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de combustíveis cria receios de um
aumento geral de preços P.4

O admirável povo cobarde
A seriedade de um povo vê-se nas suas
acções e sobretudo na forma como participa
na vida política do seu país. Há 46 anos que
Moçambique tornou-se livre do jugo colonial,
mas o povo continua a viver num sono profundo
embalado pelos sucessivos governos do partido
no poder. Mesmo sendo clara e transparente
agenda do Governo de asfixiar cada vez mais os
moçambicanos e empurrá-los para a miséria, o
povo não se mexe, mantém-se apático.
A recente subida do preço de combustíveis,
que o executivo chama eufemisticamente de
ajustamento, é mais uma prova inequívoca das
habituais políticas erradas contra o povo, que
vem sendo implementadas desde Junho de 1975.
O custo de vida está deteriorado. Quase todos
os dias há registos de subidas galopantes dos
preços de bens essenciais. Com a entrada em
vigor do novo preço de combustíveis, certamente
que os dias que se seguem serão de choros e
ranger os dentes. Mas, o mais inquietante ainda
nesse assalto aos bolsos dos moçambicanos é a
indiferença geral.
Diante da situações desta natureza, um povo
normal e consciente dos seus direitos teria
levantado a voz para fazer valer o seu papel
na construção do país. Um povo normal não
permitiria que se lhe fosse pisado o calcanhar de
forma impiedosa e humilhante, com o alto custo
de vida e os impostos astronómicos para custear
as mordomias da elite que governa. Mas cá
entre nós assistimos um silêncio mórbido, como
quem diz que o problema não nos diz respeito
e tudo termina em reclamações e sarcasmos no
Facebook e WhatsApp.
É lamentável e preocupante a nossa cobardia
perante a opressão a que somos submetidos
todos os dias.
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POLÍTICA: Ex-guerrilheiros concordam com
Nyongo em relação ao DDR P.5

Vacinação contra COVID-19

A

rrancou a 20 de Outubro
corrente, a terceira fase do Plano
Nacional de Vacinação contra a
COVID-19, cujo objectivo é de assegurar
a imunização de mais moçambicanos,
prevenindo assim as formas graves e
óbitos devido à COVID-19.
Esta fase tem como grupos-alvo pessoas
entre 30 e 49 anos de idade residentes
nas zonas urbanas e pessoas com idade
superior a 50 anos de idade, residentes
nas zonas rurais, sendo que ainda no
decurso da terceira fase, nas zonas rurais,
o processo será alargado para pessoas dos
30 a 49 anos de idade, perfazendo um
universo global de cerca de 7 milhões de
pessoas.
“A terceira fase será implementada em

duas rondas sendo que na primeira
vamos vacinar nas zonas urbanas as
pessoas entre 30 e 49 anos de idade e
nas zonas rurais as pessoas com idade
igual ou superior a 50 anos de idade”,
revelou o Coordenador da Campanha de
Vacinação, Ivan Manhiça, na conferência
de imprensa do Ministério da Saúde
sobre a campanha.
O processo vai durar 15 dias e irá
também incluir as lactantes e mulheres
grávidas, com mais de 18 anos de idade,
a partir da terceira semana de gestação.
Até hoje, Moçambique imunizou
cerca de 2 milhões de pessoas o que
corresponde a 11.7% do grupo-alvo
nacional actualmente estabelecido, que é
de 17 milhões de pessoas.

CASO MAX LOVE Arrancou na semana finda em Quelimane, província da Zambézia, o julgamento do agente da Polícia
da República de Moçambique acusado de alvejar mortalmente o cantor Jaime Paulo, mais conhecido por Max Love. Os
factos ocorreram em Dezembro de 2013, quando o cantor estava numa caravana de celebração da vitória eleitoral do edil
Manuel Araújo e foi atingido com bala por um agente da polícia, afecto à residência oficial do Governador da Zambézia.
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Os “hotéis” dos assaltantes de Nampula
AGOSTINHO MIGUEL

A

lguns imóveis estatais abandonados
e em ruínas na cidade de Nampula,
viraram um covil de assaltantes
que na calada da noite, passeiam a classe
roubando aos transeuntes e semeando terror
nas casas.
O imóvel na imagem, que se encontra nas
“barbas” da Direcção Provincial de Cultura
e Turismo na avenida 25 de Setembro, é um
dos exemplos que ilustra a situação. Como
essa casa, existem tantas outras na urbe
que albergam os amigos do alheio. Ngani
soube que até a data da desocupação, o
património estava sob a responsabilidade dos
oficiais das Forças de Defesa e Segurança
afectos à unidade de protecção de altas
individualidades.
Abandonado e ora em ruínas, no ano
passado, o edifício foi usado como ponto
estratégico dos larápios na invasão e depois
no roubo que aconteceu na Organização
Literária dos Escritores e Princípios Artísticos
(OLEPA). A incursão dos meliantes resultou
em saque de alguns materiais informáticos
e outros equipamentos de trabalho da
agremiação.

