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Maputo  – O ministro 
da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Celso Correia, recuou on-
tem, quarta-feira, sobre as decla-
rações que fez em Roma segundo 
as quais 90% dos moçambicanos 
têm três refeições ao dia. Apresen-
tou novos números sobre a fome no 
país e disse que 16 milhões de mo-
çambicanos, o equivalente a 53%, 

é que têm as três refeições por dia.
Celso Correia falava ontem, 15 

de Março, durante a apresentação 
pública do “Estudo de avaliação da 
segurança alimentar pós-colheita 
2022”, realizado em 151 distritos. 

É um estudo que vale o que vale, 
pois a fome em Moçambique está à 
vista de todos e não carece de estu-
dos, bastando entrar no bairro que 

se localiza por detrás do sumptuoso 
edifício do Ministério da Agricul-
tura, ali na Praça do Heróis, para 
saber quantas refeições os vizi-
nhos desse Ministério têm por dia.

Sobre os números falsos que apre-
sentou em Roma, disse que quis di-
zer que cerca de 90% da popula-
ção moçambicana teve uma dieta 
alimentar aceitável para satisfazer 

Maputo  – A Associação 
dos Empresários Europeus em Mo-
çambique (“EuroCam”) convocou 
a imprensa, ontem, quarta-feira, 15 
de Março, para falar sobre a imple-
mentação do Pacote de Medidas de 
Aceleração Económia anunciado 
em Agosto do ano passado pelo Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi.

Os empresários europeus di-
zem que estão satisfeitos com 

a implementação das medidas, 
mas apontam algumas dificul-
dades, sobretudo a burocracia.

“Ainda podemos avançar com 
algumas medidas para melhorar-
mos aquilo que hoje em dia ain-
da pode ser problemático, que é a 
burocracia. Ainda há espaço para 
melhorar”, disse o presidente da 
“EuroCam”, Simone Santi, numa 
conferência de imprensa em Maputo.

O “pacote” é composto por vin-
te medidas, algumas das quais 
já estão em implementação. A 
“EuroCam” diz que está satisfei-
ta, por exemplo, com o “e-Visa”, 
uma plataforma que tem como 
base a garantia de resposta aos 
pedidos no prazo de cinco dias.

“Estamos também satisfeitos com 
o que diz respeito aos recursos 
naturais e aos benefícios nos me-
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Pacote de Aceleração Económica

Empresários europeus queixam-se de excesso 
de burocracia na implementação

As famosas três refeições que vieram de Roma

Celso Correia tem novos dados: já não são 90%. Agora 
são 53% de moçambicanos com “dieta segura”
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gaprojetos”, disse Simone Santi.

Isenção de vistos
Outra medida que deixa os em-

presários europeus satisfeitos é a 
isenção de visto. O Governo de-
terminou a isenção de vistos para 
cidadãos de vinte e oito países. 
São vistos de curta duração (30 
dias, renováveis para 60 dias).

“É um ponto que sempre insisti-
mos que era importante. A ‘Euro-
Cam’ está satisfeita com a escolha 
dos países, porque, dos países esco-
lhidos, dez são da União Europeia, 

doze são no âmbito da geografia eu-
ropeia, e sete são membros da ‘Eu-
roCam’, nomeadamente, Portugal, 
Espanha, Suécia, Alemanha, Ho-
landa, Bélgica, Dinamarca e Finlân-
dia”, disse Simone Santi. Acrescen-
tou que, na União Europeia, existem 
vinte e cinco milhões de pequenas 
e médias empresas, das quais 95% 
são de pequena e média escala.

Simone Santi disse também que 
colaboração com essas empresas 
é muito importante para Moçam-
bique, porque dez países da União 
Europeia representam 300 milhões 

de habitantes e 70% da popula-
ção da União Europeia. “Isso sig-
nifica que, a partir de quando for 
implementada essa medida, 300 
milhões de europeus podem via-
jar para Moçambique. Isso sig-
nifica um impacto para o turis-
mo, e para o comércio”, afirmou.

