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Publicidade⇒

(Maputo) A Polícia 
interceptou um camião-cis-
terna com 99 estrangeiros 
no interior do tanque que 
deveria ser usado para 
transporte de combustível, 
anunciou a corporação. 

As autoridades suspei-
tam de que este se trate de 
mais um caso de imigração 
ilegal, em que a entrada no 
país é feita colocando em 
risco a própria vida. 

O camião oriundo do 
Malawi tinha como destino 

IMIGRAÇÃO ILEGAL

Polícia intercepta camião-cisterna 
com 99 estrangeiros

o porto da Beira onde ia ser carre-
gado com combustível, disse o por-
ta-voz da Polícia, Mário Arnaça. 

A Polícia mandou-o parar, 
no sábado, no posto de Bunga, na 
província de Manica, centro do 
país, para uma inspecção de rotina. 

J á  d e p o i s  d e  o  v e í c u l o 
a r rancar,  a  população  a le r tou 
as  au tor idades ,  re la tando te r 
v i s to  uma pessoa  a  abr i r  uma 
tampa do tanque para esprei tar 
para  o  ex ter ior. 

Agentes da Polícia perse-
guiram o camião que viria a ser 

imobilizado pouco depois, com o 
motorista a colocar-se em fuga, le-
vando os respectivos documentos. 

Entre os cidadãos estrangei-
ros estão nove mulheres, todos sob 
custódia da Polícia moçambicana.  

Em Março de 2020, um total 
de 64 imigrantes etíopes foram 
encontrados mortos por asfixia 
no contentor de um camião jun-
tamente com 14 sobreviventes, 
entretanto repatriados,  depois 
de atravessarem ilegalmente a 
fronteira do Malawi para Mo-
çambique.(Redacção) 

(Maputo) A agência de 
notação financeira Standard 
& Poor’s (S&P) decidiu na 
sexta-feira à noite manter o 
‘rating’ de Moçambique em 
CCC+ e com perspectiva 
estável, alertando para a im-

S&P MANTÉM ‘RATING’ DE MOÇAMBIQUE E AVISA….

Evolução do gás é crucial
portância do reinício dos projectos 
de exploração de gás. 

“A capacidade de Moçambique 
cumprir as suas obrigações comer-
ciais depende significativamente do 
recomeço e finalização de um projecto 
fundamental de gás natural liquefeito 

liderado pela TotalEnergies”, lê-se na 
nota que acompanha a decisão de man-
ter o ‘rating’ em CCC+ com Perspectiva 
de Evolução Estável. 

No relatório, a S&P diz que “o 
projecto tem sido adiado devido aos 
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persistentes riscos de segurança na 
região de Cabo Delgado, mas, sem uma 
significativa deterioração da situação 
de segurança, o projecto poderá reco-
meçar na segunda metade de 2023”. 

A perspectiva de evolução estável 
para o ‘rating’ - que continua assim 
num dos lugares mais baixos da escala 
de ‘rating’, indicando que há vulnera-
bilidade e risco para os investidores 
-, tem em conta a actual capacidade 
financeira do país e as incertezas re-
lativamente às receitas futuras. 

“O ‘outlook’ estável equilibra a 
nossa visão sobre a capacidade finan-
ceira de Moçambique para cumprir 
as suas obrigações financeiras nos 
próximos 12 meses, com as incertezas 

sobre quando é a que a produção de 
gás natural liquefeito vai começar e as 
receitas associadas ficam disponíveis 
para o Governo”, lê-se na explicação 
detalhada sobre a acção de ‘rating’. 

A S&P prevê que a dívida pú-
blica de Moçambique, uma das mais 
elevadas na África subsaariana, deverá 
ficar à volta dos 90% até 2025, com a 
dívida das empresas públicas a repre-
sentar 25% do Produto Interno Bruto 
(PIB), sendo que, deste valor, 70% está 
ligado aos desenvolvimentos do pro-
jectos de gás natural, razão pela qual 
a evolução da economia moçambicana 
está profundamente dependente da 
melhoria das condições de segurança 
na província de Cabo Delgado e do 

regresso da TotalEnergies. 
As previsões da S&P apontam 

também para uma aceleração do 
crescimento económico, de 2,3% 
em 2021, para 3,8% este ano, im-
pulsionado pelo forte desempenho 
dos sectores extractivos, podendo 
crescer ainda mais para uma média 
de 6% entre 2024 e 2025 com o re-
começo das obras da TotalEnergies 
e o início da exploração de gás. 