nas ruas da cidade e interagiu com a nossa
equipa sobre a situação. “É vergonhoso ver
um edifício em ruínas no centro da cidade. O
governo tem que reabilitar ou destruir esses
edifícios pois, colocam em causa as nossas
vidas”, comentou outro citadino com quem
abordamos o assunto.
Imóveis vendidos
Uma fonte da Administração do Parque
Imobiliário do Estado (APIE), delegação de
Nampula, confidenciou-nos que alguns dos
imóveis já não estão sob alçada do Estado,
havendo a possibilidade de venda para os
interessados. “Alguns patrimónios não estão
sob nosso controlo. Um exemplo é aquele que
se encontra ao lado da Direcção Provincial
de Cultura e Turismo”, disse a fonte. “Esse
edifício foi vendido a uma empresa de
capitais indianos. Talvez seja esta empresa
que não quer reabilitar ou construir outro
empreendimento e nós não podemos exigir
porque está fora do nosso alcance”, rematou
Quanto aos outros edifícios, a fonte assegurou

que serão reabilitados. A Administração
do Parque Imobiliário do Estado (APIE) é
uma instituição subordinada ao Ministério
das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, nos termos da alínea b) do artigo
6 do respectivo Estatuto Orgânico, aprovado
pela Resolução n.º 19/2015, de 17 de
Julho, da Comissão Interministerial da
Administração Pública.
Nos termos do disposto no artigo 2 do
mesmo diploma legal, a APIE tem por
objecto principal a administração do parque
imobiliário revertido a favor do Estado e de
outros imóveis cuja gestão lhe seja confiada,
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 16/75, de 13
de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 5/76, de 5
de Fevereiro. À luz do artigo 4 do Decreto
n.º 26/2005, de 20 de Julho, no âmbito
de redimensionamento da APIE, foram
extintos os serviços provinciais de APIE,
passando para os Postos Provinciais de
APIE, a coberto da alínea c) do artigo 1
do mesmo decreto, que altera o artigo 5 do
Decreto n.º 24/90, de 28 de Novembro.

Os munícipes de Nampula estão a par da
situação e dizem não fazer sentido que
imóveis cujo proprietário é o Estado estejam
em condições deploráveis, não só servindo
de “hotéis” para assaltantes, mas também
roubando a beleza do terceiro maior centro
urbano do país. “É uma situação que coloca
em causa a vida de cada um de nós. Eles
usam esses lugares para planificarem as suas
incursões criminosas na calada da noite.
Pedimos às autoridades competentes para que
nos devolvam o sossego”, desabafou Samuel
Amade, um munícipe que encontramos

ACIDENTE FERROVIÁRIO Dois mortos
e dois feridos graves é o resultado de um
acidente ferroviário do tipo descarrilamento,
que aconteceu na semana passada na cidade de
Cuamba, província do Niassa. As vitimas foram
evacuadas ao hospital distrital local.
O acidente ocorreu concretamente no Bairro
Nacaca, no quilometro 530, no sentido
Cuamba-Nampula, envolvendo um comboio
K- 642 e a locomotiva 1807-1842 da empresa
Nacala Logistics, que fazia a rota CuambaNampula. As causas ainda estão por apurar e
uma equipa técnica já está no terreno para o
efeito.
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MISA Moçambique distingue MISAU como
“instituição mais aberta de 2021”

O

Ministério da Saúde (MISAU),
recebeu a 21 de Outubro corrente,
o prémio “Chave de Ouro 2021”,
uma distinção do MISA Moçambique,
como a instituição do governo mais aberta
no que à disponibilização e partilha de
informação diz respeito. A distinção resulta
de uma pesquisa da organização que
classificou o MISAU como a instituição
pública/governamental que no presente
ano, melhor cumpriu a Lei do Direito à
Informação.

era digital isto implica ter plataformas
de comunicação de fácil acesso e com
informação de utilidade pública”, referiu
Gonçalves, acrescentando que “é no período
em que fazemos o acompanhamento das
plataformas disponíveis de disponibilização
de informação, que chegamos à conclusão
de qual é a instituição mais aberta naquele
conjunto de instituições que nós solicitamos
a informação”.

O ministro da saúde, agradeceu ao
MISA Moçambique pela distinção do
sector, referindo que ela não é resultado
A entrega do prémio (um quadro de
honra), teve lugar no MISAU, e foi feita
apenas do trabalho dos que estão afectos
directamente ao Ministério da Saúde ou
pelo presidente do MISA Moçambique,
que estão no centro do poder e de direcção,
Fernando Gonçalves, ao Ministro da
Saúde, Armindo Tiago. Na sua intervenção, mas, e sobretudo, resultado do trabalho
apaixonado, da entrega e dedicação, dos
Fernando Gonçalves, disse que o MISAU
a diversos níveis, é das instituições do
auxiliares, dos motoristas, dos enfermeiros,
governo e não só, que mais se distingue na
das parteiras, dos médicos, do pessoal
administrativo, ou seja, dos Profissionais
provisão de informação para o público.
de Saúde em todo o país, a quem dedicou o
prémio aos profissionais de saúde pelo seu
“E como a lei diz, as instituições têm
21 dias para prestar a informação que
empenho irrepreensível na provisão de mais
é solicitada. Mas também a lei diz
e melhor saúde aos moçambicanos.
E foi aos profissionais da saúde que
que as instituições, de forma proativa,
Armindo Tiago dedicou o prémio. “É
devem disponibilizar informação. E na

