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Recenciamento Militar - 2023

O anúncio foi feito em 
Maputo pela Vice-presi-
dente do BM para África 
Oriental e Austral, Victoria 
Kwakwa, durante um en-
contro mantido com o Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, e outros membros 
do Governo.

"O Banco Mundial vai dis-
ponibilizar cinco milhões de 
dólares para respostas de 
emergência a esses eventos. 
Continuamos disponíveis 
para apoiar e, a curto prazo, 
ajudar Moçambique a cons-
truir um sistema mais resi-

liente às mudanças climáti-
cas", disse Victoria Kwakwa.

Segundo Kwakwa, o Ban-
co Mundial está também 
disponível para apoiar o 
País em projectos de pro-

moção de acesso à energia 
eléctrica.

"Moçambique tem bas-
tantes recursos, desde hi-
droeléctricos, gás e energia 
solar que, juntos, podem 
ajudar a aumentar o acesso 
à energia eléctrica a preços 
acessíveis. Estamos a avan-
çar com a reabilitação da 
Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa e todo o esforço será 
empreendido para materia-
lizar o projecto da barra-
gem de Mphanda Nkuwa", 
explicou Kwakwa.

Por sua vez, o ministro da 

Economia e Finanças, Max 
Tonela, afirmou que o en-
contro mantido veio refor-
çar a cooperação existente 
entre Moçambique e aquela 
instituição financeira.

"A nossa perspectiva é 
alargar a nossa carteira de 
cooperação para promover 
a captação de financiamen-
to, quer público, quer priva-
do, na nossa economia, pri-
vilegiando financiamentos 
concessionais, mas também 
o apoio ao Orçamento de 
Estado (OE)",disse o gover-
nante.

Na campanha do 
presente ano, 
2023, que decor-

reu sob o lema: "Recensea-
mento Militar, promovendo 
a cidadania e inspiração de 
jovens para a Defesa Nacio-
nal", o sector tinha como 
meta recensear 221.141 
mancebos, nascidos no 
ano de 2005, mas também 
abranger a todo o jovem 
que, nos anos anteriores, 
por alguma razão não tenha 
recenseado, desde que não 
tivesse ultrapassado os 35 
anos de idade.

Durante nove semanas 
de trabalho, o Ministério 
da Defesa Nacional, através 
dos Centros Provinciais de 
Recrutamento e Mobiliza-
ção recenseou, em todo 
o país, 278.035 mancebos, 
o que corresponde a uma 
execução na ordem dos 
125.73%. Deste numero, 

178.742 mancebos são do 
sexo masculino e 99.293 
do sexo feminino.

Obrigada 
Para Jorge Delfim Leo-

nel, Director Nacional de 
Recursos Humanos no 
Ministério da Defesa Na-
cional, o sucesso alcançado 
no processo deve-se, por 
um lado, ao empenho dos 
Centros Provinciais de Re-

crutamento e Mobilização 
que criaram postos de re-
censeamento em todos os 
distritos, conselhos autár-
quicos, localidades e pos-
tos administrativos, e por 
outro, o engajamento da 
juventude por sua elevada 
consciência cívico-patrióti-
ca, sobre a necessidade de 
ter a situação militar regu-
larizada.

Jorge Leonel enalteceu 
ainda o empenho dos go-
vernos provinciais, das asso-
ciações juvenis e o trabalho 
desenvolvido pelos órgãos 
de Comunicação Social na 
divulgação do processo.

 
O período regular para 

a campanha de Recensea-
mento Militar chegou ao 
fim, no entanto, a lei prevê 
que os cidadãos que por di-
versas razões não tenham 
regularizado a sua situação 
militar, o possam fazer du-
rante os 30 dias do mês de 
Março. É nesta senda, que 
o Ministério da Defesa Na-
cional apela a todos jovens 
que ainda não se tenham 
recenseado, a fazê-lo nos 
Centros Provinciais de Re-
crutamento e Mobilização 
da sua área de residência 
até ao dia 31 de Março de 
2023.

Os resultados alcançados na vigésima sexta Campanha do Recenseamento Militar, que decorreu de 03 de Janeiro a 28 
de Fevereiro de 2023, em todo o território nacional, com objectivo de obter informação de cidadãos de ambos sexos, 
com idade de início das obrigações militares, satisfazem o Ministério da Defesa Nacional.

Ministério da Defesa Nacional satisfeito com os resultados alcançados

Banco Mundial (BM) garantiu na Sexta-feira, 10 de Março, que vai disponibilizar cinco milhões de dólares, o equivalente 
a cerca de 315 milhões de meticais, para a mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas em Moçambique.

BM está disponível para apoiar em projectos de energia eléctrica

https://www.diarioeconomico.co.mz/2023/03/06/economia/vice-presidente-do-banco-mundial-visita-mocambique-para-avaliar-reformas-do-governo/
https://www.diarioeconomico.co.mz/2023/03/06/economia/vice-presidente-do-banco-mundial-visita-mocambique-para-avaliar-reformas-do-governo/
https://www.diarioeconomico.co.mz/2023/03/06/economia/vice-presidente-do-banco-mundial-visita-mocambique-para-avaliar-reformas-do-governo/
https://www.diarioeconomico.co.mz/2023/03/06/economia/vice-presidente-do-banco-mundial-visita-mocambique-para-avaliar-reformas-do-governo/
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Lutero Simango, pre-
sidente do MDM re-

feriu no Domingo, no final 
da reunião do órgão que 
decorreu desde Quarta-
-feira na cidade da Beira,  
qu "recebemos a proposta 
do Conselho Nacional e 
vamos discutir este ponto. 
Ficou evidente que o nosso 
país está sendo muito mal 
governado e é necessária 
uma resposta que se en-
quadre na mobilização da 
população".

Caberá agora à comissão 
política do MDM encetar 
diligências "junto das enti-
dades interessadas", acres-
centou.

No final da reunião, Lu-
tero Simango apelou ainda 
à Frelimo para que mande 
parar as ações de violên-
cia contra os militantes do 
MDM.

"Queremos chamar a 
atenção ao partido no po-
der: a intolerância política 
protagonizada pelos seus 
membros não irá ajudar 
para a estabilidade nacio-
nal. Por isso, convido a di-
reção da Frelimo a instruir 
aos seus membros a parar 
com estes atos de terroris-
mo político". "Vamos res-
ponder, porque a paciência 
tem limites", acrescentou 
Simango.

