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anuncie

Investimento de USD 2,3 biliões
prestes a “evaporar” em Moçambique
O tão esperado investimento milionário do grupo luso
The Navigator Company, no
valor de cerca de USD 2,3
biliões para a construção
de uma fábrica de papel no
Centro de Moçambique, já é
visto como uma “opção”, ou
seja, já não há certezas no
avanço do projecto.
O novo revés (o primeiro
sinal negativo foi em Maio
deste 2017, quando os accionistas deste grupo decidiram moderar o ritmo do seu
investimento no país), está
reflectido no relatório das
actividades dos primeiros
nove meses desta firma portuguesa na Europa, Estados
Unidos da América (EUA),
Ásia e Moçambique.
“Em Moçambique, neste
momento o projecto em
curso é de cariz florestal...
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Economia & Negócios

Investimento de USD 2,3 biliões prestes a “evaporar”
O novo revés (o primeiro sinal negativo foi em Maio deste 2017, quando os accionistas
deste grupo decidiram moderar o ritmo do seu investimento no país), está reflectido no
relatório das actividades dos primeiros nove meses desta firma portuguesa na Europa,
Estados Unidos da América (EUA), Ásia e Moçambique
ros, com vista a acautelar-se
de eventuais dissabores no
futuro em função da crescente crise económica que a
chamada “Pérola do Índico”
atravessa, tendo já entrado
em “default” financeiro.

O tão esperado investimento milionário do grupo
luso The Navigator Company, no valor de cerca
de USD 2,3 biliões para
a construção de uma fábrica de papel no Centro
de Moçambique, já é visto como uma “opção”, ou
seja, já não há certezas no
avanço do projecto.
O novo revés (o primeiro
sinal negativo foi em Maio
deste 2017, quando os accionistas deste grupo decidiram moderar o ritmo
do seu investimento no
país), está reflectido no
relatório das actividades
dos primeiros nove meses
desta firma portuguesa na
Europa, Estados Unidos
da América (EUA), Ásia e
Moçambique.
“Em Moçambique, neste
momento o projecto em
curso é de cariz florestal,
com uma opção de desenvolvimento industrial envolvendo a construção de

de diversas questões pendentes”, que incluem, entre
outras, a legalização, regularização e demarcação das
áreas do Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra
(DUAT).
Outras questões incluem
também a revisão do modelo de acesso à terra, a
confirmação da existência
de condições logísticas adequadas, a definição de um
enquadramento legal e fiscal estável e o reconhecimento social do projecto,
de forma a poder avançar
com o seu plano florestal ao
ritmo previsto, esperando
que estas estejam ultrapassadas na sua maioria nos
próximos meses.
De referir que este grupo
luso, liderado pelo empresário português Diogo
da Silveira, já investiu até
ao momento em Moçambique cerca de 76 milhões
de euros, tendo provisionado outros 45 milhões eu-

uma fábrica de pasta de
grande escala”, lê-se no
relatório consultado pelo
Correio da manhã.
Segundo o cronograma inicial deste projecto, o empreendimento estava previsto para entrar já na fase
de operações (produção)
entre 2020 e 2025, porém,
o prazo foi alterado para
2030,
“eventualmente”,
sublinham os accionistas.
“Neste momento estamos
ainda a desenvolver uma
operação de produção e exportação de estilha de madeira de eucalipto, essencialmente orientada para o
mercado asiático, que deverá ocorrer até 2023, prevendo-se que a fase industrial (montagem da fábrica)
eventualmente ocorra em
2030”.
Em jeito de explicação, o
grupo The Navigator Company, através da sua subsidiária
Portucel-Moçambique, diz
estar “focado na resolução
2

Vendas em alta
Contudo, e apesar das contrariedades em Moçambique, no global, o volume
de negócios da The Navigator Company situou-se nos
1,210 milhões de euros entre Janeiro e Setembro deste
2017, um crescimento de
4,7% face ao igual período
do ano anterior.
A situação foi influenciada,
essencialmente, pelo bom
desempenho das vendas de
pasta, de energia e de papel
tissue (papel higiénico, por
exemplo).
As vendas de pasta cresceram cerca de 25%, para mais
de 250 mil toneladas, impulsionadas pela forte procura
registada no período, mantendo-se a tendência positiva na evolução do preço
verificada desde o final de
2016.
O negócio de papel registou também uma melhoria
progressiva das condições
de mercado ao longo do
ano, com um fortalecimento de encomendas na Europa, Ásia e EUA. O volume
de vendas deste produto
atingiu um máximo de
1.158 mil toneladas, cerca
de três mil toneladas acima
do volume registado nos
primeiros nove meses de
2016.
edson arante
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Economia & Sociedade

