o escânda-
lo das dívidas ocultas, tendo apenas 
descido dos 100% em 2019, quando 
ficou nos 99%, de acordo com os dados 
do Fundo Monetário Internacional.

Para além da aceleração da econo-
mia, acrescentam no texto, “a aprecia-
ção de 3,1% do metical prevista para 
2023, para 61,94 meticais por dólar, 
também sustenta o declínio do rácio 

da dívida face ao PIB”. A Fitch Solu-
tions antevê que o défice orçamental vá 
melhorar de 3,9% este ano para 2,5% 
no próximo ano, essencialmente gra-
ças às receitas de exportação do gás.

A 13 de Novembro, a italiana Eni 
exportou o primeiro lote de gás natu-
ral liquefeito produzido na plataforma 
flutuante Coral Sul, ao largo da costa 
norte de Moçambique, para a Europa, 
o que deverá ter dado o pontapé de 
saída para um novo capítulo na história 
económica de Moçambique, devido ao 
significativo aumento das receitas fis-
cais, que deverão subir 11,3%, à custa 
de um fortíssimo aumento no valor 
das exportações, que em 2023 deverá 
subir 243%, para 1,8 mil milhões de 
dólares, segundo a Fitch.

A previsão para o crescimento da 
economia de Moçambique é de 5,3% 
este ano e 6,5% no próximo ano. Mo-
çambique tem três projectos de desen-
volvimento aprovados para exploração 
das reservas de gás natural da bacia do 
Rovuma, classificadas entre as maio-
res do mundo, ao largo da costa de 
Cabo Delgado.

Dois desses projectos têm maior di-
mensão e prevêem canalizar o gás do 
fundo do mar para terra, arrefecendo-o 
numa fábrica para o exportar por via 
marítima em estado líquido.  Um é li-
derado pela TotalEnergies (consórcio 
da Área 1) e as obras avançaram até 
à suspensão por tempo indetermina-
do, após um ataque armado a Palma, 
em março. O outro é o investimento 
ainda sem anúncio à vista liderado 
pela ExxonMobil e Eni (consórcio da 
Área 4).Um terceiro projecto já con-
cluído e de menor dimensão perten-
ce também ao consórcio da Área 4 e 

consiste numa plataforma flutuante 
que já começou a captar e processar 
o gás para exportação, directamente 
no mar, este mês.

A plataforma flutuante deverá pro-
duzir 3,4 mtpa (milhões de toneladas 
por ano) de gás natural liquefeito, a 
Área 1 aponta para 13,12 mtpa e o 
plano em terra da Área 4 prevê 15 
mtpa.

Moçambique paga emissões internas 
do tesouro com “atrasos pontuais”    

Moçambique está a pagar com atra-
so algumas emissões domésticas de 
cupões do tesouro, disseram à Lusa 
investidores e o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), a mais recente das 
quais datada da última semana.

“Os participantes no mercado re-
latam atrasos pontuais no pagamento 
de cupões”, referiu Álvaro Piris, chefe 
da missão do FMI em Moçambique, 
quando questionado sobre o atraso no 
pagamento de cupões de 14 de No-
vembro.

Segundo a mesma fonte, estes atrasos 
têm estado a ser tratados pelo “FMI e 
parceiros de desenvolvimento” com as 
autoridades moçambicanas. As insti-
tuições internacionais “têm estado a 
trabalhar com as autoridades na gestão 
de dívida, de tesouraria e planeamen-
to orçamental, através de projectos de 
capacitação”, detalhou.

O Governo de Moçambique tinha 
agendado para dia 14 de Novembro o 
pagamento dos juros de uma emissão 
de dívida interna, no valor de cerca 
de 3,5 milhões de dólares (3,4 milhões 
de euros), mas uma fonte no merca-
do disse à Lusa que o valor continua-
va pendente até ao início da tarde de 
quinta-feira, admitindo que estaria 
iminente.