A informação foi 
avançada na reu-
nião de Abertura 

do Exercício Económico de 
2023, que teve lugar na Sex-
ta feira, em Maputo.

No evento, o Vice-Reitor 
da UEM, Joel das Neves 
Tembe apelou para que os 
gestores tenham em men-
te que gerir um orçamen-
to deficitário traz muitos 
desa fios e há necessidade 
de se definir de forma clara 
as prioridades e racionali-
zar os gastos.

"Essa situação constitui 
um grande desafio, e pode-
rá exigir de todos um es-
forço acres cido na correta 
definição de prioridades, no 
alinhamento das nossas ac-
ções, com os ei xos do pla-

no estratégico e no uso cri-
terioso e transparente de 
fundos que nos serão co-
locados a disposição para 
exercer as nossas activida-
des", disse Joel Tembe.

A fonte reiterou o ape-
lo para que a instituição 
con tinue a pautar pelas 
medidas de contenção de 
gastos e racionalização das 
despesas pú blicas, mas sem 

comprometer as grandes 
acções que a universidade 
se propôs a de senvolver no 
corrente ano.

Por sua vez, o Director 
de Finanças da UEM, Está-
cio Rajá faz uma avaliação 
positiva do exercício eco-
nómico do ano de 2022, 
tendo sido executado 99% 
dos fun dos disponibilizados 
à universidade, mes mo ten-
do um défice de 32% em 
relação às necessidades da 
instituição.

Rajá disse ainda que para 
responder aos desa fios 
este ano, a universidade vai 
apelar ao Ministério das Fi-
nanças para ser mais com-
preensivo e alocar mais 
verba, principal mente na 
rubrica de investimento.

Nacional Terça-Feira, 14 de Março de 2023

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) vai registar, este ano, um défice orçamental na ordem de 62.7%, em relação 
a proposta do orçamento global, o que vai constituir um grande desafio para a sua gestão. Em 2022, a UEM funcionou 
com menos 32% do orçamento aprovado.

UEM apela ao Ministério das Finanças para alocar mais verba na 

instituição

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), vai estudar a participação em coligações nas eleições autárquicas 
de Outubro. O Conselho Nacional do MDM decidiu que a comissão política deve "discutir a possibilidade de coligação 
eleitoral com outros partidos da oposição, incluindo a sociedade civil e grupos de cidadãos eleitores".

MDM estuda coligações para autárquicas em Moçambique
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O maior impulso foi do 
setor dos serviços, que 
cresceu 0,5% em Janeiro, 
depois de ter caído 0,8% no 
mês anterior, com as maio-
res contribuições para o 
crescimento provenientes 
da educação, saúde e ati-
vidades sociais, bem como 
das artes, entretenimento e 
actividades recreativas, dis-
se o ONS.

A produção caiu 0,3% em 
Janeiro, depois de um cres-
cimento de 0,3% em De-
zembro de 2022, enquanto 
o sector da construção re-
cuou 1,7% no primeiro mês 
deste ano, após ter perma-
necido estável em Dezem-
bro do ano passado.

Os resultados do cresci-

mento divulgados dissipam 
os receios de que o Reino 
Unido possa estar em re-
cessão no primeiro trimes-
tre de 2023, e surge nas 
vésperas do ministro das 
Finanças britânico, Jeremy 

Hunt, apresentar a propos-
ta de orçamento de Estado 
na próxima Quarta-feira, 
dia 15.

O ministro das Finanças 
britânico disse que "face 
aos graves desafios globais, 

a economia do Reino Uni-
do tem-se mostrado mais 
resistente do que muitos 
esperavam", embora tenha 
sublinhado que ainda há 
"um longo caminho a per-
correr".

No relatório 
anual, a empre-
sa, conhecida 
formalmente 

por Saudi Arabian Oil Co., 
sublinhou que o lucro re-
presentava "o maior de 
sempre", devendo-se ao au-
mento dos preços da ener-
gia registado na sequência 
da invasão russa da Ucrâ-
nia, em 24 de Fevereiro de 
2022, que trouxe sanções e 
a limitação da venda de pe-
tróleo e gás russo nos mer-
cados ocidentais.

No documento, a Aram-
co disse esperar aumentar 
a produção para aproveitar 
a procura do mercado, per-
mitindo financiar os planos 
do príncipe herdeiro saudi-
ta, Mohammed bin Salman, 
para desenvolver paisagens 
urbanas futuristas para 

afastar a Arábia Saudita do 
petróleo.

Os lucros aumentaram 
46,5% quando comparados 
aos resultados da empresa 
em 2021, de 110.000 mi-
lhões de dólares.

A Aramco faturou 49.000 
milhões de dólares em 

2020, quando o mundo en-
frentou o pior do bloqueio 
da pandemia de Covid-19, 
interrupções de viagens e 
preços do petróleo tempo-
rariamente negativos.

A Aramco colocou a sua 
produção de petróleo em 
cerca de 11,5 milhões de 

barris por dia em 2022 e 
indicou que espera atingir 
os 13 milhões de barris por 
dia até 2027.

Para aumentar essa pro-
dução, prevê gastar até 
55.000 milhões de dólares 
este ano em projetos de 
capital.

A gigante petrolífera Saudi Aramco anunciou nesta Segunda-feira ter registado lucros de 161.000 milhões de dólares em 
2022, obtidos graças à alta dos preços do crude, resultado recorde para uma empresa crucial para a economia saudita.

Gigante petrolífera com lucros recorde de 151.000 milhões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% em Janeiro, contra com um declínio de 0,5% em Dezem-
bro passado, acima das expectativas dos analistas, anunciou na Sexta-feira o Office for National Statistics (ONS).

PIB do Reino Unido cresce acima das expectativas



Celso Correia, 
Ministro da 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, 
disse, em Roma, quando 
recebido pelo Director 
Geral da FAO (Fundo 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultu-
ra) Qu Quiongy, que 90 
porcento da população 
moçambicana tem três 
refeições por dia. Esta 
afirmação é, de todo, tão 
infundada quanto falsa e 
contrária a todas as con-
clusões de estudos do 
governo moçambicano e 
de outros feitos por or-
ganizações internacionais. 
Uma declaração desse 
teor só poderia ser feita 
por um mentiroso ou ex-
traterrestre que vive fora 
dos problemas por que o 
povo passa e jamais por 
alguém que vive entre 
nós. 

