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Publicidade

(Maputo) É um conceito urbanísti-
co moderno e futurístico, que os mentores 
apelidam-lhe “renascimento africano”. 

Ambicioso projecto urbano prevê ocupar mais de 500 hectares em Marracuene

Fechado compromisso dos primeiros 
USD 600 milhões da Smart City

Pretende trazer e implementar a ideia de uma 
cidade humanizada, sustentável e integrada. 

Vai nascer e ser implantada na zona 

da circular do Grande Maputo, distrito de 
Marracuene, província de Maputo, numa 
área que totaliza 565 hectares, actualmente 

(Maputo) O governo, através do 
Ministério da Saúde (MISAU), amea-
ça sancionar, com base na marcação de 
faltas e consequentes descontos sala-
riais, os médicos que, em cumprimento 
da directiva da Associação Médica 
de Moçambique (AMM) observam, 
desde 6 de Dezembro corrente, uma 
paralisação laboral em protesto contra 
as inconformidades da Tabela Salarial 
Única e outras questões antigas que 
têm a ver com o dia-a-dia do Sistema 
Nacional de Saúde, conforme aponta 
o caderno reivindicativo apresentado.

Na verdade, as ameaças, a 
marcação de faltas e outras práticas 
que vão contra o direito à greve que 

MISAU ameaça grevistas mas estes dizem que conhecem a lei

Cada vez mais distantes
está a ser observada pela classe vinham 
sendo notadas nos últimos dias, daí as 
recorrentes denúncias da AMM. 

Entretanto, a exteriorização e confir-
mação de que há faltas a serem marcadas 
foi feita pelo próprio ministro da Saúde, o 
também médico Armindo Tiago. Ele disse, 
falando a partir de Quelimane, província 
da Zambézia, nesta quinta-feira, que sim 
as unidades sanitárias estavam a marcar 
faltas aos que considerou “faltosos”.

“Nós vamos aplicar as normas. 
Aplicar a lei e a lei é clara: quem não 
vai trabalhar tem falta. Teve falta, a 
falta tem implicações em termos sala-
riais” – referiu Armindo Tiago. 

Questionado se o MISAU não 

reconhecia a legitimidade e o di-
reitos dos médicos à greve, Tiago 
simplesmente não quis fazer uma 
abordagem profunda do assunto. 

 “Eu não quero classificar se é 
legitima ou ilegítima, porque aí teríamos 
campos de interpretacao. O que nós esta-
mos a dizer é que vamos aplicar apenas 
a lei” - repetiu o ministro, mantendo a 
tónica de desvalorização da greve, com 
o pronunciamento de que somente 14 
por cento dos médicos é que aderiram 
à greve. E a paralisação regista-se, de 
acordo com o ministro, somente na zona 
Metropolitana do Grande Maputo e na 
cidade da Beira. No resto do país, na óp-
tica do ministro, o atendimento continua 
normalmente, até porque na Zambézia, 
em Cabo Delgado e no Niassa não se 
regista qualquer ausência de médicos. (R) 
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Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 08 de Dezembro de 2022.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
---                                  ---
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções                                      Preço (MT)
CDM -                                                      70,00
CMH -                                                2.250,00
EMOSE -                                                  16,00
HCB -                                                         2,30
Papel Comercial  
---                                                               --

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

Ofertas de Compra

Acções
CDM -                                                      50,00
EMOSE -                                                  12,00
HCB -                                                         2,00
CMH -                                                2.000,00
Papel Comercial
---                                                     ---

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      50,01
CMH -                                                2.100,00
EMOSE -                                                  15,00
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                         2,30
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                           12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A               1,00
PAYTECH, S.A                                 10,00

Mercado de acções

Principais Câmbios MZN
 em 05 de Dezembro de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      3,65         3,72 
USD/MT        63,25        64,51
 GBP/MT      77,67         79,22
 EUR/MT     66,62         67,95

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

ocupados pelo projecto Milhulamete. Uxene 
Smart City é o nome official do projecto. 

Apesar das desconfianças do mer-
cado sobre as capacidades da concretiza-
ção da cidade do futuro, os mentores do 
projecto garantem que a ideia veio para 
ficar e revolucionar o conceito urbanístico 
moçambicano. No global, a Smart City de 
Marracuene vai ser construída ao longo de 
um período de 15 anos, devendo avançar em 
três fases principais. Ao longo dos 15 anos 
da implementação da cidade inteligente, 
os proponentes calculam em cerca de 3.5 
biliões de dólares que deverão ser investidos. 

