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entre Moçambique e Alemanha
Moçambique e Alemanha 
estão a celebrar o melhor 
momento da cooperação 
bilateral, marcado por um fi-
nanciamento recorde de 199 
milhões de Euros, qualquer 
coisa como 12.632.382.690 
meticais. 
Ao que apuramos, este fi-
nanciamento será aplicado 
em projectos e programas 
prioritários de cooperação 
bilateral, nomeadamente, 
nas áreas da educação pro-
fissional, descentralização e 
finanças públicas, desenvol-
vimento económico...
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economia, política & negócios

Nível recorde na cooperação entre Moçambique e Alemanha

tamente o nível de imple-
mentação das actividades 
acordadas nas últimas nego-
ciações, bem como perspec-
tivar a cooperação bilateral 
moçambicana-alemã para os 
próximos anos. 
Ficamos a saber que este fi-
nanciamento será aplicado 
em projectos e programas 
prioritários de cooperação 
bilateral, nomeadamente, 
nas áreas da educação pro-
fissional, descentralização e 
finanças públicas, desenvol-
vimento económico susten-
tável e energia renovável. 
As duas partes reafirmaram 
o desejo mútuo de continuar 
a reforçar as relações bilate-
rais, baseadas na confiança 
mútua e em vantagens re-
cíprocas, o que caracteriza 
esta parceria de longa data. 
Na ocasião, o Chefe da dele-
gação alemã, Alois Schnei-
der, do Ministério Federal 
da Cooperação Económico e 
do Desenvolvimento (BMZ), 
referiu que “a Alemanha é 
um parceiro empenhado, fi-
ável e experiente, que apoia 
Moçambique na implemen-
tação dos seus objectivos de 

Moçambique e Alemanha 
estão a celebrar o melhor 
momento da cooperação bi-
lateral, marcado por um fi-
nanciamento recorde de 199 
milhões de Euros, qualquer 
coisa como 12.632.382.690 
meticais. 
Ao que apuramos, este finan-
ciamento será aplicado em 
projectos e programas priori-
tários de cooperação bilate-
ral, nomeadamente, nas áre-
as da educação profissional, 
descentralização e finanças 
públicas, desenvolvimen-
to económico sustentável e 
energia renovável. 
O estágio da cooperação 
entre Maputo e Berlim foi 
revisitado e refrescado no 
decurso de negociações bi-
laterais entre o Governo da 
República de Moçambique e 
o Governo da República Fe-
deral da Alemanha realiza-
das na capital moçambicana 
nos dias 8 e 9 de Novembro 
deste 2022.
Basicamente, estas negocia-
ções tinham como objectivo 
reforçar as relações de co-
operação bilateral entre os 
dois países, avaliar conjun-

aos Deslocados Internos e 
Migração, em resposta ao 
pedido do Governo moçam-
bicano de apoio adicional 
na região norte de Moçam-
bique.
O foco do apoio inclui a me-
lhoria do estado de saúde 
e nutrição da população, a 
reconstrução de infra-es-
truturas básicas, bem assim, 
a prevenção de conflitos e 
violência.
Isto requere a implementa-
ção de medidas nas áreas 
de educação profissional, 
emprego e geração de ren-
da, em especial para os jo-
vens, bem como, a melhoria 
dos serviços municipais e da 
gestão do risco de desastres, 
com vista a reforçar a resi-
liência da população nesta 
região, de forma duradoura. 
Os governos moçambicano 
e alemão iniciaram ainda o 
diálogo sobre uma possível 
“parceria para o clima e de-
senvolvimento”. 
O principal objectivo desta 
parceria é contribuir para a 
plena implementação dos 
acordos internacionais sobre 
o clima. Aqui, inclui-se uma 
colaboração mais estreita 
para a implementação da 
“Contribuição Nacionalmen-
te Determinada (NDC)” de 
Moçambique, bem como para 
diversificar as fontes de gera-
ção de energia e aumentar o 
uso de energias renováveis. 
As próximas negociações 
sobre cooperação para o 
desenvolvimento entre o 
Governo da República de 
Moçambique e o Governo 
da República Federal da Ale-
manha estão marcadas para 
2024, em Berlim.

