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Pouco provável redução significativa
do rácio da dívida pública
É pouco provável que haja
uma redução significativa
do rácio da dívida pública de Moçambique sobre
o PIB até quase ao final da
década, conforma vacticina o economista-chefe do
Standard Bank, quadro que
poder���������������������
á��������������������
prejudicar substancialmente o investimento.
Numa intervenção dedicada a Moçambique, Fáusio
Mussá disse claramente ser
“pouco provável que haja
uma redução substancial do
rácio da dívida face ao Produto Interno Bruto (PIB)...
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Pouco provável redução significativa do rácio da dívida pública
É pouco provável que haja uma redução substancial do rácio da dívida face ao Produto
Interno Bruto (PIB) de Moçambique até 2027 ou 2028, ano em que as receitas do gás
deverão começar a ser mais significativas

vada obriga o país “ou a
financiar-se no exterior ou
a fomentar a participação
do setor privado”, acrescentou o economista-chefe
do Standard Bank, notando
que o acordo de assistência
financeira com o Fundo Monetário Internacional é muito positivo não só pelo valor
de mais de 450 milhões de
dólares norte-americanos,
quase o mesmo em euros,
mas também pela confiança
que imprime nos investidores estrangeiros.
“O FMI aprovou um programa que entrou em vigor
em Junho, e que dá credibilidade às reformas que o

É pouco provável que haja vida pública em função da
uma redução significativa riqueza do país.
do rácio da dívida pública Este cenário de dívida elede Moçambique sobre o PIB
até quase ao final da década,
conforma vacticina o economista-chefe do Standard
Bank, quadro que poderá
prejudicar substancialmente
o investimento.
Numa intervenção dedicada
a Moçambique, Fáusio Mussá
disse claramente ser “pouco
provável que haja uma redução substancial do rácio da
dívida face ao Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique até 2027 ou 2028, ano
em que as receitas do gás
deverão começar a ser mais
significativas”.
Fáusio Mussá falava esta
terça-feira numa conferência
sobre oportunidades de investimento em Angola e Moçambique, organizada pelo
Standard Bank em Lisboa,
Portugal.
O economista-chefe do Standard Bank disse que o rácio
tem estado acima dos 100%,
o que prejudica o interesse
dos investidores, já que uma
das variáveis macroeconómicas mais olhadas pelos
investidores é este indicador
que mede o montante de dí-

O FMI aprovou um
programa que
entrou em vigor
em Junho, e que dá
credibilidade às
reformas que o país
quer implementar;
os parceiros estão
agora dispostos a
conceder apoio o
rçamental
geral, ou seja, sem
contrapartidas,
como é o caso do
Banco Mundial,
que entregou 300
milhões de dólares
norte-americanos
ao Governo para
usar onde pensa
que terá mais
retorno social
e económico

país quer implementar; os
parceiros estão agora dispostos a conceder apoio orçamental geral, ou seja, sem
contrapartidas, como é o
caso do Banco Mundial, que
entregou 300 milhões de
dólares norte-americanos
ao Governo para usar onde
pensa que terá mais retorno
social e económico”, disse
Fáusio Mussá.
Este apoio externo, acrescentou o economista, “é
extremamente importante
para um país que precisa de
uma ponte entre as receitas
futuras de gás e o tempo de
espera até lá, que é preciso
gerir”.
Sobre o cenário macroeconómico, Fáusio Mussá disse
que o Standard Bank antevê
um crescimento médio de
3,9% até 2025, que apesar
de ser significativamente
maior do que em Angola e
acima do crescimento da
população, “é muito inferior
ao necessário, porque seria
preciso crescer acima de 8%
para reduzir a pobreza que
afeta 50% da população”.
redactor

frase
A maior miséria da vida humana (outros dirão outra) eu
digo que é não haver neste mundo de quem fiar
- Padre António Vieira (1608-1697)
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[Mais] dois moçambicanos
condenados na África do Sul

Um tribunal na África do Sul
condenou dois moçambicanos num caso de tráfico de
39 pessoas de Moçambique,
incluindo nove crianças me-