39,5 ME da UE para
apoiar desenvolvimento
inclusivo em Moçambique

A União Europeia (UE) disponibilizou 39,5 milhões de
euros para apoiar as áreas
de energia, reforço da cidadania e gestão das finanças
públicas em Moçambique.
“Face a estes desafios, os
três programas adoptados
são cruciais para atingir os
objectivos estratégicos da
nossa parceria com Moçambique”, afirmou Neven
Mimica, comissário para a
Cooperação Internacional e
o Desenvolvimento da UE,
citado no comunicado sexta-feira distribuído.
O apoio, concedido através
do 11.º Fundo Europeu de
Desenvolvimento (FED), é

convite!
São convidados todos os interessados em subscrever o
jornal digital diário (PDF) Correio da manhã para o ano
de 2018 a fazê-lo a partir do dia 1 de Novembro deste
2017.
O convite é extensivo aos que já são subscritores
para efectuar as respectivas renovações para o mesmo período.
Qualquer informação adicional pode ser obtida junto dos nossos serviços comerciais, bastando, para o
efeito, ligar para 21305323, 21305326 ou através do
Fax 21 305328.
Pode, ainda, ligar através do 841404040 ou usar os
seguintes emails: correiodamanha@tvcabo.co.mz; correiodamanhamoz@tvcabo.co.mz; geral@correiodamanhamoz.com; comercial@correiodamanhamoz.com
Website: www.correiodamanhamoz.com
Estamos na Avenida Filipe Samuel Magaia, 528,
3.º Andar, “Flat” Seis, Maputo – Moçambique

canalisado através de organizações da sociedade civil
destes sectores e tem a intenção de garantir um diálogo entre estes actores e as
instituições do Governo.
“O objectivo é promover
a responsabilidade democrática tornando o sistema
mais reactivo e protector
dos cidadãos”, frisou.
Com estes apoios, de acordo com aquele responsável,
a UE pretende apoiar o país
na redução da pobreza, através de medidas que visam
promover a participação e a
responsabilidade na gestão
das finanças públicas.
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frase
Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem dores
- Marquês de Maricá (1773-1848),
redacçãoescritor,
& lusa filósofo e político

3

correio da manhã • dezembro 2017

Negócios & Sociedade

Barclays inspira estilistas
do Mozambique Fashion Week

No âmbito do desafio lançado aos estilistas nacionais
Young Designers, pelo Mozambique Fashion Week, os
estilistas foram desafiados
a criarem peças de roupas
inspiradas na marca Barclays
Bank Moçambique, tendo em
conta que a entidade foi um
dos patrocinadores desta
edição, como o Banco oficial
do evento, que teve lugar no
dia 6 de Dezembro, tendo
sido abrilhantado por momentos de entretenimento
bastante animados.
Este apoio está inserido
num conjunto de iniciativas
de celebração dos 40 anos
do Barclays Bank Moçambique, sendo que o banco, para
além de estar empenhado

