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CIP optimista, apesar do 
incremento dos ataques
O Centro de Integridade Públi-
ca (CIP) expressa optimismo 
face à retoma dos projectos de 
liquefação em Cabo Delgado, 
não obstante a intensificação 
e alastramento para novas re-
giões de ataques dos chama-
dos “insurgentes”, que lançam 
acções militares brutais desde 
Outubro de 2017 no Norte de 
Moçambique.
Importa destacar aqui um 
ataque em meados deste Se-
tembro de células armadas de 
inspiração islâmicas activas 
em Cabo Delgado contra uma 
patrulha militar entre as...
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CIP optimista, apesar do incremento dos ataques
da foi reivindicada pelo Estado 
Islâmico – Província de Moçam-
bique (ISMP).
Também reivindicado pelo 
ISMP foi, um dia depois, um 
ataque nocturno contra uma 
posição das FADM em Nkoe, 
distrito de Macomia, que terá 
vitimado cerca 15 militares, 
pouco depois das FADM anun-
ciarem a eliminaçao de quatro 
insurgentes no mesmo distrito. 
A escolha de alvos militares 
indicia uma mudança táctica 
de várias células para afectar 
o moral das FADM e apreender 
armamento. A elevada morta-
lidade dos novos ataques é um 
recorde desde o início do con-
flito em finais de 2017. 
Os distritos do Sul da província 
de Cabo Delgado continuam a 
ser atacados, tal como aldeias 

O Centro de Integridade Públi-
ca (CIP) expressa optimismo 
face à retoma dos projectos de 
liquefação em Cabo Delgado, 
não obstante a intensificação 
e alastramento para novas re-
giões de ataques dos chama-
dos “insurgentes”, que lançam 
acções militares brutais desde 
Outubro de 2017 no Norte de 
Moçambique.
Importa destacar aqui um 
ataque em meados deste Se-
tembro de células armadas de 
inspiração islâmicas activas 
em Cabo Delgado contra uma 
patrulha militar entre as loca-
lidades de Chitama e Quinto 
Congresso, no distrito de Nan-
gade, que resultou na morte 
de pelo menos nove militares 
(seis elementos das FADM e 
três do contingente da SAMIM, 
aparentemente todos nacio-
nais do Botsuana).
SAMIM é a designação em in-
glês de Missão da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) em Moçambi-
que, destacada para, juntamen-
te com o contingente do Ruan-
da, ajudar as Forças Armadas de 
Defesa moçambicanas (FADM) 
a tentar repelir os ataques dos 
chamados “insurgentes”.
O distrito de Nangade, que faz 
fronteira com Palma e Mocím-
boa da Praia, tem sido sistema-
ticamente alvo de ataques des-
de o início da actividade dos 
insurgentes, que terão sofrido 
também baixas substanciais 
no referido ataque, ocorrido a 
16 de Setembro, que terá en-
volvido a colocação de uma 
mina anti-carro igual às utiliza-
das pelas FADM. 
No ataque foram destruídas 
duas viaturas Land Cruiser re-
centemente doadas pela União 
Europeia às FADM. A embosca-

rá ao mercado em 2027/28 se 
as obras recomeçarem logo no 
primeiro semestre de 2023 e 
assumindo ainda que o pro-
jeto não irá sofrer nenhum 
atraso relacionado com a in-
segurança, que ainda é uma 
realidade”, acrescenta.
O cenário poderá recompensar 
os cofres do Estado moçambi-
cano, mas o CIP alerta para ou-
tros riscos.
“O terrorismo em Cabo Delga-
do é, antes de tudo, uma crise 
de protecção, com civis, espe-
cialmente mulheres e crianças, 
expostos a graves violações dos 
direitos humanos”, destaca.
Neste sentido, considera ur-
gente que “o Governo não caia 
na tentação de só proteger os 
interesses da TotalEnergies” 
em Cabo Delgado.
A ONG diz ser importante que o 
Estado “se concentre em criar 
condições para que haja uma 
paz efetiva e segurança genera-
lizada em toda a região Norte”.
A província de Cabo Delgado é 
aterrorizada desde 2017 por re-
beldes armados, sendo alguns 
ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico.
A TotalEnergies remeteu para 
o final deste ano uma reava-
liação da segurança na região, 
para decidir sobre a retoma da 
construção da fábrica de lique-
fação de gás e a cidade indus-
trial em redor.
Desde há um ano, uma ofen-
siva das tropas governamen-
tais, com o apoio do Ruanda e 
da SAMIM, permitiu recuperar 
zonas onde havia presença de 
rebeldes, junto aos projectos 
de gás - apesar de os ataques 
continuarem noutros pontos 
da província e na região vizi-
nha de Nampula.

