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Publicidade

(Maputo) A Syrah Resorces 
decidiu, nesta quinta-feira, 9 de Junho, 
suspender a movimentação de pessoal 
e outros serviços logísticos até que 
haja clarificação de retorno das condi-
ções efectivas de segurança ao longo 
das rodovias regularmente usadas por 
esta mineradora australiana que, em 
Cabo Delgado, opera e é titular de 
várias concessões de minas de grafite. 

Em causa está a deterioração 
das condições de segurança em maior 
parte das regiões nas quais a empresa 
tem concessões mineiras, particu-
larmente nos distritos de Ancuabe e 
Balama, em Cabo Delgado. O facto 
é que, desde a incursão insurgente da 
noite de domingo, que visou a aldeia 
Nandul, em Ancuabe, toda a região, 
incluindo os distritos vizinhos, ficou 
com um cenário de segurança consi-
derado instável e bastante perigoso. 

Assim, a empresa, por aquilo 
que considera protecção e preservação 
dos seus recursos mais preciosos, os 

Syrah Resources Limited

Deterioração da segurança obriga 
mineradora a suspender parte das actividades

trabalhadores, decidiu suspender todas 
as movimentações até que se obtenha 
informação do restabelecimento de 
segurança. 

“A maior prioridade da Syrah é a 
saúde e a segurança de funcionários e 
contratados. Em conformidade, a em-
presa mantém contacto próximo com 
o governo, autoridades de segurança e 
outras partes interessadas para monitorar 
a situação e avaliar a retoma segura das 
operações de transporte” – refere a firma. 

A maior mina e fábrica operadas  
pela Syrah estão localizadas no distrito 
de Balama, sul de Cabo Delgado, e 
tem a denominação “mina de grafite de 
Balama”. A fábrica foi inaugurada, em 
2018, pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, depois de a mineradora e 
seus parceiros terem investido cerca de 
250 milhões de dólares. 

Na sua nota de advertência ao 
pessoal, a Syrah refere que, apesar de o 
caso ter acontecido a 200 quilómetros da 
unidade fabril de Balama era importante 

que condições de segurança fossem 
reforçadas, tendo em conta que se tra-
tou do primeiro ataque a visar a região 
sul da província, a escassos 30 km da 
Estrada Nacional 1, a rota que é usada 
pela unidade fabril para transportar a 
sua produção para os portos de Nacala 
e de Pemba. 

“Antes desses incidentes, havia 
uma melhoria significativa na situação 
geral de segurança em Cabo Delgado. 
Os incidentes ocorreram entre 30 e 
40km da estrada N1, a principal rota 
de transporte entre Balama e Nacala 
e Pemba. A Syrah e seu provedor de 
serviços de logística assumiram a 
medida cautelar de suspensão de todos 
os movimentos de pessoal e logística, 
através da secção de rota até que mais 
informações estejam disponíveis” – 
apontou a empresa, em comunicado, 
garantindo, entretanto, que “as ope-
rações de mineração e processamento 
de Balama não estão actualmente 
afectadas”. 
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Publicidade

Principais Câmbios MZN
 em 06 de Junho de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,06         4,14 
USD/MT        63,20        64,46
 GBP/MT      79,18         80,76
 EUR/MT     67,69         69,04

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

Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 09 de Junho de 2022.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
---                                  ---
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções
CDM                                           70,00

EMOSE                                             21.00
HCB                                             2,35
Papel Comercial  
---                                               --

Valores Mobiliários                Preço (MT)
Obrigações
---                                   ---
Fundos Públicos
---                                   ---

Ofertas de Compra

Acções
CDM                                                  53,00

HCB                                                    1,00
EMOSE                                                    18,00
Papel Comercial

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      65,00
CMH -                                                2.800,00
EMOSE -                                                  20,00
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                        2,35
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                          12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A             1,00
PAYTECH, S.A                               10,00

Mercado de acções

De acordo com Reuters, as acções 
da Syrah cairam, ontem, de 15,3% para 
1,30, sua pior sessão diária desde Abril 
de 2020.

A empresa diz que vai continuar a 
actualizar o mercado sobre a evolução 
da situação de segurança e os possíveis 
impactos que poderá causar ao projecto 
de Balama. 

