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“Pemba 
está uma 
catástrofe”

“Nós em termos de médicos e enfermeiros o 
número é reduzido, essas questões da con-
strução de infraestruturas nas zonas rurais 
vai permitir mais emprego nessas áreas aos 
jovens melhorando as suas condições de vida. 
A desigualdade social e um fenômeno que...” 

DESIGUALDADES SOCIAIS:

Ex-mulher de Bill Gates não gostava da relação que ele 
mantinha com o polémico financeiro condenado por abuso 
sexual. E foi isso que espoletou o divórcio.

As linhas do divórcio entre Bill e Melinda Gates, que se 
separaram há duas semanas, espantando o Mundo naquele 
que é já considerado o divórcio do ano, podem ser rastrea-
das até 2019. Foi aí que as ligações entre o bilionário fun-
dador da Microsoft e o polémico financeiro Jeffrey Epstein 
se tornaram públicas.

Epstein, como sabemos, foi condenado mais do que uma 
vez desde 2008, por abuso sexual de menores, e morreu 
na prisão por alegado enforcamento, em agosto de 2019, 
quando tinha 66 anos, e aguardava novo julgamento por 
acusações de tráfico sexual.

Melinda Gates “consultou advogados de divórcio cerca 
de dois anos antes de pedir a separação” do seu marido, 
revelou esta semana o “The Wall Street Journal”. O jornal 
diz que o casamento de Bill, de 65 anos, e Melinda, de 56, já 
estava “irremediavelmente estragado”. O casal esteve jun-
to 27 anos e tem três filhos, de 19, 22 e 25 anos.

Melinda tem “reunido e trabalhado com advogados de 
várias firmas desde, pelo menos, 2019”, acrescenta o jornal. 
Uma fronte diz taxativamente que “foi o relacionamento 
de Bill Gates com o criminoso sexual condenado Jeffrey Ep-
stein” que desencadeou a separação.

Já se sabe a razão da fúria de 
Melinda que levou à separação 
de Bill Gates: foi Jeffrey Epstein

Páginas 2, 3 e 4

Páginas 06 e 07
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Uma mulher de 48 
anos de idade, que 
responde pelo nome 
de Fátima Gregório, 
mãe de 3 filhos, en-
contra-se detida nas 

celas da terceira esquadra no bairro 
de Matacuane, na cidade da Beira, in-
diciada de burlar um milhão e duzentos 
mil meticais, na sequência da venda de 
ilegal de terreno que não lhe pertencia.

A Detenção da suspeita, foi gra-
ças a denúncia de uma das vítimas 
que mostrou-se agastada com com-
portamento da mesma. Inconfor-
mado com a situação decidiu en-
tregá-la às autoridade policiais para 
sua responsabilização criminal.

Uma das vítimas, David Chissi-
co, pediu a responsabilização cri-
minal e devolução do seu valor.

A Indiciada, nega de ser burladora e 
disse que o terreno em causa lhe perten-
ce, tendo prometido devolver o valor.

O Porta-voz do Comando pro-
vincial da PRM em Sofala, Dércio 
Chacate, disse que decorre um pro-
cesso criminal contra a indiciada.

Na cidade da Beira tem estado a 
crescer nos dias que correm casos de 
burlas e venda ilegal de terra. Os princi-
pais casos têm-se registado, principal-
mente nos bairros da Manga, Matacua-
ne, Manganhe, Munhava e Inhamizua.

Detida mulher 
suspeita de burla 
e venda ilegal de 
terreno

DESTAQUE

Preços de Assinatura do Jornal

Por: Januário Benzane

Por: Januário Benzane

Por: Henriqueta Merchiol

Cerca de dois terços da população 
moçambicana vive e trabalha 
em áreas rurais. O país tem uma 
vasta área de terra arável, e 
grande disponibilidade de água 
e energia, assim como recursos 

minerais e gás natural recém-descobertos, três 
portos marítimos de águas profundas, e recursos 
relativamente grandes de mão-de-obra poten-
cial. Também está estrategicamente localizado, 
pois quatro dos seis países com que tem frontei-
ras não têm acesso ao mar, e dependem por isso 
de Moçambique para terem acesso aos mercados 
globais. Os fortes laços de Moçambique com o 
motor económico da região, a África do Sul, sub-
linham a importância do seu desenvolvimento 
económico, político e social para a estabilidade 
e crescimento da África Austral como um todo. 

Com este todo aparato de vantagens de-
via ser a causa para a melhoria das condições 
de vida das pessoas mas, ao contrário per-
manece o sofrimento e as desigualdades 
sociais que se reveem na falta de alimen-
tos, componente básica para o dia-a-dia.

Assim como em todo mun-
do, Moçambique não fica atrás des-
ta problemática da desigualdade social. 

O problema é mais visível nas zonas rurais 
e o cenário alastra-se até às zonas urbanas, 
aliás é lá onde se pode comparar o cenário de 
desigualdade atendendo que na sua maioria as 
capitais albergam mais pessoas de diferentes 
pontos do país que os distritos e zonas rurais. 
Com isso, Moçambique apresenta baixo desen-
volvimento das famílias conforme ilustram al-
guns indicadores do desenvolvimento humano 
citando o caso concreto do Relatório de Desen-
volvimento Humano do Programa da ONU para 
o Desenvolvimento (PNUD) que dá conta de 
ligeiras melhorias entre os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Moçam-
bique perde uma posição, passando a ser o 
pior país de língua portuguesa em África no 
Relatório de Desenvolvimento Humano 2020.

Em Moçambique, a esperança média de 
vida à nascença é de 60,9 anos, sendo que 
a média da escolaridade ronda os 3,5 anos. 
Registam-se 289 mortes maternas por cada 
100.000 nascimentos, sendo que por cada 
1.000 nados vivos, 148,6 progenitoras tinham 
entre os 15 e os 19 anos. No Parlamento, 41,2% 
dos assentos são ocupados por mulheres. Por 
cada 10.000 pessoas, existem 0,8 médicos. Por 
outro lado, somente 8% das populações rurais 

têm acesso a eletricidade. Por último, 62,9% 
das pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza.

Com as guerras nas zonas Norte e centro 
de Moçambique, o problema tende a aumen-
tar aliado às deslocações em massa de popu-
lações que buscam não só pela sobrevivência 
mas também por segurança, lar, aconchego e 
até recursos para darem continuidade às suas 
vidas. Moçambique não deixa de ser um país 
lutador para o desenvolvimento de suas pop-
ulações mas devido às desigualdades socio-
económicas que são vividos desde 2015, o país 
reduziu a realização de várias metas como é o 
caso da electrificação das localidades, aumento 
das vias de acesso às zonas de produção, falta 
de patrocínio concreto à produção agrícola e 
avícola, pontos importantes para o desenvolvi-
mento e eliminação das desigualdades sociais.

Os últimos eventos ligados aos abusos 
dos direitos humanos, os conflitos armados 
e alguns eventos naturais acresceram em 
grande medida o sofrimento das populações 
que mesmo em renda fixa conseguiam so-
breviver com base na agricultura e pecuária.