desenvolvimento, através 
de uma cooperação eficaz. 
É um dos maiores doadores 
bilaterais de Moçambique, 
com uma longa história de 
cooperação, pelo que vamos 
envolver-nos mais no Norte 
do país por forma a contri-
buir para devolver a paz e 
tranquilidade à região. Esta-
remos também empenhados 
no diálogo com os parceiros 
moçambicanos sobre uma 
parceria para clima e desen-
volvimento”. 
Por outro lado, o Chefe da de-
legação moçambicana, Aris-
tides Adriano, do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação (MINEC), referiu 
que o Governo de Moçambi-
que reconhece a importância 
da parceria com a Alemanha, 
no âmbito da cooperação 
para o desenvolvimento, 
que se tem destacado pela 
intervenção em áreas-chave 
do Plano Quinquenal 2020-
2024, o que concorre para o 
desenvolvimento sustentá-
vel de Moçambique. 
Relativamente às novas áre-
as de intervenção acorda-
das, consta a área atinente 

A Alemanha é um parceiro empenhado, fiável e experiente, que apoia Moçambique na implementação 
dos seus objectivos de desenvolvimento, através de uma cooperação eficaz - Alois Schneider, do 
Ministério Federal da Cooperação Económico e do Desenvolvimento (BMZ)
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sociedade & negócios 

A procuradora-geral da Re-
pública de Moçambique, Be-
atriz da Consolação Mateus 
Buchili, diz que a corrupção 
continua a ser um dos “gran-
des entraves” no combate 
ao crime organizado e trans-
nacional em Moçambique e 
quer “melhores estratégias” 
para combater o “mal”.
“A corrupção continua a ser 
um dos grandes entraves no 
combate à criminalidade or-
ganizada e transnacional”, 
referiu Buchili, durante a 
abertura da reunião, de três 
dias, entre a Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
de Moçambique e o Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC).
Segundo a procuradora-
-geral, a corrupção é um 
dos ‘modus operandi’ que os 
criminosos têm usado nas 
suas incursões, pelo que se 
devem encontrar melhores 
estratégias para combater o 

crime, inclusive nas suas ins-
tituições.
“Não podemos tolerar que, 
como órgãos com o dever de 
prevenir e combater a cor-
rupção, tenhamos colegas 
envolvidos em práticas cor-
ruptas”, frisou a procuradora.
Segundo a responsável, é 
preciso que haja rigor nos 
critérios de seleção e admis-
são, para evitar o ingresso de 
“indivíduos de conduta du-
vidosa” na PGR e no SERNIC, 
além de “garantir a respon-
sabilização” dos infractores 
para “resgatar a confiança 
dos cidadãos”.
Beatriz Buchili manifestou 
ainda preocupação sobre o 
recrudescimento dos rap-
tos e imigração ilegal no 
país, considerando que os 
crimes, “cada vez mais so-
fisticados”, exigirão novos 
métodos de investigação e 
prevenção.

Buchili identifica “grande 
entrave” no combate 
ao crime organizado
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FREE

NOVEMBRO - DEZEMBRO / 2022  

Sinónimo de turismo em Moçambique

CHITAS NO 
PARQUE NACIONAL 

DE MAPUTO (5-3)

ANAC 
REFORÇA 

DOMÍNIO DOS 
TEMAS SOBRE 

BIODIVERSIADE

HARTSFIELD
JACKSON 
ATLANTA 

INTERNATIONAL
 AIRPORTnacional

DE  MAPU TO

MÚLTIPLA PRODUÇÃO 
DE CONSERVAÇÃO NO 

PARQUE

JÁ DISPONÍVEL

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

co.mz, indicando seu nome.
É GRÁTIS

redactor

Beatriz da Consolação Mateus Buchili



redactor • novembro 2022

4

sociedade

Mais de 600 milhões de pes-
soas em todo o continente 
africano ainda não têm aces-
so aos cuidados básicos de 
saúde, e o tempo para alcan-
çar os Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável das 
Nações Unidas até 2030 está 
a passar. 
Para fazer frente a estes 
desafios, a ONG Africana 
mother2mothers (m2m) 
lançou uma nova estratégia 
ambiciosa, que tem como 
objectivo eliminar a SIDA e 
reduzir as mortes evitáveis 
em um terço até 2026 nas 
comunidades que servem, 
em 10 nações africanas. Es-
tes objectivos serão alcan-
çados através da formação 
e contratação de mulheres 
africanas vivendo com o 
HIV a fim de se tornarem 
agentes de saúde comuni-
tárias, bem como através 
do início de operações da 
m2m em pelo menos dois 
novos países africanos. 
Desde 2001, as “Mães Men-
toras” da m2m — mulheres 
que vivem com o HIV for-
madas e contratadas como 
agentes de saúde comu-
nitárias — já alcançaram 
mais de 15 milhões de pes-
soas em todo o continente 
africano. Obtiveram bons 
resultados de saúde em 
famílias inteiras, incluin-
do a eliminação virtual da 
transmissão vertical do HIV 

