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Publicidade⇒

(Maputo) Pelo menos 
seis pessoas já morreram 
desde sábado numa nova 

NOVA VAGA DE ATAQUES ARMADOS NO NORTE DE MOÇAMBIQUE

Seis mortes desde sábado 
e combates em curso

vaga de ataques armados no norte 
de Moçambique e há combates 
em curso, anunciou ontem o Pre-

sidente da República. 
“Seis cidadãos foram decapi-

(Maputo)Uma freira 
italiana, de 83 anos, foi morta 
num ataque na terça-feira à 
noite na missão onde vivia, 
na cidade de Nacala, em 
Nampula, enquanto outras 
duas conseguiram escapar, 
anunciaram ontem os Missio-
nários Combonianos. 

“Os rebeldes atacaram 
a missão, incendiando todos 
os edifícios. A irmã Maria, 
missionária comboniana nas-
cida na cidade de Vittorio 
Veneto (norte), morreu du-
rante a emboscada. Todos os 
sobreviventes estão agora a 
fugir para Nacala”, disse a 
secretária- geral das Irmãs 

DURANTE ATAQUES NA DIOCESE DE NACALA

Jihadistas assassinam freira italiana
Combonianas em Itália, Enza Carini. 

Segundo a mesma fonte, outras 
duas freiras da comunidade, uma ita-
liana e outra espanhola, “conseguiram 
escapar e esconder-se na floresta, jun-
tamente com um grupo de raparigas”. 

A freira, que vivia em Moçam-
bique desde 1963, estava na missão 
de Chipene, na diocese de Nacala, 
que albergava centenas de pessoas 
que fugiam dos combates no norte 
do país, explicou a fonte. 

De acordo com relatórios en-
viados à agência missionária Fides, 
os atacantes destruíram as estruturas 
da missão, incluindo a igreja, o hos-
pital e a escola primária e secundária, 
e a freira italiana levou um tiro na 
cabeça quando tentou chegar ao 

dormitório onde se encontravam os 
poucos estudantes restantes. 

Outros dois missionários italianos 
que se encontravam na missão foram 
poupados, disseram os Missionários 
Combonianos de Pordenone, Itália. 

O arcebispo de Nampula, Inácio 
Saure, disse não ter a certeza sobre 
identidade dos autores do ataque, mas 
considerou que “seja muito provável” 
tratar-se de terroristas islâmicos. 

A província de Nampula, 
juntamente com Cabo Delgado, 
é palco da instabilidade causada 
pela presença de grupos terroristas 
ligados ao Estado Islâmico. 

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterrorizada 
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tados, três sequestrados e dezenas 
de casas foram incendiadas”, 
referiu na cidade de Xai-Xai, 
durante o discurso alusivo ao Dia 
da Vitória, feriado que ontem se 
assinalou e que celebra os acordos 
da independência do país. 

Filipe Nyusi confirmou os 
relatos feitos pela população e 
autoridades locais desde sábado 
sobre ataques nos distritos de 
Ancuabe e Chiúre, na província 
de Cabo Delgado, e distrito de 
Eráti, já na província de Nampula. 

O chefe de Estado confirmou 
ainda “combates” durante a última 
noite (terça-feira) em Chipende, dis-
trito de Memba, sem mais detalhes. 

Fonte da congregação das 
Irmãs Combonianas, em Itália, 
anunciou ontem que uma freira ita-
liana foi morta durante um ataque 
à missão católica em Chipende, 
no extremo norte da área que faz 
parte da diocese de Nacala. 

Trata-se de uma zona pró-
xima do r io Lúrio,  fronteira 
natural entre as províncias de 
Cabo Delgado e Nampula. 

Segundo Filipe Nyusi, a nova 
vaga de violência surge depois de 
as Forças de Defesa e Segurança 

(FDS) terem tomado uma base de 
terroristas no distrito de Ancuabe. 