O Médico Psiquiatra Flávio Mandlate, afecto 
ao Hospital Psiquiátrico de Infulene, aponta que 

UM PROBLEMA QUE 
PARECE NÃO TER FIM 
EM MOÇAMBIQUE

DESIGUALDADE SOCIAL: 

Aparição de Croc-
odilos está a tirar 
sono aos mora-
dores do bairro da 
Manga na Beira

Moradores do bairro da Manga, 
na cidade da Beira, dizem estar 
viver momentos de terror e inse-
gurança pela aparição de Crocodi-
los pertencentes a um empresário 
estrangeiro, que se dedica na 
criação daqueles répteis.

Os répteis teriam rebentado 
uma gaiola, mas até agora ainda 
não houveram vítimas. Na época 
chuvosa tem sido grande con-
strangimento andar por aquele 
bairro devido à presença dos croc-
odilos.

Por outro lado os moradores 
pedem a rápida intervenção de 
quem é direito para repor a tran-
quilidade. Com a passagem dos 
ciclones na Beira, vários crocodi-
los escaparam das gaiola e foram 
vistos a circular nos bairros no-
meadamente Ndunda e Manga.
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o cenário de desigualdade social é causado 
pelo facto de algumas zonas do país não terem 
mesmos benefícios sociais concretamente no 
ensino secundário e hospitalar, faltando equi-
pamentos para os cuidados básicos de saúde.

“Desigualdade social é o facto de alguns 
indivíduos duma determinada sociedade não 
ter acesso igual aos recursos financeiros, 
económicos e dos benefícios sociais como a 
educação e saúde, sabendo que Moçambique 
é um país pobre, é notável que essa desigual-
dade social pode surgir. O nosso sistema de 
educação diz que o acesso à educação e a 
saúde é universal tendo-se como barreira a 

localização geográfica, porque as escolas e 
hospitais nas zonas rurais não estão próximos 
das comunidades. Falando concretamente 
das escolas, se há escolas nas comunidades 
muitas vezes são só do ensino primário e se há 
posto de saúde o mesmo não está preenchi-
do com equipamentos”, disse Mandlate.

Para o Psiquiatra, as zonas urbanas se 
valem porque as pessoas tem acesso ao 
emprego mas no campo não há empresas 
capazes de absorver maior grosso popula-
cional o que acaba fazendo com que mui-

tos nas zonas rurais vivam de pequenas 
fontes agrícolas “e isso é uma das formas 
de desigualdade social”, frisou o médico.

O nosso Interlocutor, esclarece que há uma 
série de trabalho que a sociedade, o governo e 
a comunidade internacional deve fazer de for-
ma a permitir esses serviços falando concre-
tamente na melhoria das questões de saúde, 
onde deve haver mais construção de hospi-
tais, contratação de mais pessoal de saúde. 

“Nós em termos de médicos e enfermeiros 
o número é reduzido, essas questões da con-
strução de infraestruturas nas zonas rurais 

vai permitir mais emprego nessas áreas aos 
jovens melhorando as suas condições de 
vida. A desigualdade social e um fenômeno 
que existe em todo mundo porém vem mel-
horando nos países desenvolvidos porque 
eles têm sistema de segurança social, tem 
acesso ao subsídio de desemprego, os mes-
mos subsídios de desemprego não eliminam 
aquilo que é a desigualdade social e simples-
mente uma fonte de renda a essas pessoas 
diferente de nós aqui”, lamenta o médico. 

No entender de Mandlate, a desigualdade 

social duma certa forma afecta a saúde men-
tal de um indivíduo porque temos poucos hos-
pitais de saúde mental e poucos profissionais 
de saúde mental. “Existe um défice ao aces-
so de saúde mental, o desemprego também 
pode ser factor de risco para desenvolver 
essa doença mental. Havendo fácil acesso 
a educação, saúde e ao emprego pode mel-
horar a vida das pessoas minimizado assim 
a desigualdade social”, vaticinou Mandlate

Numa outra visão o Economista e Con-
sultor em Finanças Públicas Edurêncio Vuca, 
a desigualdade social é causada pela forma 
como a renda de um determinado país é 

repartida com a população. 

“A desigualdade social 
tem de ser vista em difer-
entes formas porque é um 
termo muito dimensional, ela 
pode ser vista sobre o ponto 
de vista físico, económico e 
sobre o ponto de vista ed-
ucacional e correndo sobre 
ponto de vista económico ela 
é a diferença que existe em 
termos de renda, em termos 
de oportunidades e em ter-
mos de acesso aos serviços 
básicos como saúde e edu-
cação nas diferentes classes 
sociais. A desigualdade so-
cial está mesmo associada a 
forma como a renda do país 
e distribuída”, frisou Vuca.

Vuca dá exemplos sobre 
o que Moçambique produz 
e como esse excedente é 
repartido. “Em Moçambique 
por exemplo nós produzi-
mos 17 bilhões de dólares 
norte americanos por ano 
e a questão que se coloca é 
como nos repartimos esses 
17 bilhões com a população”.

“Algumas teorias apontam a desigual-
dade social como uma das causas do que está 
acontecer em Cabo Delgado, sobre como é 
que aqueles são tratados, duma certa forma 
a desigualdade social cria revolta. Se nós es-
tamos num país sendo todos moçambicanos 
e há pessoas que gastam abaixo de 2 dólares 
por dia e existem outras que gastam 500 
dólares por mês, existem pessoas que estão a 
viver do bom e do melhor mas há outros que 
nem sequer sabem o que vai comer daqui a al-
gumas horas. O mais importante nisso é que 
a desigualdade social é aceitável aliás porque 

Suposto homem catana 
linchado até pelos mora-
dores do cis maili na cidade 
da Beira

Um suposto homem cata-
na, de 27 anos de idade, 
que em vida respondia 
pelo nome de Santar Ma-
fuca, casado, pai de dois, 
residente no bairro da 

Munhava, na cidade da Beira, foi linchado 
por moradores do bairro do Cis Maili.

O linchamento ocorreu na madrugada 
de sexta-feira dia 30 de Abril, no bairro de 
Ndunda 2, no Cis Maili, na Cidade da Bei-
ra, após o suposto homem catana ter sido 
alegadamente surpreendido na compan-
hia dos seus comparsas a tentarem roubar 
numa residência, mas desta vez um deles 
caiu nas mãos da população e outros colo-
caram-se em fuga.

Os Moradores disseram, que a melhor 
via encontrada para colmatar o problema 
de roubos, é justiça pelas próprias mãos, 
“porque quando os malfeitores são en-
caminhados a esquadra, pouco tempo de-
pois são restituídos à liberdade e voltam 
a amedrontar as pessoas”, apontam os 
moradores.

Aqueles moradores dizem que já faz 
muito tempo que vem queixando-se do 
recrudescimento da criminalidade, aliada 
a falta de iluminação pública e patrulha-
mento policial.

O tio do suposto malfeitor, Elcídio José, 
visivelmente triste e com lágrimas nos ol-
hos, condenou o linchamento e disse que 
o seu sobrinho não tinha boa reputação 
na família, era conhecido como homem 
violento.

Este é o segundo caso de linchamento 
que regista-se no bairro de Cis Maili na Ci-
dade da beira.

Como diz o velho ditado quando a 
cabeça não regula o corpo é que paga. O 
ladrão pagou pela suas acções.