Carlos Bernardo
Guambe, de 34 anos
de idade e Gabriel
Bernardo Guambe
(32), que foram
detidos em Junho
numa fazenda
agrícola em
Dullstroom, na
província
sul-africana de
Mpumalanga, que
faz fronteira
com Moçambique,
decidiram abandonar o seu pedido de
fiança por tráfico
de pessoas,
acrescentando
que “encontram-se
detidos a cumprir
pena na prisão”

no caso de alegado tráfico
de pessoas de Moçambique
– dois sul-africanos, pai e filho (Cornelis Johannes Uys,
de 60 anos de idade e Cornelis Johannes Uys – 23 –),
compareceram na segunda-feira perante o tribunal de
Belfast, tendo o magistrado
adiado o caso para 27 de Julho para nova audiência de
fiança.
Os dois sul-africanos encontram-se detidos desde o
início de Julho por “violação
da lei de tráfico de pessoas,
participação ou conspiração no tráfico de pessoas”,
segundo as autoridades sul-africanas.
Segundo a porta-voz, o capitão Dineo Lucy Sekgotodi, citada no comunicado a
que a Redactor teve acesso, os homens “foram presos em 3 de Julho de 2022
por tráfico de pessoas no
caso em que 39 vítimas,
incluindo sete mulheres,
nove crianças menores de
5 anos e 23 homens maiores de 18 anos, que foram

nores de cinco anos, anunciaram as autoridades sul-africanas.
“Os dois irmãos […] foram
considerados culpados e
condenados pelo Tribunal
de Magistrados de Belfast
na sexta-feira, 22 de Julho de 2022, por violação
da lei de imigração. Foram
condenados a três meses
de prisão ou pagamento
de multa de cinco mil rands (aproximadamente vinte mil meticais) cada um”,
salientou em comunicado
a unidade de investigação
criminal (HAWKS, na sigla
em inglês) da polícia sul-africana.
No comunicado refere-se
que Carlos Bernardo Guambe, de 34 anos de idade e
Gabriel Bernardo Guambe (32), que foram detidos
em Junho numa fazenda
agrícola em Dullstroom,
na província sul-africana
de Mpumalanga, que faz
fronteira com Moçambique,
decidiram abandonar o seu
pedido de fiança por tráfico de pessoas, acrescentando que “encontram-se
detidos a cumprir pena na
prisão”.
De acordo com a polícia sul-africana, os co-acusados

resgatados de uma fazenda
agrícola em Dullstroom”,
referiu.
A fonte da unidade policial
de investigação criminal
sul-africana salientou que a
quadrilha recrutava as suas
vítimas em Moçambique
com a promessa de “melhor
emprego” na África do Sul,
para onde eram transportadas ilegalmente por via terrestre.
“As vítimas foram transportadas de Moçambique para a
fronteira, onde tiveram de
sair do táxi e atravessar a
fronteira ilegalmente pelo
rio para a África do Sul e
depois levadas no táxi para
Lydenburg [cidade próxima
a Dullstroom]. O filho do
proprietário da quinta e um
traficante encontraram-se
alegadamente com o taxista, a quem pagaram em dinheiro em troca das vítimas,
que foram levadas para a fazenda para trabalho”, adiantou a porta-voz policial sul-africana.
redactor

Mateus Magala já tem vice
O Presidente moçambicano
mandou anunciar que nomeou Amilton Florêncio Alissone para o cargo de viceministro dos Transportes e
Comunicações.
De acordo com uma nota
enviada à Redacção do jornal Redactor, Alissone vai
substituir no cargo Manoela Rebelo, exonerada em
Junho pelo Presidente da
República.

Na altura, também foi afastado do cargo o então ministro
dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai.
Abdulai foi substituído por
Mateus Magala, que era
à data da sua nomeação
vice-presidente dos Recursos Humanos e Serviços Institucionais do Bando Africano de Desenvolvimento
(BAD).
redactor

Gosta do nosso jornal?
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo
https://www.redactormz.com/ e nossa página no
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/
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Em marcha processo
de candidatura da ACTF
a Património Mundial