Tratava-se da base onde gru-
pos armados “se haviam refugiado 
depois de terem sido desalojados 
de vilas e aldeias” que agora estão 
nas mãos de forças governamentais, 
referiu na intervenção de ontem. 

Depois de tomada a base, os 
rebeldes ter-se-ão dispersado em 
grupos mais pequenos, com cinco 
e 15 membros, para zonas a sul 
dos rios Montepuez e Lúrio, onde 
“tentam recrutar” novos membros. 

“Estão a ser seguidos” e 
“estão nervosos”, acrescentou, 
referindo que, por isso, deixam 
um rasto de destruição e mortes. 

Filipe Nyusi sublinhou que 
há combates e outras operações 
em curso por partes das FDS e 
anunciou a rendição de mais de 
40 suspeitos de envolvimento na 
violência armada em Palma, Mo-
címboa da Praia e Pemba. Neste 
lote há pessoas que se entregaram, 
estando “protegidos e a colaborar”. 

“A qualquer momento podem 
ser devolvidos às comunidades” de 
origem, “ao convívio das respecti-
vas famílias”, acrescentou. 

O chefe de Estado destacou 

ainda a detenção de um recrutador 
em Mogincual, distrito costeiro da 
província de Nampula, que tinha 
já um grupo de 16 jovens “prontos 
para integrar fileiras” da insurgência. 

Alguns pontos do extremo 
norte da província de Nampula, 
juntamente com Cabo Delgado, 
são palco da instabilidade causada 
pela presença de grupos armados. 

A província de Cabo Del-
gado é rica em gás natural, mas 
a terror izada desde 2017 por 
violência armada, sendo alguns 
ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico. 

A insurgência levou a uma 
resposta militar desde há um ano 
por forças do Ruanda e da Comu-
nidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), libertando 
distritos junto aos projectos de gás, 
mas levando a uma nova onda de 
ataques noutras áreas, mais perto 
de Pemba, capital provincial. 

Há cerca de 800 mil desloca-
dos internos devido ao conflito, 
de acordo com a Organização In-
ternacional das Migrações (OIM), 
e cerca de 4.000 mortes, segundo 
o projecto de registo de conflitos 
ACLED. (Redacção) 
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desde 2017 por violência armada, 
sendo alguns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico. 

A insurgência levou a uma res-
posta militar desde há um ano por 
forças do Ruanda e da Comunidade 
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áreas, mais perto de Pemba, capital 
provincial. 

Há cerca de 800 mil deslocados 
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Jihadistas assassinam freira italiana

(Maputo) O Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (Sernic) 
anunciou esta semana a detenção 
de um suspeito de envolvimento no 
rapto de pelo menos quatro pessoas, 
entre empresários e seus familiares, 
na província de Maputo. 

“Trata-se de um cidadão mo-
çambicano de 38 anos e que foi detido 
em resultado de um mandado de busca 
e captura”, explicou Henrique Men-
des, porta-voz do Sernic na província 
de Maputo. 

O suspeito, detido na província 
de Gaza, é indiciado no envolvimento 
de pelo menos quatro raptos ocorridos 
entre 2020 e 2021, com destaque para 
os casos dos raptos dos empresários 

DESTACAM-SE OS NOMES DE MANISH CANTILAL, RIZWAN ADATIA E SHELTON LALGY 

Detido suspeito de envolvimento 
no rapto de pelo menos quatro 

empresários em Maputo
Manish Cantilal e Rizwan Adatia, 
bem como de Shelton Lalgy, filho de 
um outro proeminente empresário do 
ramo dos transportes.   

Segundo o porta-voz do Sernic 
na província de Maputo, o indivíduo, 
que se assume como o motorista 
da quadrilha, foi detido no dia 1 de 
Setembro na província de Gaza, no 
âmbito de uma operação que as au-
toridades têm estado a desenvolver. 