a eles que dedicamos este prémio: aos
profissionais que dão suas vidas para
salvar vidas; aos profissionais que sem
meias medidas, dão o seu saber para que
tenhamos um Serviço Nacional de Saúde
cada vez mais humanizado, robusto e
resiliente; aos profissionais que fazem valer
o lema, ‘O nosso maior valor é a vida’; aos
nossos heróis tombados por razões diversas,
desde as doenças à barbárie em Cabo
Delgado”.
Armindo Tiago exortou às áreas de
comunicação dos órgãos centrais do
Ministério da Saúde, sejam elas do nível
provincial ou de instituições subordinadas
e tuteladas, para que continuem a colaborar
e de forma célere, com os profissionais de
comunicação social, garantido, também
que o MISAU continuará a fazer valer e
por merecer a distinção, pautando por boas
acções e boas práticas.
O MISA Moçambique é uma Organização
Não Governamental que actua na defesa da
liberdade de imprensa, garantindo a livre
circulação de informação (MISAU).
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Subida de combustíveis cria receios de um
aumento geral de preços
ANTÓNIO CINTURA

A

Autoridade Reguladora de Energia
(ARENE) anunciou na passada
quarta-feira, 20 de Outubro, a
alteração de preços de produtos petrolíferos
que logo entraram em vigor no dia seguinte,
quinta-feira.
A notícia criou preocupação em vários
grupos sociais da cidade de Nampula,
com destaque para os automobilistas,
transportadores, cidadãos e utentes dos
serviços de transporte, que temem o
agravamento dos preços de quase todos os
serviços.
No comunicado de imprensa sobre a
actualização dos preços, a ARENE
esclareceu que o acto deveu-se a evolução
do preço do barril de crude no mercado
internacional. A entidade diz que constatou
tendências crescentes que dentre vários
factores, derivam da manutenção de
volumes produzidos nos membros da
Organização dos Países Exportadores do
Petróleo (OPEP) e do levantamento das
restrições sobre a pandemia da covid-19 na
maioria dos países, que ditou o aumento da
procura dos derivados do petróleo.
Como aconteceu em todo o país, a
informação caiu como um balde de água
fria na sociedade nampulense. As pessoas
que o nosso jornal ouviu na semana finda,
são unânimes em relação as consequências
que a subida dos combustíveis irá trazer.
Todos preveem um agravamento geral
do preço dos bens de consumo, visto que
segundo eles, o combustível é a base de
quase tudo.
Momade Momade, motorista de transporte
público semicolectivo, é um dos cidadãos
preocupados com a situação. “O meu
patrão estabeleceu um valor da receita que
devemos apresentar todos os dias. Desde
a eclosão da pandemia da COVID-19, não
tem sido fácil atingir essa quantia, passou
a ser um grande desafio”, disse Momade.
“Não imagino o que vai acontecer com os
novos preços dos combustíveis. Eu acho
que vamos ter que aumentar os valores
que cobramos aos passageiros porque com
a taxa de dez meticais que praticamos
actualmente não será possível sobreviver”,
acrescentou.
Ngani saiu à rua e ouviu a opinião dos
cidadãos sobre o assunto. “Estou a sair
de Nacala, o meu marido foi transferido
para lá e vim à Nampula para visitar os
nossos filhos que ainda vivem cá. Durante
a viagem falou-se muito sobre essa notícia

Com a subida do combustível, os transportadores, cidadãos e utentes temem o
agravamento dos preços de quase todos os bens e serviços
e no receio que as pessoas têm sobre um
agravamento geral dos preços”, disse
Antonieta Niarro, uma das cidadãs que falou
ao nosso jornal. “Se os preços agravarem não
conseguirei visitar os meus filhos pelo menos
uma vez por mês como acontece agora”.
Autoridades devem criar subsidio para
transportadores
Em conversa com o Presidente da
Associação dos Transportadores Rodoviários
de Nampula (ASTRA), Luís Vasconcelos,
disse que desde a eclosão da pandemia da
COVID-19, o sector de transporte é um
dos que está a ser gravemente afectado, e
com esta subida, praticamente a situação
vai piorar, sendo que as autoridades
competentes, deveriam criar algum subsídio
para os transportadores rodoviários de
passageiros a nível urbano e inter-provincial,
visando evitar um provável agravamento
geral de preços, visto que a nível da província
de Nampula não existe uma tabela fixa para
a área de transportes.
Vasconcelos apela para que nenhum
transportador agrave as tarifas sem o
consentimento do governo, porque pode
haver sanções e deve se confiar na associação
dos transportadores, que vai emitir um
comunicado sobre o seu posicionamento

depois de um levantamento que está
em curso, que vai abordar não só sobre
a recente subida do combustível, mas
também sobre toda a cadeia do sector.
“Sabemos que os acessórios estão a subir,
os lubrificantes também, por isso estamos
a fazer um acompanhamento e vamos
submeter a quem de direito para que em
curto espaço de tempo, nos ajudem a trazer
uma resposta. Queremos que a população
não seja sacrificada e continue a usar os
nossos transportes” disse Vasconcelos,
que também lamentou o facto de os
transportadores nunca terem recebido
um aviso prévio sobre o agravamento dos
preços de combustível.
Com o andar da carruagem, outro dos
maiores medos que paira em Nampula
é a subida do custo de transporte dos
produtos de primeira necessidade que já
são caros para a maioria dos cidadãos. “O
governo deve olhar essa vertente, para que
tenhamos uma quadra festiva em que as
pessoas consigam comprar os produtos que
precisam. Mas, assim como as coisas estão
tenho dúvidas que o pacato cidadão venha
a ter uma quadra-festiva harmoniosa “,
concluiu Vasconcelos.

