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Primeira Cimeira Rússia–África (em Sochi) prioriza
Paz, Segurança e Desenvolvimento
Coincide ser o principal desafio de Moçambique e o Presidente Filipe Jacinto Nyusi que
esteve na Rússia a menos de dois meses novamente regressou ao país europeu para o
reforço da cooperação bi-e-multilateral, num contexto em que Moçambique é considerado
como um “key player” no mercado global de gás e LNG nos anos vindouros
Maputo (O Autarca) – Realiza-se entre esta terça-feira (22Out19) e
quinta-feira próxima (24Out19), em
Sochi, Federação da Rússia, a primeira
Cimeira Rússia–África, tendo como lema “Pela Paz, Segurança e Desenvolvimento”.
O Presidente Filipe Jacinto
Nyusi é um dos participantes a cimeira.
Este ano, Maputo, capital mo-

Frase:

çambicana, sob presidência do actual
Chefe de Estado acolheu o maior evento de aproximação e relacionamento América-África e o Presidente dos EUA
não veio a capital moçambicana. A cimeira de Sochi, para a qual a Rússia
convidou todos os Chefes de Estado africanos assim como os chefes das maiores associações e organizações globais, inclui um Fórum de Negócios

Nunca pense que você é melhor que os
outros. Porque tú és pó e ao pó voltarás!■

Rússia-África, com participação presente de Vladmir Putin.
A Federação da Rússia já felicitou o Presidente Filipe Nyusi pela
sua virtual eleição a chefia do Estado
Moçambicano. A Embaixada dos
EUA, em Maputo, foi a primeira, entretanto, a emitir uma declaração na
qual felicita o povo de Moçambique
pela sexta eleição nacional multipartidária do país. Moçambique viveu sempre momento dividido no relacionaCÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/10/2019
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Presidente Filipe Nyusi, no momento da sua primeira partida de Maputo para visita de Estado
a Federação da Rússia, em Agosto último, a escassos dias para o início da campanha eleitoral
para as sextas eleições gerais em que venceu para o Segundo mandato consecutivo

mento entre estadual com os EUA e a
Rússia. No auge da celebração da hipotética “libertação nacional”, a FRELIMO que governa o país a mais de 40 anos privilegiou a Rússia nas suas frentes de defesa do Estado e desenvolvimento, incluindo tendo implementado
o seu sistema comunista (social Marxista Leninista). Mas, mais tarde reecriou-se e adoptou o modelo americano, constituindo-se num Estado de Direito Democrático Multipartidário e abriu-se a economia de Mercado, que
ainda não vantagiou o país na perspectiva social.
A América, relativamente a
Rússia, tem se mostrado mais aberto
no relacionamento com a África, sendo
o encontro de Sochi, o maior palco de
eventos multilaterais da Rússia, o pri-

meiro desse nível na história das relações russo-africanas e descrito como
sendo um passo estratégico para a criação de condições óptimas para o desenvolvimento das relações económicas e comerciais entre a Federação
Russa e os países de África, além de
permitir diversificar as formas e áreas
da cooperação russo-africana. No final,
espera-se a assinatura de um pacote
significativo de acordos nos domínios
do comércio, economia e investimento.
A segunda visita do Presidente
Filipe Nyuyi a Rússua em menos de 60
dias, consta num momento em que ocorre com insistência de que o relacionamento entre a Federação da Rússia e
Moçambique estão em alta e que os
governos dos dois países já estão a implementer algumas decisões saídas do
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primeiro freente-a-frentre Nyusi-Putin.
Consta que a Rússia está ajudar Moçambique na defesa do interesse
do Estado na zona costeira norte do
país, para onde há uma importante demanda relativamente a projectos GNL,
e a mais de dois anos a região tem sido
assolada vagas de insurgência.
Segundo uma fonte da Presidência da República, nesta deslocação
o Presidente à Rússia, Nyusi faz-se acompanhar pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José
Pacheco; Transportes e Comunicações,
Carlos Mesquita; Vice-Ministro dos
Recursos Minerais e Energia, Augusto
Fernando; Embaixador de Moçambique junto à Federação da Rússia, Mário Ngwenya; quadros da Presidência
da República e de outras instituições
do Estado.
A fonte indicou que durante a
sua estadia na Rússia, o Chefe de Estado moçambicano irá manter encontros
com o homólogo russo, Vladimir Putin, assim como com outros Chefes de
Estado e de Governo africanos; participar no Fórum de Negócios Rússia-África, que se realiza à margem da Cimeira, assim como receber em audiência representantes do sector empresarial da Federação da Rússia.
A primeira visita de Estado de
Nyusi à Rússia foi descrita como tendo
sido histórica, considerando-se que foi
a pioneira de um Chefe do Estado moçambicano à Rússia desde a dissolução
da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), em 1991, sendo
que a última visita à Moscovo realizeda por um Chefe do Estado moçambicano foi em 1987, na ocaisão Joaquim
Alberto Chissano.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