Por: Januário Benzane

ASSALTANTES A MÃO AR-
MADA ROUBAM DINHEIRO E 
BALEIAM MORTALMENTE O 
SEGURANÇA DE UM ESTABE-
LECIMENTO COMERCIAL NO 
BAIRRO DE MAQUININO NA 
CIDADE DA BEIRA

Por: Januário Benzane

Uma quadrilha, composta por quatro 
assaltantes, até aqui desconhecida, mu-
nida de armas de fogo, do tipo AK 47, 
assaltou no princípio da noite do dia 30 
de Abril(sexta-feira), um estabelecimen-
to comercial e alvejou mortalmente o 
segurança da empresa privada Barões, 
que respondia pelo nome de Joaquim 
Tomás.

O Assalto ocorreu na zona de Ma-
quinino, perto dos correios de Moçam-
bique, quando os meliantes chegaram e 
começaram a disparar vários tiros e al-
vejaram mortalmente o guarda que ten-
tava evitar o assalto e apoderaram-se de 
valor monetário de aproximadamente 30 
mil meticais, pertencente a um agente 
económico, de nacionalidade chinesa. 
Um dos seguranças testemunhou o as-
salto e lamentou a morte do seu colega.

O Porta-voz do comando provincial 
da PRM em Sofala, Dércio Chacate, 
confirmou o sucedido e garantiu que a 
polícia está a trabalhar com vista a neu-
tralização dos assaltantes e responsabi-
lizá-los criminalmente.

Refira-se que a PRM em Sofala, re-
forçou o trabalho de patrulhamento, 
com intuito de evitar com que casos se-
melhantes aconteçam e garantiu repor a 
ordem e tranquilidade públicas a nível da 
cidade da Beira.

Médico  Psiquiatra Flávio Mandlate afecto ao Hospital Psiquiatrico de Infulene

Economista e Consultor em Finanças Públicas, Edurêncio Vuca
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destaque

é impossível estar num país em que ela 
não exista. O problema é o nível de po-
breza associada a desigualdade social, 
se estamos num país em que os níveis 
de pobreza são acentuadíssimos mas 
sabemos que existem pessoas que es-
tão a viver do bem e do melhor isso cria 
frustração, dando o exemplo da Seiche-
les, é um país que não tem um PIB muito 
grande e Moçambique tem um PIB maior 
que o de Seicheles mas a sua população 
gozam de um padrão de vida muito mel-
hor do que todos países africanos o IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) 
em 2020 apontou Seicheles como melhor 
país para se viver em África porque as 
suas populações tem até um certo pon-
to equitativo aos serviços básicos como 
educação, saúde, emprego e existem 
países como a China, Índia e falando con-
cretamente deste último é muito rico 
com a sexta maior economia do mundo, 
mas as suas população 
tem um padrão de vida 
abaixo da média por cau-
sa do nível de pobreza 
pois 50% da riqueza está 
concentrada a 1% da pop-
ulação e os outros 50% 
é distribuída aos 99% da 
população. Só para ver 
o índice de desigualdade 
social existente na Índia, 
mas por causa do perfil 
de desigualdade da ren-
da que acaba criando um 
padrão de vida abaixo da média para 
as suas populações”, exemplifica Vuca 

Para mitigar essa situação pressupõe 
um conjunto de acções multissectoriais 
não só a educação, várias instituições 
devem intervir, porém, a educação é mui-
to importante. “Para quebrarmos esta 
desigualdade social é preciso treinar pes-
soas para o autoemprego”, disse Vuca.

Ao longo da nossa entrevista o Econo-
mista referiu que existem os projectos de 
gás que estão a correr em Cabo Delgado e 
que em princípio a expectativa que a pop-
ulação tinha é que fosse trabalhar de for-
ma directa nessas acções. Mas visto que 
as populações não tem condições para 
trabalhar naqueles projectos deita água 
abaixo a esperança de mudar de vida e até 
minimizar a desigualdade social que ex-
iste entre o povo do norte e o povo o sul.

“Eles não vão trabalhar pois não 
foram educados ou capacitados para 

trabalhar naqueles pontos, o que levou o 
povo do Sul a migrar a norte por conta 
dessa incapacidade que o do norte tem. 
De facto a educação é imprescindível 
se quisermos diminuir a desigualdade 
social. Em princípio a desigualdade so-
cial está ligada a forma como a nossa 
renda é distribuída. O que está acon-
tecer é que nós temos um PIB que é a 
produção interna aqui em Moçambique 
que é o que nós produzimos todos 
anos e que no final do exercício como 
quem diz é repartido para a população”.

Ainda na sua explanação, Vuca referiu 
que se o PIB não crescer no país, o desen-
volvimento será reduzido e as desigual-
dades vão aumentar, baixando cada vez 
mais o padrão de vida das populações 
acentuando a pobreza nos mais pobres 
tornando os ricos cada vez mais ricos. 

Sobre a avaliação dos aspectos de 
riqueza e robustez da economia moçam-
bicana, o Economista indica que existem 
diversos indicadores económicos para 
apontar se um país é economicamente 
saudável ou não, onde se avaliam aspec-
tos quantitativos e aspectos qualitativos. 

“Aspectos quantitativos seriam as 
taxas do crescimento do PIB como a 
produção que geramos todos anos se 
cresce muito rápido então este é um 
dos primeiros indicadores mas esses 
indicadores são meramente indicati-
vos é preciso ver até que ponto esses 
indicadores reflectem na qualidade de 
vida das populações. Já existem indica-
dores qualitativos como é o IDH este foi 
proposto algum tempo atrás pelo ban-
co mundial. O IDH avalia o quão desen-
volvido um país é, em termos ligados 
à educação, saúde e aspectos ligados 
ao nível de renda que as famílias con-
seguem ter durante anos, esses indi-

cadores é que ditam se o país está eco-
nomicamente saudável”, explicou Vuca

Para Vuca, é preciso ter um olhar mi-
nucioso aos indicadores que reflectem a 
qualidade de vida como o nível de vida que 
as pessoas tem, acesso às oportunidades 
de emprego, serviços básicos como é o 
caso da educação, saúde, construção de 
mais infraestruturas, procurar saber e re-
solver sobre a distância que a população 
percorre para aceder ao hospital, merca-
do e escolas pois esses aspectos ditam o 
nível de qualidade de vida, e reflectem 
se o país e economicamente saudável 
mas isso não é o caso de Moçambique. 

“Evidentemente existem formas de 
contornar algumas delas, optando por 
políticas que mais beneficiem os pobres, 
e como isso se resolve? Construindo 
mais escolas nas zonas recônditas, e o 
único jeito de quebrar o nível de pobre-
za é apostar na educação, criação de 
mais hospitais, universidades, propor-
cionar mais crédito às pessoas, esses 
elementos contam para minimizar o 
nível de desigualdade social e mantêm 
o país economicamente saudável, inves-
timento em infraestruturas importantes 
para desenvolver um país”, concluiu.

Espera-se que a economia de 
Moçambique recupere gradualmente 
no presente ano, mas subsistem riscos 
substanciais de uma queda devido à 
incerteza em torno do caminho que 
seguirá a pandemia da COVID-19 (coro-
navírus). Embora a economia tenha 
registado em 2020 a sua primeira con-
tração em quase três décadas, espera-se 
que o crescimento recupere a médio 
prazo, atingindo cerca de 4% em 2022.

