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ILHA DE MOÇAMBIQUE AOS 204 ANOS COMO CIDADE
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No passado final 
de semana, duas 
cidades da pro-
víncia de Nam-

pula comemoraram mais um 
aniversário de elevação à cate-
goria de cidade. Trata-se da Ilha 
de Mocambique, que completou 
204 anos e Nacala-Porto que as-
sinalou 51 anos.

A primeira capital de Mo-
çambique, a cidade de pedra e 
cal, continua com projectos por 
concretizar e muito pouco tem 
sido feito para que aquela urbe 
secular e historicamente impor-
tante, não só para o país como 
para o mundo, continue a osten-
tar o estatuo de património cul-
tural da humanidade.

Depois de vários projectos fa-
lhados, há quatro anos, quando 
se comemorava os 200 anos, a 
edilidade anunciou publicamen-
te o inicio da construção de ca-
sas e infraestruturas sociais sus-
tentáveis e modernas, sem fugir 
a arquitectura antiga, ao que se 
apelidou de cidadela residencial.

Quatro anos passaram e 

quando confrontado o Conselho 
Autárquico da Ilha de Moçam-
bique, na província de Nampula, 
diz que não tem dinheiro para 
implementar o projecto, tendo, 
por isso, a iniciativa sido confia-
da a comunidade islâmica para a 
sua implementação.

Continua na página 3



INAUGURADA ESTRADA DE KUANZA

EDILIDADE AMEAÇA DESTRUIR OBRAS MAL LOCALIZADAS

Ao celebrar os 51 
anos como cidade, 
Nacala-Porto tes-

temunhou esta sexta-feira a 
inauguração de uma estrada 

asfaltada, com fundos locais, 
numa extensão de cerca de 
dois quilómetros, que vai de 
Kuanza até ao mercado.

O presidente da autarquia, 

Raul Novinte, explicou no 
acto da inauguração que os 
últimos dois anos foram de-
dicados para adquirir equipa-
mentos apropriados para a as-

faltagem de estradas e que de 
agora em diante muitas vias 
vão beneficiar de trabalhos de 
reabilitação e ou construção. 

A obra teve a duração de 
quase três anos, alegadamen-
te, porque foi o período ne-
cessário para concluir a aqui-
sição das máquinas e matéria 
prima, embora não tenha sido 
revelado o valor gasto para 
esta empreitada.

“Nos próximos dias vamos 
iniciar a asfaltar a estrada do 
prédio Comboio. Não va-
mos parar por aí. Queremos 
asfaltar as estradas de todos 
os bairros da cidade”, disse o 
edil.
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O Conselho Muni-
cipal da cidade de 
Nacala-porto, em 

Nampula, poderá desalojar os 
munícipes que construíram 
suas casas em áreas reserva-
das para infraestruturas mu-
nicipais, com destaque para 
estradas.

A edilidade justifica que a 
ocupação dos espaços reser-
vados para vias de acesso foi 
estimulada com a chegada de 
deslocados internos, devido 
aos ataques terroristas, idos 
de Cabo Delgado, sob olhar 
cúmplice das lideranças co-
munitárias.

A situação verifica-se com 
maior intensidade no bairro 
de Mathapue, Triângulo, Mo-
cone e Ribàué, e o edil de Na-
cala-Porto, Raul Novinte, que 
havia iniciado com processo 
de demolição de casas e mu-
ros de vedação construídos 
junto dos traçados de estra-
das, disse que a medida seria 
retomada.

“Pretendemos tornar a ci-
dade de Nacala-Porto numa 
modelo, com vias de acesso 
bem organizadas e definidas e 
se isso exigir a destruição de 
algumas obras mal colocadas, 
faremos”, garantiu Novinte.

Fazendo breve balanço 
sobre o que foi feito na área 
de reabilitação da rede viá-
ria, Novinte explicou que os 

últimos dois anos foram de-
dicados para adquirir equi-
pamentos apropriados para a 
asfaltagem de estradas.

Edil de Nacala-Porto, Raúl Novinte
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MUNÍCIPES FISCALIZAM REALIZAÇÕES EM MONAPO

Os munícipes de di-
ferentes extratos 
sociais e ideologia 

política na vila autárquica 
de Monapo, em Nampula, 
participaram, há dias, da fis-
calização das realizações do 
governo municipal, no âmbi-
to da transparência da acção 
governativa.

Juntamente com os respon-
sáveis municipais, os muní-
cipes percorreram os locais 
onde foram implementados 
diversos projectos, financia-
dos pela edilidade e no final 
disseram ao nosso jornal, que 
a abertura e melhoramento 
das vias de acesso, pontes, 
salas de aulas, mercados, uni-
dades sanitárias, entre outras 
infraestruturas, destacam-se 
nas actividades realizadas.

A passeata para fiscaliza-
ção das realizações da edi-

lidade teve lugar no âmbito 
da semana de preparação das 
festividades de 55 anos de ele-
vação de Monapo à categoria 
de vila, que se assinalam no 
próximo dia 22 de Setembro.