“Trata-se de uma rede que se 
dedica ao rapto de pessoas e é pre-
ciso reforçar que já tínhamos outros 
indivíduos detidos, alguns julgados, 
ligados a estes crimes”, explicou 
Henrique Mendes, avançando que as 
operações para a localização de outros 

membros da quadrilha continuam. 
Manish Cantial, sócio de um 

espaço de restauração numa das prin-
cipais avenidas de Maputo, e o em-
presário e filantropo indiano Rizwan 
Adatia foram raptados entre Fevereiro 
e Maio de 2020, tendo sido semanas 
depois resgatados pelas autoridades 
no âmbito da mesma operação. 

O empresário e filantropo india-
no Rizwan Adatia, que esteve raptado 
durante 21 dias em Maio, acabaria por 
abandonar Moçambique. 

Shelton Lalgy, filho de um outro 
proeminente empresário do ramo dos 
transportes, foi também raptado em 
Fevereiro de 2022 e libertado dias de-
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(Maputo)  As autoridades 
m o ç a m b i c a n a s  e m  M a n i c a 
r epa t r i a r am 12  c idadãos  de 
nacionalidade malawiana que 
entraram de forma clandestina 
em Moçambique, “fugindo” do 
confinamento social  na África 
do Sul,  disse fonte policial .

O grupo foi interceptado 
pela Polícia moçambicana no 
sábado  num au tocar ro ,  com 
outros 37 passageiros moçam-
bicanos,  que fazia a l igação 
entre Maputo (sul do país) e 
Tete  (centro) ,  quando tenta -
va regressar  ao Malawi sem 
nenhum documento,  explicou 
Már io  Arnaça ,  por ta -voz  do 
Comando Provincial  da Polícia 
de Manica.

Citando um dos passagei-
ros,  Mário Arnaça disse que o 

ESTAVAM CLANDESTINAMENTE  EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL

Autoridades moçambicanas 
repatriam doze malawianos

grupo teve informações de uma 
rede que facil i ta esquemas de 
ent radas  i legais ,  na  f ronte i-
ra de Zobue, entre Malawi e 
Moçambique ,  e  em Ressano 
Garcia ,  entre  Moçambique e 
África do Sul.

“Os malawianos passaram 
por Moçambique há três meses 
a caminho da África do Sul, 
violando a fronteira. Devido ao 
‘lockdown’ [confinamento] na 
África do Sul, não conseguiram 
emprego e tentavam regressar a 
casa usando os mesmos esquemas 
ilegais”, adiantou o porta-voz.

U m a  e q u i p a  m u l t i s s e c -
torial ,  que inclui a Polícia e 
Se rv i ços  de  Mig ração  e  de 
saúde, submeteu o grupo dos 
12 malawianos a rastreio da 
COVID-19 antes de os repatriar.

“Por  impera t ivo  da  l e i , 
o autocarro em que seguiam 
levou-os até a fronteira com 
o Malawi e assim procedeu-se 
ao repatriamento”, acrescentou 
Mário Arnaça.

Moçambique tem as fron-
teiras encerradas desde 01 de 
Abril ,  quando foi decretado o 
Estado de Emergência.

O pa ís  reg is ta  um to ta l 
de  1 .268 casos  posi t ivos  de 
COVID-19, nove óbitos e 373 
pessoas recuperadas,  segundo 
as autoridades de saúde

A pandemia de COVID-19 
já provocou mais de 569 mil 
mor tos  e  in fec tou  quase  13 
mi lhões  de  pessoas  em 196 
países e  terr i tórios,  segundo 
um balanço feito pela agência 
francesa AFP.       (Redacção)
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pois em circunstâncias por esclarecer. 
Algumas cidades moçambi-

canas, principalmente as capitais 
provinciais, voltaram a ser afectadas 
desde 2020 por uma onda de raptos, 
visando principalmente empresários 
ou seus familiares. 

Numa avaliação sobre a cri-
minalidade, apresentada no início 

de Junho, a Procuradora-geral da 
República referiu que os crimes de 
rapto têm vindo a aumentar e os 
grupos criminosos têm ramificações 
transfronteiriças, mantendo células 
em países como África do Sul. 