O anúncio de isenção de vistos 
seguiu-se à criação, em Dezem-
bro do ano passado, da platafor-
ma que permitiu aos potenciais 
visitantes solicitarem uma pré-
-autorização electrónica para via-
jar para o país. (André Mulungo)
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as suas necessidades diárias no 
período após a colheita de 2022

“Não quero dizer que o país não 
tenha índices de desnutrição agu-
da. Nós não tivemos índices de bol-
sa de fome porque temos cerca de 
958.000 pessoas que se encontram 
no nível quatro. Este foi um gran-
de debate que tivemos com os par-
ceiros, porque, somente em Cabo 
Delgado, 650.000 pessoas preci-
sam de ajuda alimentar”, disse.

Acrescentou que a fase três recor-
re a estratégias de emergência para 
poder sobreviver, sendo cerca de 
dois milhões de pessoas que se pen-
sa que sofrem de crise alimentar. Na 
fase dois, conseguem satisfazer as 
necessidades mínimas alimentares, 
conseguem obter o consumo de ca-
lorias mínimo sem recorrer a estra-
tégias múltiplas de sobrevivência.

“Por último, temos a primeira fase, 
que somos os dezasseis milhões de 
pessoas que fazem três refeições. 

Eu não posso dizer que não faço 
parte desta fase, o meu rendimen-
to como ministro é público. Se não 
consigo satisfazer as minhas neces-
sidades mínimas não estarei a ser 
honesto com a realidade”, afirmou.

O ministro disse que em Moçam-
bique, de 38% a 40% da popula-
ção consegue satisfazer as suas 
necessidades alimentares mínimas 
todos os dias. Mas devem recor-
rer às estratégias de sobrevivên-
cia, porque devem satisfazer as 
suas necessidades não alimentares.

Segundo disse o ministro, 10% 
da população encontra-se em 
“insegurança alimentar aguda”, 
na fase de crise e emergência.

Os critérios usados para calcular 
as três refeições diárias

Na primeira fase, designada “fase 
mínima”, os agregados familiares 
conseguem satisfazer as necessida-
des essenciais alimentares e não ali-

mentares sem recorrer a estratégias 
atípicas e insustentáveis para ace-
der aos alimentos e rendimentos.

Na segunda fase, denominada 
“fase de ‘stress’”, os agregados fa-
miliares têm um consumo alimen-
tar mínimo adequado, mas não 
dispõem de meios para responder a 
algumas despesas essenciais não ali-
mentares sem recorrer a estratégias 
de resposta à situação de “stress”.

Na terceira fase, designada “fase 
de crise”, os agregados familiares 
passam por faltas de consumo ali-
mentar demonstradas por desnu-
trição aguda elevada ou acima do 
normal; ou têm uma capacidade 
mínima para satisfazer as neces-
sidades alimentares, mas apenas 
esgotando os seus meios essen-
ciais de subsistência ou recorrendo 
a estratégias de resposta a crises.

Na quarta fase, designada “fase 
de emergência”, os agregados fa-
miliares passam por períodos lon-
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Maputo  – O Presidente 
da República, Filipe Nyusi, entre-
gou, ontem, no Bairro de Incassane, 
no distrito Municipal da KaTembe, 
da cidade de Maputo, um total de 
cem casas Tipo Zero a jovens que be-
neficiaram do projecto “Renascer”.

A cerimónia acontece numa altu-
ra em que muitos beneficiários já 
andavam revoltados com o Conse-
lho Municipal de Maputo devido à 
morosidade na entrega das casas, a 
falta de qualidade e o condiciona-
mento da entrega das chaves, devi-
do às prestações do valor em dívida.

“Esperámos durante muito tempo 
para adquirir a casa, mas o sonho ain-
da não está completo. É apenas uma 
base. A casa tem alguns problemas 
e já apresentámos às autoridades, 
para a sua reparação. As casas têm 
material diferente, e não sabemos 
qual foi o critério. Numas, encon-
tras loiça sanitária, tijoleira e jane-
las de qualidade, e noutras nem por 
isso”, afirmou um dos beneficiários.

