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Maputo  – Numa altura 
em que o regime ainda continua 
nervoso pelos efeitos da morte de 
Azagaia (Edson da Luz), “rapper” 
e activista social, Teodato Hungua-
na pode ter criado mais raiva no 
seio do sistema ao ter declarado 
que Azagaia é um herói nacional.

Teodato Hunguana, membro 

da Frelimo e constitucionalis-
ta, fez essa declaração ontem, 
em Maputo, à margem do ve-
lório de Pascoal Mocumbi, na-
cionalista e ex-governante.

“Azagaia é um herói nacional, 
consagrado pelo povo”, decla-
rou Teodato Hunguana quando 
lhe foi pedido pela STV para co-

mentar se considera Pascoal Mo-
cumbi herói nacional, ou não.

Em resposta, Teodato Hunguna 
disse que não tinha dúvidas, pois 
considera Pascoal Mocumbi um na-
cionalista de primeira linha e um 
dos fundadores do Estado. Segun-
do Teodato Hunguna, há consenso 
de que Pascoal Mocumbi é herói, 

Maputo  – Carlos Agos-
tinho do Rosário, ex-primeiro-
-ministro, é o novo presidente do 
Conselho de Administração do 
Banco Comercial e de Investimen-
tos (BCI), segundo foi anunciado na 
passada segunda-feira, depois da 
Assembleia-Geral dos accionistas.

Carlos Agostinho do Rosário foi 
primeiro-ministro de Moçambique 
de Janeiro de 2015 a Março de 2022, 
altura em que foi substituído por 
Adriano Maleiane. Vai para o Ban-
co português BCI substituir Carlos 
Albuquerque, ex-vice-presidente da 
Caixa Geral de Depósitos, accionis-

ta maioritário do Banco e que esta-
va no cargo desde Março de 2021.

Carlos Alburquerque vai passar a 
ser o presidente da Comissão Execu-
tiva do BCI, em virtude de o actual 
presidente da Comissão Executiva, 
Francisco Costa, ter chegado ao 
fim de mandato e não ter renovado 

Quando Rogério Zandamela chegou ao Banco de Moçambique, criticou o facto de os bancos 
nacionais nomearem “lobistas” do partido Frelimo como presidentes dos Conselhos de 

Administração. Mas Carlos Agostinho do Rosário está também dentro de um expediente de 
raça que move paixões no sector bancário e no Banco de Moçambique, para contornar uma 

conotação de um Conselho de Administração “todo branco”.
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Carlos Agostinho do Rosário é novo PCA do BCI

Teodato Hunguana declara Azagaia herói 
nacional de génese samoriana
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devido a relações crispadas com o 
Banco de Moçambique, e com acu-
sações de racismo à mistura. Fran-
cisco Costa havia substituído Paulo 
Sousa, o qual teve problemas gra-
ves com Rogério Zandamela, e foi 
inibido e quase foi expulso do país.

O “Canalmoz” sabe que há dois 
administradores moçambicanos 
que haviam sido nomeados recen-
temente, mas que foram rejeitados 
pelo Banco de Moçambique, sem 
razões aparentes, com as más lín-

guas dizem que o Banco de Mo-
çambique usou um critério um 
racista por não haver pessoas de 
pele escura no Conselho de Admi-
nistração, por isso a nomeação de 
Carlos Agostinho do Rosário é vis-
ta como uma forma de multicolo-
rir o Conselho de Administração, 
de resto um expediente de raça 
que move paixões no sector ban-
cário e no Banco de Moçambique.

A ratificação da nomeação de 
Carlos Agostinho do Rosário bateu 

todos os recordes de demora, ao 
levar mais de um ano. A informa-
ção ainda não foi oficializada, mas 
deverá ser feita ainda esta semana. 

O “Canalmoz” não obteve reac-
ção do Banco sobre estas alterações. 