22 de Outubro de 1972 ... Cidália Chaúque
Cidália Manuel Chaúque Oliveira é Ministra do
Género, Criança e Acção Social desde 19 de Janeiro de
2015. Cidália Chaúque nasceu a 22 de Outubro de 1972, na
cidade de Maputo. É filha de Manuel Eugénio Chaúque e
de Catarina António Macamo.
Iniciou os seus estudos primários na província de
Inhambane, tendo concluído o ensino primário na Escola
Primária 3.º Congresso, em 1982, e o ensino secundário na
Escola Emília Daússe, em 1990, na cidade de Inhambane.
De seguida, continuou os estudos na cidade
de Maputo, no Centro de Formação da Direcção Nacional
de Águas, concluindo o curso em 1993. Fez o curso de
Contabilidade e Auditoria na Universidade Politécnica de
Maputo, em 2004.
Cidália Chaúque Oliveira exerceu diversas funções
e actividades ao longo da sua carreira, destacando-se o desempenho na empresa Electricidade de Moçambique, delegação de Inhambane, entre 1992 e 1995; no Banco Comercial de Moçambique, entre 1995 e 1996. Depois passou a
trabalhar nas Águas de Moçambique, entre 1997 e 2009.
Mais tarde, passou para a Direcção Provincial de Finanças
em Inhambane, entre 2009 e 2012, quando foi indicada para Governadora da Província de Nampula, onde ficou até
2015.
Cidália Chauque Oliveira é membro do Partido
Frelimo, pelo qual foi deputada da Assembleia da República de 1999 a 2012. Durante este período, foi membro da
Comissão da Defesa e da Comissão Permanente do Conselho Consultivo naquele órgão de soberania. Ela foi Secretária Nacional de Administração e Finanças da Organização
da Juventude Moçambicana (OJM). Fez parte do Conselho
Provincial da Organização da Mulher Moçambicana
(OMM). Foi membro do Comité Central do Partido Frelimo, entre 2003 e 2008.
No âmbito do processo eleitoral, em Fevereiro de
2019, Cidália Chaúque Oliveira foi chefe adjunta da brigada central da Frelimo para a província de Cabo Delgado.
É membro da Ordem dos Contabilistas e Auditores
de Moçambique, desde 2012. Cidália Chauque Oliveira é

viúva e mãe de dois filhos. Professa a religião cristã, na Igreja Presbiteriana (Missão Suíça). Fala Gitonga, Cicopi,
Xichangana e Português.
Fonte: “Quem é Quem”- Governo e Vice Ministros
(2015-2019).■

Lurdes Breda lança “A
árvore mágica”
Maputo (O Autarca) – Com ilustrações
do artista plástico Roberto Chichorro, a escritora
Lurdes Breda lança na próxima quinta-feira (24Out

19), em Maputo, o seu
mais recente livro “A árvore mágica”. Trata-se
de um conto estruturado
numa linguagem híbrida
entre o Português e uma
das Línguas Bantu de Moçambique − o changane –

e tem como público-alvo
crianças e jovens.
Lurdes Breda nasceu em 1970, no concelho
de
Montemor-o-Velho,
Portugal.
É autora de vinte e
quatro obras e coautora de
outras onze, editadas em
Portugal, no Brasil e em
Moçambique. É conhecida, sobretudo, como escritora de livros para crianças
e jovens.■ (Redacção)
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