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Maputo  – O Aeroporto 
Internacional de Nacala registou 
prejuízos de 20 milhões de meticais 
durante o ano passado. A falta de 
iluminação que afectou a seguran-
ça do tráfego aéreo devido à vanda-
lização do material aeroportuário é 
apontada como a causa principal.

O director de Manutenção de In-
fraestruturas da empresa “Aeropor-
tos de Moçambique”, Acácio Tuen-
de, disse que a falta de iluminação 
compromete a navegação área e 
criou prejuízos avultados à empresa.

Estas informações foram dadas, 
na segunda-feira, 6 de Junho, num 

encontro que juntou empresas, 
instituições públicas e instituições 
privadas, onde reflectiram em con-
junto sobre o problema da vanda-
lização de equipamento eléctrico.

“Por causa da vandalização de 
material eléctrico, o Aeroporto In-
ternacional de Nacala não recebe 

Maputo  – Moçambique 
e o Ruanda assinaram, na passada 
sexta-feira, em Kigali, dois acordos 
bilaterais, sendo um acordo de ex-
tradição e um acordo de assistência 
jurídica mútua em matéria penal.

Do lado de Moçambique, assinou 
os acordos a ministra da Justiça As-

suntos Constitucionais e Religiosos, 
Helena Khida, e, do lado ruandês, a 
ministro de Estado que superintende 
os Assuntos Constitucionais, Jurídicos 
e de Justiça, Soline Nyirahabimana.

Segundo noticia o “The News 
Time”, o principal diário ruandês, 
os acordos abrangem todos os ti-

pos de crimes, incluindo aqueles 
relacionados com o genocídio.

Segundo os documentos assina-
dos, um cidadão moçambicano 
que cometa um crime no Ruan-
da pode ser julgado no Ruanda e 
depois condenado em Moçambi-
que, ou pode ser levado para Mo-

Vandalização de infraestruturas eléctricas

Aeroporto Internacional de Nacala com prejuízos 
de vinte milhões de meticais

Depois de vários anos de actuação do esquadrão da morte ruandês em Maputo

Ruanda e Moçambique assinam acordo de extradição. 
É o fim dos esquadrões de Kigali?

O acordo é assinado depois de várias operações dos esquadrões da morte do Ruanda, que vitimaram 
vários ruandeses que viviam em Maputo, procurados pelo regime de Paul Kagame.

Mesmo o uso do aeroporto para festas de casamentos e baptizados não está a ajudar o “elefante branco”.
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çambique para ser julgado aí. O 
mesmo acontece com o Ruanda. 

“Estes dois instrumentos são muito 
importantes para Moçambique, e es-
tamos felizes por os termos assinado. 
Assinámos esses instrumentos para 
combater crimes, o que significa que 
ambos os países poderão acompa-
nhar os casos independentemente do 
local, e isso acontece nos dois senti-
dos”, disse a ministra Helena Khida

Antes da assinatura dos acordos, 
as autoridades ruandesas prepara-
ram um programa de actividades 
que consistiu em apresentações so-
bre a visão geral do sistema de Jus-
tiça do país, a sua trajectória e a 
contribuição para a reconciliação 
nacional e a digitalização do sector.

O terror que Kagame causa aos 
seus compatriotas refugiados em 

Moçambique
A comunidade de refugiados re-

sidentes nos países da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Aus-
tral há muito que anda preocupada 
com as operações especiais levadas 
a cabo pelo esquadrão da morte do 
Ruanda. A aproximação de Moçam-
bique a Kagame deixou esses ruan-
deses em desespero, porque pensam 
que faz parte da moeda de troca 
nas relações entre Maputo e Kigali.

Em carta envida à secretária-execu-
tiva da SADC (Stergomena Lawrence 
Tax), os refugiados ruandeses de-
nunciam o que consideram ser uma 
agenda oculta do Governo do pre-
sidente do Ruanda, Paul Kagame, e 
alegam que as suas vidas podem estar 
em perigo em Moçambique, como 
efeito colateral da ajuda ruandesa.

O regime de Paul Kagame tem 
levado a cabo uma caça aos seus 
opositores que estão em vários paí-
ses africanos, assassinando-os por 
meio de esquadrões da morte. Em 
Moçambique, vários ruandeses pro-
curados por Paul Kagame caíram 
nas malhas dos esquadrões da mor-
te de Kigali. A última vítima, que 
não chegou a ser assassinada (pelo 
menos em Maputo), é o jornalista 
ruandês Ntamuhanga Cassien, se-
questrado na Ilha da Inhaca, cidade

de Maputo, onde vivia e prati-
cava comércio. Ntamuhanga Cas-
sien foi raptado por oito indivíduos 
que se faziam passar por agentes 
da Polícia da República de Mo-
çambique, incluindo um ruandês 
que se expressava na língua ma-
terna de Ntamuhanga Cassien.

