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Atacantes islamitas cada vez mais ousados em Cabo Delgado

da tropa ruandesa destacada 
em Moçambique.
Num desses ataques, em 
Phundanhar, distrito de Pal-

Os grupos armados de ins-
piração islâmica activos em 
Cabo Delgado, Norte de Mo-
çambique, parecem mais ou-
sados e pouco inibidos mes-
mo com o recente reforço 
do contingente sul-africano 
(SANDF) no início deste Ju-
lho em meios humanos e 
materiais, no âmbito da SA-
MIM.
Nos últimos dias têm sido re-
portadas ofensivas dos gru-
pos jihadistas, apesar de a 
propaganda oficial se referir 
à actividade dos chamados 
“insurgentes” como mano-
bras de “fuga precipitada” e 
de “busca de víveres”.
No final da semana passado 
e princípio desta foram re-
portadas acções ousadas dos 
jihadistas que, segundo re-
latos, incluíram uma surtida 
numa posição conjunta das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS) de Moçambique e 

no) e da SAMIM, mas aparen-
temente sem sucesso. 
Os distritos nortenhos de 
Cabo Delgado, como Nan-
gade e Macomia, continuam 
a ser alvo de emboscadas e 
as ligações com grupos ac-
tuantes na região fronteiriça 
de Mtwara, na Tanzânia, está 
comprovada.
Informações tratadas de for-
ma confidencial dão nota de 
dois ataques nesta região 
fronteiriça há cerca de uma 
semana, próximo de Chiure, 
onde terão sido mortos mais 
de uma dezena de militares 
da TPDF (forças armadas tan-
zanianas). 
Na mesma altura, os ataques 
no lado moçambicano multi-
plicaram-se, tendo sido atin-
gido mortalmente um mili-
tar tanzaniano em Nangade, 
pertencente à SAMIM. 
Em 29 de Junho, um gru-
po de insurgentes descri-
to como “extenso” atacou 
um posto militar também 
em Nangade, resultando 
na morte de um militar das 
Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM). 
A Sul do distrito de Macomia, 
já no distrito de Meluco, os 
confrontos entre as FADM/ 
SAMIM e grupos insurgentes 
têm-se acentuado, tal como 
os ataques visando a popu-
lação civil local, com regis-
to de mortes e destruição 
de aldeias. A circulação nas 
vias rodoviárias entre Pem-
ba e Macomia voltou a ficar 
condicionada após diversos 
ataques contra veículos, que 
vitimaram vários civis.

ma, região Norte de Cabo 
Delgado, terá havido baixas 
entre a tropa governamental 
e recuo de alguns militares, 
alguns dos quais terão ido 
sobressair nas sedes distri-
tos de Palma e Nangade.
Dados disponíveis dão conta 
de que os militares sul-afri-
canos usaram no início deste 
Julho o porto de Pemba para 
descarregar armamento e 80 
veículos blindados e todo-o-
-terreno do tipo Casspir (fa-
brico Tibs Transport, África 
do Sul) e usados sobretudo 
para transporte de tropas 
(14 por veículo), sendo co-
nhecidos pela sua resis-
tência a eventuais minas e 
ataques com armas de fogo. 
Este reforço visa prevenir a 
crescente vaga de embos-
cadas por parte dos grupos 
armados sobre de inspiração 
islâmica contra as forças das 
FADM (exército moçambica-
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Estudo recomenda empréstimos 
concessionais no estrangeiro

Um documento do Minis-
tério da Economia e Finan-
ças (MEF) recomenda que 
Moçambique deve deixar 
de se endividar tanto junto 
dos bancos do país e recorra 
mais a empréstimos conces-
sionais (com juros reduzi-
dos) no estrangeiro.
O objectivo é ter uma dívida 
mais sustentável, que passe a 
representar 64,7% do Produ-
to Interno Bruto (PIB), em vez 
dos 85%, considerados no 