A declaração de Cel-
so Correia deixou meio 
mundo constrangido, in-
cluindo vários sectores 
do seu partido que não 
gostaram dessa brinca-
deira que, em surdina, 
manifestam o seu desa-
grado. Esperamos ver a 
seriedade do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
se continua a aceitar con-
viver com gente assim  

com os pés no ar e ma-
fiosa. Que nos demonstre 
que não compactua com 
mentirosos e falsários, 
afastando-os para bem 
longe do seu executivo. 
Se nada disso acontecer, 
poderemos concluir de 
que o que Celso Correia 
disse é algo concertado 
com o seu chefe com vis-
ta a ludibriar o povo.

Vários estudos feitos 
sobre a problemática 
alimentar dos moçambi-
canos contrariam a afir-
mação de Celso Correia. 
Em Moçambique, ainda 
se morre de fome e to-
dos esperávamos que 
Celso Correia prestas-
se essa informação, em 
primeiro lugar, aos mo-
çambicanos e, só depois, 
aos outros. O Programa 
Mundial de Alimentação 
refere que 80 por cento 
dos moçambicanos não 
consegue ter uma dieta 
alimentar adequada e 42 
por cento das crianças 
menores de cinco anos 
estão desnutridas. De 
igual modo,  o  Progra-
ma das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, 
publicado em 2021, con-
cluiu que 70 por cento 
da população moçam-
bicana vive em situação 
de vulnerabilidade, isto 
é, mais de 22 milhões de 
pessoas, das quais 63 por 
cento vivem abaixo da li-
nha de pobreza. 

Os dados das Nações 
Unidas condizem com 
as estatísticas do Estado 
moçambicano e os resul-
tados do Inquérito sobre 
os Agregados Familiares 
(IOF), do Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE), 
realizado em 2019/20, 
mostra que, nas zonas 
rurais, onde vive a maio-
ria da população, 60 por-
cento de gastos de agre-
gados familiares é com 
produtos alimentares e 
bebidas não alcoólicas. 
Dito de outro modo, a 
maioria das famílias mo-
çambicanas dedica cerca 
de 60 por cento do seu 
trabalho para conseguir 
alimentos.

No que diz respeito às 
Despesas do Consumo 
Final das Famílias, os da-
dos do IOF de 2019/20, 
revelam que os os Agre-
gados Familiares, em Mo-
çambique, tiveram, em 
média, um gasto mensal 
de 8.108,00 meticais, o 
equivalente a 1.695,00 
meticais por pessoa. Esse 
valor equivale a cerca de 
56.5 meticais diários por 
pessoa. É tão óbvio que 
com esse valor é impos-
sível ter três refeições 
por dia, um valor muito 
abaixo do calculado da 
linha da pobreza que é 
de cerca de 100 meticais. 
Daqui se pode concluir 
que Celso Correia men-
tiu, seja intencionalmen-
te ou não, mas mentiu 
com todos os dentes que 
tem na boca. Voltamos a 
perguntar se Celso Cor-
reia mente ou é um mau 
aprendiz da arte da men-
tira que não olha a meios 
para atingir seus fins.

A situação de terroris-
mo que se vive em Cabo 
Delgado e com repercus-
sões negativas que se fa-
zem sentir nas províncias 
do Niassa e Nampula e 

das recorrentes calami-
dades agravam, cada via 
mais, a insegurança ali-
mentar no nosso país. 
Neste momento em que 
estamos a escrever este 
artigo, cerca de um mi-
lhão de moçambicanos 
nas províncias de Cabo 
Delgado, Niassa e Nam-
pula estão em situação 
de insegurança alimentar,  
segundo relata o Progra-
ma Mundial de Alimen-
tação. Onde vivem os 
90 por cento da popu-
lação moçambicana que 
tem três refeições por 
dia? Nós não consegui-
mos vislumbrá-los nem 
conseguimos encontrar 
o seu endereço. Apenas 
Celso Correia sabe onde 
se encontram os tais 90 
porcento de moçambica-
nos que vivem assim tão 
bem. Todos os os dados 
indicam que não existe. 
Celso Correia deve ter 
confundido uma determi-
nada classe social com a 
população moçambicana. 

Sabemos que há mo-
çambicanos que comem 
bem e têm à sua disposi-
ção três refeições. O Pre-
sidente da República, os 
ministros, vice-ministros, 
os membros dos órgãos 
de soberania, os depu-
tados da Assembleia da 
República, governadores 
provinciais, os secretários 
de estado nas províncias, 
administradores, mem-
bros seniores do partido 
no poder têm, segura-
mente, três refeições por 
dia. A população moçam-
bicana, em geral, não tem 
três refeições por dia. 
Nada está garantido.
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Por: Edwin Hounnou

Celso está a mentir
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A Unicef advertiu na Sexta-feira que a cólera está a ameaçar a vida de milhões de crianças na África Oriental e Austral, 
afirmando que 11 países nessas áreas estão a sofrer um surto "extremamente preocupante", com 67.822 casos e uma 
estimativa de 1.788 mortes.

5,4 milhões de pessoas precisam de ajuda em Moçambique e Maláui

Só o Maláui e Moçambi-
que contabilizam 5,4 mi-
lhões de pessoas a precisar 
de ajuda, incluindo mais de 
2,8 milhões de crianças, 
disse o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância.

"Pensávamos que esta re-
gião não iria assistir a um 
surto de cólera tão gene-
ralizado e letal nos dias de 
hoje. Água e saneamento 
deficientes, clima extremo, 
conflitos contínuos e siste-
mas de saúde fracos estão 
a agravar e a pôr em perigo 
a vida das crianças em toda 
a África Austral", disse a Di-
retora Regional Adjunta da 
Unicef, Lieke Van de Wiel.

Como parte da aborda-
gem integrada, irá fornecer 
intervenções nutricionais 
que salvam vidas, incluindo 
o rastreio nutricional em 

todas as unidades de trata-
mento de cólera, formação 
de profissionais de saúde 
para a prevenção e contro-
lo de infeções - e estabele-
cer pontos de reidratação 
oral sedeados na comunida-
de para evitar a progressão 
para casos de cólera grave.