Em Moçambique, vivem muitos 
ruandeses com o estatuto de exila-
dos. Entre o grupo, há doze pessoas 
que o regime de Ruanda procura, 

com acusações de terem feito parte 
do grupo de autores do genocídio 
e em relação aos quais Kigali emi-
tiu pedidos de extradição. Até ago-
ra, Moçambique e o Ruanda não 
tinham um acordo de extradição.

Enquanto o acordo não foi finali-
zado, ruandeses que não concor-
dam com as políticas de Paul Kaga-
me foram raptados ou assassinados.

O regime de Kigali matou vá-
rios ruandeses. Um deles foi Louis 
Baziga, de 47 anos de idade, que 
era um dos dirigentes da comuni-
dade ruandesa em Moçambique, 
com estatuto de refugiado. Foi as-
sassinado em 2019, na Matola.

Os esquadrões da morte ruan-
deses começaram a actuar em 
Outubro de 2012, quando assas-
sinaram, em Maputo, Théogène 
Turatsinze, que era vice-reitor da 
Universidade São Tomás de Moçam-
bique. O seu corpo foi encontrado 
a flutuar numa praia de Maputo.

A vítima mais recente é Revo-
cant Karemangingo, um empre-
sário e vice-presidente do grupo 
dos refugiados ruandeses em Mo-
çambique. Foi assassinado no iní-
cio da noite de 13 de Setembro de 
2021, em Maputo. Nessa altura, 
a tropa ruandesa já se encontra-
va em Moçambique. (Redacção)
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voos nocturnos, porque as luzes da 
pista não estão a funcionar. Mas 
também, desde os tempos da co-
vid-19, houve uma redução signifi-
cativa de voos. Porém o maior pre-
juízo do aeroporto tem a ver com 
facto de o equipamento instalado 
não estar mais disponível para a 

realização de voos nocturnos, re-
gulares ou de emergência”, disse.

Acrescentou que a vandaliza-
ção do material eléctrico afec-
tou também a empresa Electri-
cidade de Moçambique, num 
montante de 250.000 dóla-
res norte-americanos, apenas 

no primeiro trimestre de 2022.
Com capacidade para 500.000 

passageiros por ano, o aeroporto 
recebe menos de 20.000. Os voos 
internacionais nunca chegaram e 
há apenas dois trajectos comerciais 
por semana, na rota Maputo-Nacala

Por seu turno, o administrador exe-
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Maputo  – Um grupo de 
investidores do sector mineiro procu-
rou o “Canalmoz” para se queixar da 
morosidade do Governo na emissão 
de Licenças de Prospecção e Pesquisa.

“Temos conhecimento de que 
o ministro dos Recursos Minerais 
e Energia, Carlos Zacarias, desde 
que tomou posse, a 4 de Março de 
2022, ainda não assinou nenhuma 
licença de Prospecção e Pesquisa. 
Isto é muito preocupante para nós 
e muito mau para um país que tudo 
faz para captar impostos”, disseram.

Segundo os investidores, a emis-
são das Licenças de Prospecção e 
Pesquisa é uma das fontes de re-
ceita do Estado e, com esta parali-
sação da emissão, por motivos de 
falta de tempo de quem deve auto-
rizar, o Estado devia preocupar-se.

“Será que o Instituto Nacional de 
Minas tem outras fontes de receita 
para além das taxas de superfície vin-

culadas à emissão das licenças?”, per-
guntam os investidores deste sector.

INAMI diz que o processo tem etapas
Elsa Alfai, directora dos Serviços 

do Cadastro Mineiro e Licencia-
mento do Instituto Nacional de Mi-
nas, disse que o processo de emis-
são de licença tem as suas etapas.

“Não é que não haja emissão de 
licenças. O processo de emissão de 
licenças tem as suas etapas, que co-
meçam desde o pedido de entrada 
e o pedido de parecer às entidades 
locais. Temos interacção com os pró-
prios requerentes, que respondam a 
alguns requisitos que podem não es-
tar em conformidade, até que se emi-
te o título, que vai até à decisão final 
do ministro. Então, não sei em que 
contexto está reclamação foi feita, 
para me pronunciar melhor”, disse ao 
“Canalmoz” à saída da Oitava Confe-
rência e Exposição sobre mineração, 

petróleo e gás e energia de Moçam-
bique, realizada na semana passada.