Como assinalado na recente Atu-
alização Económica de Moçambique 
(Março de 2021), o país precisa de 
avançar com a sua agenda de reformas 
estruturais à medida que a pandemia se 
vai atenuando. A curto prazo, as medidas 
de apoio às empresas viáveis e às famílias 
seriam cruciais para uma recuperação 

resiliente e inclusiva. Na 
fase de recuperação, as 
políticas centradas no 
apoio à transformação 
económica e à criação 
de empregos, especial-
mente para os jovens, 
terão uma importância 
crítica. Intervenções di-
reccionadas para apoiar 
as mulheres e aliviar as 
desigualdades de géne-
ro, assim como para 
aproveitar o poder da tec-

nologia móvel, podem apoiar o crescimen-
to sustentável e inclusivo a médio prazo.

Os principais desafios enfrentados 
pelo país incluem a manutenção da es-
tabilidade macroeconómica, consideran-
do a exposição às flutuações dos preços 
das matérias-primas, e a realização de 
novos esforços para restabelecer a confi-
ança através de uma melhor governação 
económica e de uma maior transparên-
cia. Além disso, são necessárias reformas 
estruturais para apoiar o sector privado 
que enfrenta actualmente sérias difi-
culdades. Outro grande desafio é diver-
sificar a economia, para que se afaste 
do foco actual em projetos de capital 
intensivo e agricultura de subsistência 
de baixa produtividade, reforçando ao 
mesmo tempo os principais motores da 
inclusão, tais como a melhoria da qual-
idade da educação e da prestação de 
serviços de saúde, o que, por sua vez, 
poderia melhorar os indicadores sociais. 

Um jovem de 22 anos de idade, que res-
ponde pelo nome de Jorge Tomás, 
está a contas com a polícia da Repú-
blica de Moçambique em Sofala, in-
diciado de tirar a vida da sua esposa 
que respondia pelo de Rebeca Mateus, 

de 20 anos de idade com recurso a uma arma branca.

O Caso do tipo homicídio agravado, deu-se na madru-
gada, do dia 27 de Abril, no posto administrativo de Gon-
da, no distrito de Chibabava em Sofala, quando o cidadão 
movido por ciúmes chegou a casa encontrou a sua esposa 
e começaram a brigar. O marido decidiu colocar ponto fi-
nal a vida da sua esposa com recurso a uma arma branca 
vulgo catana, onde desferiu vários golpes no pescoço e 
não registou queixa sobre os ferimentos que causou a víti-
ma, tendo ela perdido a vida no interior da sua residência.

O Oficial de Relações Públicas do Comando Provincial 
da PRM em Sofala, Marcos Nhampeza, falou sobre os tra-
balhos de investigação que culminaram na detenção do in-
diciado e garantiu que já foi lavrado um processo criminal 
contra o mesmo e será responsabilizado criminalmente.

De Janeiro a esta parte este é o segundo caso de ho-
micídio que regista-se no distrito de Chibabava em Sofala.

Detido pela prm cidadão 
que assassinou esposa com 
recurso a catana no distrito 
de chibabava em sofala

Por: Januário Benzane

Por: Gabriel Alfinete

DEVIDO AOS NAUFRÁGIOS 
NO RIO: Moradores do bairro 
Invaglane pedem a reabili-
tação da ponte de travessia

Os moradores do bairro Invaglane vivem com medo pois 
nos últimos dias aumentaram os números de pessoas que 
afogam na travessia do rio para o bairro 7 de Abril. Recen-
temente um cidadão embriagado segundo contou Nelson 
António Secretário de Invaglane, afogou no rio tentando 
atravessar as margens depois que caiu na água e deixado a 
canoa preferindo atravessar a nadar o que não conseguiu.

“Assim que a maré é grande, ele não conseguiu dominar 
a corrente e as pessoas que estavam do lado de 7 de Abril 
gritaram mas já era tarde. O socorro chegou tarde. Este é o 
segundo a afogar, o primeiro foi amigo deste também pesca-
dor e não sabemos o que está a acontecer. Afogou no mes-
mo sítio e mesmo lugar, está a preocupar a todos de 7 de 
Abril e Invaglane”, relatou Nelson António.

A ponte segundo Nelson, está em obras mas abandonada 
e não sabe dizer o que realmente ocasionou a paragem que 
neste momento está a dizimar vidas.

O irmão da vítima conta que soube do sucedido com a 
sua cunhada e populares que presenciaram o fatídico caso. 
“Quando cheguei aqui me disseram que minha cunhada veio 
a chorar porque ouviu que meu irmão morreu porque estava 
bêbado. Saímos de Manhã tentamos localizar o corpo, entra-
mos na canoa e até aqui não aconteceu nada.”

A vítima de 23 anos deixa viúva e lágrimas na família.

Vasco Brandão Moreira, Secretário do bairro 7 de Abril, 
conta que foi relatado que um cidadão teria mergulhado no 
rio a noite e que veio a morrer. “O que mais queremos é que 
o Governo venha reabilitar a ponte. No mês passado morreu 
alguém e assim são três mortes”.

Brandão acredita que alguém esteja a fazer um serviço de 
feitiçaria por isso morre muita gente na travessia e pede para 
que um régulo ou alguma entidade tradicional faça algo para 
minimizar o problema.
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Por: Agostinho Muchave

Decorre, no próximo dia 13 
de Maio, o Seminário “O Es-
tado de Direito face ao risco 
e à emergência: o caso de 
Moçambique”, integrado 
no Ciclo COVID-19 e Estado 

de Direito, no âmbito do Projecto de Apoio à 
Consolidação do Estado de Direito nos PALOP 
e em Timor-Leste- PACED, financiado pela 
União Europeia e cofinanciado e gerido pelo 
Camões, I.P. Este programa é destinado a 
combater a corrupção, o branqueamento de 
capitais e o crime organizado nos PALOP e em 
Timor-Leste.

O Seminário é organizado em parceria 
com o Centro de Formação Jurídica e Judi-
ciária de Moçambique, a Associação Moçam-
bicana de Juízes e a União Internacional de 
Juízes de Língua Portuguesa, contando, 
ainda, com a participação do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime, do In-
stituto para Democracia Multipartidária e do 
Institute for Security Studies.

Destaca-se a participação de oradores 
como Yussuf Adam, historiador e professor 
jubilado da Universidade Eduardo Mondlane, 
Teresa Cravo, Investigadora do Centro de Es-
tudos Sociais da Universidade de Coimbra, 
Carlos Mondlane, Presidente da Associação 
Moçambicana de Juízes, André Calengo, es-
pecialista em questões de terras e recursos 
naturais, bem como representantes de or-
ganizações internacionais responsáveis por 
projectos de cooperação para o desenvolvi-
mento em Moçambique.

Moçambique debate 
Estado de Direito face 
ao risco e à emergên-
cia climática, sanitária 
e humanitária
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Por: Laura Macanda

Macaneta e Taúla 
já tem Máquinas de 
descasque de arroz

Com vista a melhorar a produção, proces-
samento e comercialização da grande quan-
tidade de arroz produzido em Marracuene, 
o Conselho Executivo Provincial em parce-
ria com a Direcção Provincial de Agricultura 
e Pescas, entregou oficialmente hoje(07) o 
distrito nas localidades de Macaneta e Taula, 
com duas máquinas de  descasque do arroz, 
sendo uma para cada ponto.

Na ocasião, Leonor Mondlane, Directo-
ra Provincial de Agricultura e Pescas, instou 
que na província de Maputo, prevê-se produ-
zir cerca de duas mil e quinhentas toneladas, 
isso tudo devido as inundações do mês de 
Fevereiro que fizeram com que as culturas 
ficassem alagadas no distrito de Marracuene 
bem como Manhiça.