Devido à rápida deterio-

ração da situação da saúde 
pública, particularmente 
nos países mais afetados, a 
Unicef solicitou 141,7 mi-
lhões de euros para os 11 
países com surtos de cóle-
ra na região, incluindo cerca 
de 33 milhões de euros para 
o Maláui e 20,4 milhões de 
euros para Moçambique, 

para prestar serviços de 
salvamento de vidas às pes-
soas afetadas pelo surto.

Os parceiros já contri-
buíram com 2,7 milhões 
de euros para a resposta 
no Maláui e 520.000 euros 
para a resposta em Moçam-
bique. Com estes fundos, a 
Unicef conseguiu aumentar 
o fornecimento de cloro 
para a purificação da água, 
medicamentos e equipa-
mento para a prevenção e 
controlo de infeções, além 
de mensagens de comuni-
cação de risco.

No entanto, a Unicef tem 
atualmente um défice de fi-
nanciamento combinado de 
92% para ambos os países, 
limitando a sua capacidade 
de satisfazer as necessida-
des das crianças afetadas 
pela crise.

Surto de cólera "extremamente preocupante"

A Vice-presidente dos 
Estados Unidos anunciou 
na semana passada que vai 
fazer uma visita de uma 
semana ao continente afri-
cano, em mais um passo 
pelos EUA de ter relações 
mais próximas com os paí-
ses africanos, cada vez mais 
pressionados pela China.

A Porta-voz de Kamala 
Harris, Kirsten Allen, disse 
que "a viagem irá fortalecer 
as parcerias dos Estados 
Unidos por África e avan-
çar os esforços partilhados 
nos temas da segurança e 
da prosperidade económi-
ca".

Kamala Harris vai come-
çar a visita pelo Gana, onde 
estará entre os dias 26 e 29 

de Março. Entre os dias 29 
e 31 estará na Tanzânia e, 

entre os dias 31 de Março 
e 1 de Abril, passará pela 
Zâmbia, país que visitou 
como criança e onde a sua 
própria avó trabalhou.

Estas viagens são o sím-
bolo de uma redobrada 
atenção por parte dos Es-
tados Unidos em África. 
O governo de Pequim tem 
investido milhares de mi-
lhões de euros em projetos 
no continente, apoiando vá-
rios regimes e aumentando 
a sua esfera de influência 
em África, pelo que os EUA 
estão só agora a procurar 
mostrar-se como um par-
ceiro mais viável do que a 
China.

Há anos que a China investe milhares de milhões em projetos no continente, mas os EUA querem agora ter uma maior 
influência geopolítica em África.

Kamala vai visitar África para mostrar-se mais viável do que a China
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A consultora Fitch Solutions prevê um crescimento de 8,4% nos empréstimos dos bancos em Moçambique, acelerando 
face à expansão de crédito de 3,9% registada no ano passado, e sustentada na descida das taxas de juro.

Crescimento dos empréstimos bancários em Moçambique acelera para 

2023

"
Vemos o cresci-
mento dos emprés-
timos bancários 
em Moçambique 
a acelerar de 3,9% 
em 2022 para 8,4% 

este ano, e acreditamos que 
a queda das taxas de juro 
vai melhorar a procura por 
crédito bancário este ano", 
escrevem os analistas desta 
consultora.

Na análise ao sector 
bancário,a Fitch Solutions 
escreve que a redução do 
endividamento interno por 
parte do Governo vai dar 
mais espaço para que os 
bancos concedam mais cré-
dito aos particulares e às 
empresas privadas.

O Banco de Moçambique 
apresentou recentemente 
os dados relativos aos em-
préstimos no ano passado, 
tendo registado um cresci-
mento de 3,9%, abaixo dos 
4,9% registados em 2021.

"Atribuímos isto prin-

cipalmente ao aumento 
da taxa de juro central de 
18,2%, em 2021, para 20,1% 
em 2022, o que colocou 
pressão na liquidez no 
ano passado, resultado em 
custos de endividamento 
maiores e tendo um impac-
to na procura de crédito", 
escrevem os analistas.

Para os analistas, o regula-
dor financeiro deverá man-
ter a taxa de juro diretora 
nos 17,25% este ano, o que 
fará com que as taxas nomi-

nais desçam, e a inflação de-
verá abrandar de uma mé-
dia de 9,9% em 2022 para 
8,6% em 2023.

Em Dezembro de 2021, 
a percentagem de títulos 
de dívida interna no to-
tal da carteira dos bancos 
tinha crescido 25,8% em 
Dezembro de 2021 face ao 
período homólogo, mas em 
Dezembro de 2022 esse 
crescimento foi de apenas 
0,4%, "uma tendência que 
se vai manter em 2023 e as-

sim dar espaço aos bancos 
para direcionarem as suas 
atividades para os emprés-
timos a clientes como fonte 
de rendimento".

Para 2024, estima um 
crescimento de 8,8% no 
crédito aos consumidores e 
ao sector privado, sustenta-
da numa redução das taxas 
de juro para 16,25% e numa 
descida da taxa de juro mé-
dia para empréstimos de 
19,6% este ano para 16,3% 
em 2024.

O Documento de Es-
tratégia do País (CSP, 

na sigla inglesa) foi apresen-
tado por uma equipa do 
BAD ao ministro da Eco-
nomia e Finanças, Max To-
nela, na última semana, em 
Maputo.

O documento ainda terá 
de ser aprovado pelo con-
selho de administração da-
quele organismo e trata-se 
de "um instrumento impor-
tante para mobilizar recur-
sos".

O BAD adianta que os 

recursos a angariar no qua-
dro do CSP serão usados 
no apoio a projectos na 
agricultura, saúde, educa-
ção, água, energia e infraes-
trutura.

A diretora do Departa-
mento de Agricultura, Fi-
nanças e Desenvolvimento 
Rural do BAD, Atsuko Toda, 
defendeu a "importância da 
transformação agrícola mo-
çambicana, para a redução 
da pobreza e a desigualda-
de, de forma eficaz e sus-
tentável".

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) propôs ao Governo uma nova estratégia para o período 2023-2028 
visando a mobilização de recursos para programas de desenvolvimento social e económico.

País pode ter nova estratégia de cooperação com o BAD



O anúncio foi feito na 
Quinta-feira, 9 de Março, 
pelo Governo britânico. 

