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O SEU JORNAL DE CONFIANÇA 
PROPRIEDADE DA COOP-NORTE JORNALISTAS ASSOCIADOS, SCRL

Um em cada três 
contribuintes do 
INSS é devedor

Fórum Sobre Co-
m e r c i a l i z a ç ã o 
Agrícola (FNCA) 
- Mocuba).

POPULAÇÃO AMEAÇA SABOTAR EXPANSÃO DA MINA DE AREIAS PESADAS

A população da lo-
calidade de Pili-
vili, em Moma, 
ameaça inviabili-

zar a concretização do projecto 
de expansão das actividades de 
extracção de areias pesadas, no-
meadamente ilmenite, rutilo e 
zircão, para aquela região, por 
parte da Kenmare Moma Re-
sources, entidade a quem já exi-

giu explicação detalhada sobre a 
mencionada iniciativa.

Neste momento, a população 
de Pilivili vive um ambiente de 
enorme tensão devido às ale-
gadas destruições de culturas 
alimentares, sem devida indem-
nização, protagonizadas pelas 
equipas daquela mineradora, 
envolvidas no processo de pes-
quisas no terreno, para avaliar o 

nível de concentração dos miné-
rios.

Abreu Matos, representan-
te da comunidade de Pilivili 
e elo de ligação entre o povo, 
autoridades governamentais e 
investidores nacionais e estran-
geiros, disse, em entrevista ao 
nosso jornal, que a Kenmare 
Moma Resources não está a ser 
suficientemente explícita sobre 

as suas reais intenções naquela 
parcela, cuja atitude que acaba 
por suscitar uma série de des-
confianças.

Consta que entre os anos de 
2013 e 2015, a Kenmare Moma 
Resources desenvolveu acções 
de pesquisas de solos na loca-
lidade de Pilivili, tendo aban-
donado depois a região sem ter 
concluído o trabalho ou dado 
qualquer satisfação à liderança 
comunitária local.

” Neste momento homens e 
máquinas movem-se no terre-
no sem nenhuma explicação e o 
pior de tudo é que estão a des-
truir as culturas alimentares dos 
produtores numa época agrícola 
que se afigura complexa em con-
sequência da escassez de semen-
tes e chuvas”- referiu Matos.

Questionado se a mineradora 
não teria explicado publicamen-
te as suas intenções de futura-
mente passar a extrair areais pe-
sadas na localidade de Pilivili, a 
fonte respondeu afirmativamen-
te e, portanto, agora apreensiva 
por causa da tal atitude.

Participantes ao encontro da Kenmare em Pivili,distrito de Moma

Em Pivili,distrito de Moma
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FALTAM APOIOS PARA REANIMAR O TEATRO

Como condição para fazer 
a extracção das areias pesa-
das em Pilivili, os residentes 
daquela localidade costeira 
manifestaram durante um 
encontro de consulta comuni-
tária, havido em finais do ano 
passado, com uma equipa da 
Kenmare Moma Resources, 
o desejo da concretização de 
algumas obras relacionadas 
com vias de acesso, infraes-
truturas sanitárias e respecti-
vo apetrechamento, aquisição 
de uma ambulância para eva-
cuação de doente em estado 
grave para o hospital distrital 
de Moma.

Adicionalmente, preco-
nizavam a abertura de furos 
de captação de água potável, 
construção de dez salas de 
aulas com recurso ao material 
convencional, preenchimento 
de vagas na Kenmare Moma 
Resources, com mão-de-obra 
local em áreas que não exi-
gem qualificações específicas, 
bolsas de estudo para o ensi-
no técnico profissional no es-
tabelecimento de ensino em 
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Em Nampula

construção na localidade de 
Topuito distrito de Larde.

No âmbito da política de 
responsabilidade social e 
corporativa das empresas, a 
comunidade de Pilivili pede 
à mineradora irlandesa no 
sentido de garantir assistên-
cia às crianças órfãs, idosos, 
portadores de deficiência, 
para além de prestação de 
assistência, em apetrechos de 
pesca, às associações locais de 
pescadores para o incremento 
do volume de capturas e cose-
quentes receitas para empo-
deramento das comunidades.