O edil de Monapo, Abdul 
Amide Alimamade, orgu-
lha-se com os munícipes que 
colaboram para materializa-
ção dos planos de desenvol-
vimento local e explica que 

“aproveitamos a semana que 
antecede o dia da vila para 
convidar quem quisesse, para 
ver e observar as nossas rea-
lizações”.

Não foi revelada a quantia 
necessária para materializar a 
actividade, mas o certo é que 
o bairro de Jembesse está a 
ser palco de um conjunto de 
obras de construção de resi-
dências e infra-estruturas pú-
blicas, que incluem uma uni-
dade sanitária, escola e posto 
policial.

Neste momento, segundo 
o porta-voz do Conselho Au-
tárquico da Ilha de Moçambi-
que, Erula Atumane, já foram 
demarcadas oitenta parcelas 
de um universo de 100 ter-
renos previstos, e os espaços 
disponíveis foram atribuídos 
às famílias beneficiárias, que 
já se encontram a construir as 
suas habitações usando mate-
rial convencional.

De acordo com a nossa 
fonte, os beneficiários são, na 
sua maioria, cidadãos que se 

deslocaram de alguns distri-
tos da província de Cabo Del-
gado por causa dos ataques 
terroristas, e outras parcelas 
estão a ser ocupadas por pes-
soas que estão a ser retiradas 
das zonas de risco em toda 
cidade.

Esquivando-se da sua res-
ponsabilidade, a edilidade re-
fere que o plano de estrutura 
urbana foi confiado a comu-
nidade islâmica para erguer 
os edifícios onde vão fun-
cionar os serviços de saúde, 
posto policial, escola, entre 
outras infra-estruturas.

O Whamphula Fax não 
sabe quanto é que aquela or-
ganização religiosa pretende 
gastar para o efeito, mas o 
certo é que todo o gesto está 
a ser feito a coberto da soli-
dariedade para com os deslo-
cados internos do terrorismo 
em Cabo Delgado.

No Sábado passado a Ilha 
de Mocambique esteve em 

festa, mas os seus residentes 
continuam a reclamar res-
trições no abastecimento de 
água potável, iluminação pú-
blica insuficiente nos bairros 
periurbanos, o fecalismo a 
céu aberto, entre outros de-
safios, que impactam no mau 
estar das populações.

A abertura de estradas 
para garantir o acesso aos 
bairros continua a ser uma 
miragem, e os jovens, por seu 
turno, pedem oportunidades 
de financiamento para dina-
mizar a actividade de pesca, 
pois representa a principal 
fonte de rendimentos.

Algumas cidadãs disse-
ram a nossa Reportagem que 
o município devia priorizar 
investimentos em obras de 
construção de mercados para 
acolher a venda de produtos 
pesqueiros.

A erosão costeira é, tam-
bém, uma preocupação que 
necessita de apoio dos parcei-

ros para melhorar a protecção 
costeira, porque a instituição 
não produz uma receita su-
ficiente para a execução das 
iniciativas de desenvolvimen-
to.

O porta-voz do município 
diz mesmo que em termos de 
realizações não vai ser possí-
vel cumprir na totalidade o 
plano de actividades e o res-
pectivo orçamento referen-
te ao ano de 2022, porque a 
autarquia foi fustigada pelos 
ciclones Ana e Gombe, este 
último que deixou sinais visí-
veis de destruição.

“Por causa dessa realidade, 
houve a necessidade de direc-
cionar os parcos recursos em 
acções de emergências, no-
meadamente a limpeza da via 
pública, a remoção de árvores 
caídas e outras intervenções 
que desviaram a atenção do 
planificado”, explica a fonte.

Continuado da página 1

Edifício do Conselho Autárquico de Monapo 
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PORQUÊ O IDH DE MOÇAMBIQUE É TÃO BAIXO?

Hoje, eu vou falar 
sobre [IDH]; Índi-
ce de Desenvolvi-

mento Humano proposto pela 
ONU em virtude da ‘péssima 
distribuição de renda’ prin-
cipalmente em países subde-
senvolvidos, a ONU resolveu 
criar o IDH para medir qua-
lidade de vida, nesse índice a 
ONU estabeleceu uma nota 
que vai [0] até [1], até hoje 
nenhum país tirou a nota [0] 
e isso significa, que nós não 
temos aqui o ‘inferno’, mas 
nenhum país também tirou a 
nota [1], quer dizer, não te-
mos nenhum paraíso aqui na 
terra.

Quais os itens medidos 
pelo IDH? Escolaridade, lon-
gevidade e renda.

Escolaridade: nível de es-
colarização de cada nação.  
Quanto mais for instruída 
uma população, mais desen-
volvimento vai ter, melho-
res condições e qualidade de 
vida, mais acesso a cultura, ao 
conhecimento, um maior ní-
vel de democracia, e isso vem 
com educação, através da taxa 
de escolaridade.  