Foi-lhe perguntado se tem algum 
conhecimento de emissão de algumas 
licenças por parte do ministro Carlos 
Zacarias nos últimos três meses. Elsa 
Alfai respondeu: “Não. Quem emite 
as licenças é o Instituto Nacional de 
Minas. A decisão final, em termos de 
assinatura, é que vai ao ministro do 
pelouro. Nós temos estado a fazer tra-
balhos, e o processo está a acontecer”.

A directora dos Serviços do Ca-
dastro Mineiro e Licenciamen-
to no Instituto Nacional de Mi-
nas disse que não sabe o que 
aconteceu nos últimos três meses.

Afirmou que, em todo o país, exis-
tem cerca de 2.200 licenças em vi-
gor, das quais cerca de 800 para 
pesquisa, 334 concessões minei-
ras, cerca de 500 certificados mi-
neiros e cerca de 500 licenças de 
comercialização. (Cláudio Saúte)
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cutivo da EDM, Francisco Inronga, 
disse que este valor era suficiente 
para 90.000 novas ligações (o cor-
respondente a 50.000 famílias) na 
região sul de Moçambique, que foi 
a mais afectada pela vandalização.

“Em 2021, perdemos cerca de 
16 milhões de dólares norte-ame-

ricanos devido à vandalização de 
material eléctrico, e no primei-
ro trimestre de 2022 perdemos 
250.000 dólares norte-americanos, 
devido à vandalização”, afirmou.

António Faria, director de Logís-
tica e Serviço da “Moçambique 
Telecom, SA” (“Tmcel”), disse que 

a empresa perdeu um milhão de 
dólares norte-americanos, nos úl-
timos três anos (de 2019 a 2021), 
devido à vandalização de material 
eléctrico. Cabos de cobre, gerado-
res de combustível e contadores de 
Credelec são os materiais preferi-
dos pelos ladrões. (Neuton Langa)

Do sector mineiro

Investidores queixam-se da morosidade do Governo 
na emissão de Licenças de Prospecção e Pesquisa
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Beira  – Cerca de 300 
hectares de florestas comunitá-
rias, localizadas nas regiões de 
Lamego e Chirassicua, no distrito 
de Nhamatanda, serão reflores-
tadas com plantas nativas, em 

três anos, no âmbito do projecto 
de protecção ambiental, levada 
a cabo pelo projecto “Kukwi-
za” na província de Sofala.

Segundo a coordenadora do 
projecto “Kukwiza”, Elsa Elias 

Mole, a iniciativa é da ADRA e 
da “Livaningo”, duas organiza-
ções não-governamentais que 
trabalham na área de protec-
ção florestal no país, que pre-
vê, até 2023, o reflorestamen-

Maputo    – O presiden-
te da Confederação das Associações 
Económicas (CTA) de Moçambique, 
Agostinho Vuma afirmou que as ac-
tuais condições de financiamento as 
empresas são cada vez mais restritivas 
e estão em contramão com as neces-
sidades das empresas para fazer face à 
resposta da iminente crise de alimentos.

“Os dados da distribuição do cré-
dito por sector de actividade são es-
clarecedores, visto que somente cerca 
de 16% vão para o sector primário 
e secundário, porém apenas 2% do 
crédito são concedidos para a agri-
cultura. Neste sentido, urge encontrar 
solução ou opções de financiamen-
to alternativo para apoiar não só a 
recuperação empresarial, e oferecer 
instrumentos para responder às ne-
cessidades actuais”, disse Agostinho 
Vuma, há dias, num encontro sobre 
a subida do preço dos combustíveis.

Foi neste contexto do alto custo de 
vida e crescente número de empresas 
que estão na iminente falência que 

Agostinho Vuma recordou a “Estraté-
gia de Desenvolvimento do Sector Fi-
nanceiro 2013-2022”, que previa que 
se devia desenvolver um quadro de 
regulamentação para o licenciamen-
to e supervisão da banca sem juros, 
tal como acontece na banca islâmica.

“Para o efeito, o Banco de Mo-
çambique deveria ter desenvolvi-
do uma legislação específica até 
2015. Porém não aconteceu”, disse.

Acrescentou que foi solicitado ao 
Banco de Moçambique para, de for-
ma expedita, fazer “a formulação da 
legislação sobre a banca sem juros, o 
que iria, de forma significativa, abrir 
portas para o acesso a fontes de fi-
nanciamento concessionais para 
as empresas e dinamizar a prática 
da banca sem juros no mercado”.