nos distritos Norte de Nam-
pula e, esta segunda-feira, o 
governador desta província, 
Manuel Rodrigues, admitiu 
publicamente que os ataques 
“deixaram marcas”, enfati-
zando, no entanto, que “a vida 
está a voltar à normalidade”.

Conjunta mundial favorável
Aparentemente em linha com 
este pensamento, aliado à ac-
tual conjuntura mundial, no-
meadamente a crise do gás, o 
Centro de Integridade Pública 
(CIP), organização não-gover-
namental (ONG) moçambica-
na acredita que a petrolífera 
TotalEnergies poderá acelerar 
a retoma dos projectos de li-
quefação em Cabo Delgado.
Avaliados em 20 mil milhões 
de euros, são o maior investi-
mento privado em África e es-
tão parados há ano e meio por 
causa da insurgência armada 
na região.
“A TotalEnergies poderá re-
considerar a sua posição ini-
cial”, de só retomar os traba-
lhos com a “vida normalizada”: 
mesmo com alguns focos de 
violência armada na província, 
os preços são convidativos.
O CIP estima que as previsões 
de preço do gás que susten-
tam o investimento dispara-
ram 325% no actual contexto, 
com a guerra na Ucrânia e as 
sanções à Rússia.
“Pelo menos nos primeiros 
anos de produção, serão mui-
to superiores às previsões ini-
ciais” e o consórcio petrolífero 
pode obter “lucros extraordi-
nários”, ainda que tenha des-
pesas extra com segurança.
“É previsível um retorno rápi-
do da TotalEnergies, mesmo 
considerando que na melhor 
das hipóteses o gás só chega-

Num ataque recente, dos chamados “insurgentes” foram destruÍdas duas viaturas Land 
Cruiser recentemente doadas pela União Europeia às FADM. A emboscada foi reivindicada 
pelo Estado Islâmico – Província de Moçambique (ISMP)
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Evoluir é natural na ENH
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“Evoluir é natural” é o slogan 
da nova identidade corpora-
tiva da Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH) de 
Moçambique, recentemente 
lançada em cerimónia pre-
sidida pelo chefe de Estado 
moçambicano, Filipe Jacinto 
Nyusi.
Segundo o Presidente do 
Conselho de Administração 
(PCA) da companhia, Es-
têvão Tomás Rafael Pale, 
a nova opção foi animada 
pela consideração à riqueza 
de Moçambique por “vastas 
reservas de gás natural” e 

as “perspectivas de pro-
gresso nacional e mundial 
bem como o papel da ENH 
em relação aos desafios 
impostos pelas mudanças 
climáticas”.
Em nota entregue ao Redac-
tor, Pale refere ainda que a 
imagem e design lançados 
a 14 de Setembro foram in-
spirados nas fórmulas dos 
hidrocarbonetos e com a 
mesma se pretende que 
seja “motivo de orgulho 
para Moçambique e uma in-
spiração para o Mundo”.

