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O chefe supremo das For-
ças de Defesa e Segurança 
(FDC) de Moçambique e 
Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Jacinto 
Nyusi, revelou que foram 
detectados alguns rebeldes 
que actuam militarmente 
em Cabo Delgado infiltra-
dos entre os deslocados de 
guerra que se movimentam 
deste ponto em busca de 
lugar relativamente seguro.
Foi nesta esteira que Filipe 
Nyusi apelou ao redobrar 
da vigilância mesmo entre 
os deslocados, para se evi-
tar o pior.
“Apelamos à vigilância, 
porque há uns que se fa-
zem de deslocados...

páG 2

Detectados insurgentes infiltrados 
entre os deslocados de guerra
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Detectados insurgentes infiltrados entre os deslocados de guerra

postamente de inspiração 
jihadista têm se multiplica-
do em diversas regiões de 
Cabo Delgado, não obstante 
a presença das FDS moçam-
bicanas e de aliados do Ru-
anda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) integradas 
na SAMIM.
É graças à presença dos 
aliados externos que se 
conseguiu afastar as inves-
tidas de grande vulto nos 
principais centros popu-
lacionais e imediações de 
locais economicamente es-
tratégicos e grandes urbes 
como Montepuez e Pemba, 
esta última a capital pro-
vincial.
É expectável que a 42ª Ci-
meira Ordinária da Comuni-
dade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), 
agendada para hoje e ama-
nhã na República Demo-
crática do Congo formalize 
a extensão do mandato da 
força da SAMIM que formal-
mente entrou em actividade 
em Moçambique em Julho 
de 2021.
“Promoção da Industria-
lização, através do Agro-
-Processamento, da Trans-
formação de Recursos 
Minerais e do Desenvol-
vimento das Cadeias-de-
-Valor Regionais, para o 
Crescimento Económico 
Inclusivo e Resiliente” é o 
lema oficial escolhido para 
nortear o encontro desta se-
mana em Kinshasa, segundo 
uma nota da Presidência da 
República de Moçambique 
enviada ao jornal Redactor.
Segundo a mesma fonte, 
nesta deslocação Nyusi far-
-se-á acompanhar pelos Vi-

O chefe supremo das Forças 
de Defesa e Segurança (FDC) 
de Moçambique e Presiden-
te da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi, 
revelou que foram detecta-
dos alguns rebeldes que ac-
tuam militarmente em Cabo 
Delgado infiltrados entre os 
deslocados de guerra que se 
movimentam deste ponto 
em busca de lugar relativa-
mente seguro.
Foi nesta esteira que Filipe 
Nyusi apelou ao redobrar da 
vigilância mesmo entre os 
deslocados, para se evitar o 
pior.
“Apelamos à vigilância, 
porque há uns que se fazem 
de deslocados […]. Eles fa-
zem-se passar por desloca-
dos só para espionar”, disse 
Filipe Nyusi, durante uma 
cerimónia de inauguração 
de um edifício do Instituto 
Nacional de Segurança So-
cial (INSS) de Moçambique 
em Metuge, distrito que 
possui um dos principais 
campos de acolhimento de 
deslocados devido à violên-
cia armada em Cabo Delga-
do.
Segundo Filipe Nyusi, as FDS 
estão atentas às movimen-
tações de rebeldes entre as 
comunidades deslocadas 
em vários pontos da provín-
cia de Cabo Delgado.
“Alguns nós já apanhámos 
e estes, que foram apanha-
dos, já disseram que têm 
outros colegas por aqui […]. 
Estou a chamar atenção e, 
se ainda estão aqui, nós va-
mos apanhar estas pesso-
as”, frisou o chefe de Estado 
moçambicano.
A actividade das células ar-
madas de guerrilheiros su-

