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Quinta-feira, 20 de Outubro de 2022

Governo “ajoelha-se” em Washington para debelar o terrorismo

Anuncie 
aqui

Citado pela Lusa, 
nesta quarta-feira, 
em Washington, o 

ministro da Economia e Fi-
nanças, Max Tonela, à mar-
gem dos encontros anuais 
do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), indicou que 
os ataques em Cabo Del-
gado, província nortenha 
de Moçambique, estiveram 
em destaque nas reuniões 
que manteve na capital 
norte-americana, no sen-
tido de conseguir mobili-
zação de recursos.

Governo vangloria-se com  reabilitação de 
1.100 km de estradas Pag.2
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Citado pela Lusa, 
nesta quar-
ta-feira, em 

Washington, o ministro 
da Economia e Finanças, 
Max Tonela, à margem 
dos encontros anuais do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), indicou que 
os ataques em Cabo Del-
gado, província nortenha 
de Moçambique, esti-
veram em destaque nas 
reuniões que manteve na 
capital norte-americana, 
no sentido de conseguir 
mobilização de recursos.

De acordo com o min-

istro, o conflito em Cabo 

Delgado “tem vindo a faz-

er uma pressão extraor-

dinária sobre as contas do 

país”, pelo que procurou 

“trabalhar com parceiros 

na mobilização de recur-

sos para capacitação das 

Forças de Defesa Nacional 

para poderem lidar melhor 

com a situação.

“Nós tomamos esta 

oportunidade para inter-

agir com os parceiros de 

cooperação, sobretudo 

multilaterais, mas tam-

bém bilaterais, sendo que 

Governo orgul-

ha-se de es-

tradas reabil-

itadas, ao longo do país, 

numa extensão de pouco 

mais de mil quilómetros, 

situação minimizada por 

deputados da oposição, 

em sede do parlamento.

O primeiro-ministro, Adri-

ano Maleiane, esteve esta 

quarta-feira (19.10) na As-

sembleia da República a 

responder às perguntas 

dos deputados das três 

bancadas, a governamen-

tal, Frelimo, a Renamo e o 

MDM.

Maleiane garantiu aos 

deputados que o Execu-

o Banco Mundial, o Fundo  

Monetário Internaciona-

l(FMI), são algumas delas. 

E nas discussões sobre as 

questões de desenvolvi-

mento de Moçambique, to-

camos também nos desafi-

os que o Governo tem para 

lidar com a assistência hu-

manitária, lidar com mobili-

zação de recursos para

assistir às comunidades 

que se deslocaram, mas 

também para todo o pro-

grama de reconstrução e 

desenvolvimento acelera-

do de Cabo Delgado”, de-

stacou o governante.
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Governo vangloria-se com  reabilitação de 1.100 km de estradas

tivo tem estado a desen-

volver diversas ações para 

o crescimento da econo-

mia do país, lamentando 

porém, que os esforços do 

Governo estejam a esbar-

rar no terrorismo, nas alter-

ações climáticas e nas sub-

idas frequentes dos preços 

globais dos combustíveis e 

dos cereais devido a guer-

ra na Ucrânia.

“Apesar destes desafios, 

a economia do nosso país 

continua a registar uma 

tendência de desempen-

ho positivo, como atesta 

o crescimento do Produto 

Interno Bruto de 4,14%, 

no primeiro trimestre, e de 

4,59%, registado no segun-

do trimestre”, destacou Ma-

leiane, sublinhando ainda 

que o seu Executivo tem 

conseguido “conter a in-

flação”.

Sobre o apontado  de-

sempenho da economia, o 

primeiro-ministro sublinhou 

que o mesmo foi impul-

sionado pelos sectores da 

agricultura, pesca, turismo, 

transporte e indústria trans-

formadora: “Esta tendência 

positiva de crescimento da 

nossa economia é reflexo 

das acções e medidas 

que o Governo tem vindo 

a tomar em vários secto-

reseconómicos e sociais, 

aliadas às medidas de con-

trolo da Covid-19 a nível 

global e no país, em espe-

cial a vacinação massiva 

contra esta doença.”
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Aprovado Fundo de Gestão de calamidades
O Conselho de Min-

istros aprovou, 
esta semana, um 

decreto para a criação de 
um fundo de gestão de 
calamidades, informou o 
porta-voz do Governo.

O fundo de gestão de 
calamidades é uma conta 
bancária gerida pelo Insti-
tuto Nacional de Gestão 
e Redução de Riscos de 
Desastre [INGD]”, expli-
cou à comunicação social 
FilimãoSuaze, porta voz 
da sessão governamental, 
momentos após a reunião 
semanal do Conselho de 
Ministros, em Maputo.
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