Cada máquina tem a capacidade de pro-
duzir duas toneladas diariamente. O apoio 
coincide com o momento da colheita o que 
poderá reduzir o desperdício porque as co-
munidades beneficiadas já tem uma contra-
partida para fazer face ao processamento do 
arroz para além de poder separar em qual-
idades.

Leonor Mondlane avançou que o orça-
mento das duas máquinas foi de quatrocen-
tos milhões e um milhão e duzentos meticais 
valor que inclui a aquisição de um tanque 
carracicida.

As mínimas condições de processamento 
hoje oferecidas àquelas populações, são um 
incentivo para a população apostar também 
na economia.

“Taula, beneficiou também de um tanque 
carracicida para os animais, contribuindo-se 
deste modo, um espaço para uma carne de 
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qualidade” afirmou Leonor Mondlane.

Cacilda Mabui, residente na localidade 
de Macaneta, agradeceu pelo apoio com a 
máquina de descasque e pediu que os diri-
gentes do distrito fossem avante na luta con-
tra a pobreza em Marracuene.

Kátia Comé, Directora do Gabinete do 
Governador da Província de Maputo, em 
representação de Júlio Parruque, exortou a 
comunidade beneficiária a conservar o equi-
pamento e a fazer bom uso do mesmo e que 
seja a força motriz para o aumento da pro-
dução e produtividade.

O Administrador do Distrito de Marrac-
uene, Shafee Sidat, avançou que o equipa-
mento é a devolução da esperança á popu-
lação local e isto irá impulsionar uma melhor 
colheita na presente campanha. Sidat agra-
dece por ter sido o seu distrito eleito para 
beneficiar se do equipamento.

Retoma às aulas presenciais em Moçambique: 

A implementação do novo nor-
mal e a retoma às aulas pres-
enciais para todas as classes 
do Sistema Nacional de Ensino 
em Moçambique, está a ser 
desafiante face à pandemia da 

covid-19. No início da Pandemia em Moçambique, 
diversos estudantes do ensino secundário geral e 
universitário bem como técnico profissional não 
ficando para trás o nível primário, entraram para 
uma experiência de estudar em casa através de 
fichas que depois foram abolidas devido as pro-
vas sem nota conforme anunciara a Ministra de 
Educação e Desenvolvimento Humano Carmelita 
Namashulua em 2020, facto este que retardou a 
vida dos petizes que alguns deles viram o seu ano 
de ingresso travado.

Tendo-se mudado o cenário no presente ano 
com a retoma das aulas presenciais no mês de 
Março, a equipe de reportagem do Jornal Visão, 
escalou a Escola Primária Centro Educacional, em 
Maputo para averiguar o desenvolvimento dos 
alunos em matérias de prevenção do covid-19 
após a retoma das aulas presenciais até então.

Segundo o Director da Escola, Alberto 
Muchele, as aulas estão a correr conforme sem 
nenhum sobressalto porém, na última sexta-feira 
(30 de Abril), a escola teve problemas com o ter-
mómetro para medir a temperatura dos alunos, 
situação que segundo explanou o responsável 
não durou muito tempo.

No que concerne às medidas de prevenção 
o Director referiu que todos na instituição, con-
tribuem para fazer face a pandemia razão pela 
qual até ao momento não registou-se algum caso 
positivo.

O que apoquenta o diretor daquela escola, 
é o facto dos pais e encarregados de educação, 
optarem na compra de máscaras cirúrgicas para 
os seus petizes e consequentemente ficarem 
mais de 3 dias com a mesma perigando as suas 
vidas e os aconselha a optarem pelas máscaras 
caseiras.

Alberto Muchele, pede aos órgãos compe-
tentes para que forneçam o material para o 
funcionamento das escolas pois, a sua escola 
recorre a vizinhança bem como aos pais e encar-
regados de educação para suprir as necessidades 
geradas pela covid-19.

Sérgio Cumba, Professor da Escola, contou 
que é um desafio retornar as aulas com regras e 
a redução dos alunos pois, já conhece o desen-
volvimento de cada aluno. O único desafio é o 
destacamento, a sensibilização nesta fase.

O professor aconselha aos pais e encarrega-
dos de educação a dar atenção nas suas casas 
falando da prevenção da pandemia no recinto 
escolar.

Para a pequena Cristina Pedro as aulas pres-
enciais não estão ser fácil mas, “estão a decorrer 
bem”. A mesma diz que na sala de aula às regras 
não são acatadas principalmente o distanciamen-
to. É notório que nas escolas do país, o distan-
ciamento social é uma das regras que não está 
a ser cumprida pelos alunos até mesmo pela co-
munidade.

política

“Pemba está uma catástrofe”
Cabo Delgado: 

E
m entrevista ao Es-
querda.net, Fidel 
Terenciano, profes-
sor e investigador 
da capital de Cabo 
Delgado, descreve a 

situação desoladora que se vive no 
terreno, fala sobre as origens do 
conflito e aponta caminhos para 
uma possível solução para o prob-
lema. Por Mariana Carneiro.

Fidel Terenciano vive em Pem-
ba, conhece bem Cabo Delgado. 
É dos poucos professores dou-
tores (talvez o quinto ou sexto) 
que realmente nasceu, cresceu 
e estudou nesta província. Que 
nela trabalha e sobre ela in-
vestiga. Doutorado em Ciência 
Política e Instituições Públicas 
pela Universidade Federal de 
São Carlos, em São Paulo, Brasil, 
Fidel Terenciano escreve sobre 
questões políticas ou da econo-
mia política no contexto moçam-
bicano e da África Austral. Tem 
ainda dedicado parte do seu tem-
po a investigar o investimento 
na área das políticas sociais em 
Moçambique e já escreveu vários 
artigos sobre a atuação dos par-
tidos e a intervenção pública nos 
processos de tomada de decisão.

Fidel Terenciano tem igual-
mente participado em inúmeros 
debates dedicados a questões 
correntes do contexto moçam-
bicano, especialmente no que 
respeita ao debate sobre o ter-
rorismo em Cabo Delgado, e é 
comentador residente do pro-
grama televisivo “Noite Informa-
tiva”, da STV-SOICO. É professor 
nos cursos de mestrado e douto-
ramento, tendo estado à frente 
do processo de abertura da Uni-
versidade Íris, em Pemba, da qual 
é diretor geral.

Nesta entrevista ao Esquerda.
net, explicou que, em Moçam-
bique, os jovens têm um enten-
dimento claro de que não fazem 
parte dos processos governati-
vos. A ausência de espaços que 
viabilizem o exercício de uma ci-
dadania ativa contribui para este 
fenómeno. Neste contexto, os 
espaços informais de discussão 
estão a ganhar força por todo o 
país. Em províncias como Cabo 
Delgado, uma das mais pobres 
do país, em que o Estado prima 
pela ausência, o pressuposto 
“nós e os outros” ganha cada 
vez mais relevo. E cresce o des-
contentamento. As pessoas rec-
lamam oportunidades reais.