Segundo a mesma fonte, o paga-
mento era esperado após nova emis-

são de dívida interna, que ajudará a 
pagar a dívida antiga. A Lusa contac-
tou o presidente da Bolsa de Valores de 
Moçambique, Salim Valá, que recebe 
o dinheiro do tesouro e o entrega aos 
investidores, mas não obteve resposta.

A assessoria do Ministério da Eco-
nomia e Finanças referiu à Lusa que 
Moçambique está “a pagar todas as 
obrigações”, mas sem esclarecer a si-
tuação dos cupões de 14 de Novembro. 
“Uma das preocupações é o pagamen-
to atempado das obrigações internas e 
externas em tempo útil”, disse, acres-
centando que “o elogio recente do FMI 
é demonstrativo do empenho do go-
verno em relação ao pagamento tanto 
da dívida interna como externa”.

O elogio é uma alusão à aprova-
ção da primeira revisão do programa 
de ajustamento financeiro de Moçam-
bique, que permite o desembolso de 
quase 60 milhões de dólares, conside-
rando que as metas foram cumpridas.

“Os critérios de desempenho do 
programa, metas indicativas e valo-
res de referência estruturais, no final 
de Junho de 2022, foram cumpridos; 
a perspetiva de política monetária e o 
aperto proactivo desde início de 2021 
são apropriados para lidar com a pre-
visível subida da inflação”, escreve o 
FMI na nota que dá conta da apro-
vação, pelo conselho de administra-
ção, da primeira revisão da Linha de 
Crédito Ampliada (ECF, na sigla em 
inglês).

A aprovação da primeira revisão 
ao programa de três anos, aprovado 
em Maio deste ano, representa um de-
sembolso imediato de 59,2 milhões de 
dólares [quase 58 milhões de euros], 
do total de 456 milhões de dólares 
[443 milhões de euros] incluídos no 
programa de ajustamento financeiro, 
do qual Moçambique já recebeu cerca 
de 150 milhões de dólares, ou seja, 
145 milhões de euros.

A consultora Fitch Solutions 
considera que a dívida 
pública de Moçambique 
deverá descer para menos 
de 100% em 2023, devido 
à aceleração da economia, 
maiores receitas do gás e 
valorização do metical no 
próximo ano. 

MANGAVA DOS SANTOS

Adivinham-se bons tempos para a nossa economia em 2023 

O FMI diz que o país está a pagar om atraso algumas emissões domésticas de cupões do tesouro
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INSS conta com novo Posto de Atendimento 
em Marrupa

Intervindo pouco depois da 
inauguração do edifício, o 
Delegado do INSS no Niassa, 

Edson Domingos, agradeceu pela nova 
infraestrutura iniciada em Fevereiro 
do corrente ano, com uma área que 
compreende 400 metros quadrados. 
Segundo Domingos, espera-se ver 
inaugurado um edifício igual em breve 
na vila sede do município de Man-
dimba e para o próximo ano prevê-se 
a construção de edifícios idênticos em 
Mecanhelas, Cuamba e Mavago, no 
âmbito do cumprimento integral do Pro-
grama Quinquenal do Governo (PQG 

2020/24). O Delegado provincial do 
Instituto Nacional de Segurança Social 
em Niassa referiu que mais do que a 
infra-estrutura inaugurada, é importante 
ter em conta a componente de recursos 
humanos, pois segundo suas palavras, 
não basta apenas ter um edifício do 
género enquanto os utentes, carecerem 
de bom atendimento.

A administradora do distrito de 
Marrupa, Isabel Jamisse, endereçou um 
gesto de apreço ao Governo através do 
Conselho dos Serviços Provinciais de 
Representação do Estado pelo esforço 
empreendido no cumprimento do Pro-

grama Quinquenal do Governo (PQG 
2020/24) no âmbito da construção de 
infra-estruturas sociais para a melhoria 
da prestação dos serviços aos cidadãos.

