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Sob o lema: "Educan-
do e Engajando o Ci-
dadão para o Exer-
cício da Cidadania 
Fiscal", o evento que 

contou com a participação 
dos membros do Governo 
local, representantes da CTA, 
OCAM, despachantes adua-
neiros, associações diversas e 
contribuintes no geral.

Na ocasião, Lurdes Banze, 
Directora-Geral de Impostos, 
manifestou agradecimentos 
aos contribuintes pela sua co-
laboração, uma vez que as suas 
contribuições fiscais para os 
Cofres do Estado têm vindo a 
garantir a viabilização das polí-
ticas públicas. 

Lurdes Banze exortou os 
contribuintes a apoiarem a 
instituição no desenho con-
tínuo de reformas, visando a 
simplificação da legislação e 
dos procedimentos, através da 
expansão e consolidação das 
plataformas digitais, diversifi-
cação dos meios de pagamen-
to, tendo em vista facilitar o 

processo de cobrança e paga-
mento dos impostos.

Por sua vez, o representan-
te do Secretário do Estado, 
Ricardo Nhacoongo, louvou 

os esforços da AT no âmbito 
da modernização tecnológica, 
tendo destacado a criação e 
operacionalização do "Portal 
do Contribuinte", uma plata-

forma que possibilita o cum-
primento das obrigações fis-
cais pelos contribuintes, sem 
precisarem de se deslocar às 
unidades de cobrança. 

AT exorta os contribuintes a apoiarem a instituição

A distinção resulta de 
uma pesquisa que os 
consultores realiza-

ram anualmente com o ob-
jectivo de encorajar a trans-
parência e concorrência entre 
as empresas que operam no 
país, com o intuito de propor-
cionar melhorias no ambiente 
de negócios.

A pesquisa sobre as 100 
Maiores Empresas de Moçam-
bique perspectiva, igualmente, 
promover a boa imagem e 
reputação das empresas que 
operam no país, junto dos in-

vestidores dos diversos can-
tos de mundo, junto do Go-
verno, estudantes e todas as 
partes interessadas em incre-
mentar o seu conhecimento 
nas matérias apresentadas no 
estudo.

Os resultados de 2021, para 
a rubrica na qual o Access 
Bank foi distinguido, atestam 
que o Banco foi a empresa 
do ramo financeiro que mais 
se destacou na variação do 
crescimento do volume de 
negócios, em relação ao ano 
anterior (2020).

O Access Bank Mozambique lidera o ranking das 100 Maiores Empresas de Moçambique, na categoria de "Maior Varia-
ção de Negócios no sector de Actividades Financeiras". A classificação foi atribuída pela prestigiada KPMG Auditores e 
Consultores, SA que coloca o Banco naquela posição de destaque.

A  Autoridade Tributária de Moçambique (AT) celebrou o Dia Nacional do Contribuinte, que se assinala aos 22 de Mar-
ço, em reconhecimento do seu papel no desenvolvimento do País. As cerimónias centrais da data tiveram lugar nesta 
Quarta-feira, na Cidade de Inhambane.

KPMG reconhece Access Bank como líder no sector financeiro 
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O encontro, decorreu 
em Maputo, contou com a 
presença dos 35 melhores 
alunos das 10º e 11º classes 
da Escola Secundária da Li-
berdade e da Escola Secun-
dária de Nkobe. 

O principal objectivo do 
programa Spark é incenti-
var os jovens a seguirem as 
suas paixões e interesses, e 
ajudá-los a descobrir que 
curso ou profissão gosta-
riam de seguir no futuro. 

A Equipa de Consultoria 
de Tecnologias de Infor-
mação (IT), que conduziu 
parte da palestra, falou um 
pouco sobre o conceito de 
informática, os desafios que 
enfrentam diariamente e 
explicaram, ainda, quais são 
as ferramentas necessárias 
para que um jovem se tor-
ne num IT de referência.

De acordo com Izidino 
Matlava, Presidente da AIE-
SEC em Moçambique, o 

programa permite que os 
jovens fiquem com uma 
ideia mais nítida do leque 
de profissões que existem, 
para que com base nas suas 
vocações e interesses, se 
sintam mais seguros para 
fazer escolhas no futuro. 

"A experiência dos alu-
nos terem contacto direc-
to, conhecerem algumas 
histórias de profissionais 
de diferentes departamen-
tos, perceberem como é o 

nosso dia-a-dia, pode inspi-
rá-los e quem sabe atraí-los 
para áreas que existem na 
EY," sustentou Iara Silva, 
Manager do Departamento 
de Consulting na EY Mo-
çambique. 

Iara Silva sublinhou ain-
da que os estudantes ti-
veram ainda a oportuni-
dade de realizar um teste 
vocacional,uma ajuda para 
descobrirem aptidões, habi-
lidades e conhecerem me-

lhor a sua personalidade.
Por seu turno, Celeste 

Mazane, aluna da 11º classe 
da Escola Secundária Nko-
be, destacou esta iniciativa 
como positiva. "Com esta 
sessão aprendi muito e des-
pertei interesse para áreas 
sobre as quais não tinha co-
nhecimento, agora já consi-
go ter mais noção". 

No fim da palestra, todos 
os alunos receberam certi-
ficados de participação.

A Ernst & Young (EY) realizou, na Quarta-feira, dia 22 de Março, uma palestra ligada ao programa Spark, um programa de 
responsabilidade corporativa da Consultora, em parceria com a Associação Internacional de Estudantes de Economia 
e Ciências Comerciais (AIESEC). 

Incentivados jovens a seguirem as suas paixões e interesses

A carteira de clien-
tes da Electri-
cidade de Mo-
çambique em 

Quelimane é constituída 
por oitenta mil consumido-
res, sendo que a maior par-
te já tem a corrente eléctri-
ca e as equipas da empresa 
continuam no t e r r e n o. 