“Na semana passada, pe-
dimos um encontro para dis-
cutirmos com a direcção local 
da Kenmare os avanços e fac-
tores que constituem obstácu-
lo àconcretização dos anseios 
das comunidades, mas não 
obtivemos resposta daquela 
empresa, da qual queríamos 
apenas garantias de que os pe-
didos serão concretizados em 
devido momento.”- observou 
Abreu Matos.

No entanto, o que deixa 
intrigados os habitantes de 

Pilivili é o facto da Kenmare 
Moma Resources convocar a 
comunidade local para mais 
uma ronda de consultas des-
ta feita inserida na colheita 
de dados para formulação 
do impacto social e ambien-
tal que a extracção de areias 
pesadas pode vir a causar na 
região a curto, médio e longo 
prazos, evento que teve lu-
gar na última sexta-feira sem 
que, no entanto, as questões 
anteriores tenham merecido 
qualquer resposta, segundo o 
entrevistado.

Abreu Matos deixou um 
recado no final da entrevista, 
afirmando que “não excluí-
mos a possibilidade de invia-
bilizar o avanço das pesquisas 
em curso neste momento por 
parte da Kenmare Moma Re-
sources se persistirem atitu-
des que se consubstanciam 
em desrespeito à população 
de Pilivili”.

A área concessionada à 
Kenmare Moma Resources 
pelo governo para desenvol-
ver a extracção de areias pe-
sadas incluiu as localidades 

de Topuito, distrito de Larde, 
onde se encontram concen-
tradas as suas actividades 
neste momento, Pilivili em 
Moma e Congolone em An-
goche.

Em contacto com a nossa 
reportagem, Gareth Clifton, 
representante residente em 
Moçambique da Kenmare 
Moma Resources, desmentiu 
as alegações das comunidades 
de Pilivili, segundo as quais os 
produtores locais não estão a 
ser compensados das culturas 
destruídas na sequência da 
movimentação de máquinas 
pesadas usadas para abertura 
de vias de acesso, escavações 
e transporte de solos para os 
laboratórios de análises, loca-
lizados em Topuito.

“A legislação de minas em 
vigor é clara relativamente às 
indemnizações e compensa-
ções de culturas, incluindo 
benfeitorias, e a Kenmare 
Moma Resources está a cum-
pri-la integralmente”- argu-
mentou Clifton.

A evolução do teatro em 
Nampula contínua 
dependente de apoios 

das entidades de diferentes 
extractos sociais, que entre-
tanto escasseiam, situação 
que deixa preocupados os fa-
zedores da arte cénica, que em 
tempos alardeou uma expres-
são de apreciável notoriedade 
naquele ponto do país.
António Álvaro, encenador e 

actor do grupo teatral “Ngue-
nha”, um dos mais conceitua-
dos da actualidade na provín-
cia de Nampula, alega que as 
dificuldades com que se de-
batem os fazedores de teatro 
na região prendem-se funda-
mentalmente com a falta de 
meios materiais e financeiros.
O actor fez este pronuncia-
mento na passada segunda-
-feira na cidade de Nampula, 

por ocasião da celebração do 
dia mundial do teatro, cuja 
cerimónia provincial teve lu-
gar no bairro suburbano de 
Natikir.
“Não temos ninguém para a 
apoiar esta área cultural muito 
importante para a solução dos 
problemas sociais em Nampu-
la. Por isso, apelamos para que 
os vários extractos sociais, 
incluindo quem de direito, 

apostem nesta arte através do 
seu valioso apoio”, observou.
No entanto, António Álvaro 
destacou o intercâmbio artís-
tico que existe entre os grupos 
de teatro de Nampula com ou-
tros pontos do país, sobretudo 
da cidade de Maputo, como  
um factor importante para a 
troca de experiências para a 
evolução do teatro naquela 
província.Wf
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Presume que as alegações 
da falta de compensações 
relativamente às culturas 
destruídas decorram da de-
ficiente articulação entre as 
lideranças e as comunidades, 
para além da falta de infor-
mação sobre o que deve ser, 
de facto, objecto de compen-
sação.

Sobre a alegada falta de 
informação relativa às eta-
pas do projecto de expansão 
das actividades de extracção 
de areias pesadas de Topuito 
para Pilivili e recusa de diá-
logo com a comunidade local 
para discutir as suas preocu-
pações, Gareth Clifton disse 
que “a precipitação em obter 
explicações sobre determi-
nados aspectos relacionados 
com o projecto por parte das 
lideranças comunitárias po-
derá minar as relações com a 
sua empresa sem justificação 
plausível”- acrescentou.