Entretanto, por ocasião da inaugura-
ção do Posto de Atendimento Monolí-
tico da Delegação Distrital do Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS) de 
Marrupa, Dinis Vilanculo, Secretário de 
Estado em Niassa, usou do pódio para 
informar que a provisão dos serviços 
de Segurança Social é um dos direitos 
básicos do cidadão e é neste prisma que 
se testemunhou a inauguração do edi-
fício que vai satisfazer os desejos e os 

anseios do público-alvo, nomeadamente 
os contribuintes, beneficiários, pensio-
nistas, entre outros utentes. Vilanculo 
explicou que o facto reafirma o com-
promisso e a visão do seu Governo de 
melhorar, de forma paulatina, o aten-
dimento aos utentes do nosso Sistema 
de Segurança Social obrigatória e com 
o novo empreendimento, espera que 
se esteja em condições de garantir a 
prestação de serviços de qualidade aos 
utentes do INSS. 

“Tenhamos sempre em mente que, a 
manutenção e conservação regular de 
qualquer empreendimento, constitui a 
chave para evitar grandes reabilitações 
que resvalam em encargos para o Estado. 
É daí que apelamos para a necessidade 
de bom uso das novas infra-estruturas, 
de modo a manter as paredes e o mobi-
liário bem conservados, concorrendo 
para a sua durabilidade”, afirmou o 
chefe máximo do Conselho dos Servi-
ços Provinciais de Representação do 
Estado no Niassa.

O Secretário de Estado destacou que, 
no geral, a Delegação Provincial do 
INSS de Niassa, conta com 4.583 con-
tribuintes (Empresas) inscritos, 71.711 
beneficiários (Trabalhadores) inscritos 
e 1.521 pensionistas, dos quais 265 con-
tribuintes (Empresas) inscritos, 4.150 
beneficiários (Trabalhadores) e 36 pen-
sionistas são do Distrito de Marrupa.

POLÍTICA

O Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) 
em Niassa conta, desde a 
manhã da última quinta-feira 
(24/11), com um novo Posto de 
Atendimento que se encontra 
na vila municipal de Marrupa, 
distrito com o mesmo nome, 
uma infra-estrutura tida como 
a terceira no país e a primeira 
da zona norte e está avaliada 
em 14.753. 820MT (catorze 
milhões, setecentos, cinquenta 
e três mil, oitocentos e vinte 
meticais.

PEDRO FABIÃO

Novo edíficio do INSS em Marupa

MultiChoice Africa Accelerator expande 
financiamento para mais oito países
O Programa MultiChoice Africa 

Accelerator foi alargado para 
mais oito países de África, 

após o sucesso que garantiu um finan-
ciamento de 16 milhões de dólares nor-
te-americanos para seis empresas emer-
gentes no ano passado. 

“Estamos muito entusiasmados por 
expandir o MultiChoice Africa Accelerator 
Programme para mais países africanos,” 
disse Calvo Mawela, Chief  Executive 
Officer (CEO) do MultiChoice Group, no 
lançamento do programa. “Faz parte do 
nosso compromisso de longo prazo o 
crescimento e multiplicação do potencial 
tecnológico de África, que é fundamen-
tal para o nosso crescimento futuro.”

O MultiChoice Africa Accelerator Pro-
gramme, que teve início durante a Semana 
Mundial do Empreendedorismo, des-
tina-se a startups e pequenas empresas 
estabelecidas em sectores tecnológicos 

específicos como o healthtech, agritech, fin-
tech, edutech, economia circular e indústrias 
criativas. “Existe um talento empresarial 
incrível por toda a África,” disse Mawela. 
“O MultiChoice Africa Accelerator é uma 
oportunidade para investidores e pequenas 
empresas colaborarem para multiplicar 
o impacto desse talento e expandi-lo por 
toda a África”, acrescentou. 