A Directora da Electri-
cidade de Moçambique na 
Área de Serviço ao Cliente 
de Quelimane,Maria Que-
pisso disse que neste mo-
mento falta restabelecer a 
corrente eléctrica em nove 
unidades residenciais.

Ao nível da Cidade de 

Quelimane - Maria Quepis-
so garantiu que "já conse-
guimos até esta altura, elec-
trificar cento e cinquenta 
e cinco transformadores 
faltando neste momento, 
oitenta e dois transforma-

dores. As equipas estão no 
terreno a trabalhar e a nos-
sa aposta é de até final da 
semana pelo menos conse-
guirmos electrificar a média 
tensão". 

Maria Quepisso acres-

centou ainda que na pró-
xima semana, iniciam os 
trabalhos de reposição da 
linha de baixa tensão, assim 
como a montagem de um 
grupo gerador no Distrito 
de Nicoadala.

"Vai faltar simplesmente a 
baixa tensão, trabalhos que 
vamos fazendo de forma 
gradual, mas numa primei-
ra fase vamos privilegiar a 
bombagem de água, uma 
vez que constatámos haver 
problemas no abastecimen-
to de água a toda a cidade 
e vamos disponibilizar uma 
bomba à Nicoadala",frisou 
Quepisso.

A Empresa Electricidade de Moçambique (EDM-EP) garante que vai repor até ao fim-de-semana a energia eléctrica para 
todos os consumidores de quelimane depois de prejuízos causados pela tempestade tropical Freddy.

EDM garante repor energia eléctrica em Quelimane
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Mohammed Bin 
Salman, príncipe 
herdeiro e gover-

nante de facto do regime 
árabe ordenou ao Banco 
Nacional Saudita que fizes-
se o investimento em 2022, 
após aumento no preço do 
petróleo. A ordem de Bin 
Salman contrapôs conse-
lhos de assessores e espe-
cialistas.

O investimento saudita 
no Credit Suisse deveria 
servir como porta de en-
trada ao reino no sector 
bancário global, ao conso-
lidar um status emergente 
como potência de inves-
timentos abastecida por 
petróleo. O investimento, 
porém, se perdeu, com a 
fusão de emergência do 

Credit Suisse com o grupo 
financeiro UBS.

O banco sofreu êxodo 
de até US$ 10 bilhões por 

dia na semana passada. 
O colapso do Credit 

Suisse também aniquilou 
bilhões de dólares em in-
vestimentos do fundo so-
berano do Catar e da fa-
mília Olayan, radicada na 
Arábia Saudita. 

O valor dos activos es-
trangeiros dos países do 
Conselho de Cooperação 
do Golfo despencou em 
US$ 100 bilhões em 2008, 
chegando a cerca de US$ 
1,2 trilhão.

O Catar, começou a 
comprar ações na insti-
tuição em 2008 e liderou 
um grupo de investidores 
privados que injetaram bi-
lhões na empresa. Hoje, a 
participação catari supera 
US$ 3 bilhões.

Arábia Saudita sofre prejuízo de bilhões com colapso de banco suíço

Análise Sexta-feira,  24 de Março de 2023

O investimento da Arábia Saudita no Credit Suisse foi quase totalmente perdido, com estimativa de prejuízo em torno 
de US$ 1,5 bilhão.

A defesa do multi-
milionário francês 
pediu a anulação 

deste procedimento por 
desrespeitar a sua presun-
ção de inocência, e a câma-
ra de instrução do tribunal 
de recurso anulou alguns 
documentos mas confir-
mou o indeferimento de 
um pedido de colocação de 
Vincent Bolloré sob a tu-
tela do intermediário sob 
condição de testemunha 
assistida, segundo a mesma 
fonte.

O empresário francês 
continua, assim, indiciado 
por alegado suborno de um 
funcionário público estran-
geiro, arriscando um julga-
mento criminal.

Vincent Bolloré e outros 

dois arguidos tinham ten-
tado evitar um longo pro-
cesso no tribunal criminal 
negociando com a Procu-
radoria Nacional das Finan-
ças uma solução que previa 

uma multa de 375.000 eu-
ros, rejeitada pelo tribunal 
que considerou necessária 
a comparência dos três ho-
mens.

A investigação ao em-

presário francês refere-se 
à atribuição da gestão do 
porto de Lomé entre 2009 
e 2011, estando indiciado 
pela prática do crime de 
corrupção.

O Tribunal de Recurso de Paris confirmou nesta Terça-feira o indiciamento do empresário Vincent Bolloré, investigado 
por corrupção na obtenção da gestão de um terminal de contentores no porto de Lomé, no Togo, mas exclui docu-
mentos, revelou fonte judicial.

Multimilionário francês tenta evitar uma multa de 375.000 euros
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Segundo o presidente 
da CTA, diversos factores 
contribuíram para esta 
tendência dos quais se 
destaca o impacto da de-
terioração em três pon-
tos percentuais do índice 
do ambiente macroeco-
nómico, de 50% para 47%, 
entre o terceiro e quatro 
trimestres, nos custos de 
produção e nos encargos 
empresariais com o sector 
financeiro.

"Não obstante, temos 
vindo a assistir a um agra-
vamento do custo do finan-
ciamento na sequência da 
decisão do Banco de Mo-
çambique em aumentar os 
Coeficientes de Reservas 
Obrigatórias, prevendo-se 

que a "prime rate" acom-
panhe esta tendência", ex-
plicou Agostinho Vuma. 

Quanto ao índice do 
emprego, Agostinho Vuma 
referiu que continuou a 
denotar as fragilidades do 

mercado de trabalho, si-
tuando-se em 18,55%, com 
maior preferência para 
empregos temporários e 
em tempo parcial.