Redactor 
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O Standard Bank promove 
hoje o Agribusiness Fórum 
Nampula, um evento que visa 
juntar todos actores da ca-
deia de valor do agronegócio 
da província para debater em 
torno do contexto de negócio 
e resultantes oportunidades 
de crescimento e de aumen-
to de competitividade do 
sector.
De forma particular, o fórum 
tem como objectivo discutir 
e realçar como é que o co-
mércio de produtos/commo-
dities agrários de Nampula, 
em particular, e da Zona Nor-
te em geral, pode estimular 
maior dinâmica económica 
de base alargada na região e 
em Moçambique.
Durante o fórum será, am-
plamente, debatido o po-

tencial de comercialização 
interna e de exportação 
da produção local e a sua 
contribuição para a subs-
tituição das importações, 
aumento das exportações e 
o consequente impacto po-
sitivo na balança comercial, 
bem como na promoção do 
emprego e de formas alter-
nativas de rendimento para 
muitas famílias.
Os participantes do fórum, a 
decorrer sob o lema “Comér-
cio de Produtos/Commodities 
Agrícolas-Contexto e Oportu-
nidades com destaque para 
a Zona Norte do País”, farão, 
também, uma reflexão sobre 
como maximizar o potencial 
de produção e de comercia-
lização da região com vista a 
melhorar a competitividade 
e sustentabilidade das prin-
cipais cadeias de valor de 
produtos/commodities agrí-
colas, como grãos, oleagino-
sas, castanha de cajú, avicul-
tura e banana.
Os debates incidirão sobre 
temas relacionados com a 
comercialização agrária, in-
cluindo capacidade de pro-
dução em escala, a relação 
mutualística entre os vários 
actores envolvidos nas ca-
deias de comercialização 
agrária, bem como questões 
de natureza logística, de flu-
tuação dos preços das com-
modities e financiamento às 
campanhas de comercializa-
ção.
A abordagem temática do 
evento deverá, ainda, abran-
ger temas relacionados aos 
mercados de exportação com 
enfoque em países da Ásia, 
incentivos ao dispor para 
atracção de investimentos 
para o sector agrário e de 
promoção de exportações de 
produtos/commodities agrí-
colas de Moçambique.

Os debates 
incidirão sobre 

temas relacionados 
com a comercia-
lização agrária, 

incluindo capacidade 
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comercialização

Agronegócio em 
debate em Nampula

redactor

Importa realçar que o fórum 
contará com a participação 
de diversos oradores, indi-
vidualidades e empresas 
ligados ao sector de agrone-
gócios, para além de espe-
cialistas do banco que vão 
apresentar as soluções que 
o Standard Bank dispõe para 
apoiar as empresas que actu-
am no sector.
Esta iniciativa do Standard 
Bank permitirá, também, às 
empresas e às organizações 
estabelecer parcerias estra-

tégicas de promoção, inova-
ção e empreendedorismo.
Dada a importância deste 
evento para a promoção e 
desenvolvimento do agro-
negócio no País, encoraja-se 
a participação de todos os 
intervenientes da cadeia de 
valor de agronegócios, po-
dendo os interessados ins-
crever-se através do link
h t t p s : / / s t a n d a r d b a n k .
eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_24fOlnuTqTrUnfE

JÁ DISPONÍVEL

Caso esteja interessado em receber, não hesite. 
Formalize o pedido através do prestigio@tvcabo.

co.mz, indicando seu nome.
É GRÁTIS

R GRÁTIS
FREE
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Sinónimo de turismo em Moçambique

A NOVA ATRAÇÃO 
TURÍSTICA DO 
REINO UNIDO

JORGE DE OLIVEIRA 
TEM NOVO LIVRO
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frase
Um político pensa nas próximas eleições; um estadista nas 
próximas gerações
- Noel Clarasó (1899-1985), escritor
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A já assumida candidata a 
presidente do Congresso 
Nacional Africano (ANC), 
Nkosazana Dlamini-Zuma, 
defende que é chegada a 
hora de o partido ser lidera-
do por uma mulher.
Numa das poucas aparições 
públicas, e em entrevista 
concedida à pública South 
African Broadcasting Corpo-
ration (SABC), a antiga espo-
sa de Jacob Gedleyihlekisa 
Zuma  disse que com uma 
mulher na liderança do ANC 
“isso se traduziria em liber-
dades mais amplas para as 
mulheres”.
Nkosazana Dlamini-Zuma 
defendeu ainda que as mu-