Tendo começado na África do Sul em 
2021, o MultiChoice Africa Accelerator está 
a se expandir para a Costa do Marfim, 
Senegal, Nigéria, Gana, Quénia, Zâmbia, 
Angola e Etiópia. A iniciativa prepara 
empreendedores emergentes para garantir 
financiamento e ampliar os seus negó-
cios, além de oferecer oportunidades de 
apresentação a investidores internacio-
nais. O Presidente do African Development 
Bank, Dr. Akinwumi Adesina explicou 
que “o sector privado é o acelerador de 
crescimento de África”, e várias nações do 
continente apoiaram o desenvolvimento 

de pequenas empresas como parte da sua 
estratégia económica. O MultiChoice Africa 
Accelerator encaixa-se bem nesses objec-
tivos de desenvolvimento.

O MultiChoice Africa Accelerator Pro-
gramme é uma iniciativa da MultiChoice 
Innovation Fund, em colaboração com a 
incubadora de empresas Companies Creating 
Change (C3) do Dubai, que oferece aos 
empreendedores o acesso às ferramen-
tas, competências e apoio financeiro para 
expandir os seus negócios. A MultiChoice 
também fez parceria com a EOH, uma 
empresa de serviços de tecnologia que 
trará a sua experiência à mesa, especial-
mente em termos de consultoria técnica, 
sprint de desenvolvimento e apoio técnico.

A primeira fase do MultiChoice Africa 
Accelerator Programme viu parceiros do 
sector público e privado em cada país 
nomeando empresas ou empreendedo-
res para o programa. A partir daí, 29 
startups embarcaram numa formação vir-

tual intensiva. A iniciativa destina-se a 
empresas estabelecidas que já operam 
e procuram crescer através da atracção 
de mais investimentos. 

“Os fundadores de startups aprenderam 
tudo, desde como pesquisar adequada-
mente o seu sector de negócio e o seu 
mercado, até como criar um nicho para o 
seu negócio,” disse Boitumelo Monageng 
um dos finalistas do programa no ano 
passado. “Durante os workshops, fomos 
incentivados a ir mais fundo e percebi 
que temos potencial para competir numa 
escala muito maior”, acrescentou. 

O curso de formação virtual decorreu 
durante várias semanas, ensinando aos 
proprietários das startups competências 
sobre meios de comunicação social, a 
melhor forma de fazer negócios, como 
criar planos de negócios apelativos e 
saber o que os investidores procuram - 
NGANI



Em causa está o incumpri-
mento contratual por parte 
do empreiteiro, numa obra 

que se circunscrevia na reabilitação 
integral da faixa de rodagem com a 
colocação de asfalto, construção de 
uma ponteca e valas de drenagem 
nas duas faixas da infraestrutura 
social.

Depois de ter recebido cerca de 
30 dos 38 milhões orçados para o 
efeito, a ZAC construções está a ser 
acusada de apresentar uma obra sem 
a qualidade necessária e dez dias 
após a entrega, o revestimento ficou 
totalmente destruído, na sequência 
de uma queda de chuva, depois de 
se ter assegurado que a estrada tinha 
garantia para um período de dez 
anos, situação que deitou abaixo 
todo o protagonismo que a edili-
dade na pessoa do seu presidente 
Paulo Vahanle, exibiu na cerimônia 
de entrega da obra aos munícipes.

Desconfortado com a situação, o 
edil notificou a empresa, mas não teve 
a colaboração necessária. Inconfor-
mado com o silêncio e pressionado 
pelos utentes da estrada, Vahanle 
recorreu ao Secretário do Estado de 
Nampula, Mety Gondola, que de 

imediato culminou com a criação 
de uma comissão de trabalho mul-
tissectorial envolvendo quadros da 
Direcção Provincial de Obras Públi-
cas Habitação e Recursos Hídricos, 
Edilidade através do presidente da 
Assembleia Municipal, entre outros, 
que tinha como mandato fazer o 
levantamento das necessidades para 
determinar o custo dos trabalhos a 
serem corrigidos.