Novos preços do combustível

Para a venda ao público nos postos de abastecimento de combustíveis situados
nas circunscrições territoriais das terminais oceânicas da Matola (Maputo), Beira
(Sofala), Nacala (Nampula) e Pemba (Cabo Delgado), a Gasolina saiu de 62,50
meticais, para 69,04 o litro; o gasóleo passou de 57,45 meticais para 61,71 o litro.
47,95 meticais é o novo preço do petróleo de iluminação, contra o antigo 43,24
meticais; o gás da cozinha (GPL) passou de 58,18 para 71,02 meticais o quilograma;
e o gás natural veicular (GNV) saiu de 30 meticais para 32,69 meticais o litro.
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Ex-guerrilheiros concordam com Nyongo em
relação ao DDR
SITOI LUTXEQUE
Com a morte de Mariano Nyongo, o
líder da autoproclamada Junta Militar
da RENAMO, a 11 de Outubro corrente,
os desmobilizados de guerra, na
província de Nampula, entendem que o
governo de Nyusi não deve se gabar e se
considerar vencedor, pois os seguidores
do finado ainda existem e podem voltar
aos confrontos na zona centro do país a
qualquer momento.
Com a patente de general, Nyongo foi
um dos seguranças leiais ao então líder
da RENAMO, Afonso Dhlakama, que
contestava a liderança de Ossufo Momade,
actual presidente do partido e liderava um
grupo de dissidentes, tendo posteriormente
criado a junta militar.
O delegado provincial da Associação dos
Desmobilizados de Guerra (AMODEG),
em Nampula e líder do Movimento
Alternativo de Moçambique (MAMO),
Estevão de Fátima, que também
foi combatente e membro sénior da
RENAMO, receia que os seguidores de
Nyongo estejam a se reorganizar para dar
continuidade com a luta do seu líder. “O
governo tem de os procurar para conversar
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com eles e colocar um fim definitivo à
guerra”, exortou. De Fátima recordou
que Nyongo era o responsável máximo do
grupo, mas a junta militar tem muitos outros
responsáveis. “Falo em termos de guerra.
Num exército existem comandantes de
secção, pelotão e por aí em diante e a morte
do líder pode não significar o fim.”, disse
o delegado da AMODEG, que considera
estranho o facto de até então não ter visto
nenhum membro da junta militar rendido
depois da morte do seu dirigente.

Estevão de Fátima citou o exemplo de
Angola, onde com a morte do líder da União
Nacional para a Independência Total de
Angola (UNITA), Jonas Savimbi, o governo
encetou imediatamente conversações com
o grupo, para evitar possíveis focos de
instabilidade. A nossa fonte reitera que este é
o momento que governo de Nyusi tem para
se aproximar e resgatar os outros membros
da junta de Nyongo.
DDR é uma fantochada
Durante a nossa conversa, De Fátima
compulsou sobre o processo de
Desmobilização, Desarmamento e
Reintegração (DDR) que decorre no país,
tendo o classificado como uma fantochada,
pela forma como foi concebido. Os
desmobilizados de guerra em Nampula,

organização que aglutina os ex-guerrilheiros
da luta de libertação nacional e os da
luta pela democracia, concordam com o
posicionamento de Nyongo em relação ao
DDR.
“O DDR é um programa falhado. Os
guerrilheiros estão aquartelados nas matas
sem ocupação, há anos. Por exemplo,
na província de Nampula, na zona de
Cusse, há um contingente cujo número
desconhecemos, mas sabemos que está
fortemente armado”, revelou.
O governo da FRELIMO, segundo a nossa
fonte, nunca foi sério e leva tudo como
uma palhaçada, tanto é que em programas
desta natureza os fundos de reintegração
dos militares têm sumido misteriosamente
e nunca chegam aos guerrilheiros que
deveriam se beneficiar.
“Este governo já nos habituou com projectos
falhados, que não saem do papel. Temos o
Fundo da Paz e Reconciliação Nacional,
com o objectivo de enquadrar e financiar os
militares, principalmente os da RENAMO,
mas como sempre, não tem pernas para
andar e já não se fala sobre o assunto,
portanto é o mesmo que poderá acontecer
com o DDR”, lamentou o líder do MAMO.
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A corrida para Cabo Delgado
REDAÇÃO

Com os ataques em Cabo Delgado, a província transformou-se num dos principais centros de implementação de projectos e
iniciativas, para minimizar o sofrimento das vitimas do terrorismo.

