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Publicidade

(Maputo) Os três meses 
indicados como período durante 
o qual tropas estrangeiras esta-
rão no terreno e lado a lado com 
as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) moçambicanas no com-
bate a grupos terroristas, que 
actuam em Cabo Delgado, po-
dem ser alargados, dependendo 
da real situação no terreno e 
dos níveis de avanço e estabi-
lização, particularmente das 
zonas que, durante cerca de 
12 meses, foram apontadas 
como de domínio e influên-
cia terrorista.

É, pelo menos isso que 
se pode ler da abordagem feita 
pelo ministro da Defesa Nacio-
nal, Jaime Neto, quando, nesta 
terça-feira, falava a jornalistas, 
em Lilongue, no âmbito da 41ª 
Cimeira da Comunidade de De-

Botas estrangeiras no combate ao terrorismo em Moçambique

Jaime Neto sugere que 
prazos podem ser estendidos

- A questão de fundo tem mesmo a ver com os níveis de estabilização e ainda o preparo
 das forças moçambicanas para continuarem “sozinhas” a garantir segurança

(Maputo) Depois da pronta reacção das 
Forças de Defesa e Segurança, que evitou a 
entrada de terroristas na aldeia Litingina e 
possível passagem até à vila sede distrital de 
Nangade, helicópteros foram destacados para 
bombardear uma zona próxima daquela aldeia, 
no âmbito da suspeita de que o grupo atacante 
tenha se refugiado para a referida região. 

Fontes locais disseram que dois helicóp-
teros estiveram a operar nesta quarta-feira, ao 
longo de quase todo o dia, tendo cessado só 
quando eram sensivelmente 15 horas. 

Segundo escrevemos na edição passada, 
frustrada a entrada a Litingina, uma zona razoa-
velmente povoada a menos de 20 quilómetros 

Ainda a tentativa de ataque a Nangade

Helicópteros bombardeiam 
zona por onde terroristas fugiram

da sede distrital, os insurrectos fugiram 
para as matas da região, adivinhando-se 
serem essas matas que ontem foram 
severamente bombardeadas.

Enquanto isso, a vila distrital de 
Macomia assistiu, nesta quarta-feira, à 
reinauguração dos voos humanitários 
do Programa Mundial de Alimentação 
(PMA). O administrador do distrito, Tomás 
Badae, assistiu à retoma da ponte aérea com 
o distrito, o que abre espaço para garantir 
assistência humanitária regular aos des-
locados e outras pessoas vulneráveis.(R) 

Artigo co-produzido com a Zitamar News, no âm-
bito do projecto Cabo Ligado, em parceria com a ACLED

senvolvimento da África Austral (SADC). 
No concreto, Jaime Bessa Neto apon-

tou que a retirada vai efectivar-se 
“havendo condições”, ou seja, caso 
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da TVCABO, nunca lhe falta fibra para
fazer o seu negócio crescer.

REVELE A FIBRA
DO SEU NEGÓCIO

Principais Câmbios MZN
 em 15 de Gosto de 2021

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,25          4,33 
USD/MT        63,06        64,32
 GBP/MT      87,04         88,78
 EUR/MT     74,09         75,57

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

se note um ambiente de estabilização, 
assim como uma imagem real de pre-
paro das Forças de Defesa e Segurança 
da República de Moçambique. 

“Obviamente, não será de um 
dia para o outro que vamos ter esse 
poderio” – reconheceu Jaime Neto, 
referindo-se à necessidade de se 
continuar a investir seriamente no 
reequipamento, treino e modernização 
das Forças de Defesa e Segurança, par-
ticularmente nas Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, entidade que, 
nos últimos vinte anos, não recebeu 
quaisquer investimentos relevantes. 

“Mas foi dado um timing para 
a permanência dessas forças [estran-
geiras]. São três meses. Havendo 
condições para elas retirarem-se 
enquanto nós estamos capacitados, 
vamos enfrentar a situação sozinhos 
como já vínhamos enfrentando” – ex-
plicou o ministro da Defesa Nacional, 
mostrando-se esperançado em bons 
resultados das acções em curso, tanto 
do ponto de vista de ofensivas em curso, 
assim como do ponto de vista de maior 
investimento e profissionalização das 
forças moçambicanas.

Além de treinamento, que está a 
ser assegurado por países africanos, 
pelos Estados Unidos e pela União Eu-
ropeia, o actual investimento no seio das 
FDS inclui aquisição de equipamento 

de combate, incluindo meios aéreos. 
Entretanto, neste processo, 

críticas continuam a ser feitas, par-
ticularmente por causa do severo 
secretismo e falta de informação 
sobre as alocações orçamentais e os 
reais gastos com a modernização que 
se exige e está em curso. 