Num outro desenvol-
vimento, o presidente da 

CTA diz estar optimista, 
nas previsões de uma me-
lhoria do ambiente ma-
croeconómico, induzida 
pela aceleração da acti-
vidade empresarial, prin-
cipalmente no sector de 
hotelaria e restauração, in-
dústria cultural e recreati-
va e no prosseguimento da 
estabilidade cambial, facto 
que poderá amortecer a 
subida dos preços das im-
portações.

De referir que,  Agosti-
nho Vuma falava a margem 
da Décima Primeira  edi-
ção do Economic Briefing, 
que incidiu sobre o desem-
penho empresarial no qua-
tro trimestre de 2022 e o 
ambiente de negócios.

Aumento das reservas obrigatórias do BM preocupa a CTA
O Presidente da Confederação das Associações Económicas (CTA) Agostinho Vuma, disse nesta Terça-feira, em Maputo, 
que o nível de desempenho empresarial, registou uma estagnação no quatro trimestre, fixando-se o Índice de Robustez 
Empresarial em 29%, o mesmo observado no terceiro trimestre.

"A nossa emissão 
de 650 mil milhões 
de dólares em SDR 
foi uma tábua de 
salvação para mui-

tos países africanos, mas 
reconhecemos que o me-
canismo de distribuição é 
intrinsecamente injusto, 
porque beneficia os países 
mais ricos, que não preci-
sam dessas verbas, e por 
isso criámos mecanismos 
que permitem que esses 
países nos 'devolvam' es-
sas verbas para podermos 
emprestá-las a taxas muito 
baixas e com maturidades 
muito longas aos países que 
mais delas precisam", disse 
Georgieva.

Falando na abertura do 
11.º Fórum Fiscal Africano, 
que decorreu até Quarta-

-feira em formato virtual 
entre Bruxelas e Washing-
ton, a líder do FMI anunciou 
que "a França, que tinha 
comprometido 20% dos 
seus SDR, aumentou essa 
percentagem para 30%", o 
que faz com que dos qua-

se 20 mil milhões de dóla-
res que recebeu, vá canali-
zar mais de 6 mil milhões 
de dólares  para os países 
mais desfavorecidos, entre 
os quais se contam muitos 
africanos.

"O que estamos a ver é 

uma enorme necessidade 
de África crescer a 7 ou 
10%, é uma oportunida-
de tremenda para África 
e para a sua contribuição 
para a economia mundial, 
mas cresce apenas a 4%, é 
muito baixo".

A Diretora-Executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva disse  na Terça-feira que a França 
vai aumentar de 20 para 30% a realocação de Direitos Especiais de Saque (SDR) aos países mais desfavorecidos, prin-
cipalmente africanos. 

Países africanos mais pobre vão receber 5,5 mil milhões 
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Por: Edwin Hounnou

Terceiro mandato na agenda oculta

A actual compo-
sição da Co-
missão Política 
é considerada 
muito fraca e 

não tem capacidade suficien-
te nem arcabouço para con-
frontar o seu presidente para 
lhe dizer que anda errado. 

Contudo, podemos nos 
recordar que foi essa Comis-
são Política que, para ajudar 
o chefe, vociferou contra 
Castigo Langa (membro do 
Comité Central) e o subme-
teu a um processo disciplinar 
atípico e ilegal, por este ter 
instado ao Presidente Filipe 
Nyusi para não equacionar  
a possibilidade do terceiro 
mandato que só lhe traria 
problemas.

Todas as acções de Filipe 
Nyusi sempre apontaram 
como alvo alcançar o tercei-
ro mandato, a todo custo. As 
intermináveis passeatas pelas 
províncias e as infindáveis 
inaugurações, muitas delas 
não precisando da figura do 
chefe de estado,  são sinais 
claros de que Filipe Nyusi 
não vai deixar a Presidência 
da República segundo o esti-
pulado na Constituição. Ago-
ra, já não há mais dúvidas de 
que o fenómeno Filipe Nyusi 
ainda vai dar uma "forte dor 
de cabeça" aos moçambica-
nos, sob o olhar impávido e 
cúmplice dos bons que exis-
tem nos partidos políticos e 
na sociedade em geral.

Se Filipe Nyusi não con-
seguir fazer alterações à 
Constituição para acomodar 
os interesses do grupo que 
representa, para um tercei-

ro mandato, vai avançar com 
o nome do seu protegido 
- Celso Correia - que já se 
julga presidenciável. É esse 
Celso Correia que andou a 
dizer que 90 % de moçam-
bicanos têm três refeições 
ao dia. Todos sabemos que 
isso constitui uma mentira 
monumental. Celso Correia, 
para garantir que o seu chefe 
consiga o terceiro mandato, 
anda a distribuir tractores a 
pessoas inexperientes e com 
apenas noções básicas de 
uma agricultura de cabo cur-
to. A sua recente presença 
em Nampula foi dando sinal 
de que, se o chefe falhar, será 
ele o candidato às presiden-
ciais de 2024, sob o silêncio 
sepulcral dos seus correligio-
nários.

Filipe Nyusi chegou a ser 
candidato às presidenciais, 
em 2014, através de uma dis-
puta aberta e renhida com 
Alberto Vaquina, Luísa Diogo, 
José Pacheco e Aires Aly. Até 
foi à segunda volta para se 
confrontar com Luísa Diogo 
e chegámos a pensar que os 
ventos da democracia ha-
viam chegado às portas do 
Partido Frelimo. Estávamos 
redondamente enganados e 

completamente equivoca-
dos!

Agora que chegou a hora 
de largar o leme, Nyusi não 
aceita seguir o exemplo que 
o levou ao poder. Anda aos 
ziguezagues. Anda a fugir com 
a bola. Isso é contra a cor-
rente do jogo. Quer alterar a 
Constituição para se perpe-
tuar no poder. O projecto de 
lei sobre as ONG's, ora em 
debate, é para silenciar a so-
ciedade civil.  Visa reduzir vo-
zes capazes de se oporem às 
suas intenções. A Oposição 
apresenta fraquezas, por isso 
será anulada com facilidade. 
Por dentro, Filipe Nyusi vai 
distribuindo benesses como 
os Nissan's para os membros 
do Secretariado e Primeiros-
-secretários de província.