entre as utentes registadas, 
durante oito anos consecu-
tivos, e ajudando a manter 
vivas mais de dois milhões 
de mães e crianças em risco. 
Ao longo dos próximos 
cinco anos, a m2m vai po-
tenciar o seu comprovado 
modelo liderado por pares, 
com vista a intensificar a sua 
missão original de eliminar 
o HIV e alcançar a meta de 
tripla eliminação da ONU-
SIDA (HIV, Sífilis e Hepatite 
B) nas utentes registadas, 
e ao mesmo tempo fazer 
face à questões de saúde 
que representam grandes 
riscos para as pessoas que 
vivem com o HIV - tudo com 
o objectivo de construir um 
futuro mais justo e mais 
saudável. 
As áreas de saúde a serem 
abordadas pela organiza-
ção incluirão tuberculo-
se, malária e doenças não 
transmissíveis (incluin-
do o cancro do colo do 
útero) - muitas das quais 
ocorrem juntamente com 
o HIV e em contextos de 
marginalização e pobreza. 
Ao transferir o poder para 
as comunidades, e ao for-
mar e contratar mulheres 
que vivem com o HIV como 
agentes de saúde comuni-
tárias, a mothers2mothers 
tem demonstrado que o in-
vestimento em soluções de 
cuidados de saúde primá-

Nova estratégia de 
combate à SIDA até 2026

 Redactor

rios integrados e liderados 
pela comunidade pode ter 
um enorme impacto e re-
sultados de saúde positivos 
para as mulheres, crianças, 
adolescentes e famílias.
Isto não só é aceite como 
melhor prática internacional 
— a Organização Mundial 
de Saúde defende que a co-
bertura universal da saúde 
“deve basear-se em cuida-
dos primários de saúde for-
tes e centrados nas pesso-
as” - como também tem sido 
a experiência da m2m. 
Para aumentar e acelerar 
o impacto, a nova estraté-
gia da m2m também inclui 
um enfoque no apoio aos 
governos africanos para 
desbloquear o poder das 
trabalhadoras comunitárias 
de saúde, através da certifi-
cação, contratação e desen-
volvimento da carreira, ao 
mesmo tempo que advoga 
por um maior reconheci-
mento dos trabalhadores 
comunitários de saúde no 
geral, como o recurso cha-

ve e o elo vital que são. 
Esta mudança e compro-
misso renovado da m2m 
ajudará a solucionar alguns 
dos mais urgentes e devas-
tadores desafios de saúde 
enfrentados por mulheres, 
crianças e outros grupos 
vulneráveis, que incluem:
• Uma em cada duas crian-
ças que vivem com o HIV 
na África Oriental e Aus-
tral ainda não tem acesso à 
anti-retrovirais que salvam 
vidas. 
• Duas em cada três mães 
que morrem durante a gra-
videz vivem na África Sub-
saariana.
• Doenças não transmis-
síveis, como a diabetes e a 
hipertensão, são responsá-
veis por 37% das mortes na 
África Subsaariana.
• A tuberculose é a princi-
pal causa de morte de pes-
soas que vivem com o HIV, 
causando mais de um terço 
de todas as mortes relacio-
nadas com a SIDA em 2015.
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14 Novembro

27º 21º 30º 23º 32º 20º

PREVISÃO DE TEMPO 

27º 18º 27º 18º

12 Novembro 11 Novembro

SEXTA       SÁBADO       DOMINGO       SEGUNDA       TERÇA               
13 Novembro 15 Novembro

frase
Afirma com energia o disparate que quiseres, e acabarás 
por encontrar quem acredite em ti
- Vergílio Ferreira (1916-1996), escritor 

Sexta  27 21
Sabado 30 23
Domingo 32 20
Segunda 27 18
Terca 27 18
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opinião

O Partido Comunista Chinês 
(2.000 Delegados) alarga os 
poderes de Xi   para o próxi-
mo quinquénio, enfraque-
cendo para isso a direcção 
colectiva em favor de Xi Jin-
ping (secretário geral e presi-
dente da China) de maneira a 
este ter poderes quase abso-
lutos; esta estratégia adopta-
da revela-se como tentativa 
“adequada e eficiente” de 
dar resposta autoritária aos 
problemas internos e exter-
nos e de fortalecer a eco-
nomia chinesa que deve ser 
orientada no sentido da se-
gurança chinesa.