Aliás, depois de longo período de dis-
cussão, busca e consolidação de parcerias, 
a cidade de Maputo acolheu, nesta quarta-
-feira, a cerimónia de lançamento oficial do 
projecto, evento no qual foi assinado, entre 
os parceiros, um memorando que corres-
ponde ao compromisso de disponibilização 
dos primeiros 600 milhões de dólares. 

É este valor que vai assegurar o arran-
que das primeiras obras do projecto, cuja 
primeira pedra será lançada a 29 de Maio 
de 2023, portanto, próximo ano. 

Esta fase, segundo explicou o director 
executivo do projecto, Henrique Betten-
court, vai durar cinco anos contempla, entre 
outras acções a implantação de um shopping 
mall, um hospital privado, um centro onco-
lógico, um parque intermodal e um parque 
logístico e de actividades económicas. 

Por outro lado, segundo explicação 
deixada na quarta-feira, a primeira fase 

incorpora, igualmente, a constrição dos 
primeiros apartamentos. Serão, para o 
arranque, 3.200 espaços residenciais. 

“Inclui a infra-estrutura de suporte, 
neste caso água, energia e saneamento, es-
trada ou malha viária que conecta a cidade. 
Também uma zona de desenvolvimento 
habitacional na zona norte, e que vamos 
arrancar com 3200 apartamentos, em Maio 
do próximo ano” explicou Henrique Betten-
court, clarificando que “este investimento 
vem de vários parceiros e investidores”, 
particularmente do ramo imobiliário. 

Ao que soubemos, há parceiros 
moçambicanos e estrangeiros. Dos es-
trangeiros, destaque vai para sul-africanos, 
quenianos, chineses, canadianos, franceses 
e indonésios. E, segundo foi dito, a cada dia 
que o projecto ganha forma e dimensão prá-
tica, novos investidores mostram interesse 
em fazer parte, estando, actualmente, a de-
correr as devidas e necessárias negociações. 

Custos controlados
Uma das perguntas colocada pelos 

jornalistas que participaram na sessão 
da apresentação pública tinha a ver 
com os custos de aquisição das mora-
dias e apartamentos, tendo em conta a 
realidade e capacidade financeira de 

maior parte da população moçambicana, 
particularmente a camada jovem.

A resposta foi de que a cidade in-
teligente tinha de ser inclusiva. Tinha de 
conceber tipologias residenciais que pos-
sam responder a um misto de capacidades.

“Não estamos a trazer um chapéu que 
vai servir todas as cabeças. Portanto, vamos 
trazer uma solução habitacional que sirva 
a cada camada social. Portanto, tipologias 
variadas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e conceitos 
arquitectónicos diferenciados, com artes de 
construção que permitem reduzir o custo. 
Garantimos que vamos ter um preço médio 
de construção mais baixo da região de Ma-
puto” – apontou, assegurando que a ideia era 
que se garantisse o que considerou “preços 
acessíveis” mas respeitando a qualidade e 
o modelo do que pretende ser a Smart City.

O que torna o projecto Smart?
Em resposta à pergunta, Henroque 

Bettencourt explicou que vários são os 
elementos que entram nesta definição, 
a começar pelo uso de energias renová-
veis, o que vai obrigar a investimentos 
consideráveis em tecnologias que pos-
sam assegurar esse objectivo. 

“A Uxene vai aplicar todas as tecno-
logias. Tecnologias para termos uma matriz 
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Aconteceu ontem no Business 
Lounge by Nedbank, o lançamento 
da edição fac-similada da primeira 
edição de “Nós matámos o cão ti-
nhoso”, de Luís Bernardo Honwana, 
no âmbito da comemoração dos 80 
anos de vida do autor, celebrados no 
passado dia 12 de Novembro. 

O lançamento deste livro é um 
tributo de valor incomparável. Reuniu 
testemunhos de muitos dos que com ele 
se cruzaram durante os seus 80 anos de 
vida. O evento contou com a presença 
de Clientes da Vodacom e do Nedbank, 
escritores de renome, amigos e fami-
liares do autor, que puderam prestigiar 
esta magnifica obra.Pela importância 
do seu percurso para a sociedade, 
mas também para as gerações futuras, 
o Nedbank e a Vodacom associaram-
-se para apoiar o lançamento desta 
edição. Ambas as organizações têm 
como objectivo promover a cultura e a 
literatura moçambicana.