documento no final de 2021.
A dívida pública moçambi-
cana considerada pelo MEF 
era de USD 13,9 mil milhões, 
um crescimento do ‹stock’ 
de endividamento de 71% 
face a 2014.
Enquanto a dívida externa 
“aumentou apenas 47%” 
naqueles sete anos, “a dí-
vida interna aumentou em 
mais de 220%” no mesmo 
período - e representa hoje 
um quarto do total do endi-
vidamento público.
“Esta dinâmica expansiva 
do endividamento interno 
foi determinada pela ne-
cessidade de financiamen-
to de um défice primário 
crescente” face a “uma con-
juntura macroeconómica 
persistentemente adversa”, 
alega-se no documento, 
apontando-se um aumento 
de intensidade e frequência 
de calamidades naturais, as 
restrições impostas pela co-
vid-19 e terrorismo em Cabo 
Delgado.
A Estratégia de Médio Pra-
zo para a Gestão da Dívida 
Pública recomenda “um au-
mento incremental da pro-
porção de financiamento 
externo de 30% em 2022 
para 55% em 2025, corres-
pondido por uma gradual 
redução do financiamento 
interno de 70% para 45%”, 
no mesmo período.

“A componente externa 
deverá ser inteira e exclu-
sivamente coberta por em-
préstimos concessionais”, 
enquanto na carteira interna 
a proporção de Bilhetes do 
Tesouro (BT) de curto pra-
zo “será progressivamente 
reduzida de 35% em 2022 
para 15% em 2025”.
Os BT - cuja “quase totalida-
de” é absorvida nas carteiras 
de investimento dos cinco 
maiores bancos, devem ser 
“gradualmente substituídos 
por instrumentos de dívida 
de maturidade mais dilata-
da”, de oito a 10 anos, deta-
lha-se no documento.
A estratégia reconhece que 
a viabilidade do cenário de-
pende de “reformas orien-
tadas para a dinamização 
do mercado secundário”, 
tal como seguradoras e fun-
dos de pensões, para que se 
interessem em subscrever 
aqueles instrumentos.
“A mobilização e dinamiza-
ção dos investidores insti-
tucionais como nicho pre-

ferencial para os títulos de 
dívida de longa maturidade 
poderá viabilizar uma efe-
tiva dispersão dos títulos 
para além dos bancos co-
merciais”, segundo o docu-
mento.
Isto também permitirá que 
a banca deixe de estar cen-
trada na dívida pública e que 
o crédito bancário chegue a 
outros setores da economia, 
refere-se.
Na “frente de mobilização 
externa”, no documento 
prevê-se a retoma da con-
fiança em Moçambique, com 
a reposição de um programa 
financeiro com o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) - 
aprovado pelo fundo em 09 
de maio - que levará a “uma 
maior solidez das políticas 
macrofiscais” e melhoria do 
‘rating’ soberano.
Este é o terceiro documento 
de estratégia de médio pra-
zo para a gestão da dívida 
pública: o primeiro abar-
cou o período 2011-2015 e 
não impediu que o Governo 
liderado pelo partido Fre-
limo, então presidido por 
Armando Emílio Guebuza, 
escondesse USD 2,3 mil mi-
lhões de empréstimos com 
garantias soberanas - no 
que ficou conhecido como o 
escândalo das dívidas ocul-
tas, que levou Moçambique 
ao ‘default’ (incumprimen-
to).
Desta vez, o ministro da Eco-
nomia e Finanças, Ernesto 
Max Elias Tonela, acredita 
que o documento coloca 
Moçambique na rota das 
“boas práticas internacio-
nais” e transmite os “sinais 
certos” para os credores.
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HCB ultrapassou metas de
produção no primeiro semestre 

A Hidroelétrica de Cahora 
Bassa (HCB), principal pro-
dutora de electricidade em 
Moçambique, anunciou que 
atingiu os 7.965 Gwt (gi-
gawatt)/hora no primeiro 

semestre deste ano na pro-
dução hidroenergética, au-
mento de 15% comparando 
com o mesmo período do 
ano passado.
“Trata-se de uma produção 
alcançada sem ocorrência 
de acidentes de trabalho e 
que ultrapassa as expectati-
vas mais optimistas à mercê 
da disponibilidade hídrica e 
dos equipamentos de pro-
dução”, refere a HCB numa 
nota enviada ao jornal Re-
dactor.
Para o presidente da HCB, 
os resultados vão permitir 
que a empresa reforce o fi-
nanciamento de projectos 
de reabilitação que estão 
em curso em toda cadeia de 
produção, permitindo que a 
HCB continue a ser uma em-
presa estratégica.
“Temos o dever de gerir e 
operar a empresa de forma 