A fábrica de Balama abastece o 
mercado mundial de componentes de 
baterias, particularmente as usadas em 
carros eléctricos.

A progressão terrorista para a 
região sul, bastante rica e com boa 
parte das maiores reservas de grafite 
do mundo, poderá fazer com que mais 

projectos milionários sejam obrigados a 
interromper as suas actividades por conta 
da insegurança, tal como aconteceu com 
o projecto de LNG da Total, em Afungi, 
distrito de Palma. 

Estudos recentes apontam que a 
região dos distritos de Ancuabe, Bala-
ma, Montepuez e Namuno dispõem de 
quantidades significativas de grafite, que 
colocam Moçambique na lista dos países 
com maior disponibilidade do minério, 
daí o facto de muitas empresas interna-
cionais que operam neste sector terem 
acorrido a Cabo Delgado. (Redacção) 

Texto co-produzido com a Zitamar News, 
no âmbito do projecto Cabo Ligado, em parceria 
com a ACLED

(Maputo) O Presidente da Repú-
blica de Moçambique, Filipe Jacinto 
Nyusi, diz que a eleição de Moçambique 
a membro não-permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas é um 
momento histórico, um marco de que o 
país se deve orgulhar.

Para Filipe Nyusi, a eleição é um 
importante marco que ficará registado 
de forma indelével no seio da história 

Filipe Nyusi e a eleição de Moçambique a membro não 
permanente do CS das NU 

Um marco de que Moçambique 
se deve orgulhar

de Moçambique, como Estado inde-
pendente e soberano.

“Moçambique ao ser eleito 
hoje |quinta-feira|, pela primeira vez, 
membro não-permanente do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, no 
mandato 2023/2024, coroa uma das 
iniciativas mais importante da nossa 
política externa, no momento em que se 
avizinham as celebrações dos 47 anos da 
nossa independência” – apontou Filipe 
Nyusi, quando, na noite de ontem, rea-
giu, em comunicação à nação, minutos 
depois de a candidatura de Moçambique 
ter merecido o sim dos Estados membros 
da organização.  

“O mérito desta eleição vai clara-
mente para os moçambicanos e toda a 
nossa nação que arduamente trabalhou 
para consolidação desse objectivo que 
nos confere inestimável prestígio a nível 
do sistema internacional” - acrescentou 
o Presidente da República, reiterando 
a ideia da elevação a patamares altos e 
reputação do país além fronteira. 

Moçambique foi eleito como 
membro não-permanente do Conselho 
de Segurança da ONU por unanimidade, 
com 192 votos possíveis. Foi o único 
país dos cinco novos membros a con-
seguir o pleno da votação dos estados 
membros.

Segundo se sabe, o país represen-
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tou a sub-região da África Austral nas 
eleições deste ano, de acordo com o 
padrão de rotação do grupo africano.

As eleições para os lugares atri-
buídos aos Estados-membros africa-
nos são geralmente incontestadas, uma 
vez que o Grupo Africano mantém um 
padrão de rotação estabelecido entre 
as suas cinco sub-regiões (Norte de 
África, África Austral, África Orien-
tal, África Ocidental e África Central).

Moçambique está entre cinco 
novos membros eleitos este ano (jun-
tamente com Equador, Japão, Malta e 
Suíça) que ocuparão os lugares de 01 
de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro 
de 2024, perfazendo dois anos de 
mandato.

O Conselho de Segurança da 
ONU é composto por 15 membros, 
cinco permanentes e 10 não-perma-
nentes. Os membros permanentes são 
a República Popular da China, Estados 
Unidos da América, Reino Unido, 

França e a Federação Russa. 
Apesar de a nível doméstico o 

assunto continuar a tender para a de-
gradação, o assunto sobre “direitos 
humanos” também fez parte do discurso 
de celebração de Filipe Nyusi. Ele disse 
que Moçambique estava comprometido 
em proteger e promover os direitos 
humanos.

Nisto, recordou que, nos últimos 
meses, foi criada uma Comissão Inter-
ministerial de Direitos Humanos e Di-
reito Internacional Humanitário (IHL). 