O encontro pretende re-
forçar as parcerias anglo-
-africanas para criar empre-
gos e crescimento, apoiar o 
talento britânico e africano 
em sectores como as finan-
ças e a tecnologia e promo-
ver o empreendedorismo 
feminino.

Esta é a segunda cimeira 
deste tipo, depois de uma 
primeira edição em 2020, à 
qual se seguiram duas con-
ferências em 2021 e 2022, 
realizadas de forma virtual 
devido às restrições de 
viagem relacionadas com a 
pandemia de Covid-19.  O 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, esteve presente 
na primeira edição, em Lon-
dres. 

O Governo britânico 
estima que a cimeira em 
2020 possibilitou acordos 

de valor superior a 6,5 mil 
milhões de libras e compro-
missos de investimento de 
8,9 mil milhões de libras. 

Entre as empresas britâ-
nicas que fizeram negócios 
destacou a Matalan, com um 
investimento de 25 milhões 
de libras para lançar 11 
novos pontos de venda no 
Egipto, e a Diageo, que in-

vestiu 167 milhões de libras 
em cervejeiras do Quénia e 
da África Oriental.

O Reino Unido quer 
aproveitar as oportunida-
des criadas pelo elevado 
crescimento económico 
esperado na África Subsaa-
riana nos próximos dois 
anos, incluindo no desen-
volvimento de energias re-

nováveis. 
"Para fazer crescer a eco-

nomia britânica, criar opor-
tunidades de crescimento e 
impulsionar a nossa segu-
rança económica, temos de 
aprofundar os nossos laços 
com parceiros em todo o 
mundo", afirmou o Primei-
ro-ministro britânico, Rishi 
Sunak.
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Moçambique está entre os 24 países africanos cujos líderes e empresários o Reino Unido convidou para uma cimeira 
em Londres, entre 23 e 24 de Abril, para promover o comércio e investimento económico.

Moçambique vai participar na cimeira africana no Reino Unido

Durante o seu discurso 
de abertura, Margari-

da Talapa fez saber que no 
quadro da implementação 
do Programa Quinquenal 
do Governo 2020-2024, o 
sector de Segurança Social 
conseguiu recuperar até o 
momento cerca de 1.6 mil 
milhões de meticais, refe-
rente a dívida de contribui-
ções, resultante da cobran-
ça de 4.315 processos de 
contribuintes devedores, no 
âmbito do perdão de mul-
tas e redução dos juros de 
mora.

No que tange a promoção 
da Legalidade Laboral, Tala-
pa destacou a fiscalização 
de 9.276 estabelecimentos 
e o incremento das acções 

educativas em todo o país, 
visando consciencializar 
os empregadores e traba-
lhadores no cumprimento 
voluntário das normas la-

borais.
Por outro lado, a dirigente 

defende que o processo de 
descentralização em curso 
no país impõe a continuida-
de da promoção do diálo-
go social, até ao nível local, 
assegurando-se o funciona-
mento efectivo dos Fóruns 
de Consulta e de Concer-
tação Social.

Na sessão, foram agen-
dados diversos temas com 
destaque para o início do 
processo de negociação 
dos salários mínimos secto-
riais para o presente ano.

A ministra do Trabalho e Segurança Social e Presidente da Comissão Consultiva do Trabalho (CCT), Margarida Adamugi 
Talapa, dirigiu na Quinta-feira, dia 09 de Março, na Cidade de Maputo, a I Sessão Plenária Ordinária do Órgão para o 
presente ano.

Segurança Social já cobrou 4.315 processos de contribuintes devedores
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"Maida" transpõe fronteiras e leva Moçambique aos prémios
A "telenovela Maida", que é um exclusivo na DStv e na GOtv, foi apurada à fase de votação para a lista de nomeações 
da 51ª Edição dos " International Emmy Awards" – a maior e mais prestigiada competição internacional de programas 
e profissionais de televisão que acontece anualmente em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

A lista de nomeados 
será publicada em Se-

tembro de 2023 e os pré-
mios serão entregues pela 
Academia Internacional de 
Artes e Ciências Televisivas 
em Novembro do mesmo 
ano.

É a primeira vez que um 
conteúdo de televisão pro-
duzido em Moçambique 
participa desta competição. 
"Maida", que inaugura uma 
era na indústria cultural 
nacional, é uma telenove-
la exibida em exclusivo no 
canal Maningue Magic (DStv 
– posição 503 e GOtv – 
posição 19), produzida pela 
Panavideo, que conta com 
a realização de Evandro 

Mahocha e mais recente-
mente de Machucado e di-
recção de Telma Silva e Ga-
briela Gulamhussen.

 A telenovela conta com 
um vasto leque de actores 
que dão vida às diferen-
tes personagens, incluindo, 
nos principais papéis: Tânia 
Tembe (Maida), Evan Mu-

teto (Mauro), Inolija Paulo 
(Deisy), Dino Mboa (Ivan-
dro), Silvana Pombal (Yara), 
Dádivo José (Hortêncio), 
Sabina Tembe (Nilza) e Re-
nato Rena (Lucas).

 Segundo Agnelo 
Laice,Director-geral da 
MultiChoice,"esta selecção 
oficial para os "Internatio-

nal Emmy Awards" deste 
ano atesta que o caminho 
que seguimos, traduzido na 
aposta em conteúdo local 
constitui uma conquista. 
Estão de parabéns os pro-
dutores, os actores e todos 
aqueles que propiciaram 
este feito inédito para a in-
dústria de televisão nacio-
nal". 

Segundo João Ribeiro, Di-
rector do Canal Maningue 
Magic, "este feito represen-
ta o reconhecimento de 
que temos, em Moçambi-
que, capacidade de produzir 
e fazer ficção com base nos 
recursos locais de forma 
regular e com qualidade in-
ternacional".
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A próxima sessão terá lu-
gar no dia 30 de Março, com 
o documentário "Ngwenya, 
o Crocodilo", que traça um 
retrato espiritual e artísti-
co do pintor moçambicano 
Malangatana.

Após 30 anos no exílio da 

morte e do esquecimento, 
Nkomba Yengo regressa à 
sua aldeia natal para ouvir 
as histórias fantásticas do 
velho Yamba, mas encontra-
-o surdo e mudo, e numa 
aldeia em amnésia e trau-
matizada pela Guerra Civil. 

Nkomba percebe que não 
tem mais ninguém para lhe 
contar histórias a não ser o 
cinema.