Empréstimos bancários mais caros 
a partir deste mês

O Banco de Moçambique anun-
ciou que a taxa de referência para os 
créditos bancários subiu de 19,10% 

para 20,60%, e a taxa de juro é va-

riável. Por outro lado, é o segundo 

aumento consecutivo do custo do 

dinheiro para empréstimos bancá-

rios com taxa de juro variável desde 

Janeiro. O ano de 2022 começou 

com uma “prime rate” de 18,60% 

em Janeiro, que se manteve até 

Abril. Em Maio, subiu para 19,10%, 

e agora, em Junho, para 20,60%.

“Esta taxa aplica-se às operações 

de crédito contratualizadas (novas, 

renovações e renegociações) entre 

as instituições de crédito e socieda-

des financeiras e os seus clientes, 

acrescida de uma margem que será 

adicionada ou subtraída à ‘prime 

rate’, mediante a análise de risco de 

cada categoria de crédito ou ope-

ração em concreto”, refere o co-

municado da Associação Moçam-

bicana de Bancos. (Neuton Langa)

CTA queixa-se das condições e do preço do 
dinheiro para financiar empresas
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ADRA e “Livaningo” ajudam a restaurar florestas 
comunitárias em Nhamatanda



ano 11 | número 3227 | 07 de Junho de 20227

www.canalmoz.co.mz

Subscritor

to de cerca de 300 hectares de 
florestas comunitárias, com o 
plantio de espécies protegidas.

“Esta é uma iniciativa da 
ADRA e da ‘Livanigo’ no com-
bate ao desflorestamento das 
florestas comunitárias, que já 
há anos vêm sendo devastadas 
pela acção do Homem”, disse.

Neste caso, nas duas regiões 
(Lamego e Chirassicua) foram já 
criados dois viveiros para a pro-
dução de plantas de espécies 
protegidas, o que visa responder 
ao número de hectares planifi-
cados pela organização não-go-
vernamental para o refloresta-
mento das florestas comunitárias.

Elsa Mole falava a jornalistas 
no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial do Aambien-
te e disse que, até agora, foram 
plantadas em diferentes florestas 
comunitárias das regiões de La-
mego e Chirassicua 6.300 plan-
tas das espécies chanfuta, pan-
gapanga e ubau, todas nativas.

“Este é o primeiro lote de plantas 
nativas. O nosso plano é de 6.500, 
por isso hoje, aqui em Nhandu-
lo, vamos plantar 200 plantas na 
floresta comunitária”, afirmou

No âmbito das comemora-
ções do Dia Mundial do Am-
biente, o projecto “Kukwiza” 
fez o reflorestamento de 12 
hectares na região de Nhan-
dulo, onde foram replantadas 
200 mudas de espécies nativas.

“Um líder, uma floresta”
Adamo Abdula Ossumane, ad-

ministrador do distrito de Nha-
matanda, disse que a iniciativa 
do projecto “Kukwiza” veio a ca-
lhar, uma vez que já existem no 
país iniciativas do género “Um lí-
der, uma floresta”, que já deixou 
muitas comunidades com o verde 
nas suas florestas comunitárias.

“É uma iniciativa boa. É de lou-
var o esforço do projecto ‘Kukwi-
za’, pois, num futuro breve, tere-
mos as nossas florestas de volta 

junto às nossas comunidades. 
Hoje plantámos duzentas mu-
das, que amanhã serão benéfi-
cas para a nossa população.”.

Adamo Ossumane disse que 
muitas espécies foram plan-
tadas este ano em várias flo-
restas comunitárias em Nha-
matanda, visando colmatar a 
devastação feita tanto pelo ho-
mem como pela acção natural.

Na região de Nhandulo, os pre-
juízos da acção humana e natural 
são incalculáveis devido à destrui-
ção do ecossistema, segundo de-
poimentos de alguns residentes, 
maioritariamente camponeses.

A ADRA e a “Livaningo” ten-
cionam, até o fim da imple-
mentação do projecto “Kukwi-
za”, restaurar 300 hectares de 
espécies protegidas no distrito 
de Nhamatanda, onde as locali-
dades de Lamego, Chirassicua, 
Nhampoca, Bebedo e Macoro-
cocho são as principais áreas a 
serem reflorestadas. (José Jeco)

Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Contacto:
E-mail: graficocanalmoz@gmail.com ou
            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185
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