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Como baixar o aplicativo do “Correio da manhã 
Moz”?
Muito simples. Basta obedecer as seguintes etapas:
Ir ao “Play store” do seu dispositivo (Android) ou 
App Store no IOS;
Depois escrever o nome do aplicativo desejado, 
neste caso “Correioda Manha Moz”;
Baixar o aplicativo (deixe processar) e depois digi-
te a opção “baixar”;
Instalar o aplicativo, digitando a opção “instalar”.
Querendo, teste, abrindo o aplicativo e pronto, já 
está.
Deste modo poderá estar em condições de receber, 
gratuitamente, informação nacional e internacio-
nal actualizada, onde estiver e quando assim o de-
sejar porque nós fazemos vinte anos de existência, 
trabalhando, e o respeitado leitor é que está de 
parabéns.
Desfrute!

Cm
Moçambique

BETA
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Refinaldo Chilengue, Leandro Paul e Alexandre Chiú-
re têm motivos mais que suficientes para sorrir e dar 
graças a Deus pela rara oportunidade de ver, hoje, um 
jornal que desenharam e lançaram a fazer vinte anos.
Hoje apenas com o “residual” Refinaldo Chilengue, seu 
editor desde o primeiro número, ainda no comando do 
primeiro produto criado pela empresa SOJORNAL, o 
Correio da manhã continua o seu caminho, sempre na 
defesa da qualidade da democracia moçambicana, ao 
lado dos cidadãos, na luta pela transparência, contra a 
opacidade e a propaganda. 
Quem lê o Correio da manhã encontra nas suas pá-
ginas o fruto da labuta diária de uma equipa com-
prometida com valores como a verdade, liberdade, 
cidadania, democracia, sempre a relatar o pulsar do 
país, da economia à segurança e saúde, da educação 
ao desporto, da diplomacia e cooperação à justiça, da 
cultura e turismo à integração regional e internacio-
nal, e muito mais.
Labutando num ambiente de céleres e profundas mu-
tações tecnológicas no acesso à informação, é esta ab-
negada equipa que se esforça, sempre a pensar em si, 
caros leitor e anunciante, em melhor servir.
É por isso que uma vez consolidada a componente PDF 
do nosso produto, investimos saber, tempo e recursos 
para penetrar no mundo digital e, com elevado orgu-
lho, honra e prazer, aqui anunciamos o lançamento 
formal, hoje, do “site” www.correiodamanhamoz.com 
que, mesmo antes deste anúncio, já foi visto por cerca 
de 112 mil pessoas.
Pelo alcance que sabemos que tem, por esta via anun-
ciamos, igualmente, o lançamento formal do “site” 
www.prestigiomoz.com, da “irmã mais nova do Cm”, 
a revista Prestígio, que coincidentemente faz hoje 10 
anos de existência.
É o sucesso de todos estes meios (hoje híbridos) que 
hoje celebramos. 
Caro Leitor, sem o Cm (electrónico) que agora lê, nada 
do que fomos criando com os mesmos valores jorna-
lísticos teria sido possível. Este projecto, que nasceu 
da vontade de um trio de ousados e valentes homens, 
provou nos primeiros anos que era possível fazer uma 
informação livre das grilhetas dos poderes instalados 
e ter sucesso. 
Desde os primeiros anos, o Correio da manhã apostou 
no pulsar de Moçambique e dos moçambicanos. É esse 
o nosso grande objectivo, ainda hoje. 
Estamos a posicionar profissionais à escala nacional, 
temos uma plêiade de opinadores, com visões tão ricas 

O jornal Cm faz 
hoje 20 anos

editorial
quanto diversas, estabelecidos dentro e fora de Mo-
çambique. 
Estamos em constante avaliação crítica e criativa, sem-
pre para melhor servir o nosso leitor e anunciante. 
É nosso desiderato que o respeitado leitor encontre 
nas páginas do Cm conteúdos exclusivos e/ou “esculpi-
dos” de forma pitoresca, nos nossos suportes impress-
sos, em PDF e/ou digitais. 
O Correio da manhã faz hoje vinte anos, mas são sem-
pre os nossos leitor e anunciante que, dia após dia, es-
tão de PARABÉNS. 
A todos Vós o nosso Muito Obrigado!