De acordo com Beatriz Buchili, 
foram registados 14 processos-crime 
por rapto em 2021, contra 18 em 2020, 

mas há outros casos que escapam à 
contabilidade oficial, sendo que na 
maioria o desfecho é desconhecido. 

Em Novembro de 2021, a Polícia 
da República de Moçambique lançou a 
formação de uma força mista para res-
ponder a este tipo de crime, um grupo 
de oficiais que estão a ser capacitados 
por especialistas ruandeses.(Redacção) 

(Maputo) A consultora Fitch 
Solutions estima que o Produto Interno 
Bruto (PIB) de Moçambique cresça 
5,3% este ano e acelere para 6,5% 
em 2023, essencialmente devido ao 
investimento no sector do gás natural. 

“Antevemos que o PIB real 
de Moçambique vá acelerar de 
uns estimados 2,2% em 2021 para 
5,3% em 2022, principalmente im-
pulsionado pelos investimentos em 
activos físicos, com o sector do gás 
a surgir como o principal motiva-
dor dos fluxos de investimentos no 
país”, lê-se na mais recente análise 
à economia moçambicana. 

No relatório, enviado aos in-
vestidores por esta consultora detida 
pelos mesmos donos da agência de 

À CUSTA DO GÁS 

Moçambique cresce 5,3% este ano e 6,5% em 2023
notação financeira Fitch Ratings, os 
analistas apontam que “apesar de o 
consumo privado ir abrandar este ano 
devido à subida da inflação, que erode 
o poder de compra dos consumidores, 
as restrições no âmbito da pandemia 
de Covid-19 continuam a abrandar, e 
isto vai aumentar o consumo”. 

Para 2023, o crescimento do PIB 
deverá acelerar para 6,5%, “à custa 
dos aumentos da produção e das ex-
portações de gás natural liquefeito”, 
acrescenta a Fitch Solutions. 

Olhando para as finanças pú-
blicas, esta consultora prevê que o 
défice da conta corrente melhore 
de 21,8% do PIB em 2021, para 
16,2% este ano, o valor mais baixo 
dos últimos doze anos. 

“Prevemos que o crescimento 
da exportação de bens vá ultrapas-
sar o crescimento da importação de 
bens, motivando esta notável melho-
ria do défice”, explicam, apontando 
o carvão, o alumínio e o gás como as 
principais matérias-primas a serem 
exportadas. Na política monetário, 
a perspectiva é que o Banco de 
Moçambique aumente novamente a 
taxa de juro directora em 50 pontos-
-base (0,5 pontos percentuais) para 
15,75% no final do ano. 

“As pressões da inflação vão 
levar os decisores políticos moçam-
bicanos a aumentarem a taxa de juro, 
com o fortalecimento do crescimento 
económico a permitir ao banco central 
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manter a sua taxa de juro nos 15,75% 
em 2023, com a desaceleração da in-
flação e a manutenção do crescimento 
económico robusto”, argumentam. 

Sobre a violência no norte do 
país e o impacto nas exportações de 
gás natural, a Fitch Solutions estima 
que as exportações cresçam 238,5%, 
ou seja, mais do triplo do actual, 
principalmente devido ao aumento da 
produção da Eni no projecto ao largo 
da costa moçambicana. 

“A ExxonMobil vai provavel-
mente chegar a uma Decisão Final 
de Investimento em 2023 e a Tota-
lEnergies vai provavelmente retomar 
o projecto de GNL em 2023, o que 
aumenta os investimentos em activos, 
de uma forma geral, que deverão 
subir 7% e contribuir com 3,4 pontos 
percentuais para o crescimento eco-
nómico”, dizem os analistas. 