O reencontro de dois 
camaradas. No início dos 
anos 70, Camilo de Sou-
sa saiu de Lourenço Mar-

ques, Moçambique, andou 
pela Europa, juntou-se aos 
guerrilheiros da Frelimo e 
tornou-se cineasta. Hoje, a 
viver em Portugal, regressa 
a Moçambique para reen-
contrar dois camaradas de 
armas.

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) vai realizar, no dia 16 de Março, a segunda sessão do ciclo 
de cinema moçambicano no âmbito da "Moçambi-Cá - Exposição de artistas plásticos de Moçambique". Os documen-
tários "Karingana - The Dead Tell no tales" (Os mortos não contam histórias) e "Sonhámos um País" poderão ser vistos 
no auditório da UCCLA, a partir das 16 horas.

Ciclo de cinema moçambicano exibido na UCCLA
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Nicki Minaj está fazendo história com "Super Freaky Girl"
O hit de Nicki Minaj, "Super Freaky Girl", apareceu no trailer da próxima comédia de Jennifer Lawrence, "No Hard 
Feelings". O filme chega aos cinemas neste verão americano e é estrelado por Lawrence como uma jovem prestes a 
perder a casa de sua infância.

Enquanto trabalha, ela 
encontra uma lista de 

empregos de pais que que-
rem arranjar alguém para 
seu filho de 19 anos antes 
da faculdade. Pelo que o 
trailer mostra, Jennifer dá 
o salto, e a loucura, a hilari-
dade e os temas sutilmente 
profundos da maioridade 
seguem.

Na verdade, o single 
de Nicki Minaj é um dos 
muitos que fizeram parte de 
uma corrida prolífica para 
Nicki recentemente. Junto 
com essa faixa, há "Do We 
Have A Problem ?" com Lil 
Baby, que deu início ao mo-
vimentado ano de 2022 de 
Minaj. Além disso, ela lançou 
várias colaborações com Fi-
vio Foreign e Coi Leray que 
aumentaram o hype e a 
acomodaram com alguns 

rostos mais novos no jogo. 
Mais recentemente, ela lan-
çou "Red Ruby da Sleeze", 
que supostamente contém 
algumas críticas sublimina-
res a outras rappers. Ainda 
assim, a rapper de 40 anos 
esclareceu alguns aspectos 

da música em uma entrevis-
ta recente.

 "Red Ruby da Sleeze", dei-
xei ser lançada como uma 
coisinha",comentou a es-
trela do Pinkprint."Porque 
eu sei que vai dar errado 
na turnê, vai dar errado em 

todos vocês. É só rap. Mas 
o álbum, obviamente, tenho 
que lançar meu single oficial 
para o álbum. "Red Ruby" 
não é o single oficial do ál-
bum".

Em notícias relaciona-
das, Nicki Minaj se tornou 
a primeira rapper mulher 
a ter sua própria gravado-
ra. Minaj revelou durante 
seu programa na Queen 
Radio que ela oficialmente 
tem uma própria gravado-
ra, tornando-se a primeira 
artista feminina a conseguir 
tal feito. "Não vou anunciar 
o nome, mas agora tenho 
uma gravadora", disse ela 
durante o episódio. "Porque 
acredito muito em lealdade 
e porque passei a vida in-
teira dando a vocês outros 
que viraram as costas e ca-
garam para mim".

O "furacão da Bahia", 
um dos nomes 
mais sonantes da 

música brasileira, vai actuar 
no 27 de Maio, na Alfândega 
do Porto.

A artista junta-se, assim, 
a Ana Castela – neste mo-
mento, a artista mais ouvida 
no Spotify Brasil e a Gusta-
vo Mioto, num dia que dará 
aos festivaleiros a oportuni-
dade de desfrutar dos rit-
mos brasileiros.

Os bilhetes diários para 
o dia 27 de Maio custam 
55 euros e podem ser ad-
quiridos no site do evento , 
assim como na Fnac, CTT, 
Worten e Serveasy.

Já no dia 28, o cabeça de 
cartaz é Robbie Williams. O 
palco da Alfândega do Porto 

vai ainda receber nesse dia 
Pedro Abrunhosa, The Black 
Mamba e Tiago Nacarato.

O primeiro dia do festival, 
a 26 de Maio, continua com 
a programação em aberto.

Pela primeira vez em mais de uma década, Ivete Sangalo está de regresso ao Porto, com uma participação inédita 
no North Festival que se realiza, este ano, entre os dias 26 e 28 de Maio.

Ivete Sangalo regressa aos palcos

https://portalrapmais.com/tag/nicki-minaj/
https://portalrapmais.com/nicki-minaj-se-torna-primeira-rapper-mulher-a-ter-sua-propria-gravadora/
https://portalrapmais.com/nicki-minaj-se-torna-primeira-rapper-mulher-a-ter-sua-propria-gravadora/
https://portalrapmais.com/nicki-minaj-se-torna-primeira-rapper-mulher-a-ter-sua-propria-gravadora/
https://portalrapmais.com/nicki-minaj-se-torna-primeira-rapper-mulher-a-ter-sua-propria-gravadora/
http://www.northmusicfestival.com/
https://www.ticketmaster.es/artist/north-festival-entradas/1160033


A novidade, na revista 
científica, é o resultado de 
uma revisão de 54 estudos 
sobre o tema, feitos em 
todo o mundo, onde estive-
rem envolvidos mais de três 
mil homens. 

Graças a uma revisão de-
talhada, os investigadores  
concluíram que a ativida-
de física como intervenção 
teve resultados promisso-
res em muitos dos estudos, 
algo que comprova a sua 
eficácia, ao ser equiparada 
com medicamentos. Além 
disso, a atividade física não 
tem efeitos secundários sig-
nificativos associados, expli-
cam os investigadores, em 
comunicado. 

Aliás, mais especificamen-
te um dos estudos analisa-
dos descobriu que correr 
durante 30 minutos, cinco 
vezes todas as semanas, 
conseguiu ter o mesmo 

efeito que tomar dapoxe-
tina, também conhecida 
como Priligy, nome comer-
cial, um fármaco utilizado 
no tratamento para a ejacu-
lação precoce.

Já outro sugeriu que "fa-

zer exercícios para o pavi-
mento pélvico aumentou 
o tempo de latência de um 
minuto para três minutos". 