C

om a deterioração da situação
humanitária provocada pelo
extremismo violento, os novos
interesses e atenções das organizações
nacionais e internacionais passaram
a ser dispensadas para o norte de
Moçambique, concretamente a província
de Cabo Delgado. Conheça os projectos
e programas de desenvolvimento
atraídos pelo extremismo violento e o
drama dos que devem beneficiar dessas
iniciativas.

distritos da província de Cabo Delgado.
Até hoje, os ataques causaram três mil
mortos, mais de 800 mil deslocados
internos, para além de destruição de
infra-estruturas públicas e privadas. Mas
a invasão de Palma, pelos insurgentes,
à 24 de Março de 2021, marcou o auge
dos ataques que, para além de mortes
e destruição, forçou a paralisação do
projecto em construção para extração
de gás natural, avaliado em 20 biliões de
dólares norte-americanos.

na província de Cabo Delgado em
particular, bem como poucos programas
de emprego bem remunerados ou
oportunidades para a juventude. E isso
é um barril de pólvora”, anotou para
o Ngani, um estudioso do conflito de
Cabo Delgado.

Atraídos pelo extremismo violento

Com a situação humanitária em Cabo
Delgado a se deteriorar e o número de
civis deslocados a aumentar, emergiram
dezenas de iniciativas de organizações
Antes de mais é preciso contar uma
O projecto de gás da petrolífera
internacionais e nacionais, sob a
história que quase todos conhecem
francesa, Total, criou esperanças de um
capa de “recuperação/reconstrução”,
de cor e salteado: em Outubro de
futuro melhor às comunidades locais,
“empoderamento económico juvenil”,
2017, a vila de Mocímboa da Praia
sobretudo a juventude que olhava para
“assistência humanitária”, “coesão
torna-se palco de um ataque armado
o empreendimento como uma boia de
social” e/ou “resiliência comunitária”.
protagonizado por um grupo radical
salvação.
Fazendo jus à expressão “oportunidade
islâmico, designado localmente por “al
shabaab”, tendo resultado em 14 mortos. Goradas as expectativas e com a pobreza em meio à crise” e na senda do apoio
às vítimas do cyclne Kenneth em Cabo
As autoridades policiais trataram o
e os sentimentos anti-governo elevados
Delgado e Nampula, a Organização
assunto de ânimo leve.
por falta de programas ou projectos de
Internacional para Migração (OIM)
desenvolvimento económico, os jovens
incorporou no seu portfólio, desde 2019,
foram atraídos para a insurgência
O comandante-geral da Polícia da
o programa de Resiliência Comunitária
República de Moçambique, Bernardino que oferecia salários competitivos e
e Construção da Paz, requerendo só
Rafael, chegou a dar o prazo de uma
acomodava os seus desejos de revolta e
nesse ano cerca de 58 milhões de dólares
justiça. “Actualmente, existem poucos
semana ao grupo para entregar-se às
autoridades. Desde então os ataques não programas contra o extremismo violento norte-americanos para responder à
situação pós-crise. (Continua a seguir)
pararam, tendo se alastrado para outros na região norte de Moçambique e

A corrida para Cabo Delgado
Em resposta às motivações que levam
os jovens a se ajuntarem à insurgência
em Cabo Delgado, o Governo de
Moçambique, lançou no ano passado,
a Agência do Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN), para
impulsionar o desenvolvimento das
três províncias da região norte, duas
das quais (Niassa e Nampula) onde se
acredita que os grupos de extremismo
violento recrutam jovens para
engrossar as suas fileiras.
Alguns estudos concluem que nos
últimos cinco anos, centenas de jovens
de Nampula e Niassa já aderiram à
insurgência e milhares estão em risco
de o fazer no futuro, particularmente
se os grupos de extremismo violento
continuarem a pagar aos recrutados
com salários mais elevados. No
contexto da criação da ADIN,
o Banco Mundial predispôs-se a
desembolsar 100 milhões de dólares
através do Projecto de Recuperação
da Crise no Norte de Moçambique,
a ser implementado pelo Escritório
das Nações Unidas para o Serviço de
Projectos (UNOPS – sigla em inglês).
O projecto, que terá como base a
cidade de Pemba, visa fornecer
serviços sociais, ajuda agrícola e infraestruturas, como escolas e hospitais
móveis, e vai abranger também
Nampula e Niassa.

o Desenvolvimento Internacional
(USAID). Recentemente, a USAID
lançou três programas de apoio ao
desenvolvimento socioeconómico e
liderança juvenil em Cabo Delgado,
designados por Olipihana, Recovery
Cabo Delgado e Youth-led, orçados em
mais de 7 milhões de dólares.
“Estes programas fazem parte
da nova estratégia quinquenal da
USAID que dá prioridade ao Norte
na assistência contínua da USAID”,
disse a Directora da Missão da USAID
em Moçambique, Helen Pataki, em
comunicado de imprensa que Ngani
teve acesso. No documento, a USAID
refere que o apoio faz parte dos
mais de 121 milhões de dólares que
o governo dos Estados Unidos tem
investido em programas de resiliência
comunitária e assistência humanitária
em Cabo Delgado desde 2020.
O governo suíço também não se
fez de rogado na corrida para Cabo
Delgado. Através da sua agência de
cooperação, SDC, o país vai financiar
três organizações da sociedade civil
moçambicana, nomeadamente
o Centro para Democracia e
Desenvolvimento (CDD), o
Mecanismo de Apoio à Sociedade
Civil (Fundação MASC) e o Instituto
de Estutos Sociais e Económicos
(IESE), na implementação do
programa Acção da Sociedade Civil
para a Coesão Social no Norte de
Moçambique, cujo lançamento
decorreu na cidade de Nampula, a 21
deste mês.