A regra determina que os 
altos funcionários com 68 
anos ou mais na época do 
congresso se aposentem. O 
mandato de Xi é prolonga-
do, apesar de ter 69 anos. O 
controle sobre o partido, o 
Estado e os militares permi-
tem-lhe poderes de ditadu-
ras (1).
Os poderes dados a Xi pelo 
partido possibilitam a China 
a existir sem Indecisões e 
sem o mundo!
Deng Xiaoping, em1982 re-
volucionou o comunismo de 
Mao Tsé-Tung criando a for-
ma específica do socialismo 
chinês que compatibilizou o 
socialismo de Estado com o 
capitalismo liberal ociden-
tal numa institucionalização 
dictatorial. 
A China ao compatibilizar a 
ideologia socialista com as 
linhas do capitalismo como 
forma de domínio, possibi-
litou a sua posição mundial 
relevante na competição 
com o capitalismo que mo-
tivado pela globalização a 
ajudou. 
Como grande potência e di-
tadura consegue fazê-lo de 
maneira a poder afirmar-se 
em desvantagem de outros 
sistemas. O capitalismo dos 
privados encontra-se em 

Deng Xiaoping, 
em1982 revolucionou 

o comunismo 
de Mao Tsé-Tung 
criando a forma 

específica do 
socialismo chinês 

que compatibilizou o 
socialismo de Estado 

com o capitalismo 
liberal 

ocidental numa 
institucionalização 

dictatorial

O 20° Congresso do Partido 
Comunista Chinês perpetua 
Xi JinPing no poder

(antoniocunhajusto@googlemail.com)
posição fraca em relação ao 
Capitalismo de Estado chi-
nês.
Taiwan, entre interesses ca-
pitalistas e socialistas, passa 
a ter de temer mais a pres-
são chinesa; Taiwan conti-
nua submetida aos interes-

ses da China como a Ucrânia 
aos interesses da OTAN e da 
Federação russa. 
Nesta perspectiva a raiva e 
não o entendimento conti-
nuará a governar o mundo.

António da Cunha Duarte Justo *
*   Teólogo e Pedagogo

IPTV

FAZ O REGISTO E GANHA 30 DIAS GRÁTIS NO PACOTE PRATA

DIAS
GRÁTIS
PACOTE PRATA

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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Quando em 2010 a FIFA 
anunciou o Qatar como sede 
do Mundial de 2022, os ru-
mores de corrupção aumen-
taram de intensidade, por 
todos os motivos óbvios. 
Um país sem qualquer re-
ferência a nível de futebol, 
com altíssimas temperatu-
ras, culturalmente diferen-
te, por que carga d’água, 
iria conceder-se um grande 
evento como este Mundial, 
a um país completamente 
“desconhecido” da bola? 
As coisas não caem do Céu 
à toa, muito menos a quem 
não fez nada para isso acon-
tecer, claro, em termos de 
“jurisprudência desporti-
va”! 
Para “fugir com o rabo à se-
ringa”, a FIFA alega descen-
tralização pelos continentes 
e países que nunca tiveram 
um mundial destes, essen-
cialmente o Médio Oriente, 
mas todos sabemos que isso 
não é verdade. Muita celeu-
ma se deu à volta disto, in-
clusive a compra de votos, 
para que o Qatar fosse bene-

ficiado, com investigações 
e confissões dos próprios 
funcionários da comissão 
dos qataris, culminando com 
a detenção do então presi-
dente da UEFA, Michel Plati-
ni, um dos melhores jogado-
res mundiais da sua geração. 
O Qatar conseguiu votos su-
ficientes para superar esta 
candidatura, em frente de 
países como os USA, South 
Korea e Austrália, este úl-
timo, também tentou a sua 
sorte, de levar o Mundial, 
pela primeira vez para o seu 
continente. Debalde, o Qatar 
foi o vencedor! 
O maior receio da FIFA era 
o calor insuportável nes-
sa região do Golfo, mas o 
Qatar garantiu que era um 
“pormenor”, pois, conse-
guiu desviar a rotina destes 
mundiais, mudando do mês 
de Junho para Novembro, 
para colmatar esta, visto que 
as temperaturas em Junho 
e Julho são elevadíssimas, 
apesar de que, mesmo em 
Novembro/Dezembro, elas 
não sejam “amenas”! 
Esta mudança de rotina, veio 
também a afectar a época 
desportiva dos países, assim 
como a Liga dos Campeões, 
Liga Europa e todas as outras 
provas internas nos quatro 
continentes, baralhando 
todo um sistema existente 
há longos anos. Tudo tem de 
parar para dar prioridade ao 
Mundial e não sabemos as 
consequências que advirão 
daí! 
A FIFA e outras organiza-
ções, corroboraram nesta 
“maquiavélica mudança”, 
não se sabe bem a troco de 
quê, podemos adivinhar, 
com consequências impre-
visíveis! O Qatar também 