O presente para 
os nossos leitores



EDSON ARANTE

Só me resta dar 
os parabéns ao 

meu colega  
Refinaldo 
Chilengue

O “Correio da manhã” feste-
ja hoje 20 anos e com este 
periódico assinalo também 
os meus mais recentes 20 
anos de integração na comu-
nicação social moçambicana.  
Tendo regressado de Lisboa 
em finais de 1994, onde ti-
nha tido uma excelente ex-
periência profissional no 
“Semanário Económico”, e 
após ter trabalhado nos dois 
anos seguintes no “Sava-
na”, foi com Refinaldo Chi-
lengue e Alexandre Chiúre 
(dois jornalistas que tinham 
também ligações com os 
media portugueses, nome-
adamente agência noticio-
sa ANOP/Lusa e “Diário de 
Notícias”) que iniciei o meu 
percurso profissional de 
“dono” de jornais. Primeiro 
no diário “Correio da ma-
nhã” e logo a seguir no se-
manário   “Fim de Semana”. 

Dois órgãos que, juntos, po-
deriam ter dado certo, à se-
melhança da ligação ainda 
existente entre “Mediafax” 
e “Savana”. Se fosse eu a to-
mar unicamente as decisões, 
aquela parceria teria funcio-
nado. Mas como éramos uma 
sociedade, prevaleceu a “di-
tadura” do voto da maioria 
e eu decidi, então, “a solo” 
abrir o “Fim de Semana” que, 
como semanário, funcionou 
durante 12 anos. 
Hoje, acredito que foi me-
lhor assim. Eu consolidei-
-me como especialista em 
assessoria de imprensa e 
Refinaldo prosseguiu com o 
“Correio da manhã”, de um 
modo “firme” ‒ conforme é 
moda hoje se dizer ‒, ten-
do inclusivamente aberto 
novos projectos editoriais e 
continuando de pedra  e cal 
neste órgão que hoje assi-
nala 20 anos de existência.  
Só me resta dar os para-
béns ao meu colega   Refi-
naldo Chilengue, que tem 
demonstrado uma tenaci-
dade invulgar, uma capa-
cidade que poucos têm. 
Força, meu amigo, e suces-
sos na manutenção deste 
teu, nosso, empreendimen-
to.

A economia moçambica-
na fechou o ano de 2016 
com uma desaceleração em 
2,6% (o maior abrandamen-
to no período), após ter re-
gistado um crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
na ordem de 1,1% no quarto 
trimestre, contra 3,7 pontos 
percentuais no trimestre an-
terior.
No geral, a economia cres-
ceu 3,3%, menos 1,5% que 
as estimativas oficiais do 
Governo para aquele ano, 
marcado, igualmente, por 
um record do nível de cus-
to de vida que se fixou nos 
25,26%, segundo consta do 
relatório “Contas Nacionais 
de Moçambique”, uma pu-
blicação trimestral do Insti-
tuto Nacional de Estatística 
(INE).
Este desempenho da activi-
dade económica em 2016 é 
atribuído em primeiro lugar 
ao sector secundário que 
cresceu 5,2%, com maior 
destaque para o ramo da in-
dústria transformadora com 
cerca de 7,3% de incremen-
to, seguido da construção 
(6,7%). 
Ocupa a segunda posição 
o sector terciário com um 
crescimento de 5,1%, indu-
zido pelo ramo dos serviços 
financeiros com cerca de 
25,4%, sendo que na cauda 

ficou o sector primário que 
registou um crescimento po-
sitivo na ordem de 3,9%, im-
pulsionado pelo ramo da in-
dústria de extracção mineira 
com 10,9%, indica o INE.
O ramo da Agricultura, pe-
cuária, caça, silvicultura, 
actividades relacionadas 
e Pesca teve maior parti-
cipação na economia mo-
çambicana no ano passa-
do, com um peso no PIB de 
23,2%, seguido dos ramos 
dos Transportes, armaze-
nagem e actividades au-
xiliares dos transportes, 
e Informação e comunica-
ções com uma contribuição 
conjunta de 12,1 %. Ocupa 
o terceiro lugar o ramo do 
Comércio e serviços de 
reparação com 11,0%, se-
guido do ramo da Indústria 
transformadora, com um 
peso de 8,9%, Aluguer de 
imóveis e serviços presta-
dos às empresas e Educa-
ção, com 6,8% cada. 
Os restantes ramos de acti-
vidade em conjunto tiveram 
um peso de 24,6%.
De referir que em 2017 o 
Banco de Moçambique (BM) 
projecta um crescimento 
económico de 5,5% e uma 
inflação de 14%, sinalizan-
do uma ligeira melhoria dos 
indicadores económicos.