É que, ainda é bastante fresco 
e actual o escândalo dos 2.2 mil 
milhões de dólares, cujo objectivo 
era mesmo assegurar uma melhor 
capacidade de resposta das Forças 
de Defesa e Segurança. Aliás, o 
julgamento do caso, comummente 
conhecido como das “dívidas ocul-
tas” inicia já na segunda-feira, na 
tenda gigante que está a ser montada 
no Estabelecimento Penitenciário de 
Máxima Segurança da Machava, ou 
simplesmente BO da Machava. 

Avanços inquestionáveis 
Em relação à avaliação das 

operações em curso, Jaime Neto diz 
não haver dúvidas sobre o avanço das 
Forças de Defesa e Segurança e das 
“forças amigas”, pelo que deve haver 
esperança de que a normalidade em 
termos de ordem e segurança públicas 
será devolvida às regiões centro e 
norte de Cabo Delgado. 

Falou, igualmente, do trabalho 
conjunto com as autoridades tanza-
nianas, pois, segundo o governante, 
o País vizinho sabe por que é que tem 
de ajudar e colaborar proactivamente 
no combate ao terrorismo. 

Já sobre o retorno das populações 
às “zonas libertadas”, o ministro apelou 
cautela, convergindo o argumento com 
questões que têm a ver com a clarifi-
cação total das zonas, assim como a 
devolução de condições infra-estruturas 
básicas para o funcionamento do Estado, 
assim como para a disponibilização de 
serviços sociais essenciais.(Redacção)

(Maputo) A actividade segu-
radora apresentou uma produção de 
19.215,8 milhões de meticais em 
prémios brutos emitidos, durante o 
ano passado.O valor reparte-se em 
16.752,5 milhões de meticais regis-
tados nos ramos não vida e 2.463,3 
milhões do ramo vida.

Segundo o  relatório de inclu-
são financeira do Banco de Mo-
çambique, em  termos  nominais, 
o mercado  segurador  cresceu  em  
20.5%, 12, 07  pontos percentuais  
abaixo  do  registado  em 2019, e um 
crescimento de 21.2% face a 2018.

A taxa de penetração de se-
guros na economia situou-se em 
2.2%, um acréscimo de cerca de 

Prémios brutos durante o ano passado

Actividade seguradora produziu 
19.215,8 milhões de meticais

0.5 pontos percentuais face a 2019.  
Ao  longo  de  2020, de acordo com 

o Banco de Moçambique,  o  mercado  
segurador  moçambicano  operou  com  
21  seguradoras, 13 dos quais que ex-
ploram os  ramos não vida, quatro que 
exploram exclusivamente o ramo vida 
e outras quatro que exploram cumula-
tivamente os dois ramos), uma micro 
seguradora, uma resseguradora e 735 
mediadores de seguros (103 correctores 
de seguros, 27 agentes de seguros sob 
forma de sociedade comercial, 121 
agentes de seguros pessoa singular e 
484 promotores de seguros).  

No período em análise, houve 
um aumento de número de contas 
bancárias, de 4.885.221 em 2019 para 
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5.116.741 em 2020, correspondendo 
a uma subida de 5,0%. Por outro 
lado, em termos de expansão das 
contas em moeda electrónica, em 
2020, o País passou a contar com 
cerca de 66% da sua população 
adulta com uma conta de moeda 
electrónica, contra 56% em 2019.  

O mesmo estudo refere ainda 
que a capitalização bolsista, principal 
indicador do mercado bolsista, evo-

luiu de 102.138,73 milhões de  meticais  
em  2019, para  114.216,65  milhões  de  
meticais  em  2020,  equivalente  a  um  
crescimento  em 11,8%, e em termos 
de proporção do Produto Interno Bruto 
situou-se em 12,9 por cento. 

O volume de transacções si-
tuou-se em 731,55 milhões de MT, 
uma redução de cerca de 85,7%, 
comparativamente ao período ho-
mólogo de 2019.(Eduardo Conzo)

(Maputo) Novos 694 casos posi-
tivos da Covid-19 foram notificados 
nas últimas 24 horas, depois da tes-
tagem de 4.022 amostras suspeitas, 
realidade que eleva o cumulativo de 
infectados para os actuais 140.765 
casos, desde Março do ano passado. 

O cruzamento destes números 
aponta para uma taxa de positividade 
na ordem de 17.3 por cento, o que 
representa um ligeiro decréscimo 
comparando com as percentagens 
que vinham sendo observadas há 
sensivelmente três semanas. 

Por outro lado, a actualização 
diária do Ministério da Saúde (MI-
SAU) deu a conhecer terem sido 
registados, de terça para quarta-feira, 
mais 13 óbitos vítimas da Covid-19, 
passando o cumulativo para 1.761 

Covid-19

Notificados 694 positivos, 13 óbitos 
e 773 curados nas últimas 24 horas

pessoas que não conseguiram resistir 
aos malefícios da doença. 