guerrilheiros já terão con-
seguido afugentar aproxi-
madamente 84 mil habitan-
tes das respectivas aldeias 
nestes distritos. Os deslo-
cados estão disseminados 
por pelo menos 29 centros 
de refugiados, vários dos 
quais funcionam com ca-
rências de alimentos, água 
e cuidados básicos e que 
estão a obrigar as organi-
zações humanitárias a prio-
rizar a assistência no sul da 
província, caso do Gabinete 
das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA), CCCM 
Cluster, Protection Cluster, 
WASH Cluster, Save the Chil-
dren International e o Con-
selho Cristão de Moçambi-
que (CCM). 
Os novos deslocados do 
Sul somam-se aos mais 
de 800 mil originários 
dos distritos do Centro e 
Norte de Cabo Delgado. 
O OCHA, que gere o Plano 
de Resposta Humanitária 
em Moçambique (HRP), con-
tinua com dificuldades em 
angariar fundos para as suas 
actividades no terreno. São 
reportados financiamentos 
inferiores a 1/5 das neces-
sidades, calculadas pelo 
OCHA em USD 388 milhões. 
Outros dos constrangimen-
tos respeitam à mobilidade 
do pessoal humanitário, li-
mitada por razões de segu-
rança, e atrasos na chegada 
da ajuda médica, sobretudo 
medicamentos, devido à bu-
rocracia e outros obstáculos 
criados pela administração 
alfandegária, em particular 
no porto de Nacala, provín-
cia de Nampula. 

ce-Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Manuel Gonçalves; Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural, Olegário Banze; Eco-
nomia e Finanças, Amílcar 
Tivane; Recursos Minerais 
e Energia, António Saíde; 
Comandante Geral da Polí-
cia da República de Moçam-
bique, Bernardino Rafael; 
Vice-Chefe do Estado-Maior 
General, Bertolino Capiti-
ne; Alto Comissário da Re-
pública de Moçambique na 
República do Botswana, Do-
mingos Fernandes e outros 
quadros da Presidência da 
República e de outras insti-
tuições do Estado.
A espinha dorsal da SAMIM 
- o contingente sul-africano 
(SANDF) - reforçou a sua 
capacidade militar no iní-
cio de Julho, enviando para 
Macomia, onde se situa o 
seu acampamento principal 
em Cabo Delgado, diversos 
equipamentos que foram 
descarregados através do 
Porto de Pemba.
Entre o material descarre-
gado foi possível avistar 
pelo menos 80 veículos 
blindados e todo-o-terreno 
do tipo Casspir (fabrico Tibs 
Transport, África do Sul) 
e usados sobretudo para 
transporte de tropas (14 
por veículo), sendo conhe-
cidos pela sua resistência a 
minas e ataques com armas 
de fogo.
A província de Cabo Del-
gado é rica em gás natural, 
mas aterrorizada desde Ou-
tubro de 2017 por rebeldes 
armados, sendo alguns ata-
ques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico.
Desde o início de Junho os 

Alguns nós já apanhámos e estes, que foram apanhados, já disseram que têm outros 
colegas por aqui […]. Estou a chamar atenção e, se ainda estão aqui, nós vamos 
apanhar estas pessoas
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A Universidade Politécnica 
e a Fundação SPROWT as-
sinaram, recentemente, em 
Maputo, um Memorando de 
Entendimento (MdE), que 
tem por objectivo estabe-
lecer parcerias que permi-
tam instituir conhecimento 
científico nas iniciativas de 
intervenção social.
O acordo visa também a co-
operação entre as institui-

ções, nas suas respectivas 
áreas de actuação e de vo-
cação, com destaque para 
os programas educacionais 
e de desenvolvimento orga-
nizacional. 
Neste contexto, a Univer-
sidade Politécnica contri-
bui, através da sua vocação, 
com formação e a Fundação 
SPROWT com a promoção de 
iniciativas de intervenção 
social, nas diferentes áreas 
temáticas, nomeadamente 
educação, género, desen-
volvimento organizacional e 
liderança.
Na ocasião, Narciso Matos, 
reitor da Universidade Poli-
técnica, referiu que o acordo 
entre as duas instituições 
significa a materialização 
das acções em curso, que 
vão exigir a entrega e auto-
maticamente a abertura de 
portas para o avanço nas 
áreas de cooperação e edu-
cação.
“Este acto significa a ma-
terialização das acções em 
curso, que vão exigir muita 
entrega da nossa parte. O 
memorando assinado vai 
abrir portas para que tudo 
quanto outrora, isolada-
mente, não conseguimos 
alcançar, a partir de agora, 

Universidade Politécnica e 
Fundação SPROWT reforçam 
cooperação educacional

juntos, possamos realizar”, 
disse Narciso Matos.
Por sua vez, a directora geral 
da Fundação SPROWT, Rumi-
na Fateally Noormahomed, 
explicou que o acto da as-
sinatura do MdE formaliza 
e cria pontes e programas, 
para o desenvolvimento das 
áreas de actuação das duas 
instituições. 
“Nós temos a consciência 
de que a educação é fun-
damental e queremos que 
o desenvolvimento envol-
va a consciencialização 
de todos, no sentido de 
termos uma educação in-
clusiva, que é um direito 

de todos. Queremos, com 
este memorando de en-
tendimento, acrescentar 
valor nas áreas de género, 
educação e desenvolvi-
mento sustentável”, con-
cluiu Rumina Fateally No-
ormahomed.
Importa referir que alguns 
docentes da Universidade 
Politécnica irão integrar o 
grupo de formadores do 
curso sobre liderança, espe-
cífico e exclusivo para mu-
lheres, promovido pela Fun-
dação SPROWT, a realizar-se 
em Setembro, na cidade de 
Maputo.