A Administração Nacional
das Áreas de Conservação
(ANAC) em coordenação com
o Governo da África do Sul e
com o apoio da Organização
das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), está a preparar a
candidatura da componente marinha, Ponta do Ouro
– Kosi Bay Área Transfronteiriça dos Libombos (ACTF
– Libombos) para a sua declaração como Património
Mundial.
O facto foi revelado na semana passada em Kigali, República de Ruanda, por Luis
Buchir, Administrador da
Área de Protecção Ambiental de Maputo, durante a sua

vação públicas que incluem
parque e reservas, para além
das 54 áreas de conservação
privadas,
nomeadamente
coutadas oficiais e fazendas
do bravio, ocupando cerca
de 25% do território nacional.
Durante a sua oração, Buchir
revelou que esta iniciativa
irá fortificar a cooperação
entre os dois países, no combate às actividades ilícitas,
no desenvolvimento do turismo e no desenvolvimento
económico desta região.
De acordo com Luis Buchir,
este passo é um marco no
que diz respeito ao desenvolvimento daquela que é a
primeira área de conservação transfronteiriça marinha
e costeira da África.
Esta iniciativa da ACTF, baseia-se num processo participativo envolvendo as
comunidades, e tem como
prioridades o melhoramento
a África
do
Sul,
as
partes
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A n u n c i e a s u a mdas
a ractividades
c a , p r o de
d upesquisa
to e
comprometem na gestão e monitoria das espécies
s e r v i ç o s , n a S AVA N A F M . P r o p o r c i o integrada dos recursos, na marinhas das respectivas
n a m o s do
p a turismo
r a s i pbasea c o t paisagens,
e s p r o meo oc idesenvolvionais,
promoção
c o nnat anatureza
c t e - n eo no
s adesent r a v émento
s d e :do
8 4Ecoturismo
1 4 4 0 0 4usan8,
ado
8
2
8
9
4
4
2
7
8
o
u
a
i
n
d
a
a
t
r
a
v
é
s
d
o
volvimento comunitário
do uma abordagem paisaMoçambique
e - m a i l : tem
r a dsob
i o as asua
v a gística.
na100.2@mediagestão
conserredactor
c o o p 14
. c oáreas
. m z de SAVANA
100.2 FM

A iniciativa tem
como objectivos
a partilha de
experiências na
conservação da
biodiversidade a
nível do continente,
o papel das áreas
protegidas no
desenvolvimento
das comunidades
locais, o impacto
das mudanças
climáticas na
preservação da
natureza e o papel
das culturas locais
na diversidade
Biológica

intervenção, no Congresso
Africano das Áreas Protegidas (APAC), que decorreu em
Kigali entre os dias 18 a 23
deste Julho.
A iniciativa tem como objectivos a partilha de experiências na conservação da
biodiversidade a nível do
continente, o papel das áreas protegidas no desenvolvimento das comunidades
locais, o impacto das mudanças climáticas na preservação da natureza e o papel
das culturas locais na diversidade Biológica.
Buchir disse ainda que, com
a declaração da ACTF-Libombo, que envolve Moçambique, o reino de eSwatine e

mediaFAX e
A m e d i a c o o p , S A t e m d i s p o n í v e l o j o r n a l SAVANA e o d i á r i o
electrónico mediaFAX no seu telemóvel, PC e tablet. Para o fazer,
aceda à nossa plataforma pelo link https://www.jornal.savana.co.mz.
Os assinantes do jornal SAVANA com contrato em dia, recebem
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.
Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo
E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737
Direcção Comercial
Maputo, 20.06.2022
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AMEEA indica sua
delegada em Moçambique

nomeada pelo Access Bank
como uma das 100 mulheres
mais empreendedoras de
África. De Sousa, destacou-se recentemente no Networking Empresarial, decorrido em Portugal, pelo seu
posicionamento sólido no
ramo do empreendedorismo onde a mesma partilhou
a sua estratégia de mercado
encorajando diferentes formas de criar, implementar,
manter e expandir negócios.
“É com muita honra e satisfação que assumo este novo
desafio, creio que o conhecimento só se faz valer quando partilhado e quero usar
do pouco que sei para dar
vida a esta delegação que
hoje se instala em Moçambique, pelo que, assumo este
compromisso me entregando para esta causa de todo
coração. Estou certa que vamos poder crescer juntas e
proporcionar a tantas outras