"Dado que os medica-
mentos geralmente têm 
efeitos secundários, parece 

que, afinal, o melhor remé-
dio para evitar a ejacula-
ção precoce pode estar no 
exercício, e essa possibilida-
de requer estudos maiores 
e mais investigações", afirma 
Lee Smith, líder do estudo.
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Segundo uma nova investigação, feita na Universidade Anglia Ruskin, localizada no Reino Unido, fazer exercício é capaz de 
ser uma forma eficaz de tratar a ejaculação precoce, a disfunção sexual mais comum em homens.

Um estudo da Columbia University Mailman School of Public Health, nos Estados Unidos, que foi publicado na revista 
eClinicalMedicine, concluiu que a poluição está a enfraquecer a densidade óssea.

Fazer exercício pode ajudar a tratar disfunção sexual comum em ho-

mens

A investigação foi feita 
com dados de mais de 160 
mil mulheres na pós meno-
pausa. O estudo indica que 
a poluição do ar é respon-
sável pelo enfraquecimento 
da densidade óssea numa 
taxa anual de 1,22%. 

"A nossas descobertas 
confirmam que a má qua-
lidade do ar pode ser um 
fator de risco para a perda 
óssea, independentemente 
de fatores socioeconómi-
cos ou demográficos", con-
ta Diddier Prada, investiga-
dor da Columbia University 

Mailman School of Public 
Health.

"Pela primeira vez, temos 
evidências de que os óxidos 
de nitrogénio, em particular, 
são os principais contri-
buintes para o dano ósseo 
e que a zona lombar é um 
dos locais mais suscetíveis a 
esse dano", continua.

Revela que melhorias nos 
níveis de poluição podem 
reduzir os efeitos na den-
sidade óssea e vão acabar 
por prevenir fraturas e até 
o aparecimento de osteo-
porose.

Saiba o que pode estar a enfraquecer os ossos humanos



A conferência foi rea-
lizada pelo Grupo 
de Trabalho Con-

junto para o Diálogo, o 
Dicastério para o Diálogo 
Inter-religioso e a Comis-
são Palestina para o Diálo-
go Inter-religioso.

Sheikh Mahmoud Al-Hab-
bash, assessor de assuntos 
religiosos do presidente da 
Autoridade Palestina (AP), 
Mahmoud Abbas, chefiou a 
delegação da AP.

As diferentes delegações 
reuniram-se no Vaticano 
com o Papa Francisco, que 
animou os esforços deste 
grupo de trabalho.

Em um comunicado, a Em-
baixada da AP no Vaticano 
disse que durante o evento 

foram apresentados traba-
lhos acadêmicos reiterando 
o "Estado espiritual, históri-
co e cultural da cidade pa-
lestina para muçulmanos e 
cristãos".

O Vatican News infor-
mou que o Papa Francisco 
"evidenciou o significado 
espiritual de Jerusalém, que 
constituiu o tema escolhido 
para a reunião do grupo de 
trabalho".

O Papa apelou para que  
Jerusalém seja considerada 
por todos como "patrimó-
nio comum da humanidade 
e sobretudo dos seguidores 
das três religiões monoteís-
tas, como lugar de encontro 
e como um símbolo de coe-
xistência pacífica".
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Durante uma conferência realizada em Roma na Quarta e Quinta-feira, o Vaticano reiterou a importância do livre acesso 
e adoração em todos os lugares sagrados de Jerusalém.

O Reino Unido pagará à França cerca de £480 milhões (US$577 milhões) nos próximos três anos para ajudar a con-
ter a migração de pessoas que viajam em pequenos barcos rumo ao Reino Unido, ao financiar patrulhas e tecnologia 
avançada.

Palestina e Vaticano reiteram importância do livre acesso e culto em 

Jerusalém

O novo acor-
do foi anun-
ciado pelo 
P r i m e i ro -
- m i n i s t r o 

britânico Rishi Sunak e pelo 
presidente francês Emma-
nuel Macron durante uma 
cúpula destinada a redefinir 
relações após anos de dis-
putas em torno do Brexit.

Como parte do acordo, 
o Reino Unido ajudará a 
financiar um centro de de-
tenção na França. Os países 
também concordaram em 
enviar oficiais da Agência 
Nacional de Crimes do Rei-
no Unido e sua contraparte 
francesa para países utiliza-
dos como rota para o tráfi-

co humano.
O pagamento será reali-

zado em parcelas, os fran-
ceses também contribuirão 

significativamente com o 
financiamento.

As relações entre os dois 
países têm sido frequente-

mente instáveis desde que 
o Reino Unido votou para 
deixar a União Europeia em 
2016.

Reino Unido oferece US$500 milhões a França para conter migração
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Campo da Maxixe vai contribuir para engrandecimento do futebol 

nacional
A nova roupagem do Campo Municipal Valdemar de Oliveira Fernandes contribuirá para o desenvolvimento do futebol 
moçambicano e não apenas da província de Inhambane. Estas declarações foram feitas por Daniel Francisco Chapo, o 
Governador da Província de Inhambane que no Sábado, descerrou a placa e cortou a fita para simbolizar a reinaugura-
ção do Campo Municipal da Maxixe.

Daniel Chapo explicou 
que o novo recinto vai se-
guramente contribuir para 
o desenvolvimento do fute-
bol moçambicano no geral 
e, em particular, da provín-
cia, na medida em que já 
será possível movimentar 
equipas e organizar com-
petições, sobretudo das 
camadas de formação que 
são uma necessidade para 
Inhambane.

"Partimos do princípio 
que não se pode ter talen-
to sem se formar o mesmo. 
Este campo vai ajudar bas-
tante nisso. Por isso mesmo 
quero enaltecer o papel 
preponderante da Federa-
ção Moçambicana de Fute-
bol que, em parceria com 

o Conselho Autárquico de 
Maxixe, se uniram para re-
modelarem este recinto 
com fundos da FIFA".

O governante desafiou a 
população local para a con-
servação deste recinto des-
portivo, mas não na lógica 
comum da sua manutenção.

Intervindo no evento, o 
Presidente da Federação 

Moçambicana de Futebol, 
Feizal Sidat disse sentir que 
os munícipes de Maxixe e 
os naturais da província de 
Inhambane estão também 
felizes com este empreen-
dimento.