A obra “Nós matámos o cão tinhoso”, 
de Luís Bernardo Honwana, foi publicada 
originalmente, em 1964, constitui, hoje, um 

Nedbank e Vodacom apoiam o lançamento 
do livro  “Nós Matámos o Cão Tinhoso”

dos marcos fundadores e fundamentais da 
moderna narrativa de ficção moçambicana. O 
livro Nós Matamos o cão Tinhoso, é composto 
por sete contos: “Nós Matamos o Cão Tinhoso”, 
“Inventário de Imóveis e Jacentes”, “Dina”, “A 
Velhota”, “Papa, Cobra e Eu”, “As Mãos dos 
Pretos” e “Nhinguitimo”. Obra polêmica, publi-
cada em Moçambique em 1964, foi criticada 
por aqueles que defendiam o colonialismo 
português, e aclamada pelos que defendiam 
a liberdade e a autonomia de Moçambique.

Honwana influenciou muito a geração 
pós-colonial de escritores de prosa mais jo-
vens, tendo contribuído para o desenvolvimen-
to do estilo de prosa literária moçambicana.

Manuel Gameiro, Presidente do 
Conselho de Administração do Nedbank 
Moçambique a propósito desta home-
nagem referiu “Homenagear no nosso 
Business Lounge um dos escritores mais 
consagrados de Moçambique é, para nós, 
um motivo de enorme orgulho. As linhas 
que as suas mãos desempenharam são 
inacreditáveis. Parabéns e obrigada a 
todos os que contribuíram para esta ho-
menagem a uma das maiores referências 
da cultura e literatura Moçambicana.” 

energética mais sustentável. O projecto 
tem contemplado um investimento numa 
quinta solar. Vamos massificar aquilo que 
é o uso de painéis solares e também todas 
as tecnologias para facilitar a existência 
desse modelo híbrido no projecto. Mas, 
também, o que torna a Uxene Smart é o 
facto de introduzirmos dentro do conceito 
urbanístico, os pilares daquilo que é uma 
economia circular. Portanto, a reutilização 
das águas, o uso sustentável dos resíduos 
sólidos e também uma componente de su-
porte de infra-estruturas e tecnologias que 
permite trazer a conectividade à cidade. 
Isto significa que vamos ter uma cidade 
conectada, uma cidade inteligente, uma 
cidade que vai trazer um outro estilo de 
vida, mais sustentável, mais integrado e 
mais inclusivo” – caracterizou. 

Numa rápida visita ao site do 
projecto conseguimos visualizar infor-
mação que aponta para uma geração de 
6500 postos de trabalho durante a sua 
construção. Por outro lado, finalizada, 
a nova cidade deverá ser habitada por 
cerca de 100 mil pessoas. 

O administrador de Marracuene, 
Shafee Sidat, esteve no lançamento, 
tendo mostrado disponibilidade de o 
governo local participar activamente 
em acções que devem levar o projecto 
até a sua última fase. (Redacção) 

(Maputo) O Presidente do Con-
selho Municipal da Cidade de Maputo, 
Eneas Comiche, reconheceu, nesta 
quinta-feira, que também está preocupado 
com a proliferação de parques de venda de 
viaturas usadas na capital moçambicana, 
particularmente pelo facto de concordar 
com a suspeita de que estes podem estar 
associados a actividades criminais, a 
exemplo do financiamento ao terrorismo. 

Falando no âmbito da visita a um 
dos bairros dos subúrbios da capital, 
Comiche chegou mesmo a usar o termo 
“acabar com este tipo de actividades”, mas 
não anunciou em que moldes a acção de 

Proliferação de parques de viaturas 
e a possibilidade de estarem associados ao crime

Comiche junta-se à preocupação 
da PGR e promete medidas

desmantelamento destes locais de venda 
de viaturas iria acontecer. 

“Tudo leva a crer que esses parques 
estão ligados ao branqueamento de capitais, 
podem estar a vender drogas e podem estar 
ligados a outro tipo de criminalidade, incluin-
do o financiamento ao terrorismo”, acusou o 
edil da cidade de Maputo, uma das entidades 
que, estranhamente, entra no processo de 
licenciamento dos referidos parques. 