20 anos do Cm – O testemunho 
de Leandro Paul

leandropaul@fimdesemana.co.mz
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LEANDRO PAUL

redacção

PIB abrandou em 2,6% no 
4.º trimestre de 2016



edson arante

“Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei por-
que é justa.”
– Baron de Montesquieu (1689-1755), filósofo e jurista

frase
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As despesas com remunerações 
e subsídios no sector da Saúde 
em Moçambique vão aumentar 
em cerca de USD 8,4 milhões 
neste 2017, para perto de 103,5 
milhões de dólares norte-ame-
ricanos, comparativamente ao 
ano anterior.
O facto é justificado pela ad-
missão do novo pessoal médi-
co no sector no corrente ano, 
para fazer face ao défice do 
staff no Sistema Nacional de 
Saúde (SNS), indica o Ministé-
rio da Saúde (MISAU).
Acrescentando que a partir do 
próximo ano (2018) a média 
anual das despesas em salá-
rios e subsídios no sector da 
Saúde em Moçambique será 
na ordem de USD 139,9 mi-
lhões ao longo da próxima dé-
cada, período em que se prevê 
a redução da ajuda externa ao 
sector para 4,9%, contra actu-
ais 17,5% (Cm N.º 5007, págs. 
1 e 2).
O aumento das despesas em 
remunerações e outros encar-
gos neste sector resulta, igual-
mente, da aposta na formação 
e admissão de novos especia-
listas moçambicanos em di-
ferentes áreas de saúde, dos 

quais 76% deverão graduar 
entre 2021 e 2025, sendo que 
30% deste grupo deverão ser 
formados no estrangeiro.
De referir que os enormes in-
vestimentos no sector da Saú-
de em Moçambique, ao longo 
da última década, fizeram com 
que o país aumentasse signi-
ficativamente os recursos hu-
manos nesta área entre 2006 
e 2015, principalmente, pas-
sando de 25.683 para 47.833 
o número de pessoal médi-
co, um aumento em cerca de 
86%.
Consequentemente, o défice 
do pessoal médico reduziu 
naquele intervalo. 
No final de 2015, por exem-
plo, Moçambique contava com 
25.779 técnicos de saúde, re-
sultando num rácio de 100,2 
técnicos por 100 mil habitantes, 
acima do rácio de 69,2 registado 
no final de 2007.
Contudo, e apesar destes es-
forços, o país continua a ser 
fortemente dependente de 
especialistas estrangeiros, esti-
mando-se em 26% os médicos 
expatriados que actuam no Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS).

Despesas com salários e 
subsídios na Saúde aumentam

Ficha técniica
Primeiro jornal ilustrado transmitido por FAX, E-mail e entregue por estafeta 

no endereço desejado (só cidade de Maputo), de 2ª a 6ª-feira.
 Propriedade da SOJORNAL Sociedade Jornalística, Avenida Filipe Samuel 

Magaia, 528-3º Flat 6, Maputo Moçambique - C.P. 1756
website: www.correiodamanhamoz.comE-Mail: correiodamanha@tvcabo.co.mz /

redaccao@correiodamanhamoz.com / editor@correiodamanhamoz.com  
Tel.: Redacção: 21305322/3 - Editor: 21305326 - Fax: 21305321/8; móvel: 841404040 
Os artigos de opinião inseridos nesta edição são da inteira responsabilidade dos respectivos auto-

res  e não reflectem necessariamente o ponto de vista nem a linha editorial deste jornal.

ACTUALIZAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES
A SOJORNAL, Lda, proprietária do jornal Correio da 
manhã, serve-se da presente para convidar V. Excias a 
regularizarem o contrato de Assinatura para o forneci-
mento deste periódico durante o ano de 2017. 
Os pagamentos podem ser efectuados por cheque na 
sede da SOJORNAL em Maputo ou por transferência 
bancária ou depósito directo nas nossas contas. 
Para as duas últimas opções, por favor, pedir instru-
ções à senhora FLORENTINA LANGA, através dos tele-
fones 21305322;  21305326 e 21083808, Telemóvel 
84 1404040 ou pelos faxes 21305321 e 21305328 
ou e-mail: correiodamanha@tvcabo.co.mz . Website: 
www.correiodamanhamoz.com
SOJORNAL, Lda – Av. Filipe Samuel Magaia, n.º 528, 3.º 
Andar, Flat 6, Maputo, Moçambique. 
CP 1756

“Numa época de ignorância, não temos nenhuma dúvida, 
mesmo quando se cometem os piores males; numa época 
de conhecimento, trememos mesmo quando os maiores 
bens são praticados”. 