Houve ,  a inda ,  o  r eg i s to  de 
novos  773  cu rados ,  o  que  r e su l -
tou  no  aumento  do  cumula t ivo  de 
pes soas  que  vence ram a  doença 
para  122.222 pessoas ,  correspon-
dendo  a  86 .8  po r  cen to . 

Quanto aos internamentos, a 
indicação é que 32 pacientes foram 
admitidos e 33 beneficiaram de 
alta hospitalar, o que faz com que 
estejam acamados nos centros de 
isolamento e tratamento, um total 
de 253 pessoas com a enfermidade. 

Em relação à  vacinação,  fo-
ram imunizadas 104.157 pessoas 
contra  Covid-19,  o  que faz um 
cumulat ivo de 627.382 beneficiá-
r ios . (Cleusia Chirindza)

(Maputo) A Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) diz 
ter detido um total de 212 pessoas 
por desobediência no âmbito da 
monitoria de cumprimento do 
Estado de Calamidade Pública.

O universo dos infractores, se-
gundo o Comando Geral da Polícia 
da República de Moçambique, foi 
detido em coordenação com outras 
instituições do Estado, em activida-
des que têm desenvolvido, visando 
a garantia do cumprimento das 
medidas de prevenção e contenção 
da propagação da Covid-19. É um 
balanço relativo à semana passada, 
em todo o território nacional. 

Durante o período que vai 
de 7 a 13 de Agosto corrente, 
para além das 212  pessoas de-
tidas, a PRM diz ter dispersado 
25.490 grupos de pessoas que se 
encontravam aglomerados em 
diferentes pontos do País.

Ainda no mesmo período, as 
autoridades policiais dizem ter 
realizado operações, em todo o 
território nacional, que culminaram 
com a detenção de 1.184 indivíduos, 

Monitoria do Estado de Calamidade Pública 

Mais de 200 pessoas detidas 
por desobediência

sendo 564 pessoas por violação de 
fronteiras, 274 por prática de delitos 
comuns e 347 por migração ilegal.

Acidentes de Viação
Durante a semana em análise, 

as autoridades policiais registaram 
um total de 21 acidentes de viação 
que resultaram em 18 óbitos e 22 
feridos, entre graves e ligeiros.

No quadro da prevenção e com-
bate aos acidentes de viação, as auto-
ridades policiais dizem ter fiscalizado 
um total de 69.229 viaturas, de que 
resultou a aplicação de 4.511 multas, 
por violação das regras de trânsito.

Ainda nesta operação, 531 con-
dutores viram suas cartas de condução 
serem apreendidas por cometimento de 
diversas regras de estrada e outros 100 
ficaram sem os livretes das viaturas.

As autor idades moçambica-
nas detiveram ainda neste período, 
13 indivíduos por condução ilegal.
(Eduardo Conzo)
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(Pretória)  O governo sul-
-africano disponibilizou 170 milhões 
de Rand para compensar as famílias 
dos 34 mineiros que perderam a vida 
no massacre de Marikana na mina 
Lonmin em Rustenberg (província de 
Noroeste) em 16 de Agosto de 2012. 

África do Sul

Governo indemniza famílias das 
vítimas do massacre de Marikana

O acto, protagonizado pelo 
Serviço de Polícia da África do Sul 
(SAPS), tem sido comparado ao de 
Sharpville de 1960, levado a cabo 
pelo então regime do apartheid.

Segundo o procurador-geral sul-
-africano, Fhedzisani Pandelani, o 
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Moçambique vai fazer a sua estreia absoluta num 
Campeonato do Mundo de Futebol de Praia da FIFA, esta 
quinta-feira, 19 de Agosto, prova que será realizada no 
Complexo Olímpico Luzhniki, na capital da Rússia, Mos-
covo, a decorrer até ao dia 29 de Agosto de 2021, com 
transmissão dos jogos assegurada, em directo, na sua 
#CasaDoDesporto, nos Canais SuperSport da DStv e GOtv.

 O primeiro jogo de Moçambique (será transmitido 
às 18:00 Horas, ao vivo, no SS Máximo 360 da DStv e 
SS Football da GOtv) será diante da sua congénere da 
Espanha, com ambas selecções integradas no Grupo B, 
juntamente com os Emirados Árabes Unidos e o Taiti. A 
selecção moçambicana chega a esta prova na condição 
de vice-campeã africana, estatuto alcançado em Maio, 
em Dakar, no Senegal, actuais campeões africanos, que 
também representará o continente na prova.