O investigador lembra que 
esta província foi, por muito 
tempo, um corredor especial 
para tráfico de droga, madeira, 
rubis, marfim, e também para 
tráfico de pessoas ou de órgãos 
humanos, do qual beneficiavam 
grandes lideranças locais e nacio-
nais. Quando o presidente Nyusi, 
sob pressão pública, decidiu cor-
tar a relação com a liderança an-
terior e toda a sua estrutura, os 
atores envolvidos revoltaram-se 
e propiciou-se o conflito. A situ-
ação degradou-se quando o Es-
tado se instalou na província, 
na sequência da descoberta do 
gás, e passou a exercer um con-
trolo cerrado das fronteiras de 
Cabo Delgado. No meio do ter-
ror, do caos e do pânico, as co-
munidades locais sentem que a 
exploração do gás, da qual prati-
camente não beneficiam, é uma 
maldição.

Em Pemba, afirma Fidel 
Terenciano, a situação é des-

oladora. Prolifera a ‘indústria 
humanitária’, da qual as comu-
nidades locais estão arredadas. 
Circulam na cidade mais de 250 
carros de organizações interna-
cionais quando até aqui nunca 
tinham existido mais de 25 carros 
em Pemba. Os investigadores 
que trabalham e estão sedia-
dos na capital de Cabo Delgado 
veem-se impossibilitados de con-
tribuir para a resolução do confli-
to, já que lhes é negado financia-
mento.

Na sua tese de doutoramen-
to, intitulada “Democracia eleito-
ral e o papel dos partidos políticos 
na estruturação do voto - um caso 
africano: Moçambique (1994-2014)
(link is external)”, defende que 
Moçambique “é uma votocracia 
em transformação”, e assinala que 
existe um distanciamento cada 
vez maior dos partidos das suas 
bases de apoio “eleitoral”, eviden-
ciado pelo aumento constante da 
abstenção eleitoral. De que forma 
é que este distanciamento con-
tribui para a sensação de injustiça 
e alimenta a adesão aos grupos 
de machababos?

Este conceito de votocracia 
parte da ideia de que, em socie-
dades onde as pessoas não con-
hecem os seus direitos, o único 
espaço que encontram para 
participar no processo de toma-
da de decisão pública é o perío-
do eleitoral. E não me refiro à 
campanha ou à participação nos 
debates ou nos espaços de dis-
cussão com os candidatos. Re-
firo-me ao dia do registo eleitoral 
e ao próprio dia da votação.

Esta tese vem atrelada a um 
conjunto de fatores. Em primeiro 
lugar, foi possível constatar, pe-
los números estatísticos, que 
existem regiões de Moçambique 
que tiveram mais investimento 
em políticas sociais, em edu-
cação, saúde, transporte, em 
detrimento das outras regiões. 
O que nos preocupa enquan-
to investigadores é que, sendo 
Moçambique um Estado unitário, 
governado por um partido que já 
está há mais de 40 anos no pod-
er, não se justifica que, até hoje, 
os estudantes não tenham livros 
suficientes para acompanhar 
as matérias dadas pelos profes-
sores. Como não se justifica que 
a única medicação que existe nas 
farmácias públicas seja o parac-
etamol. Não se justifica que mais 
de 60% ou 70% dos jovens não se 
identifiquem com o aparato es-
tatal instalado no país.

Estes são elementos estru-
turantes do ponto de vista dos 
incentivos para a criação de um 
pressuposto muito forte, que é o 
de “nós e os outros”. Os jovens 
têm um entendimento claro de 
que não fazem parte dos pro-
cessos governativos. Quando 
encontramos alguns jovens que 
foram chamados a ocupar algum 
cargo de direção e chefia, suben-
tendemos que são jovens direta-
mente ligados ao partido no pod-
er. E quando analisamos as suas 
competências, verificamos que 
não possuem qualquer qualidade 
para ocupar aquele posto.

A maioria dos jovens moçam-
bicanos entende que a única 
maneira de penetrar os espaços 
de poder, os espaços de toma-
da de decisão ou de se envolver 
no partido no poder é utilizan-
do a força. Nos últimos anos, 
Moçambique ensinou-nos que, 

enquanto não o pressionarmos, 
e com recurso à força, à greve, 
à pressão social, o Governo não 
cede em nada.

Não estou a dizer que em 
Cabo Delgado houve um movi-
mento com essa perspetiva, no 
sentido de pressionar o Gover-
no. O que estou a dizer é que já 
é uma narrativa pública, e tam-
bém uma narrativa urbana, no 
sentido de que só pressionando 
o Governo de Maputo estás em 
condições de conseguir alguma 
coisa.

E no que respeita especifica-
mente à província de Cabo Del-
gado?

Cabo Delgado é das provín-
cias mais pobres. O seu PIB é dos 
mais baixos, do ponto de vista da 
contribuição para a economia de 
Moçambique. A taxa de escolar-
idade é a segunda pior do país. 
Na região onde se verificam as 
incursões dos insurgentes, dos 
terroristas, não há comunicação, 
não há internet, água canalizada, 
eletricidade. Entre as casas existe 
uma distância de cem a duzentos 
metros. É uma zona onde o Esta-
do não existe. É uma região onde 
as pessoas só têm contacto com 
o Estado quando querem tratar 
de um documento. E a maioria 
das pessoas não tem documen-
tos. É uma zona onde os merca-
dos rurais não existem e as pes-
soas aproveitam-se da fronteira 
do Rovuma para entrarem na pri-
meira região [da Tanzânia], que é 
Mtwara, para comprar até o to-
mate que consomem em Palma.

Num debate a que tive acesso 
assinalou a importância do exer-
cício de uma cidadania ativa para 
mitigar os efeitos da corrupção 
e contribuir para o seu com-
bate. Esses espaços existem em 
Moçambique?

Não temos espaços de práti-
ca da cidadania. Temos espaços 
mediáticos que dão a impressão 
de que estamos a praticar a ci-
dadania. Existem encontros 
organizados pelo Governo e en-
contros das organizações da so-
ciedade civil.

Nos espaços da sociedade 
civil, quem faz o recrutamento 
de quem participa são as organi-
zações com alguma visibilidade 
do ponto de vista mediático. 
Falo, por exemplo, do CIP [Cen-
tro de Integridade Pública], do 
Observatório do Meio Rural, do 
IESE [Instituto de Estudos Sociais 
e Económicos], do CDD [Centro 
para Democracia e Desenvolvi-
mento], da Fundação MASC.

Por outro lado, os espaços pú-
blicos de discussão sobre o com-
bate à corrupção são controla-
dos pelo Governo ou por pessoas 
que fazem parte do sistema. Para 
fazer parte desses espaços é pre-
ciso ter ligações diretas com o 
partido, com quem faz parte das 
lideranças políticas, sejam locais, 
provinciais ou nacionais. É preci-
so ter um laço de parentesco, ou 
um laço empresarial, pertencer 
às redes de amizade. Quando 
o Presidente da República, ou 
um ministro ou um governador, 
vão a um distrito específico, as 
pessoas que fazem parte do en-
contro são selecionadas a dedo e 
pertencem a uma rede clientelis-
ta, de amizade.

As pessoas que não conseg-
uem entrar nestes espaços recor-
rem aos espaços informais, que 

estão a ganhar força por todo o 
país. São os grupos que se encon-
tram no campo de futebol, nos 
velórios, nas barracas [bares], e, 
principalmente, nos mercados, 
sejam rurais ou urbanos. É ness-
es espaços que as pessoas dizem 
o que pensam, que falam sobre o 
que se passa, e que apresentam 
um contraditório livre e sem con-
trolo do sistema.