cedora do desafio, tendo parte deste que é o maior
o corpo de jurados ficado evento de moda nacional.
rendido à sua criatividade. Agradecemos à organização
A vencedora recebeu um por ter confiado na nossa
cheque no valor de MZN marca e associá-la nesta
15.000,00, montante que edição, e, igualmente, queservirá para a abertura de remos dar os nossos parauma conta no Barclays Bank béns pela fantástica organiMoçambique.
zação”, comentou Rui Barros,
“Tentámos capturar as ten- administrador delegado do
dências-chave de um seg- Barclays Bank Moçambique.
mento emergente da socie- O Mozambique Fashion Week
dade moçambicana, de um (MFW) é o mais relevante
ponto de vista de um banco evento cultural e artístico
presente em Moçambique que, ao longo dos últimos
há 40 anos. O Mozambique 13 anos, tem trabalhado no
Fashion Week proporciona- ramo da moda com o ob-nos a oportunidade de ob- jectivo de criar e procurar
servar jovens moçambica- novos talentos, levando a
nos com bastante talento, moda moçambicana para o
que encarnam as novas ge- mundo fora. Este ano, na sua
rações de potenciais e futu- 13.�����������������������
ª edição, tendo �������
aconteros empresários. Somos um cido entre os dias 1 e 10 de
banco de olhos postos para Dezembro, contou com aproo futuro, e, por isso, acredi- ximadamente 90 estilistas.
tamos que projectos como o O Barclays Bank Moçambique
Mozambique Fashion Week é um banco que está também
são importantes para o país, envolvido em várias iniciatipois vêm impulsionar e con- vas especialmente ligadas
tribuir significativamente aos jovens, como são o caso
para o desenvolvimento do Programa de Graduados
económico e social de Mo- que, para além de proporçambique. A nossa aposta cionar estágios a estudantes
no MFW faz parte de um vas- finalistas, dá a oportunidade
to conjunto de iniciativas de terem a sua primeira exda nossa entidade, destina- periência profissional e o Redas a celebrar o nosso 40.º ady to Work, que visa prepaaniversário, que está prestes rar os jovens para o mercado
em prestar serviços financei- a acontecer. Para nós, é sem de trabalho.
ros de qualidade e à medida dúvida uma honra fazer
redacçãO
das necessidades dos seus
clientes, está igualmente ligado aos jovens, à inovação,
às artes e à cultura.
A instituição entende o
Mozambique Fashion Week
como sendo um evento que
traz valor acrescentado a
Moçambique, contribuindo
para mostrar ao mundo o
que de bom se faz na moda,
no país.
Acredita ainda que eventos como o MFW impulsionam bastante a indústria da
moda, onde já se vêem muiAv. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto
tos estilistas e modelos moCel: 829380506 – 828277750
çambicanos serem reconhecidos internacionalmente.
06.30 – 18.00
Ricardina Adelino foi a ven4

correio da manhã • dezembro 2017

POLÍTICA

Sopram ventos de
mudança na África Austral
Os antigos movimentos de
libertação na África Austral
estão a ser invadidos por
ventos de mudança. Para
alguns teoristas de conspiração, a estratégia de regime
change está a ganhar terreno na região para tirar os
libertadores do poder.
Em Angola, o sucessor de
José Eduardo dos Santos
aposta na gestão transparente da coisa pública e em
menos de 90 dias de presidência já afastou mais de 60
dirigentes de instituições e
empresas p�����������������
ú����������������
blicas, incluindo a filha milionária do seu
antecessor.
Em Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, que herdou
uma pesada dívida deixada por Armando Emílio
Guebuza, tem pregado o
evangelho de mudanças na
administração dos recursos
públicos.
Com pressão judicial de Washington DC, três personalidades moçambicanas recolheram, por algumas horas,
aos calaboiços, suspeitas de

gresso do ANC, na África do
Sul, que começou semana
passada, com uma delegação chefiada pelo membro
da Comissão Política Aires
Bonifácio Ali.
No Zimbabwe, o partido
ZANU-FP esteve reunido em
congresso extraordinário de
mudança da liderança, depois da resignação de Robert
Mugabe. Os próximos cinco
anos vão julgar as mudanças.
Entretanto, os movimentos
de libertação, incluindo a
Frelimo, vão inaugurar brevemente uma escola política
em construção na Zâmbia.
A secretária do ANC para
Relações Exteriores, Edna
Molewa, relevou ao Correio
da manhã que a escola vai
ser oficialmente inaugurada pelos presidentes dos
ex-movimentos de libertação transformados em
partidos políticos ora no
poder.
A Frelimo em Moçambique,
o MPLA, em Angola, a SWAPO, na Namíbia, a ZANU-FP
no Zimbabwe e o ANC na

envolvimento na recepção
de 800 mil dólares norte-americanos para facilitarem
a venda de duas aeronaves
Made in Brasil.
Na África do Sul, a equipa
partidária de Jacob Gedleyihlekisa Zuma arruma as
malas após 10 anos na liderança do ANC, deixando um
legado de corrupção generalizada e de Estado capturado
pela família magnata Gupta,
de origem indiana.
No Zimbabwe, o reinado do
idoso presidente que pretendia ser vitalício com capa
de libertador, Robert Gabriel Mugabe, acabou com
a intervenção dos militares
num golpe considerado civilizado sem derramamento
de sangue.
A tempestade da primavera
árabe pode ainda não ter categoria de Ciclone Demoina,
mas ameaça os pilares.
Dois antigos movimentos
de libertação est����������
ã���������
o em congressos de mudança de liderança: ZANU-FP e ANC.
A Frelimo participa no con-