Feizal Sidat reconhece 
que, apesar do financiamen-
to ser da FIFA, a requalifi-
cação do campo constava 

nos planos do seu elenco 
directivo no quadro do de-
senvolvimento do futebol 
no País.

"Foi uma reabilitação, di-
gamos, de raiz. A interven-
ção foi no piso, onde mon-
tamos esta relva sintética, 
construímos os balneários, 
as bancadas e dotamos o 
campo de uma capacidade 
para cerca de dois mil es-
pectadores sentados", enu-
merou Sidat.

A fonte pediu a "colabo-
ração de todas as entida-
des governamentais e des-
portivas da província de 
Inhambane para ajudarem 
a mantê-lo de modo a con-
tinuarmos a desenvolver o 
futebol nacional".

A União Desportiva de Songo conquistou a Supertaça Mário Esteves Coluna ao derrotar no Sábado, 11 de Março, o 
Ferroviário de Maputo em desafio disputado no Campo Municipal de Maxixe. Ainda assim, a equipa tentou rectificar os 
erros para valorizar o espectáculo, chegando a reduzir para o 2-1 no minuto 63. Para além do troféu e medalhas, a UD 
de Songo recebeu o cheque no valor de 200 mil meticais.

O Ferroviário não virou 
a cara à luta. Pôs mais fogo 
ao jogo depois de um lance 
mal abordado pelo guarda-
-redes Valério que, na ten-
tativa de desviar o balão 
de Tununu, defendeu com 
punho para frente, assistin-
do praticamente Celso que 
disparou um remate frontal 
para o 2-1.

No final do Jogo, Carlos 
Manuel "Caló"  treinador 
da UD de Songo disse que 
a suculenta vitória sobre 
o Ferroviário de Maputo 
moraliza a sua equipa. "É 
sempre bom começar a ga-
nhar pois coloca o moral da 
equipa está em alta. Resta-
-nos continuar a trabalhar 

para os próximos objecti-
vos da época, que é de ga-
nhar as competições".

"Tínhamos o jogo pratica-
mente controlado, mas de-
pois consentimos um golo, 
facto que tornou o jogo 
um bocadinho complicado. 
Mas conseguimos contro-
lar e acabamos vitoriosos. 

Estamos de parabéns por 
isso",disse.

O treinador do Ferroviá-
rio de Maputo João Chissa-
no acusou os erros cometi-
dos no processo defensivo, 
esses que, na sua óptica, 
foram muito bem aprovei-
tados por Songo.

"Cometemos dois erros. 

Não podemos permitir 
que num cruzamento da 
linha do fundo estejamos 
a marcar o homem a dois 
metros. A este nível obvia-
mente que os erros deste 
tipo pagam-se muito caro" 
disse Chissano.

"Poderíamos ter empata-
do, mas não conseguimos 
visar a baliza. Os jogado-
res até acreditaram, mas 
estavam um pouco inse-
guros", reforçou o técnico, 
que prometeu continuar 
a trabalhar para melhorar 
os processos defensivos 
e ofensivos, sobretudo na 
componente das transições 
rápidas de um sector para 
o outro.

Suculenta vitória sobre o Ferroviário moraliza UD de Songo
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O atacante já está sen-
do especulado em 

vários clubes, inclusive 
brasileiros, como o Corin-
thians. Com vínculo previs-
to para terminar em Junho, 
Firmino já pode assinar a 
custo zero com qualquer 
equipe.

A mais nova hipótese é 
de que o atleta de 31 anos 
deixe a Inglaterra para 

actuar na Espanha, mais 
precisamente no Atlético 
de Madri.  A decisão será 
tomada pela diretoria col-
chonera em breve. Enquan-
to Memphis Depay, Griez-
mann e Morata vivem bom 
momento, João Félix ainda 
é uma incógnita no clube 
actualmente, o português 
está emprestado ao Chel-
sea.

Terça-Feira, 14 de Março de 2023Desporto Internacional

Firmino pode acertar com o 

Atlético de Madri
Roberto Firmino deixará o Liverpool no final desta tem-
porada. Após oito anos nos Reds, o brasileiro comunicou 
que não renovará seu contrato, deixando até seu actual 
treinador, Jurgen Klopp, surpreso.

O principal nome do 
projecto já está 
definido: Erling 

Haaland, o norueguês pode 
desembarcar em Paris por 
um valor astronômico de 
197 milhões de euros e 
assumir o comando de ata-
que do time de Christophe 
Galtier.

Com o projecto despor-
tivo do PSG orbitando ao 
redor de Mbappé -já ten-
do Messi e Neymar não 
mais como indispensáveis, 

o clube paralisou algumas 
negociações de renovação 

de contrato, como a do 
próprio argentino e a do 

zagueiro Sergio Ramos, e 
pode fazer o movimento 
pelo artilheiro do Cam-
peonato Inglês já em 2024.

Outras possíveis con-
tratações também estão 
no radar do clube, como 
o atacante nigeriano Osi-
mhen, o jovem português 
Gonçalo Ramos (que colo-
cou Cristiano Ronaldo no 
banco na Copa do Qatar) 
e o zagueiro eslovaco Skri-
niar, este último já acerta-
do com os Bleus.

Mbappé e Haaland juntos no PSG? Eliminado novamente da Liga dos Campeões nas oitavas de final, o Paris Saint-
-Germain prepara uma nova reformulação de elenco, já pensando na temporada seguinte, quando tentará, mais uma 
vez, conquistar a Europa.

Norueguês pode desembarcar em Paris

O Liverpool poderia apro-
veitar o verão para conti-
nuar a suas reconstrução, 
após as aquisições de Luis 
Díaz e Darwin Núñez e a 
venda de Mané. Dessa for-
ma, a próxima estrela que 
pode deixar Anfield Road é 

mesmo Mohamed Salah.
Com contrato válido até 

junho de 2025, em Anfield 
não veem com maus olhos 
a venda do futebolista de 
30 anos, de forma a inves-
tir esse valor na compra de 
outros jogadores.

A grande estrela dos reds da última década pode deixar 
o Liverpool no próximo mercado de verão. Os maus re-
sultados da equipa de Jurgen Klopp na Premier League e a 
possível eliminação nos oitavos-de-final da Liga dos Cam-
peões, após o 2-5 frente ao Real Madrid, na primeira mão, 
abrem as portas de saída ao internacional egípcio.

Liverpool poderia aproveitar o 

verão para continuar a suas 

reconstrução