redactor
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criteriosa, responsável e 
transparente para o alcance 
dos seus objectivos”, acres-
centou Boavida Muhambe, 
citado também no comuni-
cado.
A empresa referiu ainda que 
no primeiro semestre des-
te ano os recursos hídricos 
da albufeira situavam-se 
em 324,63 metros acima do 
nível médio do mar, o que 
corresponde a 93% da sua 
capacidade útil de armaze-
namento.
“O alcance deste nível de 
armazenamento resulta de 
medidas criteriosas adopta-
das durante a última época 
chuvosa”, explicou.
Por outro lado, segundo a 
nota da HCB, as acções da 
empresa na Bolsa de Valores 
de Moçambique continuam 

“apetecíveis”, embora te-
nham tido um desempenho 
abaixo do preço da Oferta 
Pública de Venda realizada 
em 2019.
“As acções continuam ape-
tecíveis no mercado secun-
dário, gerando transações 
consideráveis, sendo que 
até hoje a empresa proce-
deu ao pagamento de divi-
dendos no valor total de 3,7 
mil milhões de meticais, o 
correspondente a 36% dos 
lucros”, revelou a nota.
O Estado moçambicano de-
tém 85% das acções da HCB, 
7,5% pertencem à Redes 
Energéticas Nacionais (REN) 
portuguesa, e 4% são de in-
vestidores nacionais, sendo 
os remanescentes 3,5% de-
tidos pela própria HCB.

frase
O único mistério no universo/É haver um mistério do 
universo
- Fernando Pessoa (1888-1935), poeta 

Ficha técnica

Primeiro jornal ilustrado transmitido por FAX e E-mail, de 2ª a 6ª-
-feira. Propriedade da SOJORNAL Sociedade Jornalística, 
Rua das Dálias, N° 49, 2° Andar, Flat Seis, Maputo Moçambique - C.P. 
1756 Website: www.redactormz.com E-Mail: correiodamanha@tv-
cabo.co.mz /redaccao@redactormz.com / editor@redactormz.com  
Móvel: 82/84/873085360/841404040 
Os artigos de opinião inseridos nesta edição são da inteira respon-
sabilidade dos respectivos autores  e não reflectem necessaria-
mente o ponto de vista nem a linha editorial deste jornal.



redactor • julho 2022

5

sociedade & negócios  

Ramaphosa pelo fim 
da circulação ilícita 
de armas de fogo

Desolado pelos sucessivos 
massacres que em menos 
de duas semanas mataram 

mais de 40 pessoas, sendo 
a maioria das vítimas jovens 
e adolescentes, o Presiden-
te da República da África do 
Sul, Matamela Cyril Rama-
phosa, apela ao fim da “cir-
culação ilícita de armas de 
fogo”.
Ramaphosa falava na se-
quência de três ataques 
mortíferos desencadeados 
em bares sul-africanos, no 
passado fim-de-semana, que 
se seguiram a um outro há 
sensivelmente dez dias na 
província do Cabo Oriental.
Numa mensagem de condo-
lências pela morte de pelo 
menos 21 pessoas, em três 
ataques diferentes [embo-
ra a nota de imprensa a que 
tivemos acesso se refere a 
apenas dois ataques], Rama-
phosa defende que “como 
nação não podemos permi-
tir que criminosos violentos 
nos aterrorizem dessa ma-
neira, independentemente 
de onde tais incidentes pos-
sam ocorrer”.
O estadista sul-africano diz 
que o Governo e todas as 
estruturas da sociedade ci-
vil devem “trabalhar juntos 
ainda mais de perto para 
melhorar as condições so-

ciais e económicas das co-
munidades, reduzir o crime 
violento e acabar com a cir-
culação ilícita de armas de 
fogo”.
Por outro lado, Ramapho-
sa insta as agências de se-
gurança e a comunidade a 
“trabalharem juntos para 
prender urgentemente os 
autores dos ataques”.
Há quem tente associar os 
ataques armados recente-
mente ocorridos em bares e 
locais de diversão nocturna 
na vizinha República da Áfri-
ca do Sul às acções brutais 
em curso em Moçambique 
protagonizadas por presu-