Em abril deste ano, a Embaixada
da Noruega em Moçambique
anunciou a contribuição daquele
país em 4 milhões de dólares para
assistência humanitária em Cabo
Delgado. No mesmo diapasão, o
O drama de quem ainda não
Conselho Norueguês para Refugiados recebeu ajuda
(NRC, sigla em inglês) obteve o seu
registo neste ano, para implementar
actividades no âmbito de um programa
integrado que inclui a Resposta
Rápida a Emergências, Educação
de Emergência, Aconselhamento,
Informação e Assistência Jurídica,
bem como a exploração de outras
possibilidades programáticas. A
organização estabeleceu escritório
em Pemba com enfoque especial
para áreas de difícil acesso devido ao
conflito.
Nesse rol de iniciativas constam
também projectos financiados pelo
Governo Norte-Americano, através
da Agência dos Estados Unidos para

Abu Abacar de 50 ano de idade é natural
de Mocimboa da Praia, onde se dedicava
à pesca artesanal e agricultura até finais
de 2019. Com a intensificação dos
ataques em quase toda região dominada
por terroristas, Abacar abandonou suas
raízes em Outubro de 2019 e abrigou-se
no bairro de Namicopo, o mais populoso
da cidade de Nampula.
Na companhia de 17 membros da
família, entre esposa, filhos netos e
noras, o idoso arrenda uma casa, por
2.500 meticais e procura vencer os duros
combates pela sobrevivência, através de
pequenos negócios e também depende da
boa vontade dos familiares que vivem em
zonas ainda não afectadas pelo conflito
em Cabo Delgado.
Namicopo acolhe pouco mais de 20
mil deslocadas de Cabo Delgado que
sobrevivem do apoio do Instituto
Nacional de Gestão de Riscos e
Desastres (INGD). Daquela instituição
do Governo, às vitimas do terrorismo
recebem ajuda alimentar composta por
de 25kg de arroz 25kg de farinha de
milho, 10kg de feijão e dois litros de óleo
alimentar.
O apoio é o mesmo para todos,
independentemente do número do
agregado familiar. Além do INGD, Abu
Abacar e outros deslocados que vivem
em Namicopo, nunca receberam o apoio
de nenhuma outra entidade. Para Abacar
e muitas outras vitimas dos algozes
de Cabo Delgado com quem Ngani
interagiu, as várias iniciativas que vão
surgindo têm mais publicidade do que o
apoio em si (Continua a seguir)

CORANE, um dos locais onde os deslocados de Cabo Delgado vivem, na província de
Nampula

A corrida para Cabo Delgado

Adriano Nuvunga defende coesão das Organizações da
Sociedade Civil para o bem das comunidades
AGOSTINHO MIGUEL

O

Prof. Doutor Adriano Nuvunga
defende a necessidade de haver uma
coesão entre as Organizações da
Sociedade Civil (OSC), visando resolver as
fragilidades das comunidades, particularmente
as que vivem nas regiões mais afectadas pelo
terrorismo em Cabo Delgado.
Adriano Nuvunga, que dirige o Centro para
a Democracia e Desenvolvimento (CDD),
entende que a coesão das OSC é pertinente
e primordial, para estancar os focos que
pretendem desestabilizar o país, com acções
macabras e instrumentalização dos jovens
para se filiarem às redes criminosas.
“Uma das questões importantes é que há
cada vez mais recursos disponíveis para
intervenções na zona norte congregando
as províncias de Niassa, Cabo Delgado e
Nampula.Isso vai mudar decisivamente o
rosto público dos problemas desta região,
desde a melhoria da qualidade da educação
e o acesso aos serviços públicos. Enfim,
temos que ter uma visão comum das OSC, na
implementação destas iniciativas”, disse.
Nuvunga falou ao nosso jornal à margem
do lançamento do programa “Acção da
Sociedade Civil para a Coesão Social no
Norte de Moçambique” na última quinta-

PROFESSOR NUVUNGA no lançamento do programa “Acção da Sociedade Civil
para a Coesão Social no Norte de Moçambique, na semana finda em Nampula

feira em Nampula. A iniciativa ora
lançada, tem como foco reforçar a
capacidade de resposta das instituições
de decisões formais e informais das
iniciativas lideradas por jovens e
mulheres, melhorando o acesso aos
serviços públicos e a proteção dos direitos
humanos; transformar jovens e mulheres
em agentes de mudança contribuindo
para o desenvolvimento económico local
inclusivo e para a construção de um
sentimento de confiança, de pertença e
reconciliação.