“Com os direitos humanos como 
sustentáculo da paz e segurança globais, 
temos a convicção de que o Conselho de 
Segurança tem um papel importante a 
desempenhar. Também acreditamos que 
o trabalho do Conselho deve continuar 
a tomar em consideração os princípios 
da acção humanitária, entre os quais, 
a necessidade de aliviar o sofrimento 
e salvar vidas” – explicou o Chefe de 
Estado. (Eduardo Conzo)

(Maputo) Dois militares e 
dois civis terão sido decapitados 
por bandos terroristas que ataca-
ram uma mina e estaleiro ainda em 
construção numa zona localizada 
cerca de 60 quilómetros da zona de 
Silva Macua, distrito de Ancuabe, 
em Cabo Delgado. 

Segundo soubemos, os dois ci-
vis decapitados eram trabalhadores 
do estaleiro e os militares eram parte 
de uma posição das Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), localizada 
nas proximidades daquela que é uma 

Distrito de Ancuabe

Quatro mortos numa mina da 
Tritonminerals

mineradora de capitais australianos. 

No concreto, o nome da mina 

na qual as quatro mortes ocorreram 

é Grafex, empresa pertencente a Tri-
tonminerals.

Além das quatro mortes, em vários 
cantos do distrito de Ancuabe conti-
nuam a ser relatados cenários de uma 
acentuada deterioração da segurança, 
o que está a provocar abandono inces-
sante de aldeias inteiras pela população. 

Nisto, ao longo desta quinta-feira, 
circularam informações dando conta de 
que na zona de Ntutupi, duas pessoas 
terão sido decapitadas, o que está a 
colocar Pemba com cada vez maior 
medo. É que Ntutupi está a sensivel-
mente 75 quilómetros da cidade capital 
provincial. 

O mediaFAX não conseguiu 
confirmar o relato das decapitações 
nesta aldeia, pois outras fontes contac-
tadas sugeriam que apenas foi gerado 
muito pânico em resultado de forte 
movimentação de elementos das FDS, 
que estarão a tentar garantir uma zona 
tampão para proteger Pema. 

Recentemente, a Tritonminerals 
anunciou ter descoberto o maior depó-
sito do mundo de grafite na região de 
monte Nicanda, na província moçam-
bicana de Cabo Delgado, que conterá 
mais de 115,9 milhões de toneladas 
deste mineral. (Redacção)  

Texto co-produzido com a Zitamar News, 
no âmbito do projecto Cabo Ligado, em parceria 
com a ACLED

CURTA

(Maputo) O Banco de Moçambique 
(BM) realiza esta sexta-feira, em Maputo, 
as suas XIII Jornadas Científicas, cujo 
tema de fundo é: “Interacção entre as 
Políticas Monetária e Macroprudencial 
em Moçambique”.

BM em jornadas científicas
Este evento vai contar com a 

presença de Governador do Banco de 
Moçambique, Rogério Zandamela, qua-
dros seniores de instituições financeiras 
nacionais e internacionais, académicos, 
entre outros. (x)
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(Maputo) A Entidade das Na-
ções Unidas para a Igualdade do 
Género e o Empoderamento das Mu-
lheres, (ONU Mulheres) e o Governo 
do Reino da Noruega assinaram, na 
terça-feira, um acordo de 24.000.000 
Coroas norueguesas, aproximada-
mente a USD 2.539.682 de dólares 
americanos, firmando, assim, um novo 
compromisso para promover a Agenda 
sobre Mulheres, Paz e Segurança em 
Moçambique desde 2022 até 2024.

O projecto denominado “pro-
movendo a participação e liderança 
das mulheres nos processos de paz, 
segurança, e recuperação em Moçam-
bique” tem como principal objectivo 
contribuir para uma sociedade na qual 
as mulheres e raparigas contribuem 
activamente e exercem uma maior 
influência na construção da paz sus-
tentável e igualdade, beneficiando 
também dos esforços de prevenção 
de conflitos em Moçambique.