Longevidade: média de 
vida de cada indivíduo, quer 
dizer, quanto maior for a sua 

qualidade de vida mais tempo 
você vai durar. Ou seja, pes-
soas que têm uma qualidade 
de vida melhor, acesso a sa-
neamento básico, a saúde, a 
medicação tem uma especta-
tiva de vida maior. Portanto, 
quanto maior a espectativa de 
vida há tendência que melhor 
seja a qualidade de vida.  

Renda per capita: a renda 
per capita, sempre foi obtida 
em dólares e a renda per ca-
pita sempre foi a divisão total 
do bip pelo número total de 
população, não levando em 
conta ‘corrupção e o desvio 
de dinheiro. Quer dizer, di-
vidir tudo para todos, mas…
existe nesse bolo ‘desviou de 
verbas’ que não é levado em 
consideração.

E, dividir o bip e estabe-
lecer a renda per capita em 
dólar não é a realidade por 
exemplo de Moçambique, 
cujo trabalhador recebe o sa-
lário em meticais, mas quan-
do você vai comprar um pa-
cote de café no supermercado 
você paga em dólar; o preço 
do café é cotado no mercado 
mundial em dólar, o preço da 
carne no mercado internacio-
nal é cotado em dólar e você 
recebe em meticais. 

Então, para ser mais perto 
de uma verdade a ONU re-
solveu mudar e estabelecer a 
renda per capita pelo poder 
de paridade de compra se-
gundo a moeda de cada país, 
ou seja, um pouquinho mais 
perto da verdade, um pouqui-
nho mais perto da realidade. 

E dentro do IDH, você 
tem os países que estão no 
IDH muito elevado, países de 
médio IDH e países de baixo 
IDH. Infelizmente, o nosso 
Moçambique não melho-
rou principalmente a partir 
de 20[19] sai do [181º] para 
[185º] em 20[22] isso signi-
fica dizer, que a ‘condição de 
vida’ do moçambicano é… 

De facto, a distribuição de 
renda em Moçambique não 
é nada famosa, consequência 
disso, tem reduzido a capaci-
dade, por exemplo de acesso 
a saúde, a educação, isso vai 
‘impactar’ negativamente no 
IDH como um todo e tem 
feito com que, a qualidade de 
vida da população de modo 
geral venha caindo.  E uma 
coisa vou dizer para você[s], 
Moçambique é dos países 
mais ‘desiguais’ do mundo 
basta você investigar. 

E eu devo lembrar, além 

do IDH na passagem do mi-
lénio, no ano 20[00] a ONU 
fez uma reunião com [191] 
países para estabelecer a Cú-
pula do milénio. A Cúpula 
do milénio tinha [8] metas 
a serem cumpridas até o ano 
de 20[15] entre elas erradica-
ção total da pobreza do mun-
do, erradicação da HIV, por 
exemplo, qualidade de vida 
em função do meio ambiente, 
todo cidadão tem necessidade 
de ter uma qualidade de vida 
no meio ambiente favorável.

Ora, nós estamos em 
20[22] essas metas teriam que 
ser cumpridas até 20[15], é 
evidente que não foram cum-
pridas, por isso essas metas 
estão sendo prorrogadas.   

Por último, vou deixar 
para você[s] uma recomen-
dação, entre no site da ONU, 
que é o site IDH/publicações 
e você terá acesso as infor-
mações mais recentes   sobre 
IDH’s e até IDH’s mais anti-
gos, inclusive tem uma ‘pre-
ciosidade’ baixar a versão em 
inglês, francês ou espanhol do 
primeiro Relatório de Desen-
volvimento Humano que foi 
feito em 19[90].

[Elementos de Autocrítica]
Por Major Manuel Bernardo Gondola

Os distritos de Nacala-a-
-velha, Ribàué e Monapo, em 
Nampula, beneficiários do 
projecto piloto de combate à 
desnutrição crónica, que se 
caracteriza pela deficiência de 
nutrientes do organismo, de-
vido a alimentação incorrec-
ta, privação de alimentos ou 
alterações no trato gastro-in-
testinal, implementado pelo 

Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), 
desde 2017, estão a registar 
redução dos níveis de inci-
dência do fenómeno, ao pas-
sarem, em media, de 51 para 
46 por cento, actualmente.

O responsável do escri-
tório da UNICEF, em Nam-
pula, Baisamo Sueia, diz que 
a avaliação que se pode fa-

zer do programa é positiva, 
porquanto as comunidades 
abrangidas pelo programa 
estão a registar melhoria da 
qualidade de vida, sobretudo 
em crianças.

“Em 2017 as estatísticas 
mostravam que Nacala-à-ve-
lha, Ribàué e Monapo eram os 
distritos que apesar de serem 
considerados auto-suficientes 

em termos de produção agrá-
ria, tinham as maiores taxas 
de desnutrição da província, 
mas hoje o cenário tende a 
melhorar”, frisou Sueia.

Anunciou na ocasião que 
aquela instituição vai disponi-
bilizar este ano pouco mais de 
14 milhões de dólares , para 
apoiar combate à desnutrição 
crónica nesta província. 

TRÊS DISTRITOS REDUZEM TAXAS DE DESNUTRIÇÃO CRÓNICA 
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