Recordando, a história reza 
que a 06 de Abril de 1994, 
o avião que levava a bordo 
Juvenil Habyarimana, então 
presidente do Ruanda, e Cy-
prien Ntaryamira, presidente 
do Burundi, foi derrubado 
por milícias de Paul Kagamé, 
quando sobrevoava o aero-
porto de Kigali. Ambos os 
presidentes encontraram a 
morte naquele incidente. A 
seguir, gerou-se um movi-

mento de massacres que ma-
tou 800 mil pessoas e outras 
refugiaram-se para Burundi, 
Tanzânia e Uganda. As perse-
guições contra potenciais ad-
versários do regime de Kigali, 
mesmo para além-fronteiras, 
ainda prosseguem. 

Em Moçambique, vários re-
fugiados ruandeses foram já 
mortos por milícias de Paul 
Kagamé, por claros motivos 
políticos. Será com o gover-
no de Paul Kagamé que o 
governo de Filipe Nyusi vai 
assinar um vergonhoso acor-
do de extradição. As milícias 
de Kigali, doravante, já não 
vão precisar de se camuflar 
a fim de virem buscar ruan-
deses considerados como 
os "maus da fita" ou mesmo 
serem assassinados, como 
tem vindo a acontecer com 
o apoio cúmplice de Filipe 
Nyusi. 

Regredimos bastante em 
todos os sentidos! Estamos a 
caminho de um estado poli-
cial e colonial-fascista como 
o de Salazar de tão triste 
memória para nós. Estamos 
a passos largos  em direcção 
ao regime norte-coreano, 
onde o chefe é o centro de 
todos os poderes?

Nesta Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023, vai iniciar uma sessão do Comité Central do Partido Frelimo e, admiravel-
mente, não aparece na sua agenda a apresentação de candidatos à sucessão de Filipe Nyusi, o que está a levantar sérias 
preocupações no seio dos membros daquela organização política, no poder em Moçambique desde a Independência 
Nacional. Diz-se, segundo as fontes, que foi o próprio presidente do partido que deu instruções, em sede de sessão da 
Comissão Política (CP), para que não fosse agendado o debate da apresentação de candidatos interessados a concorrer 
à presidência do Partido Frelimo, tendo alegado que ainda havia tempo para essa matéria.
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Esta bolsa não se traduz 
apenas num investimento 
no talento de uma jovem 
mulher moçambicana licen-
ciada ou mestre, visa alavan-
car o potencial de liderança 
servidora e agente de mu-
dança social ao serviço do 
seu país, mas também irá 
proporcionar uma transfor-
mação positiva na vida das 
33 raparigas moçambicanas 
que ficarão sob a mentoria 
da "Girl mover" bolseira. 

O protocolo de apoio 
insere-se no programa de 
responsabilidade social 
"Mais Moçambique P'ra 
Mim", através do qual o 
Banco apoia a emancipa-
ção feminina ao investir 
na educação das raparigas, 
cujo efeito multiplicador 
contribui assim para o de-
senvolvimento inclusivo de 
Moçambique. 

Para José Reino da Cos-
ta, PCE do Millennium bim, 
"a renovação deste apoio 
à Girl Move decorre natu-
ralmente, ao inscrever-se 
na defesa da igualdade de 
género, por um lado, e, por 
outro, na aposta do Banco 
na educação, designada-

mente das raparigas, en-
quanto alavanca de um de-
senvolvimento realmente 
inclusivo de Moçambique". 

Por sua vez, Alexandra 
Machado, representante da 
Girl Move, explicou que 
"este investimento traduz-
-se no reconhecimento do 

impacto do nosso trabalho 
cuja metodologia promove 
uma nova geração de jo-
vens mulheres moçambica-
nas líderes, que colocam o 
seu talento ao serviço do 
desenvolvimento e trans-
formação positiva do seu 
país".

Neste que é o mês da Mulher o Millennium bim, pelo sexto ano consecutivo, através do seu programa de responsabi-
lidade social “Mais Moçambique P'ra Mim", apoia a organização não governamental para o desenvolvimento Girl Move 
através de uma bolsa de impacto para a frequência do Programa de Liderança e Inovação Social premiado pela UNES-
CO, dinamizado pela Associação Girl Move, em Nampula, durante o ano 2023. 

Mulheres com potencial de liderança ganham bolsa de formação 

Esta feira, que contou 
com mais de uma 
centena de veículos, 

atraiu numerosos interes-
sados, clientes e público em 
geral, que tiveram a opor-
tunidade de os apreciar e 
até de os adquirir, contan-
do com diversas soluções 
financeiras disponibilizadas 
pelo Banco, cuja partici-
pação assentou exclusiva-
mente sobre a dinamização 
comercial do produto de 
leasing e Crédito Automó-
vel, com taxas bonificadas, 
suportadas num circuito 

de venda simplificado para 
quem pretende obter um 
financiamento bancário, 
com vista à aquisição de 

uma nova viatura.
A instituição bancária 

mobilizou, para o efeito, 
uma equipa de profissionais, 

incluindo comerciais espe-
cializados, disponíveis para 
dar todo suporte, munindo, 
deste modo, os visitantes 
de informação relevante 
para o processo de compra 
das viaturas, e dando-lhes 
a possibilidade de efectuar 
simulações de leasing.

O grande objectivo desta 
iniciativa é facilitar o pro-
cesso de compra de viatu-
ras usadas, provendo em 
quantidade, variedades de 
escolha, bem como servi-
ços relacionados, tudo num 
mesmo momento.