Na intervenção que teve 
oportunidade de ver, eu aponta-
va que é preciso que o Governo 
ganhe consciência da importân-
cia destes espaços informais, 
porque são eles que têm determi-
nado o processo de construção 
da opinião pública, bem como 
também têm determinado o pro-
cesso de construção de debates 
públicos que acabam por levar o 
Governo de Maputo a ceder a um 
conjunto de pressões.

E, neste contexto, tem havido 
uma valorização do papel dos lí-
deres comunitários?

Os líderes comunitários sem-
pre tiveram um papel central 
no processo de estruturação 
da opinião pública. Esse papel 
começou logo aquando da In-
dependência, com os grupos 
dinamizadores. Eles foram ocu-
pando um espaço de relevo até 
finais de 1990. Em 2004 e 2005, 
institucionalizámos as operações 
práticas desses líderes comu-
nitários, dando-lhes um conjunto 
de incentivos, que incluem uma 
bicicleta, um subsídio mensal 
de 400 ou 500 meticais (cerca 
de cinco euros), um fardamento 
que lhes dava um certo prestí-
gio na comunidade. A partir de 
2010 foram feitas várias promes-
sas relativamente ao aumento 
do valor dos subsídios e da sua 
visibilidade social. No entanto, 
o que aconteceu foi a perda de 
relevo dos líderes comunitários 
de há dez anos para cá. Por mais 
incrível que pareça, eles foram 
atirados para uma dimensão se-
cundária, cabendo-lhes somente 
a mobilização para os projetos 
sociais.

As ideias e propostas que eles 
tentaram apresentar ao Gover-
no foram totalmente ignoradas. 
Numa investigação que desen-
volvi no contexto de Palma e 
Mocímboa da Praia, verifiquei 
que, desde 2008, os líderes co-
munitários enviaram comuni-
cações ao Governo distrital sobre 
a construção de mesquitas e o 
surgimento de grupos de jovens 
que influenciavam outros jovens 
a rebelarem-se continuamente 
contra as instituições políticas. 
Esses relatórios foram marginal-
izados.

Quem olha de fora para Cabo 
Delgado vê uma região que é rica 
em recursos: rubis, marfim, ma-
deira, gás… Mas o rendimento 
proveniente da exploração destes 
recursos não tem vindo a ser mo-
bilizado para tirar a população da 
miséria. Qual é a perceção das co-
munidades locais relativamente a 
estes investimentos?

Cabo Delgado foi, por muito 
tempo, um corredor especial 
para tráfico de droga, madeira, 
rubis, marfim, e também para 
tráfico de pessoas ou de órgãos 
humanos.

Essa rede informal era con-
trolada por líderes e generais 
diretamente ligados ao sistema. 
Quando o presidente Filipe Nyusi 
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chegou ao poder, em 2014, houve uma espé-
cie de pressão social para que rompesse com 
esta lógica de funcionamento. O presidente 
só tinha duas hipóteses: ou ceder à opinião 
pública e cortar a relação com a liderança an-
terior e toda a sua estrutura ou romper, para 
ter alguma aceitação pública no início do seu 
mandato, com aquele discurso que todos ou-
vimos: “Moçambique é um só”, etc, etc.

O presidente acabou por levar a sério a 
questão de cortar as raízes do mal em Cabo 
Delgado. Mas nessas raízes estavam envolvi-
das grandes lideranças locais e nacionais. 
Algumas pessoas sentiram-se prejudicadas, 
já que, no tempo em que o Estado estava 
ausente, conseguiam manipular as frontei-
ras e movimentar os rios de dinheiro naquela 
região.

Acresce que, quando são descobertos os 
hidrocarbonetos e o gás em Cabo Delgado, 
o Estado instala-se na região, o que leva ao 
controlo cerrado das fronteiras da província. 
Na minha opinião, como investigador, isso 
em parte sustenta também o aparecimento 
dos primeiros grupos de insurgentes. Estes 
grupos terão visto as suas vias de acesso blo-
queadas e terão decidido criar uma espécie 
de bloqueio ao desenvolvimento do projeto 
LNG [de exploração de gás natural]. Essa é, 
aliás, a tese que defendo num artigo que es-
tou a escrever, em que tento mostrar a causa 
das causas do conflito em Cabo Delgado e 
fazer um mapeamento em quatro dimensões.

Em primeiro lugar, no que respeita à 
economia política. Cabo Delgado era um 
corredor. Quando o Estado se tenta aproxi-
mar daquela zona e cortar esse corredor, os 
atores envolvidos revoltam-se contra essa at-
uação. Entretanto, num segundo momento, 
gera-se toda aquela confusão que conhece-
mos.

Agora estamos num terceiro 
momento, em que todos os grupos 
de terroristas estão perdidos. As 
principais lideranças desses grupos 
já estão mortas. Actualmente, ex-
istem mais de sete grupos espalha-
dos ao longo da província de Cabo 
Delgado, sem nenhum líder. Não 
existe comunicação entre eles e já 
não têm logística suficiente para 
continuarem a sustentar-se. Por 
outro lado, a população também 
já não concorda com as suas atroci-
dades. Os grupos tentam viver do 
saque, de assustar as comunidades, 
assustar as populações das regiões 
junto ao local de exploração dos re-
cursos petrolíferos, o que poderá, 
em última instância, inviabilizar os 
processos práticos do projeto LNG.

E qual é a recetividade da população no que 

concerne ao projeto de exploração de gás?

O projeto de investimento no norte de 
Cabo Delgado não foi acompanhado por um 
processo de preparação das populações para 
receber o investimento. Nós temos o discurso 
de um líder comunitário que dizia uma coisa 
muito simples:

Os projetos entram aqui de qualquer manei-
ra, sem uma pesquisa forte do que o povo quer, 
do que o povo sabe fazer. Devia estudar-se out-
ras maneiras de trabalho para ocupar o jovem, 
porque vai surgir uma guerra em Moçambique, 
uma guerra sem presidente nem chefe. O jovem 
sente-se abandonado na sua própria terra e 
pelo seu Governo. (Um régulo entrevistado em 
Larde)

Acho que essa será a próxima etapa em 
Cabo Delgado. Não estamos muito longe dis-
so.

Como é que está atualmente a situação no 
terreno, em Pemba, onde estão os deslocados, 
e nos distritos vizinhos?

Está tudo em pânico, com medo, na in-
certeza. E está tudo descrente em relação à 
atuação das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) e ao seu papel na defesa do interesse 
das populações. As pessoas pensam que, se 
era para trazer esta situação, então preferiam 
que o gás desaparecesse.

A situação em Cabo Delgado é uma situ-
ação sem solução, sem horizonte. É uma 
situação extrema, no limite, em que ninguém 
sabe onde está, ninguém sabe para onde vai. 
O Governo não consegue dizer-nos com ex-
atidão como está a situação do ponto de vista 
da defesa e segurança. As populações olham 
para as FDS e para o Governo com descrença. 
E os terroristas continuam a publicar infor-
mações nas redes sociais e vídeos a afirmar 
que Palma, Muidumbe, Nangade e Mocímboa 
da Praia já é deles e agora vão a Mueda levar 
comida para o Eid al-Fitr [fim do Ramadão]. 
Isto significa que eles têm total certeza de 
que entram onde quiserem, quando quiser-
em. A grande preocupação deles neste mo-
mento não é ocupar Mocímboa ou Palma. 
Eles querem instalar o terror para que as 
pessoas se afastem e aquele espaço se trans-
forme numa terra sem ninguém, sem Estado. 
Numa terra em que nenhum de nós tem como 
atracar, como explorar quer os recursos, quer 
as possibilidades que se encontram naquela 
região.