Feitas às recomendações, notifi-
cou-se a ZAC. A empresa assumiu 
às culpas e a responsabilidade em 
retomar na execução e correção das 
obras, facto que veio a se verificar 
até os dias que correm. Esgotadas 
às negociações, o edil de Nampula 
e a sua equipa de trabalho, decidiu 
rescindir o contrato. “Em Outubro 
último, demos prazo de dez dias para 
que ZAC pudesse reagir e mais uma 
vez, pediu um prazo de 60 dias para 
terminar com às rectificações, o que 
redundou em fracasso. Não tendo 
outra alternativa, rescindimos o con-
trato e vamos assumir a obra, lan-
çando um novo concurso. Enquanto 

isso, vamos avançar com uma acção 
judicial contra esta empresa para 
repor os danos causados à edilidade”, 
disse agastado Vahanle.

O edil desvalorizou as várias vozes 
da sociedade que atribuem nota nega-
tiva a sua governação por causa desse 
infortúnio. Vahanle avançou igual-
mente que se sente burlado pela ZAC 

uma vez que a mesma não dispõe de 
capacidade técnica. Segundo o edil, 
no acto do apuramento, a empresa 
obedeceu todas às regras para contra-
tação de empreitadas públicas, mas 
investigações posteriores, revelaram 
que a companhia apresentou falsas 
informações e inclusive mostrou um 
estaleiro com equipamento de uma 
outra empresa na vizinha província 
de Cabo Delgado, onde a ZAC tem 
o seu “quartel general”. 

“Caímos na armadilha. A empresa 
não tem capacidade e nunca execu-
tou uma obra deste calibre. Opta-
mos por eles porque apresentaram o 
preço mais baixo”, anotou Vahanle. 
Além da estrada que temos vindo 
a mencionar, a ZAC construções 
ganhou outro concurso público lan-
çado pela edilidade, para a conclusão 
da segunda faixa da emblemática 
avenida Eduardo Mondlane na cidade 
de Nampula, que está atrasada a 
um ano. Sobre este assunto, Vahanle 
recusou comentar, tendo apenas dito 
que houve a rescisão do contrato a 
pedido da empresa.
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Município de Nampula assume obras 
abandonadas por um empreiteiro incapaz
O braço de ferro opondo 
o Conselho autárquico 
de Nampula e a ZAC 
construções, na construção 
de um quilómetro ligando a 
estrada nacional número 1 
e o bairro de Marrere, uma 
zona de expansão da cidade, 
continua a fazer correr muita 
tinta e tudo indica que o 
imbróglio será resolvido em 
tribunal.

JÚLIO PAULINO

Paulo Vahanle

A estrada da discórdia



Marcos Muledzera e Padre Dionísio Simbe 
lançam Gramática de Cisena 
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REDACÇÃO

Os autores da gramática de Cisena

Os autores Marcos Mule-
dzera e Padre Dionísio 
Simbe lançam Gramática 

de Cisena. Intitulado “Mwambo wa 
Cisena”. A obra a ser apresentada nta 
terça-feira (29), às 17h00, na Escola 
Internacional de Maputo (Upper 
School), é da chancela da TPC Edi-
tora na sua Colecção Xikalavitu.

A presente obra, que será apre-
sentada por Pedro Chico Rafael, 
pretende complementar, enriquecer 
e actualizar trabalhos anteriores em 
matéria de linguagem, ortografia e 
dar relevo a aspectos mais laicos do 
Cisena. Note-se igualmente o facto 
de esta gramática ter sido escrita por 
falantes natos de Cisena. Esperamos 
que a mesma tenha um valor acres-
centado porque parte do conteúdo 
tem particularidades linguísticas que 
só se aprendem no leito materno.