O Banco Comercial e de Inves-
timentos é controlado maioritaria-
mente por portugueses da Caixa 
Geral de Depósitos (Banco públi-
co) e do Banco Português de In-
vestimentos (BPI), que, juntos, de-
têm 97% do Banco.  (Redacção)
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tal como há em relação a Azagaia.
Teodato Hunguna afirmou: 

“Azagaia é um herói nacional 
de génese samoriana”. Estas de-
clarações são feitas numa altura 
em que o sistema anda nervo-
so devido aos efeitos da morte de 
Azagaia no seio da sociedade.

O Governo forçou a mudança da 
rota que devia ser usada pelo corte-

jo fúnebre de Azagaia. Lançou gás 
lacrimogéneo sobre as pessoas que 
seguiam o cortejo. No dia 18 de 
Março, a Polícia inviabilizou uma 
marcha em homenagem a Azagaia, 
matou uma pessoa e feriu dezenas. 

Havia um plano para homena-
gear Azagaia ontem, terça-feira, 
28 de Março, no Estádio Nacional 
do Zimpeto, durante o jogo entre 

Moçambique e o Senegal, mas o 
Governo mobilizou várias espe-
cialidades da Polícia e do Exér-
cito para impedir a homenagem. 

Certamente o regime não gostou 
das declarações de Teodato Hun-
guana. A STV, que o entrevistou em 
directo, não transmitiu as suas de-
clarações em nenhum dos seus ser-
viços noticiosos. André Mulungo)

Maputo  – O presidente 
do Conselho de Administração da Bol-
sa de Valores de Moçambique, Salim 
Valá, disse que, até 2027, a instituição 
pretende alcançar o valor de capitali-
zação média da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral, que é 
de 35%, e ter trinta empresas inscritas 
na Bolsa de Valores de Moçambique.

“Estamos a elaborar um plano es-
tratégico da Bolsa para cobrir os 
anos 2023-2027 e, assim, poder-
mos aumentar o número de elemen-

tos vitais para o seu funcionamento. 
Pretendemos ainda ter mais empre-
sas cotadas para tornar o país mais 
vibrante, acompanhado pelos no-
vos produtos que visam reforçar a 
capacidade institucional”, afirmou.

O presidente do Conselho de Admi-
nistração da Bolsa de Valores de Mo-
çambique falava ontem, 28 de Março, 
durante a palestra denominada “Ciclo 
de negócios da Bolsa de Valores de 
Moçambique”. Na ocasião, Salim Valá 
disse que pretende pôr em funciona-

mento as parcerias público-privadas, 
mobilizar mais empresários, expandir 
a “literacia” financeira e trabalhar para 
abrir a Bolsa moçambicana ao Mundo.

O ciclo de palestras tem como objec-
tivos: auscultação dos intervenientes 
no Mercado de Capitais (Operações 
de Bolsa e Central de Valores Mobi-
liários); transmitir conhecimentos so-
bre os procedimentos operacionais 
em vigor na Bolsa de Valores de Mo-
çambique, sobretudo as vantagens do 
acesso à Central de Valores Mobiliá-

BVM terá trinta empresas cotadas 
em Bolsa até 2027
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Maputo  – O Banco Mun-
dial concluiu ontem, 28 de Março, 
em Maputo, uma auscultação pú-
blica sobre o conteúdo do relató-
rio de clima e desenvolvimento do 
Banco Mundial para Moçambique.

Franka Braun, especialista em Ges-
tão de Recursos Naturais e uma das 
autoras do relatório do Banco Mun-
dial para Moçambique, disse que a 
localização de Moçambique como 
porta de entrada para mercados 
mundiais e dotação de recursos na-
turais renováveis oferece uma opor-
tunidade única para o desenvolvi-
mento de uma economia verde e a 
transição energética de baixo carbono.