ONU Mulheres e 
Noruega renovam 

compromissos 

O acordo foi assinado pela 
Ministra Conselheira do Governo do 
Reino da Noruega, Sissel Idland, e 
pela Representante da ONU Mulhe-
res em Moçambique, Marie Laetitia 
Kayisire. (x)

(Maputo) No âmbito da inau-

SE na feira do 
IPAJ

guração do edifício sede do Instituto do 
Patrocínio e Assistência Jurídica, o Secretário 
de Estado na Cidade de Maputo, Vicente 
Joaquim participa hoje, 10 de Junho de 2022, 
na feira de Assistência Jurídica.

Esta feira tem como objectivos a pro-
moção e protecção dos direitos e deveres 
dos reclusos, garantir a assistência jurídica e 
patrocínio judiciário a comunidade reclusa/
internos e outros. (x)

(Washington) O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) instou a África do Sul 
a acelerar a implementação de reformas 
estruturais e a melhorar a gestão opera-
cional e financeira das empresas públicas 
de electricidade e transportes ferroviá-
rios para sustentar as finanças públicas.

O Tesouro sul-africano referiu, 
em comunicado, que a equipa técnica 
do FMI considerou no final de uma 
visita de duas semanas ao país que “as 
áreas que precisam de atenção urgente 
incluem: crescimento (económico), 

África do Sul 

FMI exige melhoria na gestão de 
empresas estatais

inundações no KwaZulu-Natal, a incerteza 
decorrente do conflito na Ucrânia, o aperto 
das condições financeiras globais e o menor 
crescimento económico na China”, como 
factores que continuam a ter impacto nas 
perspectivas económicas da África do Sul.

O Tesouro sul-africano adiantou que 
os técnicos do FMI recomendaram que “o 
Banco de Reserva da África do Sul (SARB, 
na sigla em inglês) continue a garantir uma 
inflação baixa e estável, e que são necessárias 
acções urgentes para resolver as deficiências 
identificadas pela Financial Action Task Force 
(FATF) nas áreas de combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo”.

“O Governo reconhece a necessidade 
de atender aos desafios socioeconómicos 
profundamente enraizados, incluindo o 
desemprego, a desigualdade e a pobreza, 
enquanto estabiliza a dívida governamental, 
refere-se no comunicado do Tesouro sul-
-africano em resposta à avaliação do FMI 
sobre a economia do país.

A equipa técnica do Fundo Monetário 
Internacional visitou a África do Sul de 26 
de Maio a 6 de Junho de 2022 como parte 
de uma rotina de supervisão económica, no 
âmbito do acordo com Pretória, explicou o 
Tesouro sul-africano.

Durante a visita ao país, os técnicos do 
FMI mantiveram encontros com o Governo, 
o Banco de Reserva da África do Sul, empre-
sas estatais (SOE, na sigla em inglês), sector 
privado e academia, adiantou.

Em Julho de 2020, o FMI anunciou a 
aprovação de um pedido de empréstimo do 
Governo sul-africano de 4,3 mil milhões de 
dólares em assistência financeira de emer-
gência no âmbito do Instrumento de Finan-
ciamento Rápido para “apoiar os esforços 
das autoridades (sul-africanas) a enfrentarem 
a situação desafiadora da Saúde e o grave 
impacto económico da covid-19”. (angop)

‘load shedding’ (corte no fornecimento 
de energia eléctrica) e deficiências no 
sistema de transporte que limitam os 
benefícios das ‘commodities’ a preços 
mais altos”.

“Outras áreas-chave das reformas 
incluem: melhoria dos processos de 
aquisição, transformação das indústrias 
de rede, promoção da concorrência para 
atrair investimento privado, e o desenvol-
vimento do funcionamento do mercado 
de trabalho”, adiantou.

Segundo o Tesouro sul-africano, 
o FMI sublinhou que “as operações, 
finanças e gestão da Eskom (eléctrica) 
e da Transnet (portos e ferrovia) devem 
ser melhorados para contribuir para a 
sustentabilidade das finanças públicas”.

De acordo com a nota, a que a 
Lusa tece acesso, o FMI considerou 
que a recuperação económica da África 
do Sul da pandemia da covid-19 “deve 
continuar este ano, à medida que alguns 
sectores, incluindo turismo, hotelaria e 
construção, melhoram gradualmente”, 
acrescentando que o país “está a benefi-
ciar dos preços favoráveis das ‘commo-
dities’, que aumentaram as exportações”.

Todavia, o FMI apontou “as 