Numa primeira fase, o programa
vai abranger os distritos do litoral
da zona norte do país, devido a sua
vulnerabilidade em relação aos conflitos
armados e outros males.
“O enfoque no Norte, não pressupõe que
os problemas não aconteçam na zona
centro e sul do país. Antes pelo contrário,
o programa tem apoio da cooperação
Suíça cujas acções estão viradas para esta
região”, referiu Nuvunga.

“Já vimos muitos financiamentos que foram gastos e
nunca produziram resultados”
O Diretor-executivo da Solidariedade
Moçambique, uma organização de defesa dos
recursos naturais e boa governação baseada
em Nampula, considera que os erros na gestão
de expectativas com o boom dos recursos
minerais em Cabo Delgado, podem ter sido
o mote do extremismo violento naquela
província. Ouvido pelo nosso colega Sitoi
Lutxeque, António Mutoua, que também
é activista social e especialista ambiental,
debruçou-se sobre o assunto falando sobre os
impactos negativos dos ataques e dos projectos
que vão surgindo, para mitigar o sofrimento
e reduzir a vulnerabilidade que empurra os
jovens à insurgência.
Ngani (N): O que terá causado os ataques
terroristas em Cabo Delgado?
António Mutoua (AM): Em princípio, a
guerra sempre destrói e não é bom que ela
aconteça. As guerras surgem de diversas
maneiras, uma delas pode ser a insatisfação.
O que nós vimos no caso de Cabo Delgado
foram problemas de gestão de expectativas.
O segundo aspecto prende-se com o facto

de Moçambique ser um país pobre e por
ter entrado num negócio como o do gás.
Acredito que os grandes países que actuam no
sector podem ter influenciado as coisas. Hoje
vemos toda a gente preocupada em resolver
a situação de Cabo Delgado, oxalá que seja
mesmo para acabar com o problema.
N - Ultimamente vemos várias iniciativas
para a mitigação do sofrimento das
populações afectadas pelo conflito de
Cabo Delgado. Na semana passada,
testemunhámos aqui em Nampula, o
lançamento de mais uma iniciativa do género
denominada “Acção da Sociedade Civil para
a Coesão Social no Norte de Moçambique”.
O que tem a dizer sobre essas iniciativas?
AM - Sim! Não sei de que perspectiva de
coesão social se refere. E porque falar da
coesão social só no norte de Moçambique será
que outras regiões estão coesas? Mas bom,
como é para mitigar os efeitos do terrorismo e
resolver os problemas que provocaram aquela
confusão é muito bom.

N - Eu ia mesmo por aí. Com o surgimento
dessas várias iniciativas, que impacto
teremos na redução do terrorismo e até que
ponto evitar-se-á que os jovens adiram à
insurgência?
AM - Diz-se que a ocasião faz o ladrão. Há
organizações honestas que estão a
levar o dinheiro para apoiar as populações.
Exemplos de trabalho espetacular que está a
acontecer no âmbito dessa emergência, não
faltam. Existe muita gente vulnerável que
está a ver a sua condição melhorada, graças
ao apoio das organizações. Mas também,
notámos que estranhamente, estão a surgir
muitas outras organizações em busca de
financiamento para actuarem em Cabo
Delgado. Será que tudo isso vai dar certo no
terreno? Se der certo melhor, nós já vimos
muitos financiamentos que foram gastos
e nunca produziram resultados. Se houver
resultados visíveis aí o país e o norte em
particular ganhariam. Em linhas gerais, é
difícil responder se essas organizações vão
reduzir a vulnerabilidade dos jovens e mitigar
os impactos do extremismo violento.
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O regresso dos dias de medo e terror
SITOI LUTXEQUE

S

eis anos após o fatídico 17 de Dezembro
de 2014, quando o jovem portador de
albinismo Auxilio Cesar de 21 anos
de idade desapareceu sem deixar rastos, os
cidadãos com problemas de pigmentação da pele
na cidade e província de Nampula, voltaram a
viver dias de medo e de terror, segundo reportou
a Associação Amor à Vida, que vela pelos
direitos e o bem-estar daquele grupo social.
A denúncia da associação surge por causa
do rapto e assassinato de um adolescente de
12 anos de idade, que frequentava a quintaclasse, no distrito de Mecuburi, em Nampula,
a 7 de Outubro corrente. O caso aconteceu
numa manhã, no povoado de Micolene, posto
administrativo de Milhana, quando a vitima foi
convidada por um amigo de nome Agostinho,
de 21 anos, para fazer um passeio, tendo depois
sido entregue a dois algozes, que o assassinaram.
Antes de consumarem o crime, os malfeitores
envenenaram o adolescente. Depois de morto,
esquartejaram o seu corpo.
Os restos mortais do adolescente foram
enterrados numa machamba de um dos
assassinos que por sinal é primo de Agostinho,
que atraiu a vitima à armadilha, enquanto
esperavam pelo comprador, para exumar
o cadáver e receber o pagamento. Segundo
testemunhas, antes de ir ao encontro do
finado, o amigo traidor recebeu um tratamento
tradicional, para persuadir o finado a seguir
os seus passos. Igualmente, conta-se que os
dois executores do crime foram preparados
tradicionalmente para obter um comprador.
O valor monetário envolvido era de 8.000.000.00
meticais (oito milhões de meticais), mas não
foi pago porque o crime foi descoberto. Com
a demora no pagamento por parte do suposto
mandante, residente na cidade de Nampula,
os assassinos entraram em desavenças por
desconfiança de que um deles tinha sido pago
e não informou o comparsa, e foi assim que
chamaram a atenção da população local e esta
denunciou o caso às autoridades policiais, que
os deteve na segunda-feira 18 de Outubro.