O BCI voltou a marcar presença no "Feirão dos usados", este ano na sua VIIª edição. O evento, destinado à venda de 
automóveis usados, com garantia, e em excelente estado de conservação, a preço promocional, constituiu um dos prin-
cipais atractivos no último fim de semana (18 e 19 de Março), na cidade de Maputo.

Centenas de veículos usados atrairam interessados em Maputo
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A subnutrição na 
primeira infância 
prejudica o de-
senvolvimento ao 

longo da vida e a Zambézia 
apresenta indicadores parti-
cularmente elevados, onde 45 
por cento das crianças com 
menos de cinco anos são ra-
quíticas e 77 por cento são 
anémicas.  

As actividades do programa 
centram-se nas necessidades 
nutricionais das mães, das 
crianças e das raparigas, com 
o envolvimento dos líderes 
comunitários e a coordenação 
com os serviços de saúde do 
governo.  Como apoio adicio-
nal, o programa irá distribuir 
produtos alimentares ricos 
em nutrientes às famílias ca-
renciadas durante a estação 
chuvosa, quando a diversidade 
alimentar é acentuadamente 

mais baixa.  
O ciclone tropical Freddy, 

que atingiu a província da 
Zambézia em Março de 2023, 
comprova a necessidade de 
comunidades resilientes e 
preparadas nos distritos.

A Save the Children será 
o principal parceiro de im-
plementação do projecto 
de cinco anos, no valor de 
75 milhões de dólares, com 
parceiros locais sediados na 
Zambézia, fornecendo apoio 

importante à liderança, equipa 
e actividades do projecto.

A promoção da nutrição 
materno-infantil é uma com-
ponente crítica da assistência 
mais ampla do Governo de 
Moçambique.  

Zambézia vai receber 75 milhões de dólares para melhorar a nutrição

O Representante Perma-
nente de Moçambique junto 
da ONU apelou para que o 
Conselho de Segurança cum-
pra as suas responsabilidades.

"À medida que tomamos 
medidas tangíveis para en-
frentar, mitigar e nos adaptar 
às implicações das mudanças 
climáticas , também é im-
portante que o Conselho de 
Segurança cumpra sua res-
ponsabilidade de reconhecer 
e tomar as medidas apropria-
das em resposta às mudanças 
climáticas",disse  Pedro Co-
missário Afonso,Comissário 
Permanente Representante 
de Moçambique na ONU.

As 15 promessas, que co-

brem uma série de funções 
do conselho,servem a um ob-
jectivo compartilhado entre 

os países para que o conselho 
aborde os riscos e efeitos ad-
versos da mudança climática 

que são relevantes para seu 
mandato de manter a paz e a 
segurança internacionais.

Os embaixadores de Malta , Moçambique , Suíça e Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram na Terça-feira um com-
promisso conjunto de priorizar o clima , a paz e a segurança durante os seus respectivos mandatos no Conselho de 
Segurança.

O Governo americano anunciou nesta Quarta-feira um programa de cinco anos para reduzir a malnutrição em seis dis-
tritos da província da Zambézia.  Este programa, denominado Okhokelamo ni Solho ("nutrição resiliente" em Elomwe), 
visa a desnutrição infantil crónica.  

Moçambique,Malta,Suíça e Emirados anunciam compromisso conjunto 
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Samuel Djive apresenta "Nenhum sonho é grande demais" 
O Balcão Premier do Absa Bank Moçambique recebeu o artista plástico Samuel Djive com a vibrante exposição "Ne-
nhum sonho é grande demais", que decorrerá até ao dia 31 de Maio do corrente ano. 

Samuel Djive come-
çou a sua carreira 
em 2003, quando 

se juntou ao grupo Iden-
tidade, criado pela Escola 
Nacional de Artes Visuais 
de Maputo em parceria 
com a Faculdade de Belas 
Artes do Porto, Portugal. 
Neste projecto, o artista 
colaborou com vários ar-
tistas nacionais tais como: 
Naguib,Malangatana,Victor 
S o u s a , I d a s s e , N o e l 
Langa,Jorge Dias, Gemuce, 
etc. 

O seu vasto portfólio ar-
tístico inclui a Street Gal-

lery de Maputo, que como 
criador, procurou alterna-
tivas e conceitos de arte 

integrativos e criativos, de-
senhados para o local da 
acção através de arte, de-

sign e exposições de rua. 
Tem actualmente 7 ex-

posições individuais, 22 
exposições colectivas, 3 
intervenções em projectos 
públicos, 4 participações 
em feiras de arte, 3 partici-
pações literárias e algumas 
participações notórias em 
workshops internacionais. 

 Na presente exposição, 
Djive "desafia-nos a dar 
vida aos nossos sonhos, 
com ousadia e perseveran-
ça, colocando de lado as 
incertezas e dúvidas exis-
tenciais que nos assolam 
diariamente". 

Esta requalificação 
enquadrou-se no 
eixo 2 "urbanismo" 
da componente 1 

do Cluster da Coopera-
ção da Ilha de Moçambique 
denominada "Apoio Insti-
tucional e Desenvolvimen-
to do Município da Ilha de 
Moçambique resultante do 
protocolo de cooperação 

entre o Camões I.P, a UC-
CLA e o Conselho Autár-
quico da Ilha de Moçambi-
que".

A requalificação do espa-
ço público teve como ob-
jetivo levar junto da popu-
lação mais carenciada um 
espaço urbano qualificado 
promovendo e ampliando 
a interação social existente. 

Conta com um espaço in-
fantil com jogos de chão e 
uma zona de mesas para jo-
gos tradicionais locais, além 
de zonas de ensombramen-
to ao longo do espaço. Sen-
do a ilha de Moçambique 
Património Mundial no seu 
todo, teve também como 
objetivo melhorar a paisa-
gem urbana existente.