míveis activistas ligados ao 
Estado Islâmico e que Pre-
tória despachou tropas para 
ajudar a combater na provín-
cia de Cabo Delgado.
Em três ataques diferentes, 
registados em Pietermaritz-
burg, na província de KwaZu-
lu-Natal, no sábado, Soweto 
e Katlehong, em Gauteng, 
no domingo, pelo menos 
21 pessoas foram friamente 
assassinadas por homens ar-
mados ainda a monte. 
Nesses ataques outras 22 
pessoas ficaram feridas, 12 
das quais com gravidade
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Matamela Cyril Ramaphosa

RAULINA TAIMO, 
correspondente na África do Sul
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A Rússia está cada vez mais 
perto de conseguir os seus 
objectivos militares na Ucrâ-
nia. Já não está em causa a 
queda do Governo de Vo-
lodymyr Zelensky e a sua 
substituição por um execu-
tivo fantoche manipulado 
pelo Kremlin, como a pri-
meira fase da “operação mi-
litar especial” indicava. 
Como revelou sem qualquer 
pudor o embaixador de Mos-
covo em Londres, a Rússia 
parece para já ficar contente 
com o controlo de um quinto 
da área actual da Ucrânia.
O que está em causa é o 

controlo do Donbass, a 
zona mais rica em maté-
rias-primas, na produção 
industrial e na agricultu-
ra, e um corredor junto ao 
mar Negro que garante a 
continuidade territorial da 
Rússia até à Crimeia. Mas 
não é de afastar a possi-
bilidade de Moscovo levar 
as suas conquistas até ao 
Dniepre, como aconteceu 
quando o país foi partilha-
do com a Áustria-Hungria, 
até ao final da I Guerra 
Mundial.
Se a Ucrânia for amputada 
de uma parte substancial 
dos seus territórios históri-
cos, a Europa estará conde-
nada a viver uma longa era 
de Guerra Fria. A ocupação 
jamais será aceite por Kiev, 
pela União Europeia e, em 
geral, pela NATO. As sanções 
vão perdurar, a militarização 
da fronteira Leste da Euro-
pa será acelerada e a Rússia 
tenderá a cortar os abaste-
cimentos de energia ao Oci-
dente.
Como nos anos duros do 
pós-guerra, a ameaça russa 
tenderá a reforçar o projec-
to europeu. Mas, sejamos 
realistas, a eventualidade 
de o conflito actual se per-
petuar num jogo de nervos 
não augura nada de bom. O 
que acontecer nos próximos 
meses, principalmente no 
Inverno, permitirá antecipar 
com maior nitidez os desa-
fios com os quais a Europa 
terá de lidar.
Se os custos das sanções e 
o corte nos abastecimentos 
de gás à Europa vão agravar 
as debilidades económicas 
da Rússia e submeter a sua 
população a maiores priva-
ções, sabemos também que 

os europeus terão de sofrer 
um agravamento das suas 
condições de bem-estar. 
As restrições no consumo de 
gás vão gerar dificuldades 
numa população habituada 
a enfrentar as agruras do In-
verno com a energia vinda 
da Rússia. E os impactes na 
economia de países como 
a Alemanha, onde o gás é 
essencial para a produção 
industrial, estão ainda por 
avaliar.
É neste confronto que resi-
dem todas as incertezas. Os 
autocratas russos vão cer-
tamente reprimir todos os 

sinais de descontentamento 
da sua população. As demo-
cracias europeias terão ou-
tras dificuldades.
Uma crise económica longa 
e o agravamento das con-
dições de vida são ameaças 
capazes de estimular solu-
ções autoritárias e extremis-
tas.
A guerra pode ficar em 
suspenso na Ucrânia, mas 
as suas consequências im-
previsíveis serão determi-
nantes para o futuro pró-
ximo.
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MANUEL CARVALHO, 
no diário Público de Portugal

Balões de
 Aniversário

+258 845051448
+258 820133110

ap4.eventos@gmail.com

Transporte incluso para cidade de Maputo

Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Balões com ar normal

Preços a partir de

65
MT

A longa guerra pelo 
futuro está para 
começar

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00