Por várias vezes, a Procuradoria-
-Geral da República veio a público de-
nunciar a existência de fortes suspeitas no 
uso dos parques de venda de viaturas para 
financiar actividades ilícitas. (Redacção) 

(Maputo) O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, esteve, na manhã desta quinta-

Dedo em riste contra a Associação Médica
 de Moçambique, a quem acusa de “agitar outros”

Até Nyusi relaciona greve 
com questões políticas

-feira, em visita de trabalho à província da 
Zambézia, e num dos discursos de ocasião 
decidiu relacionar a ebulição que se vive no 
sector público com questões políticas. Ou 
seja, a ideia de as reclamações ligadas às 
inconformidades da Tabela Salarial Única 
não passavam de um frete da oposição.  

Na Zambézia, a critica e acusação 
de Filipe Nyusi foi exacta e directamente 
contra a Associação Médica de Moçam-
bique (AMM) que, depois de rondas de 
diálogo infrutífero, acusou o governo 
de falta de vontade e convocou a greve 
laboral que se verifica até hoje. 

“Nos distritos todos estão a trabalhar, 
mas alguém acordou, em Maputo, e porque 
está ligado à politica está a confundir as 
coisas. Até escolhem as pessoas com quem 
querem falar. Escolhem porquê? Querem 
falar com fulano, porquê? Aquela pessoa 
que vem resolver o problema, você não 
quer” – assim se pronunciou Filipe Nyusi, 
com o alvo a ir contra os médicos que 
se mantêm firme na concretização da 
greve que entra, hoje, no quinto dos 21 
prorrogáveis que deve durar. 

Filipe Nyusi falava na cidade de 
Quelimane, no âmbito do lançamento da 
política de saúde e sua estratégia de imple-
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mentação. Instantes antes, Nyusi tinha 
visitado e inaugurado um complexo 
residencial para médicos do Hospital 
Central de Quelimae.

“Continuemos a trabalhar, irmãos. 
Os problemas que existirem nós esta-
mos aqui. Se há problemas não sofram. 
Comuniquem para resolvermos” – 
apontou o Presidente da República, 
num discurso musculoso interpretado 
como visando deixar o recado de que o 
governo não aceitaria o que se considera 
chantagem protagonizada por médicos. 

Por outro lado, o Presidente da 
República tentou desvalorizar a greve 
dos médicos deixando e tentando con-
solidar a ideia de que, afinal são três, 
quatro ou cinco médicos que, nas suas 
palavras, “agitam a maioria”. 

“Nalgumas vezes, me pergunto, 
como é que vou sustentar isso? Mas, 
pelo menos, tentar. E são três, quarto, 
cinco pessoas que agitam a maioria. 
Eu não vou deixar de trabalhar por 
causa destas pessoas que estão a 
murmurar e a chorar” – referiu-se 
Nyusi, tentando deixar a ideia de se 
estar diante de uma greve sem adesão, 
pelo que o Sistema Nacional da Saúde 
continuava a funcionar normalmente.

O ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, também já tinha publicamente 
deixado a mensagem de que o gover-
no tinha feito tudo que estava ao seu 
alcance, daí ter recorrido a médicos 
militares e estudantes dos cursos me-
dicina para tapar os buracos abertos 
pela greve. Mais ainda, até formandos 
do segundo ano dos cursos médios de 
saúde foram colocados a trabalhar em 
alguns centros e postos de saúde.

Segundo se sabe, para recorrerem 
à greve, os médicos justificaram falta 
de reacção do governo em relação ao 
caderno reivindicativo apresentado, 
pois, até aqui, somente 25 por cento das 
questões foram respondidas. 

Falando ainda em relação à Tabela 
Salarial Única, o Presidente da Repú-
blica voltou a dizer que o assunto há 
muito estava a ser cogitado e ele e seu 
governo tomaram a coragem de avançar, 
exactamente no sentido de garantir a 
chamada uniformização. Entretanto, 
nisso, apontou, erros acontecem, pelo 
que, para ele, é de bom-tom que ao 
governo seja dado tempo para resol-
ver as desconformidades verificadas. 
(Redacção) 

(Maputo) O mandato presiden-
cial de Filipe Jacinto Nyusi está a ser 
marcado por aumento de processos 
relacionados com crimes de corrupção 
e conexos, segundo dados partilhados, 
nesta quinta-feira, pelo Centro de 
Integridade Pública (CIP). 