“As perspectivas de cresci-
mento a longo prazo podem me-
lhorar ainda mais se o gás natural 
liquefeito for usado como uma fonte 
eficiente de energia para a geração 
de electricidade em Moçambique”, 
concluem os analistas.(Redacção) 

(Maputo) Analistas consideram 
que a possível privatização da Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM) e da 
operadora de telecomunicações Tmcel 
indica a “insustentabilidade” de funcio-
narem com “injecções” do Estado e o 
“desastre” da sua gestão. 

Na última semana, o ministro 
da Economia e Finanças, Max To-
nela, admitiu que a LAM e a Tmcel 
podem vir a ser privatizadas, se essa 
for a melhor solução para sanear 
as duas empresas estatais. 

“Estudamos formas de saneamen-

LAM E TMCEL

Eventuais privatizações 
mostram “gestão desastrosa” 

to e de reestruturação, contemplando 
também a abertura à privatização, 
se essa se mostrar como a melhor 
solução”, referiu Tonela, falando na 
capital norte-americana, Washington, 
à margem dos encontros anuais do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) 
e do Banco Mundial (BM). 

Comentando sobre esse cenário, 
Fernando Lima afirmou que o Governo 
entendeu que é insustentável continuar 
a drenar dinheiro para manter as duas 
empresas de pé, sendo urgente encon-
trar soluções de viabilidade, que podem 

incluir a privatização. 
“Durante muitos anos, as empre-

sas da área pública foram utilizadas 
como saco azul” de sectores ligados 
ao poder em Moçambique e foram 
geridas por administradores que “não 
tinham capacidade para negar esse tipo 
de exigência” política, afirmou. 

O “assalto” às empresas pú-
blicas, incluindo LAM e Tmcel, 
“explica o desastre que aconteceu 
nas duas companhias”, acrescentou. 

Fernando Lima manifestou dúvi-
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das sobre o interesse dos investidores 
na LAM, porque a empresa não tem 
activos, voa com aviões alugados e 
a aparente abertura do Governo para 
a privatização é “táctica”. 

“É mais um movimento tácti-
co no sentido de dar a impressão 
de que o tema não está esquecido 
e que o Governo está a trabalhar 
no assunto”, observou. 

O Executivo, continuou, po-
derá estar a encetar uma manobra 
para conseguir perdão de dívida das 
empresas, mas acautelando os inte-
resses dos bancos, tendo em conta a 
enormidade dos encargos que LAM 
e Tmcel têm para com os credores. 

De resto, o sector da aviação en-
frenta uma situação de crise em todo o 
mundo, notou Fernando Lima. 

Em relação à Tmcel, defendeu 
que faltaram investimentos para a 
empresa se modernizar porque ac-
tua num ecossistema com elevada 

inovação tecnológica. 
Por outro lado, considerou que 

foi um erro criar a Tmcel, através da 
fusão da antiga telefónica móvel Mcel 
e o antigo operador fixo TDM, porque 
esta última entidade já estava obsoleta. 

Por seu lado, o economista 
Elcídio Bachita assinalou que o Go-
verno transmite a mensagem de que 
pretende “soluções sustentáveis” 
para as duas empresas, porque é 
inviável canalizar recursos públicos 
ou actuar como avalista das duas 
firmas por tempo indeterminado. 

“O Estado não pode mais con-
tinuar a injectar, recorrentemente, 
recursos financeiros para empresas 
que estão numa posição negativa”, 
declarou Bachita. 

A privatização pode permitir a 
capitalização das companhias, boa 
governação corporativa e com trans-
parência, bem como robustez. 

Elcídio Bachita assinalou que 

muitos anos de má gestão e escân-
dalos de corrupção atiraram a LAM 
e a Tmcel para uma situação líquida 
negativa, com um enorme passivo 
e um activo degradado. 

Apontou o excesso de mão-de-
-obra, conselhos de administração 
pesados e ordenados chorudos, 
como algumas das más práticas 
que assolam as firmas. 