Este acto 
significa a 

materialização das 
acções em curso, 

que vão exigir muita 
entrega da nossa 

parte. O memorando 
assinado vai abrir 

portas para que 
tudo quanto 

outrora, 
isoladamente, 

não conseguimos 
alcançar, a partir 
de agora, juntos, 

possamos realizar

frase
As sanções mais importantes seriam o fecho das fron-
teiras. Os russos estão a tirar as terras a outros
- Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia
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Moçambique realiza 
vacinação contra 
a poliomielite

Iremos dar 
especial atenção 

à província de 
Tete, pois é onde 

foram confirmados 
casos [do vírus] 
nos distritos de 

Changara, Moatize, 
Tsangano e 

Magoé, aquando da 
intensificação das 

actividades 
de vigilância de 

paralisias flácidas 
agudas e da 

vacinação contra 
a pólio

redactor

Moçambique realiza a par-
tir de quinta-feira (18Ago) 
a quarta campanha nacional 
de vacinação contra a po-
liomielite, prevendo abran-
ger cerca de 7,8 milhões de 
crianças com idades até aos 
cinco anos, anunciou o Mi-
nistério da Saúde (MISAU).
A nova campanha de vaci-
nação contra a poliomielite, 
que vai decorrer entre quin-

ta-feira e domingo, ocorre 
após quatro casos confirma-
dos de poliomielite em Tete, 
no Centro de Moçambique, 
referiu o director do progra-
ma alargado de vacinação 
do MISAU, Leonildo Nham-
possa, acrescentando que a 
estirpe detectada foi impor-
tada do Malaui.
“Iremos dar especial aten-
ção à província de Tete, pois 
é onde foram confirmados 
casos [do vírus] nos distri-
tos de Changara, Moatize, 
Tsangano e Magoé, aquando 
da intensificação das activi-
dades de vigilância de para-
lisias flácidas agudas e da 
vacinação contra a pólio”, 
referiu o responsável, citado 
pela Agência de Informação 
de Moçambique.
Mais de 7,8 milhões de crian-
ças foram vacinadas contra a 
poliomielite em Moçambi-
que durante a terceira ronda 
de imunização. A campanha 
arrancou em 06 de Julho e 
as autoridades de saúde pre-
viam vacinar 6,8 milhões de 
crianças com idade inferior a 
cinco anos.
A primeira fase foi lançada 
em Março, depois de detec-
tada poliomielite no vizinho 
Maláui, e a segunda decor-
reu em Abril.

Em Maio foi confirmado em 
Tete, província do interior 
que faz fronteira com o Ma-
láui, o primeiro caso de po-
liomielite em Moçambique 
desde 1992.
A poliomielite é uma do-
ença infecciosa sem cura 

que afeta sobretudo as 
crianças com menos de 
cinco anos e que só pode 
ser prevenida com a vaci-
na. Em alguns casos, pode 
provocar paralisia de 
membros.
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Eventos espantosos em KZN
política & sociedade 

“Eventos espantosos” é 
como a crítica está a rotu-
lar o que está a marcar os 
primeiros dias do desem-
penho de Nomusa Dube-
-Ncube, a nova Premier da 
província nortenha sul-
-africana de KwaZulu-Natal 

(KZN) e fronteiriça com Mo-
çambique.
É que, num acto pouco vul-que, num acto pouco vul-
gar na política sul-africana, 
Sihle Zikalala, o antecessor 
de Dube-Ncube, aceitou in-
tegrar o Gabinete da nova 
chefe provincial e foi em-

possado como “Member of 
the Executive Council” (MEC), 
ou seja “Membro do Con-
selho Executivo” um cargo 

equiparado ao cargo de di-
rector provincial em Moçam-
bique].
Zikalala vai assim estar à 
frente da influente esfera de 
Governança Cooperativa e 
Assuntos Tradicionais.
Curiosamente, o novo ho-
mem forte do ANC em Kwa-
Zulu-Natal, Siboniso Duma, 
também aceitou integrar o 
governo de Nomusa Dube-
-Ncube e vai chefiar o presti-
giado pelouro de Desenvol-
vimento Económico, Turismo 
e Assuntos Ambientais.
Nomusa Dube-Ncube, no 
discurso que proferiu após 
empossar o seu Executivo, 
pediu empenho e colabo-
ração de todos tendo como 
objectivo enfrentar e vencer 
os desafios que KwaZulu-
-Natal enfrenta, como sejam 
a pobreza e o desemprego.