“O relatório explora as ligações en-
tre o desenvolvimento económico, 
riscos climáticos e pontos críticos. 
Também recomenda as medidas de 
adaptação e mostra que há oportu-
nidades de desenvolvimento para 
um país como Moçambique que tem 
uma riqueza de recursos naturais re-

nováveis e não renováveis”, disse.
Actualmente, no Mundo, Moçambi-

que é um dos dez países mais afectados 
negativamente pelas mudanças climá-
ticas, devido a inundações frequentes, 
ciclones e secas. Segundo o relatório, 
espera-se que a vulnerabilidade face 
às alterações climáticas aumente nas 
próximas décadas, com impacto nos 
elementos humanos, físicos e naturais.

O relatório foi elaborado em um ano 
por uma equipa de áreas diversifica-
das do Banco Mundial. O documento 
diz que uma das prioridades imediatas 
e acessíveis para a adaptação às mu-
danças climáticas é a criação de uma 
Lei sobre as alterações climáticas.

Também fortalecer as instituições 
de preparação para os desastres cli-
máticos, incluindo adaptação e a 
introdução de padrões resistentes e 
acessíveis em infraestruturas públicas.

Melhorar a gestão integrada dos 
recursos hídricos, proteger os gru-
pos mais vulneráveis, enquanto se 

promove o crescimento verde com 
a agricultura adaptada ao clima para 
fortalecer a resistênia no sector, uma 
vez que emprega cerca de 70% da 
força de trabalho no país. Impulsionar 
a riqueza em energia e mineral, pro-
mover soluções de energia limpa e ga-
rantir uma transição justa em regiões 
dependentes do carvão, como Tete.

As consultas realizaram-se nas ci-
dades da Beira e Nampula durante a 
semana passada e, ontem, na cidade 
de Maputo, e incluíram representantes 
do Governo, parceiros de desenvolvi-
mento, sector privado e organizações 
não-governamentais, e tiveram como 
objectivo recolher perspectivas so-
bre as modalidades de implementa-
ção das recomendações do relatório. 

Os encontros de auscultação con-
tinuarão nos próximos dias, até ao 
final do mês de Março, a nível cen-
tral, tanto com o Governo, como com 
parceiros de cooperação e institui-
ções especializadas. (Joana da Lúcia)

rios; reflectir sobre os procedimentos 
e mecanismos operacionais da Bolsa 
e da Central de Valores Mobiliários.

Os financiamentos da BVM
O presidente do Conselho de Admi-

nistração da Bolsa de Valores de Mo-
çambique disse que, após um longo 
período de desaceleração económica, 
marcado por fenómenos climáticos, a 
pandemia de covid-19 e a situação de 
insegurança vivida em Cabo Delgado, 
a Bolsa de Valores de Moçambique 
pretende dar o seu contributo para 

as medidas de estímulo à economia.
“A BVM tem noção dos desafios 

que a esperam, estando agora em 
processo de transformação para que 
esteja preparada para o processo de 
dinamização do mercado bolsista. O 
país precisa de uma Bolsa líquida para 
potenciar a diversificação da econo-
mia, promover a industrialização e 
a nova era do ‘oil & gas’”, afirmou.

Acrescentou que esta é a terceira 
edição deste evento, com o objec-
tivo de aproximar os parceiros e re-
duzir a falta de comunicação com 

os demais. “Queremos todos apren-
der, auscultar e responder a algu-
mas questões, dando o nosso con-
tributo para alcançar melhorias”.

A Bolsa de Valores de Moçambi-
que está há vinte e cinco anos no 
mercado de capitais e tem um total 
de doze empresas cotadas em Bolsa. 
Até agora, a Bolsa de Valores de Mo-
çambique financiou a economia na-
cional com cerca de de 278 milhões 
de meticais, e a sua capitalização 
bolsista representa 24,3% do Pro-
duto Interno Bruto. (Neuton Langa)
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Banco Mundial pretende aumento da capacidade 
de adaptação às mudanças climáticas