Recorda o CIP que, logo depois 
de ter sido eleito para o primeiro man-
dato, no discurso da tomada de posse, 
a 15 de Janeiro de 2015, o PR focou a 
sua atenção no combate à corrupção 
no país. De igual modo, durante a sua 
investidura para o segundo mandato, 
a 15 de Janeiro de 2020, Filipe Nyusi 
voltou a referir que não haveria tréguas 
na luta contra a corrupção. 

No entanto, o discurso político 
de combate à corrupção proferido pelo 

Presidência de Filipe Nyusi

Mandato está a ser marcado por subida 
de crimes de corrupção e conexos   

mento de 991 casos, em 2019, para 1.280, 
em 2020, uma subida de 40.5%4″. 

“No entanto, a subida de processos/
casos de corrupção demonstra que o dis-
curso político de combate à corrupção 
proferido de forma repetida por Nyusi não 
foi acompanhado pela produção e imple-
mentação de medidas concretas com vista 
a controlar o fenómeno corruptivo no país. 
A título ilustrativo, de 2014 (último ano do 
mandato de Armando Guebuza) para 2015 
(primeiro ano do mandato de Filipe Nyusi), 
houve uma subida de 1,4% nos processos de 
corrupção e, em 2020 e 2021, registou-se um 
incremento de 24,8% e 23,3%, respectiva-
mente” – refere o CIP, num texto de reflexão 
partilhado no âmbito da comemoração, hoje, 
9 de Dezembro, do dia internacional contra 
a corrupção.(Redacção) 

Presidente da 
República em 
2021, aquan-
do da ceri-
mónia anual 
com o corpo 
diplomático 
acreditado em 
Moçambique 
e cerca de 7 
anos do início 
do seu magis-
tério enquan-
to chefe de 
Estado, mos-
trou sinais de 
alarme. 

F i l i -
p e  N y u s i 
afirmou, na 
ocasião, re-
f e r i n d o - s e 
ao estágio da 
corrupção no 
país, que “[o] 
aumento de 
casos assus-
ta-nos”. Re-
feriu, ainda, 
que o número 
de processos 
de corrupção 
havia regista-
do um cresci-
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(Maputo) Moçambique aguarda 
a ratificação, pela Assembleia da Re-
pública, ainda este ano, da Resolução 
do Acordo da Zona de Comércio Livre 
Africana (AfCFTA), que juntamente com 
a Estratégia Nacional de Implementação 
e a Oferta Tarifária, tornarão efectiva a 
implementação deste acordo, segundo 
garantiu Silvino Moreno, ministro da 
Indústria e Comércio, durante a abertura 
do Fórum dos Directores Executivos do 
Sub-comité das instituições financeiras 
de Desenvolvimento da SADC.

Este acordo vai “impulsionar a 
competitividade do comércio livre de 
bens e serviços, exigindo das institui-
ções financeiras, mecanismos e soluções 
integradas e inovadoras de acesso aos 
recursos financeiros para uma melhor e 
efectiva participação da África Austral no 
mercado continental”, explicou Moreno.

A “Implementação do AfCFTA, 
a avaliação da prontidão da Região 
da SADC e o Papel das Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento” foi 
o tema do Fórum, recentemente rea-
lizado em Maputo, que contou com 
a participação do Governo e de cerca 
de 120 dignitários, dentre os quais 66 
oriundos da região da SADC.

Ainda na sua intervenção, o mi-
nistro Silvino Moreno disse reconhecer 
que “o sucesso da implementação destas 
variáveis, também depende da mobi-
lização e disponibilização de recursos 
financeiros acessíveis e com opções 
alternativas aos mecanismos e modelos 
normais. São as instituições financeiras 
de desenvolvimento que, atentas a esta 
realidade regional de forma integrada, 
podem e devem jogar um papel activo”.