Uma outra questão que pode ter 
alguma relevância são os possíveis 
destinatários deste “Mwambo wa 
Cisena”, a destacar: pessoas que têm 
o Cisena como sua língua materna; 
filhos/familiares de falantes de Cisena; 
não falantes de Cisena/estrangeiros; 
Ministério da Educação e Desenvol-
vimento Humano/INDEP e pesqui-
sadores de Linguística/estudantes.

“Estamos cientes que a missão que 
nos propusemos empreender é difícil 
e desafiante, por isso, não faltarão 

razões para contestar a legitimidade 
da obra”, destacam os autores. 

Ainda não há, por exemplo, con-
senso sobre a ortografia certa. Foi 
feito um louvável trabalho por pes-
quisadores da Universidade Eduardo 
Mondlane no âmbito da Padroni-
zação da Ortografia de Línguas 
Moçambicanas, trabalho esse que 
vem reflectido nos relatórios de três 
seminários até aqui realizados. Na 
medida do possível, “nós nos pro-
pusemos seguir as regras contidas 
nesse projecto, nomeadamente, as 
propostas das variantes identifica-
das”, acrescentam. 

Nesta obra foi adoptada a variante 
“Sena Gombe”. Mesmo assim, tam-
bém foram especificadas ao longo 
da obra, outras variantes em uso em 
Cisena. 

Importa referir que o Cisena é 
falado em 26 distritos de quatro pro-
víncias de Moçambique, a saber: 
Manica (Distritos de Gondola, Guru, 
Macossa, Baruwe, Tambara e Cidade 
de Chimoio); Sofala (Cidade da Beira 
e os distritos de Caia, Chemba, Che-
ringoma, Dondo, Gorongoza, Marin-
gue, Marromeu, Muanza, Nhama-
tanda); Tete (Distritos de Changara, 
Doa, Moatize, Mutarara e Cidade de 
Tete); Zambézia (Distritos de Chinde, 
Inhassunge,  Luabo, Mocuba, Mopeia, 

Morrumbala, Nicoadala e Cidade de 
Quelimane). Além de Moçambique, 
Cisena é falado também nas Repú-
blicas de Malawi e de Zimbabwe.

Devido à extensão geográfica 
do território em que é falado, são 
reconhecidas as seguintes variantes 
de Cisena: Sena Tonga, Sena Caia/
Gombe, Sena Bangwe, Sena Phodzo, 
Sena Gombe e Sena Gorongozi.

Em Moçambique, o Cisena é a 
língua materna de cerca de 60% da 
população na província de Sofala, 
30% em Manica, 30% em Tete e 10% 
na Zambézia. 

Até aos anos 1880, os falantes de 
Cisena centravam-se ao longo do rio 
Zambeze. A sua deslocação para sul 
estaria eventualmente ligada ao esta-
belecimento da povoação e cidade da 
Beira (1887) e à posterior abertura 
da ferrovia entre a Beira e a vila de 
Sena, construída pela britânica Trans 
Zambezi Railways (1922). Actual-
mente, o Cisena é a língua bantu 
demograficamente predominante da 
Beira, tendo permanecido durante 
longos anos como a única língua 
da liturgia católica; uma vez que os 
falantes da outra língua importante 
da Beira, o Cindau, eram sobretudo 
protestantes. 

Na sequência da implementação de 
um projecto da responsabilidade do 

Ministério de Educação de Moçambi-
que, designado PEBIMO (projecto de 
ensino bilingue) desde 2004, o Cisena 
passou a ser lecionanda no ensino 
oficial em escolas rurais de alguns 
distritos das províncias de Manica, 
Sofala, Tete e Zambézia, corporizando 
o ensino bilingue. O Cisena é lecio-
nado como língua de ensino durante 
os primeiros anos escolares, passando 
a disciplina nos níveis subsequentes 
do Sistema Nacional de Educação. 

A cerimónia de lançamento da obra 
“Mwambo wa Cisena”, será animada 
pelo grupo de declamadores Vozes 
Anónimas, João Borges Namelo e 
Baba Harris, bem como pelo músico 
Esaú Menezes.
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