lheres sul-africanas devem 
ser livres em todas as áreas 
de desenvolvimento humano 
e sublinhou que “as mulhe-
res também são a maioria. 
Tudo deve reflectir isso. Eu 
acho que já é hora, são 110 
anos do ANC, que as mulhe-
res também devem estar no 
comando do ANC. Devemos 
levar a sério a igualdade de 
gênero. Provavelmente é 
por isso que não somos uma 
nação vencedora”.
Dlamini Zuma criticou o fac-
to de o ANC não estar a fazer 
o suficiente para criar uma 
sociedade não sexista, dan-
do, apenas, ênfase numa so-
ciedade não racial, “embora 
a política do partido fosse 
de criar uma sociedade não 
racial e não sexista”.
Sobre a candidatura à pre-
sidência do ANC, Dlamini 
Zuma diz ter aceite a nome-
ação porque acredita que 
“muito ainda precisa ser 
feito. Eu nunca vou me re-
cusar a fazer parte de um 
colectivo porque não é um 
show (encenação) de uma 
pessoa”.
Na entrevista a SABC, Dlami-
ni-Zuma criticou a regra do 
afastamento de membros 
acusados na justiça, adopta-
da pelo ANC na conferência 
de 2017, e criticou ainda a 
lentidão do Sistema judicial.
“As leis do país dizem que 

Eu acho que já é 
hora, são 110 anos 

do ANC, que as 
mulheres também 

devem estar no 
comando do ANC. 
Devemos levar 

a sério a igualdade 
de gênero. 

Provavelmente 
é por isso que não 
somos uma nação 

vencedora - Nkosa-
zana Dlamini-Zuma

É chegada a hora de 
uma liderança feminina

você é inocente até que se 
prove o contrário. Só que 
o ANC quase diz que você 
é culpado até que se prove 
inocente”. Ironizou Dlamini 
Zuma para depois condenar 
o tempo que a justiça leva a 
lidar com os casos que en-
volvem membros do ANC 
obrigados a se afastar dos 
cargos que ocupavam.
A candidata assumida diz 
que o partido deveria fazer 
algo para evitar a percep-
ção de que o objectivo dos 
processos judiciais contra 
membros do partido é de os 
eliminar de se candidatarem 
e não a busca de justiça.
Dlamini Zuma citou o exem-
plo do Secretário-geral do 
ANC, Ace Magashule, sus-
penso das funções há quase 
um ano e cujo caso foi, agora, 
adiado para 2023. “O Secre-
tário-geral [Ace Magashule] 
é um deles. Mas há outros. 

Não estou a dizer que eles 
são culpados ou inocen-
tes. Estou apenas a dizer 
que a justiça deve ser fei-
ta. Não é justiça o que está 
acontecendo”, argumentou 
Dlamini Zuma para depois 
questionar: “Porquê você 
prende primeiro e investiga 
depois? Porquê você prende 
primeiro e depois investiga 
por três anos? No momento 
da prisão, você deve ter cer-
teza de que pelo menos há 
um caso para responder”.
Sobre a crise energética que 
afecta a África do Sul, Nkosa-
zana Zuma diz que uma nova 
liderança pode reverter a si-
tuação da ESKOM e defende o 
uso de energia nuclear, subli-
nhando que o país não deve 
abandonar o carvão, sendo 
que deve encontrar formas 
inovadoras de limpá-lo.

RAULINA TAIMO, 
Correspondente na África do Sul

Rt

Nkosazana Dlamini-Zuma

As autoridades sul-africanas decidiram accionar um 
“comité” de peritos para analisar e compreender as 
causas da crescente aparição e ataques de tubarões na 
província de Western Cape (Cabo Ocidental).
No passado domingo (25Set) o Instituto Nacional de 
Resgate Marítimo ordenou mesmo o encerramento de 
todas as praias da baia de Plettenberg e de Southern 
Cape, após uma mulher de 39 anos de idade ter sido 
morta por um tubarão na praia central desta zona.
As autoridades Municipais de Bitou, que supervisionam 
o local onde se deu o incidente, dizem que em Maio 
passado aprovaram pesquisas sobre a colocação de 
uma barreira de tubarões na praia central.
Em Junho passado, um empresário local, Bruce Wolov, 
foi morto por um tubarão na praia do Santuário. 

Comité analisa ameaça de 
tubarões em Western Cape
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