Um homicídio agravado
Nas malhas da polícia, os criminosos
confessaram o crime. Zacarias Nacute, porta-voz
do comando provincial da Polícia da República
de Moçambique em Nampula (PRM), disse
que o caso é um homicídio agravado, pois além
de matar o adolescente, os assassinos tiraram
os ossos para fins supersticiosos. Nacute disse
que neste momento decorre o processo de
identificação do corpo do adolescente, bem
como a tramitação processual para o Ministério
Público para a responsabilização criminal
dos indivíduos. Enquanto isso, eles estão nos
calabouços de onde aguardam pelo julgamento.
Este é o segundo caso de morte de uma
pessoa com albinismo neste ano, segundo
deu a conhecer o porta-voz, que desencorajou
a população a pautar por essas práticas. ‘’A

Supostos assassinos do adolescente de Mecuburi
polícia está atenta a todos os delitos, e todos
os casos que atentam contra a segurança,
tranquilidade pública e a vida das pessoas serão
devidamente tratados pela PRM e os autores
responsabilizados”, disse Nacute.

Denunciar crimes contra os albinos
Desde o surgimento dos primeiros casos de
perseguição, raptos e assassínio de albinos em
2014, a Associação Amor à Vida, sempre esteve
na linha da frente em defesa daquela franja da
população. Com o registo deste último caso,
cujos autores veem o sol aos quadradinhos
numa das celas do comando provincial da
polícia, a organização não descarta a hipótese
de haverem outros casos ainda não conhecidos
e que carecem de denúncias.
Além da responsabilização dos criminosos,
Pedro Augusto membro da associação, defende
que é preciso denunciar cada vez mais os casos,
para que os criminosos sejam levados à justiça.
“Esses dois são casos que vieram à midia,
mas eu acredito que há mais do que isso e não
foi reportado. Nós com albinismo, andamos
aterrorizados, com medo e inseguros; não
confiamos nas pessoas”, desabafou.
O caso do adolescente de Mecuburi, surge
depois de uma paz aparente para as pessoas
com problemas de pigmentação da pele. O
último caso que consternou o país e teve uma
repercussão internacional, deu-se em 2014
com o desaparecimento de Auxilio Cesar.
Na altura, Auxílio recebeu um telefonema de
desconhecidos que o prometeram emprego
na fábrica de cervejas de Nampula, situada
numa zona pouco habitada na época. Ansioso
e feliz por obter o seu primeiro emprego, o
jovem albino aceitou o convite, mas nunca mais
voltou.
Seis anos e nove meses depois, Auxílio que era
fundador e treinador de futebol da equipa de
iniciados e juvenis Vila Real de Mutauanha,
continua desaparecido e os raptores ainda
não são conhecidos. Em conexão com o caso,
o Ministério Público constituiu arguido dois
cidadãos, mas nunca foram julgados. Primeiro

porque um deles que era empresário
faleceu. Segundo porque não houve
provas do envolvimento dos suspeitos no
desaparecimento de Auxílio.
Além desse, houve outro assassinato a 16
de Setembro de 2015. Como tantos outros,
este caso cuja vitima foi um enfermeiro do
Centro de Saúde de Topuito, no distrito
de Larde, foi pouco mediatizado e não
teve a visibilidade que o desaparecimento
de Auxilio teve, mas culminou com
o julgamento de quatro réus e a sua
condenação a uma pena máxima de 40 anos
de prisão para cada um.

A triste sina dos albinos no país
De acordo com um estudo divulgado em
2019, pela Organização Internacional da
Migrações (OIM), em Moçambique, a
população albina está estimada em cerca
de 20.000 a 30.000 pessoas e está dispersa
pelo país. “Embora o albinismo seja uma
condição natural hereditária, as pessoas
com albinismo são sujeitas a atitudes de
discriminação, exclusão verbal e ataques
físicos violentos que podem compreender a
extração de partes do corpo e órgãos, tráfico
e assassinato”, lê-se no documento.
Segundo as autoridades governamentais,
os relatórios dos ataques físicos contra
pessoas com albinismo, incluindo o rapto
e tráfico, aumentaram repentinamente
no final de 2014, e intensificaram-se até
meados de 2015. No mesmo período, a
procuradoria da república abriu 57 processos
crime relacionados com estes casos, nas
províncias de Nampula e Zambézia (32 e
15 casos, respectivamente), seguidos por
Niassa (5), Cabo Delgado (3) e Inhambane
(2). Neste contexto, as autoridades
policiais em coordenação com os governos
provinciais, investigaram 91 pessoas, todas
de nacionalidade moçambicana, das quais
56 foram presas.
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