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, foi inaugurado, dia 15 de Fevereiro, o espaço 
público no Bairro de Quirahe, localizado na cidade de Macuti, Ilha de Moçambique, com uma área de intervenção de 
2.000,00m2, e que contou com a presença do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da Re-
pública Portuguesa, Francisco André.

Inaugurado espaço público na Ilha de Moçambique
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Miss Bumbum recorda o alegado envolvimento com CR7

Anitta divulga regras de sua festa: quem não gosta dela, é só não vir

Andressa Urach voltou a ser tema de conversa em todo o mundo depois de ter revelado novos detalhes sobre o ale-
gado envolvimento com Cristiano Ronaldo, em 2015.

A cantora brasileira divulgou, as regras de etiqueta para sua festa de aniversário. O evento, que  vai docorrer esta Sexta-
-feira (24) em São Paulo, promete reunir uma selectiva lista de convidados aproveitando a realização do Lollapalooza. 
"Regras da minha festinha de niver (lembrando que quem não gostar é só não vir)", começou a cantora, que está co-
memorando 30 anos.

Na altura, o jogador por-
tuguês namorava com a 
modelo Irina Shayk e a se-
paração foi anunciada pre-
cisamente no ano em que 
Andressa Urach falou pela 
primeira vez do que terá 
acontecido entre os dois.

A modelo brasileira, que 
ficou conhecida por ter 
sido eleita Miss Bumbum, 
confessou sentir alguma 
pena por ter, na sua opinião, 
contribuído para o fim do 
namoro de Ronaldo com 
Irina.

"Eu quase não falei so-
bre isso, nem gosto muito 
de falar sobre isso. Tadinho, 
ele tinha uma noiva. Depois 
senti-me super culpada e 
até pedi desculpa no meu 
livro", começou por dizer.

"Ele sabe que aconteceu 
[o envolvimento]. Ele ne-
gou, ele nega até hoje, mas 
ele sabe que aconteceu e 

eu fiquei com raiva. Eu era 
muito barraqueira", acres-
centou depois.

Andressa contou ainda 
que, à época, era fã do cra-
que, embora tenha sido ele 
a procurá-la: "Agendámos o 
lugar no hotel maravilhoso, 
em Madrid, se não me enga-
no, e eu só queria uma foto 

com ele".
A modelo explicou que 

conhecia um outro jogador 
de futebol que tinha o con-
tacto telefónico de Cristia-
no, tendo sido desta forma 
que os dois começaram a 
trocar mensagens.

"Ele nunca imaginou que 
eu pudesse falar alguma 

coisa. Só que eu fiquei com 
raiva porque ele não tirou a 
selfie comigo. Ele ficou co-
migo mas não tirou a selfie", 
disse Andressa.

Vale notar que Cristiano 
Ronaldo, por diversas oca-
siões, já desmentiu este en-
volvimento com Andressa 
Urach.

"1. Não tragam mais um: 
convidado não convida e eu 
não quero meu aniversário 
rodeado de gente que eu 
não conheço. Eu convidei 
você e não os seus amigos. 
Se não souber andar sozi-
nho, pode ficar em casa", 
indicou ela.

"2. Não tire foto ou faça ví-
deo. Não convidei ninguém 
para dar close na internet. 
É para se divertir. Para dar 
close, busque outras festas 
que rolaram durante o ano 
todo, 3. Não tietar os famo-
sos e não ficar enchendo o 
saco das pessoas falando no 

ouvido sem parar", comple-
tou Anitta.

O local da festa não foi di-

vulgado e os fãs seguem na 
expectativa da presença de 
nomes como Lil Nas X, Bi-

llie Eilish e Rosalía, que são 
atrações do festival ao lon-
go do fim de semana.
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Sintomas que muitas mulheres não associam a menopausa

Sinais que podem indicar ataque cardíaco dias antes de acontecer

Especialista em menopausa alerta para a importância de falar sobre um sintoma pouco conhecido, o "brain fog". Em 
entrevista ao jornal Cheshire Live, a médica Asha Kasliwal explica que, embora os sintomas mais conhecidos da meno-
pausa sejam as menstruações irregulares, afrontamentos, dificuldade em dormir e alterações de humor, é fundamental 
discutir os efeitos da névoa mental.

Com a saúde não se brinca. Estar atento a sinais precoces pode acabar por salvar muitas vidas. A prevenção é essencial 
e no caso de um ataque cardíaco deve estar atento a alguns sintomas que se podem revelar dias antes do evento.

De acordo com a espe-
cialista, as mulheres 

têm dificuldade em reco-
nhecer o sintoma e em fa-
lar sobre ele com familiares, 
amigos ou colegas, já que 
está frequentemente as-
sociado a doenças graves 
como a demência. No en-
tanto, o "brain fog" é bas-
tante comum durante a pe-
rimenopausa, um período 
de transição entre a idade 
fértil da mulher e a meno-
pausa.

Embora as pacientes re-
latem dificuldades em lem-
brar palavras ou números, 
bem como em esquecer da-
tas e eventos importantes, 

o tratamento para o sinto-
ma não é simples. A terapia 
de reposição hormonal, 
que alivia outros sintomas 

da menopausa, não se apli-
ca ao "brain fog". Segundo 
Kasliwal, ter um cérebro 
saudável é fundamental, e 

recomenda uma dieta me-
diterrânea e a gestão dos 
níveis de estresse como 
formas de tratar o sintoma.

O agregador de 
blogues Huff-
post falou com 
os médicos 

Abha Khandelwal, Roger 
Blumenthal e Nikhil Sikand 
para saber com o que deve 
estar atento. Conheça os 
sinais.