No caso de Moçambique, que foi 
representado pela Gapi-SI, na qualidade 
de co-organizadora, “as prioridades que 
o Governo pretende atingir através do 
Programa Nacional Industrializar Mo-
çambique, como abordagem de médio 
e longo prazos, de impacto regional e 
continental, estão orientadas primaria-
mente à valorização da produção local, 
contribuição no aumento do Produto 
Interno Bruto (PIB) e geração de emprego 
sustentável com vista a cumprir com os 

Processo já na Assembleia da República

Moçambique vai ratificar zona 
de comércio livre em África

objectivos da Agenda 2063”.
Para Rafael Uaiene, presidente do 

Conselho de Administração (PCA) da 
Gapi, “a reunião de Maputo reveste-
-se de capital importância sobretudo 
se se considerar que esta região tem 
muito trabalho a fazer para assegurar 
a implementação bem sucedida do 
AfCFTA, uma vez que tem potencial 
para fomentar a industrialização, a 
criação de emprego e o investimento, 
reforçando assim a sua competitividade 
e de África como um todo”.

Moçambique almeja ser um cen-
tro regional, continental e global de 
produção e de distribuição logística, o 
que vai demandar investimentos sig-
nificativos de capitalização financeira 
principalmente para as Micro, Pequenas 
e Médias Empresas, assim como para 
as mulheres e jovens empreendedores.

O interesse estratégico de Moçambi-
que na Zona de Comércio Livre Africana, 
está centrado no estímulo à internaciona-
lização da economia e do sector privado, 
através do aumento e diversificação das 
exportações e de investimentos, do forta-
lecimento da sua posição geo-estratégica 
relativamente ao comércio de serviços, 
de infra-estruturas de transportes e 
corredores como factor dinamizador da 
facilitação do comércio. (Redacção)

(Maputo) O presidente da Fun-
dação Universitária para o Desen-
volvimento da Educação (FUNDE), 
Lourenço do Rosário, considera que a 
nomeação de Moçambique, pela União 
Africana, como campeão do programa 
de gestão de riscos de desastres naturais, 
representa um desafio no sentido de o 
País continuar a investir na resiliência 
das suas infraestruturas, com vista à 
fazer face às mudanças climáticas.

Este posicionamento foi feito, 
quarta-feira, 7 de Dezembro, pelo 
presidente da FUNDE, durante a aber-
tura da conferência sobre Mudanças 
Climáticas, organizada pela FUNDE, 
em parceria com a Universidade Po-
litécnica, com o apoio da Fundação 
Aga Khan e da Fundação La Caixa, 
esta última representada pela Infanta 
Dona Cristina da Espanha.

Na ocasião, Lourenço do Rosário 
referiu que o debate, que contou com a 
participação de parceiros da iniciativa, 
visava fortalecer as organizações da so-
ciedade civil e contou com a participação 
do ambientalista Jorge Moreira, como 
orador principal, cuja dissertação incidiu 
sobre as “Sincronicidades Climáticas”.

“A indicação de Moçambique 
como um país resiliente, pela União 
Africana, significa um reconhecimen-
to, por parte desta entidade, aos países 
fustigados pelas mudanças climáticas, 

Lourenço do Rosário e a distinção 
de Moçambique na gestão de riscos e desastres

Desafio para continuar a investir
podendo liderar o programa que define 
as actividades, que se enquadram no 
programa 2063”, disse o presidente da 
FUNDE.

Importa referir que participaram, 
igualmente, no evento, através do painel 
subordinado ao tema “Mudanças climá-
ticas e o ciclo da água: As expressões 
a nível local”, os oradores Barnabé 
Alexandre Fondo, do Fundo Mundial 
da Natureza (WWF), Domingos Estêvão 
Tete, da empresa Cervejas de Moçam-
bique (CDM) e Agostinho Vilankulos, 
chefe do Departamento de Recursos 
Hídricos, na Direcção Nacional de 
Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH).

Na sua intervenção, Agostinho 
Vilankulos apontou que, enquanto o 
País se prepara para uma maior resi-
liência, é preciso temer os desastres 
microclimáticos, nomeadamente as 
tendências e as causas.

“Nós estamos localizados numa 
região de risco. Há pouca investigação 
nas academias em Moçambique com 
relação ao clima. Estudos mostram 
que a tendência de Moçambique é o 
aumento da precipitação e a diminui-
ção da produção se a temperatura não 
for contida. Deste modo Moçambique 
poderá ficar numa situação de 100% de 
insegurança alimentar, caso continue 
a registar variações de temperaturas”, 
explicou o orador. (Redacção)