O Qatar conseguiu 
votos suficientes 
para superar esta 

candidatura, em 
frente de países 

como os USA, South 
Korea e Austrália, 

este último, também 
tentou a sua sorte, 
de levar o Mundial, 
pela primeira vez 

para o seu continen-
te. Debalde, o Qatar 

foi o vencedor! 

opinião

garantiu usar tecnologia de 
ponta para atenuar ou man-
ter o ambiente “cool”, tanto 
nos estádios como fora de-
les, i.é., as pessoas não vão 
sentir muito o calor intenso 
de Qatar por estes dias, por-
que tudo estará facilitado, e 
em analogia os qatris dizem 
que, será como se fosse a 
sair do quarto para entrar 
numa sala de estar, tamanha 
é a facilidade que eles cria-
ram! A ver vamos. 
O calor foi e será sempre o 
problema principal deste 
mundial, mas no passado 
também já se realizaram 
mundiais em países como 
o México e Brasil, onde as 
temperaturas não eram tão 
“meigas” como se pensa, e 
nem por isso as coisas corre-
ram mal! 
Como se isto não bastasse, 
há relatos nada abonatórios, 
em relação aos direitos dos 
trabalhadores emigrantes 
e as péssimas condições de 

trabalho, com salários pre-
coce, alguns milhares foram 
vítimas deste projecto de 
Qatar, por falta de condi-
ções de trabalho! O próprio 
Joseph Blatter que apoiou 
esta candidatura, mas mais 
tarde com todos os proble-
mas que vieram à tona, mu-
dou de ideias, e disse que 
foi um erro crasso atribuir a 
organização deste mundial 
ao Qatar. 
O Qatar será geograficamen-
te o país mais pequeno da 
história dos mundiais, onde 
a concentração dos jogos 
será bastante pequena, fa-
zendo com que os adeptos 
possam assistir os 3 jogos ao 
dia, passando de um estádio 
para o outro! 
Apesar dos pesares, vamos 
fazer figas que tudo corra 
bem e que o Mundial de Qa-
tar seja um sucesso!
(Continua na próxima edi-
ção)

Fahed Sacoor   

Mundial de Qatar 2022 

Começa já a 20 de Novembro a festa do futebol Mundial. Desta vez, num país de Médio 
Oriente, numa época futebolistica diferente a que estamos habituados e também, de 
cultura completamente diferente. Vai ser um Mundial e peras, como soe dizer-se.  

Qatar é um dos países mais ricos do mundo e sem qualquer influência no futebol, mesmo 
assim, conseguiu que este Mundial fosse realizado na sua terra. Vá lá saber-se as razões, 
embora todos desconfiemos. 

Um Mundial de futebol com muitas polémicas, a começar pela morte de muitos 
trabalhadores imigrantes que estiveram, principalmente na construção de infra-
estruturas e  8 estádios de futebol, a trabalharem em altissimas temperaturas  e segundo 
se diz, sem mínimas condiçõs nem a devida compensação salarial pelo trabalho realizado. 
Uma forma de escravatura moderna, dizem os “experts” na matéria, onde se inclui 
também, o racismo, trabalhos forçados, e precários alojamnetos sem as mínimas 
condoções de higiene e espaço! 

Para além desta controvérsia sobre os direitos humanos, também a liberdade de 
expressão, o modo de se vestir, e o comportamento dos adeptos dos que visitarem  este 
país durante um mês, será escrutinado dos pés à cbeça, pois, terá que ser tudo como as 
suas leis internas mandam, e sendo um país muçulmano, as regras são um tanto a quanto 
rigidas, especialmente para os forasteiros.  

Já imaginaram por exempl, os “hooligans” ingleses, vestidos de “kandura”, que é um veste 
longo branco, com um lenço na cabeça chamado “ghutra”, amarrado com “agal,” uma 
corda preta e, eventualmente, as mulheres com o “hijjab”? Clao que não se vai chegar a 
estes extremos mas..  

Também o alcoól é proibido e só será permitido consumer-se nos seus hóteis e, numa 
parte restrita à volta de estádio, vendido apenas com a apresentação do bilhete de entrada 
do jogo. Dentro do estádio só  haverá bebidas sem alcoól. 

Os ingleses e outros estão habituados a outro tipo de comportamento durante estes jogos, 
mas terão que se submeter às leis do país e controlar as suas emoções, “otherwise”… 

Um mundial sob o 
signo de corrupção…

fsacoor19@gmail.com

FAHED SACOOR

Ficha técnica
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