1-Dor e pressão na zona 
do peito: "A angina é uma 
dor intermitente no peito 
causada pelo acumular de 
placa dentro das artérias. 
Pode ser um sinal de alerta 
de que um ataque cardía-
co ou evento cardíaco que 
pode ocorrer nos dias se-
guintes. É importante ligar 
para o seu médico", revela 
Roger Blumenthal.

2-Dor no pescoço ou nos 
ombros: "Às vezes, a angi-
na é sinónimo de dor ou 

pressão no peito. Noutros 
casos, especialmente em in-
divíduos mais velhos, pode 
haver outros sintomas as-
sociados como uma dor 
que irradia pelo pescoço, 
ombro ou até ao braço", 
continua.

3-Ficar sem fôlego com 

facilidade: "É um importan-
te sinal de alerta", diz Abha 
Khandelwal. Explica que 
pode acontecer se estiver a 
fazer uma tarefa normal do 
dia a dia, como mudar uma 
lâmpada ou arranjar o jar-
dim.

4-Náuseas e outros pro-

blemas de estômago: "Dor 
abdominal, náusea e fadiga 
em geral também são pos-
síveis sinais de alerta de 
ataque cardíaco", conta Ni-
khil Sikand. Ainda assim, diz 
que "alguns pacientes po-
dem apresentar sintomas 
leves ou até nenhum".



Blinken também elogiou a 
"liderança" de Marrocos na 
paz e estabilidade regional 
com a renovação das rela-
ções com Israel, bem como 
nas mudanças climáticas e 
energia renovável, enfati-
zando a estreita coopera-
ção bilateral entre Washing-
ton e Rabat em várias áreas 
de interesse comum.

Em relação à cooperação 
militar, o secretário de Esta-
do dos EUA apontou para 
os próximos exercícios do 
Leão Africano que o Marro-
cos sediará.

Durante estas conversa-
ções, realizadas no quadro 
de consultas políticas regu-
lares sobre os vários aspec-
tos da parceria estratégica, 
Nasser Bourita sublinhou a 

"amizade sólida e histórica" 
entre os dois países, referin-
do que esta parceria "nunca 
foi tão forte como hoje".

Segundo Bourita, o Rei 
Mohammed VI valoriza 
"esta parceria com base em 
nossos compromissos com-

partilhados pela paz, estabi-
lidade e prosperidade".

 Sob a liderança de Mo-
hammed VI e do presidente 
dos EUA, Joe Biden,a parce-
ria entre Rabat e Washing-
ton experimentou um im-
pulso sustentado em todas 

as áreas nos últimos anos.
"Nossas discussões 

são sempre produtivas e 
construtivas.A  parceria en-
tre os dois países contribui 
para "servir nosso povo, 
mas também a paz e a esta-
bilidade em todo o mundo".

 A visita de Bourita a Wa-
shington, foi marcada por 
reuniões com altos funcio-
nários americanos tanto no 
Departamento de Estado 
quanto na Casa Branca, e 
foi uma oportunidade para 
discutir os meios para con-
solidar ainda mais a aliança 
marroquina-americana, a 
parceria estratégica, bem 
como questões internacio-
nais e regionais de interesse 
comum, particularmente no 
Oriente Médio e na África.

12Sexta-feira,  24 de Março de 2023 Internacional

 O Secretário de Estado Norte-americano, Antony Blinken, elogiou na Segunda-feira, durante as suas conversações com o 
ministro Marroquino dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Africana e Marroquinos Residentes no Estrangeiro, Nasser 
Bourita, a parceria de longa data, histórica e firme entre os Estados Unidos e Marrocos, observando que o reino "tem sido 
uma força tão importante para a estabilidade, paz, progresso e moderação".

Blinken elogiou a "liderança" de Marrocos na paz e estabilidade regional

Cerca de 1.500 empresários representantes de 41 países africanos participaram do Fórum Mundial de Coope-
ração Intersetorial, em Istambul. Oportunidade para esses representantes do continente trocarem com seus 
colegas turcos.

Turquia busca fortalecer laços comerciais com a África 

Aumentar o co-
mércio entre 
a Turquia e a 
África para 4,5 

bilhões de dólares é o ob-
jetivo definido pelo Fórum 
Global para a Cooperação 
Intersetorial. A iniciativa 
também visa aumentar a 
notoriedade das Pequenas 
e Médias Empresas (PME) 
turcas no continente. Sua 
abordagem é inovadora.

"Agora é a hora de en-
tender a África e fazer 
parceria com a África 
para o seu futuro. É hora 
de construir parcerias es-
tratégicas com a África. 

Não ajude mais a África. 
A África não precisa de 
ajuda. A África precisa de 
investimentos.A África 
precisa de parcerias,"disse 
Utku Bengisu, Presiden-
te do Fórum Global para 

Cooperação Intersetorial 
e Fundador dos Centros 
de Comércio da África.

E Ancara não pretende 
ficar na renda: as expor-
tações da Turquia para a 
África ultrapassarão 100 

bilhões de dólares no 
novo século e quero que 
a República da Turquia 
fale sobre exportações 
de 500 bilhões de dólares, 
sublinhou o presidente do 
Fórum.
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Conde teve mesmo que 
orientar a sessão de treinos 
de Quarta-feira num rel-
vado já desgastado e com 
piso irregular contra todos 
os riscos de lesões a serem 
contraídas pelos jogadores. 
Isto, de resto, nas vésperas 
de dois jogos importantes 
na caminhada de Moçambi-
que rumo ao CAN Costa 
do Marfim 2024.

Mas mais do que sentar 
na poltrona e ficar a recla-
mar, Chiquinho Conde teve 
que arregaçar as mangas e 
começar a projectar o jogo 
desta sexta-feira, mesmo 
debaixo de condicionalis-
mos.