O principal risco destas pre-
visões, admitem, são “os contínuos 

ataques de insurgentes na província 
de Cabo Delgado”, cujas acções 
actuais ou futuras “podem atrasar o 
desenvolvimento do sector do gás 
natural, potencialmente até encora-
jando outras empresas a suspenderem 
ou cancelarem as operações no país, 
para além de atrasar ainda mais o 
recomeço das obras da TotalEnergies 
e congelar a decisão de outras firmas 
que ponderam investir no país, como a 
ExxonMobil”, concluem.(Redacção) 

(Maputo) O administrador do 
distrito de Eráti, na província de 
Nampula, palco de um ataque armado 
na sexta-feira, disse que continuam a 
“multiplicar-se” as pessoas em fuga 
de Kútua, na margem sul do rio Lúrio, 
fronteira com Cabo Delgado. 

“O movimento de deslocados 
mantém-se. Está a multiplicar-se, 
estamos numa situação de crise”, 
disse Manuel Manusso. 

Manusso avançou que as pes-
soas procuram refúgio na vila sede 
do distrito, Namapa, onde são aco-
lhidas por familiares, líderes locais 

DEVIDO A ATAQUES TERRORISTAS

Deslocados em fuga do distrito 
de Eráti “multiplicam-se” 

e população em geral. 
Aquele dirigente não espe-

cificou o número de pessoas que 
abandonaram Kútua, a aldeia visada, 
observando que as comunidades es-
tão “perturbadas”. o administrador 
de Eráti observou que o distrito já 
acolhia deslocados de guerra obri-
gados a fugir da província de Cabo 
Delgado desde o início dos ataques 
armados em Outubro de 2017. 

“Nós temos vindo a receber esta 
onda de deslocados, porque alguns 
estão aqui há dois ou três anos”, 
enfatizou Manuel Manusso. 

Manusso adiantou que as For-
ças de Defesa e Segurança estão no 
terreno para tentar repor a segurança 
e permitir o regresso das populações. 

O porta-voz da Polícia em 
Nampula, Zacarias Nacute, disse 
na segunda-feira que o ataque a 
Eráti pode ter sido protagonizado 
pelos mesmos grupos armados que 
aterrorizam Cabo Delgado. 

“Há a possibilidade de ser um 
ataque terrorista protagonizado por 
esse grupo de indivíduos que estão 
na província de Cabo Delgado”, 
afirmou Nacute.(Redacção) 

(Maputo) O Standard Bank 
prevê que Moçambique termine o 
ano com uma inflação de 11,7%, 
com o ritmo de subida de preços 
a abrandar nos próximos meses. 

O pico poderá ter sido atingido 
já em Agosto, refere o economis-
ta-chefe do banco, Fáusio Mussá. 

Aquele responsável destaca 
o impacto de medidas anuncia-
das pelos Governo, de subsidiar 
t ranspor tes  e  impor tação  de 
combustíveis para garantir uma 
certa estabilidade dos preços. 

“As camadas mais vulne-

RITMO DE SUBIDA DE PREÇOS PODE ABRANDAR NOS PRÓXIMOS MESES

Standard Bank prevê inflação 
de 11,7% em Moçambique

ráveis da nossa sociedade são 
as que mais se ressentem do 
impacto do aumento do preço 
dos combustíveis”, referiu. 

“Nes te  cenár io ,  a  nossa 
expectativa é que o Banco de 
Moçambique mantenha a taxa 
de juro de referência da política 
monetária (MIMO) até ao fim do 
ano no atual nível de 15,25%”, 
acrescenta. 

Fáusio Mussá diz-se preo-
cupado com a queda das reservas 
internacionais, levando a uma 
redução da cobertura de impor-

tações para 4,7 meses. 
“Face ao aumento da ajuda 

externa (por  parte  do Banco 
Mundial, Fundo Monetário In-
ternacional e outros parceiros), 
é  expectável  que o  Governo 
consiga, nos próximos meses, 
restaurar o nível de reservas para 
um rácio superior a quatro meses 
de importações”, acrescentou. 

“Isso pode ajudar a reduzir 
algumas pressões que se regis-
tam no mercado cambial sob 
ponto de vista de liquidez”, re-
feriu Fáusio Mussá.(Redacção) 