Curiosamente, 
o novo homem 

forte do ANC em 
KwaZulu-Natal, 
Siboniso Duma, 

também aceitou 
integrar o go-

verno de Nomusa 
Dube-Ncube e vai 
chefiar o presti-
giado pelouro de 
Desenvolvimento 

Económico, Turismo 
e Assuntos 
Ambientais

RAULINA TAIMO, 
Correspondente na África do Sul

Sihle Zikalala
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O porta-voz da Comissão 
Nacional Eleitoral (CNE) de 
Angola considera que a per-
manência de cidadãos junto 
às assembleias de voto “tem 
potencial para gerar atrito”, 
apelando a que abandonem 
o local após terem votado.
“A lei diz que os eleitores 
depois de exercem o seu 
direito de voto devem re-
gressar às suas casas. Não 
é assim que se faz em todo 
o lado? As pessoas votam 

e abandonam o local, não 
ficam por ali”, disse Lucas 
Quilundo, sublinhando que 
“o ‘Votou/Sentou’, no con-
texto e intencionalidade 
com que tem estado a ser 
usado, não é bom para o am-
biente eleitoral”.
“Tem um potencial gerador 
de atrito e é por isso que a 
CNE desencoraja os eleito-
res a aderirem a esse apelo”, 
disse o representante.
Angola está na fase final de 
campanha eleitoral: em 24 
de Agosto, os eleitores vão 
escolher o Presidente da Re-
pública e os deputados à As-
sembleia Nacional.
No dia da votação, as urnas 
abrem  às 07:00 e fecham 
às 17:00, “desde que já não 
haja ninguém para votar”, 
adiantou Lucas Quilundo, ga-
rantindo que se houver ain-
da cidadãos na fila poderão 
participar.
Questionado sobre se pode-
rá haver intervenção da polí-
cia para retirar eleitores que 
queiram permanecer nas 
proximidades, depois de vo-
tarem, considerou que esta 
avaliação compete à polícia, 
tratando-se da autoridade 
que zela pela ordem pública: 
“Essa avaliação é deles.”
Organizações da sociedade 
civil angolana, bem como a 
liderança da UNITA, principal 
partido da oposição angola-
na, têm apelado aos eleito-

Política & sociedade

Balões de
 Aniversário

+258 845051448
+258 820133110

ap4.eventos@gmail.com

Transporte incluso para cidade de Maputo

Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Balões com ar normal

Preços a partir de
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Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
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Organizações da 
sociedade civil 
angolana, bem 

como a liderança 
da UNITA, principal 

partido da 
oposição 

angolana, têm 
apelado aos 

eleitores para 
que permaneçam 
nas proximidades 
da assembleia de 

voto para evitar a 
fraude eleitoral, 

motivando a 
definição do 
movimento 

“Votou/Sentou”

res para que permaneçam 
nas proximidades da assem-
bleia de voto para evitar a 
fraude eleitoral, motivando 
a definição do movimento 
“Votou/Sentou”.
A CNE, através do seu presi-
dente, Manuel Pereira da Sil-
va, já se manifestou contra a 
ideia, declarando que é “ile-
gal”, e pediu à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
para aplicar a lei em relação 
a todos os cidadãos que ten-
tarem permanecer junto das 
assembleias.
O candidato do MPLA, João 
Lourenço, que se candidata 

a um novo mandato como 
Presidente da República, 
também está contra a per-
manência de eleitores junto 
das assembleias de voto, por 
considerar que perturba o 
processo de votação, e acu-
sou a oposição de incentivar 
a fraude. O candidato lem-
brou estes espaços não são 
esplanadas.
Também Manuel Fernandes, 
candidato da coligação CA-
SA-CE, terceira força política 
do Parlamento, declarou no 
domingo aos jornalistas que 
discorda da iniciativa.

“Votou/Sentou” tem 
potencial para gerar atrito