Avaliando o ritmo dos tra-
balhos de pesquisa em curso, 
poderá prognosticar-se 2019 
como o ano do inicio das ac-
tividades de extracção de mi-
nérios em Pilivili.

Diversas associações de 
defesa dos interesses das co-
munidades abrangidas pelas 
actividades de extracção de 
recursos minerais de média 

e grande escala em curso na 
província de Nampula, ma-
nifestaram sua apreensão em 
face do desenrolar dos acon-
tecimentos em Pilivili.

Victor Sousa, coordena-
dor provincial da Kulima em 
Nampula, disse que os desen-
tendimentos entre a comuni-
dade de Pilivili e a Kenmare 
Moma Resources reflectem o 
desprezo que a mineradora 
tem em relação às leis em vi-
gor no país.

António Lagres, pesquisa-
dor e membro da plataforma 
provincial das organizações 
da sociedade em Nampula, 
disse que o acesso à informa-
ção é um direito consagrado 
aos cidadãos no país, sendo, 
por conseguinte, obrigatória 
a transparência dos actos de-
senvolvidos pelas instituições 
públicas e privadas implanta-
das no país.

Acrescentou que a suposta 
precipitação das comunida-
des atinente à obtenção da 
informação detalhada sobre 
o projecto de expansão da 
extracção de areias pesadas, 
possíveis indemnizações e 
outras coisas que se acham no 
direito, reflectem a ausência 
de confiança em relação à mi-
neradora irlandesa.

Além de criticar a Kenma-
re Moma Resources pela ale-
gada falta de estratégia de 
comunicação para ligar com 

às comunidades, o pesqui-
sador acusou às autoridades 
governamentais do distrito 
de Moma de abandonar a 
população num momento 
que considerou crucial para o 
futuro das mesmas, caracteri-
zado por consultas e recolha 
de dados para elaboração de 
estudos de viabilidade social, 
económica e ambiental de-
corrente da extracção de mi-
nérios em Pilivili.

Moma Resources está a 
cumpri-la integralmente”- ar-

gumentou Clifton.
O director do serviço dis-

trital de actividades econó-
micas em Moma, Jerónimo 
Cantiflas, considera que há 
um mau entendimento da 
comunidade de Pilivili re-
lativamente às intenções da 
Kenmare Moma Resources. E 
por isso prometeu uma maior 
aproximação do executivo 
distrital junto ambas partes 
no sentido de reforçar o seu 
papel de facilitador do diálo-
go em torno das questões que 
possam suscitar duvidas bila-
terais.

Cantiflas explicou, entre-
tanto, que, neste momento, 
decorre um inquérito para 
levantamento de dados para 
inclusão no estudo de viabili-
dade económica e social e de 
impacto ambiental da futura 
actividade de extracção de 
áreas pesadas em Pilivili, acto 

que não deve ser confundido 
com uma consulta comunitá-
ria com aquelas finalidades.

Relativamente às compen-
sações aos produtores pelos 
danos causados às suas cul-
turas no processo da recolha 
de amostras para avaliação 
laboratorial da qualidade dos 
minérios e abertura de aces-
sos que a Kenmare Moma 
Resources  alegada estar a fa-
zer, a nossa fonte disse desco-
nhecer a veracidade do facto 
e prometeu angariar informa-

ções circunstanciadas sobre a 
matéria.

Noutro desenvolvimento, 
disse que a postura que algu-
mas organizações da socie-
dade civil de advocacia aos 
direitos das comunidades, 
caracterizada pela confronta-
ção e recusa das decisões que 
o governo toma é deplorável 
e convidou às mesmas para 
assumirem o seu papel de 
verdadeiros promotores do 
desenvolvimento integrado.

Refira-se que, além de ex-
pandir as suas actividades 
para Pilivili que destaca como 
uma acção prioritária nos de-
safios imediatos, a Kenmare 
Moma Resources pretende 
implantar um equi¬pamen-
to composto por uma draga 
de extracção e uma fábrica 
de concentração do minério 
com capacidade horária  de 
mil toneladas.Wf
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