"Tivemos que ajustar em 
função do estado do ter-
reno, porque o desgaste é 
muito grande. Pese embo-
ra as dificuldades, não vale 

a pena estarmos a bater 
o ceguinho e nem chorar. 
Os problemas, infelizmen-
te, são sempre os mesmos, 
troca-se o disco e a música 

é sempre a mesma. Mas a 
resiliência é isso. É nós nos 
adaptarmos ao mundo e 
não o mundo adaptar-se a 
nós".

Chiquinho Conde: troca-se o disco e a música é sempre a mesma
O Seleccionador Nacional de Futebol, Chiquinho Conde, explica que os problemas são sempre os mesmos e que teve 
que se adaptar às condições encontradas no terreno, neste caso no Senegal. "Estou aqui de corpo e alma, dando o 
melhor de mim, dentro daquilo que sei para transmitir confiança aos jogadores, independentemente das condições que 
aqui estão".

Contudo, é uma 
das provas de 
destaque do 
calendário da 
Associação de 

Natação da Cidade de Ma-
puto (ANCM). O tradicio-
nal Torneio Nadador Com-
pleto, vai rodar jornadas de 
grande intensidade com os 
nadadores dos Tubarões, 
Barracudas e Golfinhos a 
procurarem fazer valer a 
sua rivalidade e espírito 
competitivo nas águas da 
Piscina Olímpica do Zim-
peto.

As três colectividades, 
ocuparam os lugares de 
pódio na Taça Frederico 
Santos – prova em home-
nagem ao antigo seleccio-
nador nacional e "Fust and 
Furious".

O certame contará com 

a participação dos melho-
res praticantes da natação 
no país, sendo que os mes-
mos procuram evidenciar-
-se nas categorias projec-
tadas para esta edição.

O certame tem como 

objectivo distinguir indivi-
dualmente os melhores na-
dadores por categoria, gé-
nero e absoluto, através do 
somatório de pontos con-
tabilizados em cada prova.

Ano passado, os nada-

dores Matthew Lawrence, 
em masculinos, e Alicia Ma-
teus, em femininos, foram 
os grandes vencedores do 
Torneio Nadador Comple-
to, que decorreu, na Piscina 
Olímpica de Zimpeto.

A Piscina Olímpica do Zimpeto acolhe, neste Sábado e Domingo, a 36.ª edição do Torneio Nadador Completo, prova 
que irá movimentar perto de 350 nadadores entre nacionais e estrangeiros.

Associação de Natação de Maputo vai distinguir melhores nadadores
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O repre sen t an t e 
marroquino leu 
uma mensagem 

do rei Mohammed VI re-
velando o acordo entre os 
países. Caso a candidatura 
seja escolhida, será a pri-
meira Copa a ocorrer em 
dois continentes diferen-
tes.

"Esta candidatura conjun-
ta, que não tem preceden-
tes na história do futebol, 
irá juntar África e Europa, 
o norte e o sul do Medi-
terrâneo, mas também os 

mundos africano, árabe e 
euro-mediterrâneo", dis-
cursou Benmoussa.

O Marrocos entra para 

a candidatura ibérica no 
lugar da Ucrânia, que fazia 
parte do trio original. O 
país do Leste Europeu vem 

sofrendo com a guerra 
contra a Rússia e tem pou-
cas perspectivas que possa 
se recuperar a tempo de 
receber a maior competi-
ção de futebol do mundo.

Agora, os três países com-
petem oficialmente com a 
candidatura sul-americana 
(Argentina, Chile, Paraguai 
e Uruguai) para sediar a 
Copa em 2030. Egipto, 
Grécia e Arábia Saudita 
também demonstraram in-
teresse em se juntar para 
receber o torneio juntos.

Em congresso realizado pela Fifa em Kigali, Ruanda, o ministro da Educação e dos Desportos do Marrocos, Chakib 
Benmoussa, confirmou, recentemente, que seu país participará de uma candidatura conjunta para a Copa do Mundo de 
2030, junto com Espanha e Portugal.

Marrocos é candidato para Copa do Mundo de 2030

Assim sendo, são os qua-
tro nomes com guia de 
marcha no próximo verão. 
São eles o defesa-central 
Eric García, o médio Pablo 
Torre e os avançados Ansu 
Fati e Ferran Torres.

Além destas quatro saí-
das definitivas, o Barcelona 
também tem vários joga-
dores emprestados que 
devem regressar à Cata-

lunha no verão e cujo fu-
turo deve passar por nova 
cedência. Entre eles estão 
Sergiño Dest, Clément 
Lenglet e Álex Collado.

Apenas após esta ope-
ração de saídas e respeti-
va redução salarial é que 
os catalães vão começar a 
pensar em reforços para a 
equipa orientada por Xavi 
Hernández.

Barça procura fazer vendas 

avultadas 
O Barcelona está a preparar uma revolução no plantel na 
próxima temporada. As finanças dos culés não estão nos 
melhores dias e o clube catalão terá delineado uma estra-
tégia que passa pela venda dos passes de quatro jogadores 
para cumprir os pressupostos do fairplay financeiro.

 "Em 18 de Setembro de 
2022, o clube teve o prazer 
de nomear Roberto De Zer-
bi como seu novo treinador 
principal após a perda de Gra-
ham Potter e sua equipa técni-
ca para o Chelsea alguns dias 
antes, num acordo em que o 
nosso clube recebeu a soma 
de 21,5 milhões de libras".

De referir que o sucessor 
de Thomas Tuchel, em con-
versa com o empresário Todd 
Boehly, acabou por rubricar 
um contrato com o valor de 
12 milhões de libras por ano.

Actualmente, o Chelsea 
encontra-se no 10.º lugar, a 
quatro pontos dos lugares eu-
ropeus.

O Brighton divulgou, esta Quarta-feira, o relatório das 
contas anuais de 2022, com destaque para o surpreen-
dente valor que conduziu à saída de Graham Potter para 
os blues numa fase inicial da temporada.

Chelsea deu a conhecer o relatório 

de contas anuais 