 Para uma melhor apresentação nesta sua estreia em 
prova de nível Mundial, a selecção moçambicana orientada 
por Abineiro Ussaca observou um estágio pré-competitivo 
em Nazaré, Portugal, onde teve oportunidade de defrontar 
a selecção de Portugal que também fará parte deste evento 
a decorrer em Moscovo. 

“O balanço é positivo, olhando para aquilo que é a nossa 
trajectória. Primeiro chegamos a Portugal sem um jogo de 
rodagem sequer, íamos efectivamente avaliar o nosso po-
tencial. Um dia depois da nossa chegada a Portugal fizemos 
o jogo com a selecção de Portugal, no qual perdemos por 
8-3 e a partir daí começamos a trabalhar nos aspectos que 
mais nos preocupam e que foram notórios no próprio jogo. 
No cômputo geral estou satisfeito porque a equipa melhorou 
bastante, os índices de confiança, os índices emocionais, a 
capacidade técnica, táctica, incluindo a componente física. 
Estamos todos felizes e acredito que no jogo inicial diante 
da Espanha entraremos em boas condições”, disse Abineiro 
Ussaca sobre o estágio por terras lusas. 

 O talento dos jogadores moçambicanos será a grande 
arma a apresentar pela equipa da Pérola do Índico que 
conta com Nelson Manuel apresenta-se no Mundial como 
o Melhor Jogador do Campeonato Africano das Nações 
em futebol de praia, edição 2021, prova que decorreu em 
Dakar, capital senegalesa, na qual o atleta moçambicano 
também conquistou o título de melhor marcador, com um 

executivo do país tem estado a negociar 
e a compensar as famílias das vítimas, 
através de representantes legais.

Ressaltou ainda que cerca de 
72 milhões de rand foram pagos as 
famílias através da Clínica Jurídi-
ca Wits e do Instituto de Direitos 
Socioeconómicos da África do Sul 
(SERI) por perda de apoio.

O incidente, que também causou 
78 feridos graves, ocorreu durante a 
observação de uma greve nacional 
no sector mineiro.(Redacção)

Estreia de Moçambique no Mundial 
de Futebol de Praia para ver na DStv e GOtv

Acompanhe as emoções do Mundial de Futebol de Praia, de 19 a 29 de Agosto de 2021, 
a partir do Complexo Olímpico de Luzhniki, Rússia

total de 10 golos, por isso será um dos jogadores que 
será alvo de muita atenção pelos adversários.

“Mais uma vez agradecemos os ensinamentos dos 
técnicos da casa assim como de Portugal, o aprendizado 
sobre uma nova forma de jogar futebol de praia, novos 
métodos de encarar o jogo. Para nós isso é um ganho, 
crescemos, melhoramos alguns aspectos tácticos, téc-
nicos para aquilo que são as essências do futebol de 
praia e tudo se verá no mundial”, referiu Nelson Manuel 
sobre a preparação para estreia em Moscovo.

Por sua vez, Agnelo Laice, Director Geral da Mul-
tiChoice, acrescentou “Não podíamos estar mais satis-
feitos com esta inestimável oportunidade de vermos a 
nossa selecção brilhar no Mundial de Futebol de Praia, 
proporcionando aos nossos telespectadores uma expe-
riência única de transmissão dos jogos em primeira mão, 
com comentários totalmente em Português, fazendo-os 
viver todas as emoções deste grande campeonato.”

 Para além do jogo entre Moçambique vs Espanha 
às 18h00, o jogo inaugural será entre os Emirados Árabes 
Unidos vs Taiti às 14:00 Horas, seguido do jogo Paraguai 
vs Japão às 15:30 Horas, encerrando o primeiro dia com 
embate entre a Rússia vs Estados Unidos da América, 
pelas 19:30 Horas. Todas partidas para ver ao Vivo nos 
Canais SuperSport.Os telespectadores da DStv e GOtv 
poderão desfrutar e acompanhar todas emoções desta 
importante competição Mundial na sua #CasaDoDes-
porto que garante uma cobertura do Futebol Imbatível.

Conheça os detalhes da transmissão do 
pr imeiro dia do Campeonato do Mundo de Fu-
tebol  de Praia FIFA, a decorrer a part i r  do dia 
19 de Agosto,  em Moscovo, na Rússia: 

Quinta-feira, 19 de Agosto
Emirados Árabes Unidos vs Taiti – 14:00 – AO 

VIVO no SS Máximo 1 – DStv e SS Football - GOtv
Paraguai vs Japão – 15:30 – AO VIVO no 

SS Máximo 1 – DStv e SS Football - GOtv
Moçambique vs Espanha – 18:00 - AO VIVO 

no SS Máximo 360 – DStv e SS Football – GOtv
Rússia vs USA - 19:30 – AO VIVO no SS Máxi-

mo 360 – DStv e SS Football – GOtv