Em Pemba está uma confusão, terrível, 
tremenda, sem limites. Existem mais de 250 
carros das Nações Unidas, da Unicef ou do 
ACNUR [Agência da ONU para Refugiados] 
a circular na cidade, coisa que nunca aconte-
ceu antes. Nunca tivemos mais de 25 carros 
em Pemba. Há um conjunto de jovens, na 
sua maioria vindos de Maputo, que ocupam 

espaços de liderança nessa ‘indústria hu-
manitária’. Nos próximos anos, como defendi 
anteriormente, vai-se instalar um pressupos-
to muito simples: Nós, os de Pemba, somos 
os pobres, os marginalizados. Não temos pos-
sibilidade para nada. E depois há os outros de 
Maputo, há os outros, passo a expressão, os 
brancos, há os outros, passo a expressão, os 
estrangeiros que vêm ocupar os cargos de di-
reção.

Quando uma comunidade chega a essa 
situação, em que já existe o princípio de “nós 
e os outros”, estamos perante uma heca-
tombe. Não há nenhuma possibilidade de 
resolver esta situação caso as partes não se 
voltem a sentar e não existirem cedências 
recíprocas.

O que as pessoas em Cabo Delgado rec-
lamam são oportunidades reais. Vemos os 
guardas a ganharem três ou quatro mil metic-
ais e o gestor dos guardas, que é de Maputo, 
a ganhar 50 mil meticais. Quem fornece água 
no Afungi são as empresas que forneceram 
água à Total na Zâmbia e nos outros espaços 
em que a empresa tem as suas operações. 
Não poderiam ser empresários locais a for-
necer água mineral à Total? Se não temos essa 
capacidade, é obrigação do Governo, em con-
junto com a Total, criar condições para que o 
empresariado local tenha as condições míni-
mas para se sentir incluído.

Pemba está uma catástrofe. Cabo Delga-
do é uma situação sem solução. É esta a mel-
hor descrição.

Creio que a investigação é bastante impor-
tante para compreender as causas do con-
flito e traçar caminhos a seguir. Existe esse 
espaço? Quais são as dificuldades com que se 
esbarram no terreno?

Sem recursos não tens investigação. E é 
isso que acontece em Moçambique. As pou-
cas pesquisas que existem, das quais fiz parte 
como convidado, são pesquisas de Maputo, fi-
nanciadas diretamente por organizações não 
governamentais, nunca pelo Governo. Em 
Cabo Delgado, neste momento, só existem 
dois grupos de discussão. Um deles é um 
grupo religioso que tenta pensar a situação, 
não se dedica à investigação. O único grupo 
que todas as semanas, à sexta-feira, tira um 
pequeno paper para discutir a questão de 
Cabo Delgado é aquele que coordeno, e do 
qual fazem parte o Dr Alberto Loiola da UCM, 
o Mestre Zito Pedro, pesquisador indepen-
dente, e o Dr Abdala Mussa Inaque, consultor 
da ACNUR e pesquisador.

O grande entrave com que somos confron-
tados é a inexistência de disponibilidade orça-
mental. Não sabemos onde vamos encontrar 
vias de financiamento para a nossa investi-
gação sobre a situação em Cabo Delgado.

A minha proposta é que ou o Governo de 
Moçambique, ou as organizações não gover-
namentais, ou as organizações que têm par-
ceria direta com o Governo criem um grupo 
para pensar o problema de Cabo Delgado. 
Um grupo que não seja constituído segundo 
um critério partidário, e que acolha quem 
esteja em condições de contribuir para a 
solução deste problema.

Estou totalmente à disposição para fazer 
parte desse grupo e, com todas as minhas 
forças, contribuir para a resolver esta situ-
acção.

Nasci em Pemba, conheço 
Cabo Delgado. Sou dos poucos, 
creio que o quinto ou sexto pro-
fessor doutor que realmente 
nasceu, cresceu e estudou na 
província de Cabo Delgado. É 
uma dor tremenda não conse-
guir contribuir para a minha 
província porque não tenho 
recursos para fazer a pesqui-
sa. Tenho que usar do pouco 
salário que temos para fazer as 
entrevistas, para aprofundar os 
questionamentos. Na pesquisa 
que estou a desenvolver neste 
momento, sobre a causa das 
causas da guerra em Cabo Del-
gado, estou a trabalhar com 
mulheres que estiveram no cat-
iveiro e estão agora em Nampu-
la, em Tete… Tenho de utilizar 
os meus recursos para ir até lá e 
aprofundar as razões sui generis 
do surgimento desse problema. 
Não existe incentivo à pesquisa. 
O que existe são pequenas dis-
cussões rápidas que um conjun-
to de organizações de Maputo, 
com financiamento direto das 
embaixadas, tem desenvolvido. 
Nós, que estamos em Pemba, 
sediados cá, não temos nen-
huma possibilidade de avançar 
com as pesquisas sem utilizar os 
nossos próprios recursos. Não 
existe financiamento.

Os investigadores não precisam de mil-
hões para fazer pesquisa. Se quiséssemos ser 
ricos tínhamos escolhido outro emprego. O 
que nos interessa é trazer a realidade e a ver-
dade. E contribuir para a solução.

Qual deve ser o papel internacional no que 
diz respeito ao conflito em Cabo Delgado?

Agora, mais do que nunca, Moçambique 
deve abrir-se para solicitar os apoios de que 
realmente necessita. Não me refiro ao apoio 
militar. Continuo a achar que o apoio militar 
que o governo de Moçambique pediu pode 
ser adequado no momento. O grande medo 
do Governo é que, no momento em que ten-
hamos apoios militares múltiplos, percamos o 
controlo de quem está em Moçambique.

As organizações internacionais, as em-
baixadas, as ONG são chamadas a ajudar-nos 
em cinco dimensões. As três primeiras di-
mensões são: o apoio ao Governo nos moldes 
em que este o solicita; a criação de condições 
para o incentivo à investigação; e em que o 
resultado dessa investigação é utilizado para 
o desenho estratégico dessas organizações, 
assim como para partilhar com o Governo por 
forma a encontrar soluções concretas. O que 
acontece é que o Governo aparenta estar en-
rolado numa gaiola e convencido de que só 
dentro dessa gaiola vai encontrar a resolução 
do problema.

A quarta dimensão passa por questionar 
profundamente o que está a acontecer em 
Cabo Delgado e a razão pela qual o Governo 
não está a agir. Esta é uma forma de pressão 
e de incentivar Maputo a levar mais a sério a 
questão de Cabo Delgado.

A quinta e última dimensão é a partilha do 
pouco que temos. Existem pessoas que não 
conseguem comer pão há mais de três meses 
porque estão a fugir do conflito. Os centros 
onde se encontram os deslocados são péssi-
mos. As pessoas não têm identificação. Não 
há água para beber. As crianças não têm uma 
bola de futebol para brincar ou um caderno 
para continuarem a aprender a escolaridade. 
As populações precisam de nós. Os organis-
mos internacionais, os doadores, devem en-
tender de uma vez por todas que estas pes-
soas precisam de nós, considerando estas 
cinco dimensões que indiquei.