África do Sul são antigos
movimentos de libertação
que lutaram com armas pela
independência nos seus países de origem.
Os cinco movimentos estabeleceram relações de irmandade profundas.
Na sua recente visita de Estado à����������������������
�����������������������
África do Sul, o presidente angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço,
falou dos laços históricos
que unem os países da região e unidos num combate
comum contra o sistema do
apartheid e a favor da libertação e democratização de
toda a região austral de África.
Os antigos movimentos de
libertação têm realizado
encontros regulares para a
troca de informações e de
experiência na governação
dos seus países.
Edna Molewa disse que ainda não se sabe se a escola
será aberta a membros dos
partidos da oposição em
moldes comerciais.
THANGANI WA TIYANI,
CORRESPONDENTE NA ÁFRICA DO SUL

Visite o http://www.correiodamanhamoz.com
e acompanha as nossas actualizações permanentes.
É GRÁTIS
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SOCIEDADE

Uso de telemóveis proibido nas
escolas (até nos intervalos)

A medida será implementada no próximo ano lectivo
no ensino primário, básico
e secundário. Será permitido levar o telemóvel para
a escola mas não o usar.
Isto deverá acontecer em
França. Que tal seguir este
exemplo em Moçambique,
também?
Até à hora da saída, nenhum
aluno terá autorização para
usar ou pegar no telemóvel.

prestígio

P

educacionais, para situações em aulas ou nos intervalos,
urgentes, mas a utilização não os vão poder usar, só o
tem de ser de alguma forma estão autorizadas a fazê-lo
controlada”, defendeu o quando saírem do estabeleministro em entrevista à cimento.
RTL rádio, que acredita que A proibição estava previsa medida é uma “mensa- ta no programa eleitoral de
gem de saúde pública para Emmanuel Macron, apesar
as famílias”. “É bom que de algumas escolas já terem
as crianças não estejam implementado esta medida
frequentemente à frente de por iniciativa própria.
ecrãs antes dos sete anos”, “Nas reuniões no ministério,
acrescentou.
deixamos os telemóveis em
Ainda não se conhece ao cer- cacifos trancados. Pareceto como a decisão será colo- -me que é algo que qualquer
cada em prática, no entanto, grupo de humanos consegue
e apesar de não poderem fazer, incluindo uma turma”,
mexer nos telemóveis, as justificou o Blanquer em SeIsto é o que acontecerá nas crianças podem levar o dis- tembro deste ano.
escolas primárias, básicas e positivo para a escola. Seja
reDACÇÃO
secundárias em França já a
partir de Setembro de 2018.
Ficha técniica
A medida, que se aplicará
Primeiro jornal ilustrado transmitido por FAX, E-mail e entregue por estafeta no
aos jovens entre os seis e
endereço desejado (só cidade de Maputo), de 2ª a 6ª-feira.
15 anos, foi anunciada na
Propriedade da SOJORNAL Sociedade Jornalística, Avenida Filipe Samuel Magaia,
segunda-feira da semana
528-3º Flat 6, Maputo Moçambique - C.P. 1756
website: www.correiodamanhamoz.comE-Mail: correiodamanha@tvcabo.co.mz/
passada pelo ministro da
redaccao@correiodamanhamoz.com / editor@correiodamanhamoz.com
Educação francês, Jean-MiTel.: Redacção: 21305322/3 - Editor: 21305326 - Fax: 21305321/8; móvel: 841404040
chel Blanquer.
Os artigos de opinião inseridos nesta edição são da inteira responsabilidade dos respectivos autores e não
“Às
vezes
precisamos
reflectem necessariamente o ponto de vista nem a linha editorial deste jornal.
do telemóvel por razões

sinónimo de Turismo em Moçambique
O site da revista Prestígio
está em renovação.
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www.prestigiomoz.com
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Prestígio – O orgulho de ser moçambicana
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