– Charles de Montesquieu (1698-1755), filósofo, escritor 
e político francês



efemérides
PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS 

NO DIA 10 DE FEVEREIRO
1502 – Vasco da Gama parte de Lisboa para a segunda 
viagem ao Oriente, quatro anos após a primeira viagem.
1755 – Morre Charles de Montesquieu, filósofo, escritor 
e político francês, defensor da teoria da separação de po-
deres, na base da estrutura democrática do Estado, poste-
rior à Revolução Francesa. Tinha 66 anos.
1828 – Simão Bolívar assume a presidência da Colômbia.
1969 – Os EUA, o Reino Unido e a França rejeitam as res-
trições alemãs sobre a entrada em Berlim Ocidental.
1984 – Morre o presidente soviético Yuri Andropov. Ti-
nha 69 anos.
1985 – Nelson Mandela, dirigente do ANC, rejeita a ofer-
ta de libertação condicional apresentada pelo Governo 
branco da África do Sul.
1997 – É lançado, em Maputo, o jornal Correio da manhã, 
o primeiro diário electrónico ilustrado de Moçambique.
1999 – Xanana Gusmão é transferido da prisão de Cipi-
nang para uma residência no centro de Jacarta, capital da 
Indonésia, onde permanece detido.
 2007 – É lançada revista moçambicana Prestígio.
2012 – Morre Bertina Lopes, pintora moçambicana. Ti-
nha 86 anos.

N´SIRIPWITI
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gila.matabele@gmail.com

Não sou, nunca e jamais, 
velho de mau agoiro.   Sou 
apenas ancião avisado na 
velha escola da experiência 
acumulada de tanto trilhar 
nesta estrada da vida.

Moçambique está 
de parabéns por estar 
a experimentar lindos 
momentos de tréguas, 
passíveis de nos conduzirem 
a fruirmos de alguma Paz, não 
obstante precária e a prazo.

Mas acredito que o 
nosso sempre Bom Deus, vai 
organizar as “coisas” na ca-
beça das partes beligerantes 
para que continuem com esta 
coragem que os anima e esta 
Paz se transforme em perene.

Porém, para ser perene 
precisa, de facto, de mais 
uma Comissão Especializada 
para além das duas já criadas 
no âmbito do processo 
conducente ao silenciar 
definitivo das armas em 
Moçambique.

Precisamos de ter uma 
Comissão para o estudo e 
preparação da INCLUSÃO 
NACIONAL EM MOÇAMBIQUE. 
O já existente Fundo Para 
a Paz e de Reconstrução 
Nacional deveria ser membro 
desta comissão.

Recordemo-nos que a 
04 de Outubro de 1992, 
assinamos, em Roma, sob os 
auspícios da ONG italiana de 
Santo Egídio, o Acordo Geral 
da Paz (AGP) ainda válido, 
embora ora muitas vezes, 
infelizmente, quebrado.

O AGP tem sido de 
implementação tremida 
porque aqueles jovens a 
quem, em 1992 se lhe havia 
prometido, que melhorariam 
a vida se e quando largassem 
as armas, vinte anos depois 
começaram a constatar 

que continuam a sofrer 
porque, exactamente, estão 
excluídos do processo de 
desenvolvimento em prática 
no País.

Os jovens em questão, 
felizmente, continuam a 
acreditar que é possível 
serem felizes – sem recurso à 
guerra – no seu próprio País. 
Mas é preciso que o nosso 
Governo, corajosamente, 
continue a preparar, aprove, 
faça promulgar e implemente, 
de facto, políticas de real 
e verdadeira inclusão e 
integração económica 
dos moçambicanos, sem, 
como plasmado na nossa 
Constituição, quaisquer tipo 
ou natureza de discriminação.

Aqueles jovens que tinham 
sido obrigados a tornarem-se, 
prematuramente soldados 
de carreira, após a assinatura 
do AGP, com louvável 
entuisiasmo regressaram, às 
suas zonas de origem, alguns 
rumaram para os centros 
urbanos na tentativa de 
terem melhores condições 
de vida, muitos começaram 
a desenvolver actividades 
informais, enquanto outros 
preferiram experimentar a 
sua sorte emigrando.

E, voltando ao meu 
vaticínio, que, por alguns 
poderá ser apelidado de 
pessimismo ou de mau agoiro, 
continuarei convencido que é 
preciso que o nosso Governo, 
através de mais consultas 
populares, encontre formas 
de colocar no terreno POLÍTI-
CAS ENDÓGENAS DE INCLU-
SÃO ECONÓMICA de todos 
os filhos desta pátria amada 
cujo povo jurou não permitir 
que mais nenhum tirano o 
oprima.

Inclusão

antónio matabele