Outro beneficiário disse que, 
em algumas partes das casas, há 
infiltração de água a partir do tec-
to, e algumas partes do chão e 
rodapé apresentam rachaduras.

“Queremos uma informação cla-
ra sobre o que aconteceu. Temos 
uma vontade imensa de ter casa, 
mas não a todo custo, porque dia-
riamente trabalhamos para pa-
gar as prestações exigidas”, disse.

“As reclamações são 
ilegítimas” – FFH

Uma fonte do Fundo de Fo-
mento de Habitação disse que 
as reclamações apresentadas pe-
los beneficiários são ilegítimas.

 “As pessoas que estão a reclamar 
ainda não têm chaves da casa. Essas 
lacunas e desigualdades no material 
que dizem existir nas casas têm a ver 
com a preferência dos empreiteiros. 
Alguns quiseram caprichar, e outros 
não. Estiveram a trabalhar no projec-
to seis empreiteiros”, disse a fonte.

O projecto “Renascer” tinha como 
objectivo construir 100 casas Tipo 
Zero, evolutivas até Tipo 3, que fo-
ram construídas no Bairro de In-
cassane, no distrito municipal da 
KaTembe, para jovens carenciados 
com idades dos 22 aos 45 anos.

As casas foram construídas num 
espaço de 15/30 no Bairro de In-
cassane, na KaTembe, a dezanove 

quilómetros da cidade de Maputo.
O projecto “Renascer”  é ava-

liado em cerca de 123 milhões de 
meticais. Para aquisição das ca-
sas concorreram em sorteio pú-
blico cerca de dois mil jovens, 
tendo sido seleccionados cem be-
neficiários, correspondente ao nú-
mero de casas previstas no projec-
to em todos os distritos municipais.

Logo após a assinatura do contra-
to, cada beneficiário tem a obriga-
ção de pagar durante um período 
de vinte anos, através de taxas men-
sais, um valor de 2.782,36 meti-
cais, acrescido do valor de 335,00 
meticais referente ao prémio do 
seguro de vida, elevando a presta-
ção mensal para 3.117,36 meticais.

O projecto enquadra-se no Progra-
ma “Habita Moçambique’’, do Fun-
do para o Fomento de Habitação, que 
visa responder às necessidades de ha-
bitação do país, segundo a capacida-
de dos rendimentos de cada cidadão.

Além do projecto “Renascer”, o 
Fundo de Fomento da Habitação 
está a implementar em vários pontos 
do país um projecto designado “Me-
lhora terra, infraestruturas e conjun-
tos habitacionais”. (Joana da Lúcia)

Com atraso de um ano

Governo entrega cem casas Tipo Zero” aos jovens 
beneficiários do projecto “Renascer”

gos de falta de consumo de ali-
mentos demonstrada por uma 
desnutrição aguda muito elevada 
e excesso de mortalidade; ou têm 
capacidade para reduzir os pe-
ríodos de falta de consumo ali-

mentar, mas apenas por meio 
de estratégias de subsistência de 
emergência e liquidação dos bens.

Por último, na fase de catástrofe 
ou fome, os agregados familiares 
sofrem uma falta extrema de ali-

mentos e sofrem outras necessida-
des básicas, mesmo após utilizarem 
todas as estratégias de resposta a 
crises. Os níveis de inanição, morte 
e desnutrição aguda extremamente 
grave são evidentes. (Neuton Langa)
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Maputo  – Os órgãos 
eleitorais aprovaram, no sábado da 
semana passada, 11 de Março, a 
criação de 4.000 postos de recen-
seamento eleitoral e 3.000 brigadas, 
para realizar o recenseamento eleito-
ral com vista às sextas eleições autár-
quicas de 11 de Outubro deste ano.

Na V Sessão Plenária Extraordiná-
ria, a Comissão Nacional de Eleições 
e o Secretariado Técnico de Adminis-
tração Eleitoral aprovaram também a 
distribuição geográfica.

Na zona sul serão criados 1.591 
postos de recenseamento e 1.149 
brigadas. 