Anna Karina de Sousa

Recaiu sobre a moçambicana Anna Karina de Sousa a
indicação para o cargo de
Delegada da Associação Mulheres Empreendedoras da
Europa e África (AMEEA) em
Moçambique, foi esta semana anunciado formalmente.
Esta decisão se baseou no

É com muita honra
e satisfação que
assumo este novo
desafio, creio que
o conhecimento só
se faz valer quando
partilhado e quero
usar do pouco que
sei para dar vida a
esta delegação que
hoje se instala em
Moçambique, pelo
que, assumo este
compromisso me
entregando para
esta causa de todo
coração - Anna
Karina de Sousa

facto de Anna Karina de Sousa possuir méritos pessoais e
por se ter revelado como mulher empreendedora, profissional de estética e na promoção do autodesenvolvimento
social e económico de outras
mulheres, de acordo com a
Presidente da AMEEA, Isabel
Manuel Denascimento.
Dentre as demais funções
que aguardam Anna Karina
de Sousa destaque vai para
a garantia da incubação do
projecto a nível de Moçambique, espelhando os princípios chave transcritos na
missão e visão da AMEEA,
conforme se pode ler na
nota assinada por Denascimento designando a empreendedora moçambicana
para o novo cargo, a que o
Redactor teve acesso.
Anna Karina de Sousa deverá, ainda, proporcionar uma
atmosfera de crescimento,
partilha de ideias, desenvolvimento de projectos criativos a favor da promoção da
mulher e da construção do
seu legado histórico na dinamização da esfera social.
Refira-se que Anna Karina de
Sousa, é CEO (Directora Executiva) da Executive Nails,
5

mulheres a oportunidade de
expandir os seus negócios
e elevar a sua qualidade de
serviços no mercado, implementando princípios estratégicos do ramo para uma
prestação mais satisfatória
e estável”, afirmou Anna de
Sousa.
A AMEEA é uma associação
internacional que tem como
propósito alavancar o poder
feminino e a capacidade de
realização, ajudando mulheres a ganharem mais consciência de quem são, fazerem
o que querem da sua jornada de vida, com significância existencial, um legado
de vida que ensine e inspire
quem se segue a elas.
A Associação Mulheres Empreendedoras da Europa e
África foi fundada pela atual Presidente Isabel Manuel
Denascimento, em Bruxelas,
no ano 2015.
redactor
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Extradição dos irmãos
Guptas para RAS pode
demorar “vários meses”
Balões de
Aniversário
Preços a partir de
65

MT
Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Balões com ar normal
Irmãos Guptas

O processo de extradição
dos irmãos Guptas (Atul e
Rajesh), detidos nos Emirados Arabes Unidos para a
vizinha África do Sul, “pode
levar vários meses”, ad-

A apresentação
do pedido formal
de prisão
e extradição dos
irmãos Gupta é um
marco importante
no compromisso da
Procuradoria de
responsabilizar os
autores da captura
do Estado
e defender o Estado
de Direito.
Reafirma nossa
determinação de
ser os advogados
do povo e buscar
justiça coletiva
para nosso país

+258 845051448
+258 820133110

vertiu, esta segunda-feira a
chefe da procuradoria sul-africana, Shamila Batohi.
A responsavel sul-africana
falava em Pretória ao lado do
ministro da Justiça e Serviços Correcionais da Africa do
Sul, Ronald Lamola, que esta
segunda-feira (25Jul2022)
fazia uma actualização dos
processos de extradição de
e para o país vizinho.
“A apresentação do pedido
formal de prisão e extradição dos irmãos Gupta é um
marco importante no compromisso da Procuradoria
de responsabilizar os autores da captura do Estado e
defender o Estado de Direito. Reafirma a nossa determinação de ser os advogados do povo e buscar justiça
coletiva para nosso país”,
frisou Batohi.
Sobre o caso relacionando
com o antigo titular das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, Lamola referiu
que o seu desfecho está dependente da decisão do Supremo Tribunal de Apelação
da África do Sul.
RAULINA TAIMO,
correspondente na África do Sul

ap4.eventos@gmail.com
Transporte incluso para cidade de Maputo

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

06.30 – 18.00
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