A possibilidade de privatização da 
LAM e da Tmcel já tinha sido avançada 
no dia 09 pelo ministro dos Transportes 
e Comunicações, Mateus Magala. 

Uma análise da organização 
não-governamental (ONG) Centro de 
Integridade Pública (CIP), divulgada 
no início do mês, descreveu as duas 
empresas como tecnicamente insol-
ventes, a sobreviver de injecções de 
capital e de garantias do Estado para 
responder perante os credores, e, como 
tal, representando um elevado risco 
para as contas públicas.(Redacção) 

(Maputo) Um representante 
do Governo disse há dias  que o 
alastramento de ataques armados 
de Cabo Delgado para Nampula 

ALASTRAMENTO DE ATAQUES ARMADOS DE CABO DELGADO PARA NAMPULA

Poder central admite fragilidades da Polícia
demonstra fragil idades da Polí-
cia no norte do país. 

“Os recentes ataques à província 
de Nampula deixam a descoberto as 

nossas fragilidades”, disse Victor 
Canhemba, secretário permanente 
do Ministério do interior, na abertura 
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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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de uma reunião de coordenação da 
Polícia moçambicana em Palma, vila 
dos projectos de gás. 

Em causa estão “a eficiência 
do sistema de planificação táctico 
operativo” e do “serviço de inteli-
gência policial”, ou seja, recolha de 
informação no terreno. 

O representante do poder cen-
tral disse ainda que é necessário 
rever “a estratégia de formação e 
capacitação operacionais, bem como 
a eficácia da logística”. 

Quadros do Ministério do 

Interior estiveram em Palma para, 
durante três dias, se reunirem no 23.º 
Conselho Coordenador da Polícia da 
República de Moçambique (PRM). 

Trata-se da principal reunião das 
hierarquias de segurança a decorrer 
na zona, depois do ataque de Março 
de 2021, que levou à suspensão das 
obras dos projectos de gás. 

A província de Cabo Delgado 
tem sido aterrorizada desde 2017 por 
uma violência armada, sendo alguns 
ataques reclamados pelo grupo extre-
mista Estado Islâmico. 

A insurgência levou a uma res-
posta militar desde há um ano com 
apoio do Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos junto 
aos projectos de gás, como Palma e 
Mocímboa da Praia, mas surgiram no-
vas vagas de violência a sul da região 
e na vizinha província de Nampula. 

Em cinco anos, o conflito já fez 
um milhão de deslocados, de acordo 
com o ACNUR, e cerca de 4.000 mor-
tes, segundo o projecto de registo de 
conflitos ACLED.(Redacção) 

(Maputo) A maioria dos desloca-
dos em movimento em Cabo Delgado 
no início deste mês procurava regres-
sar às zonas de origem, de acordo com 
os dados da Organização Internacional 
das Migrações (OIM) na província 
afectada por violência armada. 

O acompanhamento de deslo-
cados feito pela agência das Nações 
Unidas entre 05 e 11 de Outubro re-
gistou 7.960 pessoas em movimento, 
metade das quais eram crianças. 

A intenção de regressar às zonas 
de origem foi o que motivou 72% das 
pessoas a fazer-se à estrada naquele pe-

NO INÍCIO DO MÊS

Maioria queria regressar à origem 
ríodo, enquanto 15% fugia de ataques. 

Os principais movimentos acon-
teceram entre os distritos de Macomia e 
Ancuabe, onde novos ataques têm sido 
relatados desde Junho. Das 7.960 pessoas 
em movimento, 4.472 (56%) conseguiu 
chegar ao destino, nota a OIM. 

Ainda segundo a agência, do total 
de pessoas em movimento no início deste 
mês, 47% já tinha sido deslocado por 
duas vezes e 31% já tinha sofrido com a 
fuga das terras de origem por três vezes. 

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterrorizada 
desde 2017 por uma violência armada, 

sendo alguns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico. 

A insurgência levou a uma res-
posta militar desde há um ano com 
apoio do Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos junto aos 
projectos de gás, mas surgiram novas 
vagas de violência a sul da região e na 
vizinha província de Nampula. 

Em cinco anos, o conflito já fez 
um milhão de deslocados, de acordo 
com o ACNUR, e cerca de 4.000 mor-
tes, segundo o projecto de registo de 
conflitos ACLED. 