Cidade de Maputo – 197 postos 
de recenseamento eleitoral e 196 

brigadas. 
Província de Maputo – 544 postos 

de recenseamento e 410 brigadas. 
Gaza – 464 postos de recensea-

mento e 306 brigadas. 
Inhambane – 386 postos de recen-

seamento e 237 brigadas.
Na zona centro serão criados 1.479 

postos de recenseamento e 1.204 bri-
gadas. 

Sofala – 247 postos de recensea-
mento eleitoral e 236 brigadas. 

Manica – 272 postos de recensea-
mento eleitoral e 253 brigadas. 

Tete – 427 postos de recenseamen-
to eleitoral e 299 brigadas. 

Zambézia – 533 postos de recen-
seamento eleitoral e 416 brigadas, 

Na zona norte serão criados 1.222 
postos de recenseamento eleitoral e 
840 brigadas. 

Nampula – 456 rostos de recensea-
mento eleitoral e 371 brigadas. 

Cabo Delgado – 369 postos de re-
censeamento eleitoral e 242 briga-
das. 

Niassa – 397 postos de recensea-
mento eleitoral e 227 brigadas.

O Conselho de Ministros marcou 
o prazo de 20 de Abril a 3 de Junho 
para o recenseamento eleitoral com 
vista às sextas eleições autárquicas, 
de 11 de Outubro, 

A operação terá a duração de 45 
dias e vai começar depois da época 
das chuvas. (Cláudio Saúte)

Maputo  – Uma mu-
lher de 70 anos de idade, de nome 
Amélia Quembo, morreu ontem, 
15 de Março, no distrito do Don-
do, em resultado de um incêndio 
que deflagrou na sua residência 
de construção precária, em Sofala.

O caso deu-se cerca das 
23h30 de terça-feira, no Bair-
ro de Mafarinha. Na altura da 
combustão, Amélia Quembo 

encontrava-se sozinha a dormir. 
São ainda desconhecidas as cau-

sas do incêndio. O porta-voz do Ser-
viço Nacional de Salvação Pública, 
Fernando Meque, disse que se tratou 
de um incêndio de pequenas propor-
ções, provocado supostamente por 
uma chama aberta que terá come-
çado na cama de Amélia Quembo.

“O fogo causou um óbito, que 
era a proprietária da residência, e 

danos avultados, tais como man-
ta, lençóis, e loiça. A intervenção 
do SENSAP consistiu em tomar 
nota desta ocorrência”, afirmou.

Fernando Meque lamentou a per-
da da vida humana e apelou aos 
cidadãos para evitarem deixar ve-
las ou candeeiros acesos sempre 
que forem para a cama para dormir, 
para que não ocorram situações 
como esta. (José Jeco, na Beira)

Maputo  – Treze pes-
soas morreram, e vinte e três con-
traíram ferimentos, dos quais de-
zasseis graves e sete ligeiros, em 
consequência de treze acidentes de 
viação registados em todo o território 
nacional durante a semana passada.

Segundo a informação torna-
da pública ontem, quarta-feira, 15 
de Março, pelo Comando-Geral 

da Polícia, estes acidentes tiveram 
como causas o excesso de velo-
cidade e ultrapassagem irregular.

Ao longo dessa semana, foram fisca-
lizadas 74.280 viaturas, apreendidos 
79 veículos, por diversas irregularida-
des e autuados 3.780 automobilistas, 
por violação das regras de trânsito.

Foram apreendidas 636 cartas de con-
dução e 62 livretes, por diversas infrac-

ções ao Código da Estrada, e foram deti-
dos 28 indivíduos por condução ilegal.

A Polícia diz que, em coordena-
ção com Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal, realizou diversas 
operações, que culminaram com a 
detenção de 1.216 indivíduos, sendo 
555 por violação de fronteiras, 285 
por imigração ilegal e 376 por prá-
tica de delitos comuns. (Redacção)

Eleições autárquicas de 11 de Outubro

Aprovada a criação de cerca de quatro mil postos 
de recenseamento eleitoral e três mil brigadas

No distrito do Dondo

Anciã de 70 anos morre carbonizada

Em uma semana

Acidentes de viação mataram treze pessoas


