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Agência cristã pede libertação do americano suspeito de envolvimento com terroristas

Tribunal britânico aprecia " boicote" 
ao financiamento de gás do Rovuma

O Tribunal de Recurso britânico iniciou a 

escuta terça-feira dos argumentos da orga-

nização ambientalista britânica Friends 

of the Earth para impugnar o financia-

mento do Reino Unido a um projecto de 

extração de gás natural em Moçambique.
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Agência cristã pede libertação do americano suspeito de envolvimento com terroristas

A organização cristã de aju-
da aérea      Mission Avia-
tion Fellowship (MAF) 

pede ao Governo moçambicano 
que liberte o seu piloto Ryan Koher, 
norte-americano de 31 anos, de-
tido há um mês quando ia entre-
gar donativos de dois voluntários 
a um orfanato de Cabo Delgado.
"Ryan Koher não fez nada de erra-
do. A mulher e os filhos merecem 
tê-lo de volta a tempo do Natal", 
escreveu David Holsten, director-
-executivo da Mission Aviation 
Fellowship (MAF) num comuni-
cado datado de sexta-feira e divul-
gado pela Lusa nesta terça-feira.
Continuando diz:"Apelo a quem 
está no poder, tanto em Moçam-
bique como aqui nos EUA, para 
fazerem tudo o que estiver ao 
seu alcance para resolver esta 
detenção injusta", considerou.
Segundo consta a MAF presta 
apoio aéreo a missões cristãs e hu-

manitárias em todo o mundo e há 
23 anos que actua em Moçambique 
- mais recentemente com o apoio 
da Ambassador Aviation (parceiro 
em Moçamique) evacuou zonas 
atingidas por ciclones e retirou 
800 pessoas de Palma, Cabo Del-
gado, depois do ataque armado por 
extremistas em Março de 2021.
O "missionário" Koher - como é 
referido, ele e outros membros na 
página da MAF - foi detido em 
04 de Novembro no aeroporto de 
Inhambane ao tratar dos donativos 
de dois voluntários sul-africanos 
(W.J. du Plessis, 77 anos, e Eric Dry, 
69 anos), precisamente para aju-
dar Cabo Delgado, detalha a nota.
Segundo narra-se a ajuda ia ser car-
regada num avião destinada ao orfa-
nato da Igreja Águas Vivas, no dis-
trito de Balama, naquela província.
No entanto, refere-se que "vitami-
nas, medicamentos de venda livre 
e conservantes alimentares des-

pertaram o interesse da polícia", 
quando a carga passou pela ins-
pecção de segurança, detalha o co-
municado, conduzindo à detenção.
Do que consta a polícia nunca se 
pronunciou detalhadamente so-
bre o assunto, mas suspeita que 
estavam em serviço de apoio lo-
gístico aos grupos terroristas que 
assolam o norte do país, tendo 
como base originária e epicen-
tro a província de Cabo Delgado.
Abílio Macuácua, advogado dos 
dois sul-africanos, tem referi-
do que os detidos "estão a pagar 
o preço da filantropia" e que a 
polícia alega "apoio ao terroris-
mo" - a MAF indica que apesar 
de a detenção durar há mais de 
um mês, não há acusações ou 
indícios indicados por escrito.
Macuácua criticou o silêncio sobre 
o seu pedido judicial de liberdade 
provisória dos clientes, observan-
do que o juiz de instrução criminal 
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devia ter respondido num período 
de cinco dias, já ultrapassados.
Entretanto, os protocolos de se-
gurança da MAF levaram a que a 
mulher e as duas crianças do piloto 
Ryan Koher, que também residiam 
em Moçambique, regressassem aos 
Estados Unidos da América (EUA).
"O Ryan é um indivíduo carinho-
so e gentil", acrescentou em defe-
sa, o director executivo da MAF 
no comunicado institucional.
"Nos últimos anos, ele e sua es-

posa têm trabalhado muito para 
aprender a língua e a cultura de 
Moçambique para melhor ser-
vir aqueles que confiam no nos-
so serviço. Compreensivelmente, 
esta situação tem sido um grande 
desafio para a família. Nós acre-
ditamos plenamente na inocência 
de Ryan", ajuntou, concluindo.
Do que apuramos, o caso está a 
ser acompanhado pela embaixa-
da norte-americana em Maputo.
A província de Cabo Delgado 

enfrenta há cinco anos uma in-
surgência armada com alguns 
ataques reclamados pelo gru-
po extremista Estado Islâmico.
O conflito já fez um milhão de des-
locados, de acordo com o Alto Co-
missariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR), e cerca 
de 4.000 mortes, segundo o projec-
to de registo de conflitos ACLED.

Tribunal britânico aprecia " boicote" ao financiamento de gás do Rovuma

O Tribunal de Recurso bri-
tânico iniciou a escuta 
terça-feira dos argumen-

tos da organização ambientalista 
britânica Friends of the Earth para 

impugnar o financiamento do Rei-
no Unido a um projecto de extração 
de gás natural em Moçambique.
Em causa estão 1.15 bilião de 
dólares prometido pela agência 

de crédito à exportação britâni-
ca UK Export Finance (UKEF) 
para desenvolver o projecto de 
gás natural liquefeito (LNG, na 
sigla em inglês) 'offshore' na ba-
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cia do Rovuma, em Cabo Del-
gado, norte de Moçambique.
A organização argumenta que o fi-
nanciamento não foi devidamente 
avaliado em termos das emissões 
de gases com efeito de estufa, e que 
contraria o compromisso do Reino 
Unido para cumprir o Acordo de Pa-
ris sobre as Alterações Climáticas 
para limitar o aquecimento global.
"A UKEF não só ajudou a finan-
ciar o projecto como também não 
avaliou todas as emissões que 
produziria, enganando os minis-
tros [britânicos] sobre a escala do 
seu impacto. Isto é um completo 
fracasso de governação credível e 
moralmente inaceitável numa crise 
climática", acusou o chefe do depar-
tamento jurídico da Friends of the 
Earth, Will Rundle, num comuni-

cado tornado público esta semana.
A Friends of the Earth calculou 
que, ao longo dos anos de activi-
dade, o projecto vai resultar em 
até 4.500 milhões de toneladas 
de gases com efeito de estufa.
Mas a organização diz que a po-
pulação local em Cabo Delgado 
já começou a ser afectada, nomea-
damente agricultores e pescado-
res, e que mais de um milhão de 
pessoas foram forçadas a fugir nos 
últimos anos devido à violência e 
insegurança de ataques terroristas.
A área 1 do projecto está conces-
sionada a um consórcio liderado 
pela petrolífera francesa Total, que 
teve de suspender as obras de cons-
trução do empreendimento devido 
aos ataques de grupos armados 
na província de Cabo Delgado.

Avaliado entre 2.2 biliões de dó-
lares, o megaprojecto de extração 
de gás da Total é o maior investi-
mento privado em curso em Áfri-
ca, suportado por diversas insti-
tuições financeiras internacionais 
e prevê a construção de unidades 
industriais e uma nova cidade en-
tre Palma e a península de Afungi.
Antes de a construção ser suspen-
sa, a primeira exportação de gás li-
quefeito estava prevista para 2024.
Uma primeira acção judicial da 
Friends of the Earth no Tribunal 
Superior de Londres acabou em 
Março numa decisão dividida en-
tre o colectivo de juízes, pelo que 
foi deferido o pedido de recurso. 
No entanto, a decisão do Tri-
bunal de Recurso só é es-
perada no início de 2023.
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